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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Minimering av saldodifferenser och ledtidsvariationer genom 

processförbättring – En fallstudie på Kockums lager i Karlskrona 

Författare: Max Lidby, Philip Ringström  

Handledare: Helena Forslund  

Bakgrund: Lagerhållning är en central del av logistikfunktionen och är av stor 

betydelse för företag då stora kostnader ligger inom funktion. Kostnadspress har lett 

till att lager måste drivas så effektivt som möjligt där risken för att störningar inverkar 

minimeras. Två av dessa störningar som företag vill arbeta bort är saldodifferenser 

och ledtidsvariationer. 

Syfte: Att studera och precisera processer som rör Kockums lager och identifiera 

orsaker som ger saldodifferenser och ledtidsvariationer. Föreslå lösningsförslag för att 

minimera saldodifferens och ledtidsvariationer i Kockums lager. 

Metod: Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod. Studiens synsätt är positivism 

och ett deduktivt angreppssätt tillämpas. Insamling av empirisk data sker genom 

intervjuer, observationer och företagets intranät. 

Slutsats: Studien har identifierat att saldodifferenser och ledtidsvariationer uppkomst 

sällan är ett resultat av bara en orsak, utan det är ofta flera orsaker som spelar in och 

tillsammans ger saldodifferenser och ledtidsvariationer. 

Vi kan se att de bakomliggande orsakerna till problemen i Kockums lager har 

uppkommit på grund av att den mänskliga faktorn har givits för stort utrymme att 

påverka. 

De förbättringsförslag som är utvecklade grundar sig i att simplifiera och effektivisera 

Kockums delprocesser samtidigt som den mänskliga faktorn reduceras så mycket som 

möjligt. 

Nyckelord: Saldodifferens, ledtidsvariation, lager, processförbättring  
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Abstract 

Inventory management is a key part of a company’s logistics function and is of great 

importance to companies as it is a substantial cost. It is of high importance for a 

company to make sure that the warehouse is efficient as possible. In this thesis two 

factors that hurt a warehouse’s efficiency are introduced; inventory inaccuracies and 

lead-time variations.  

 

This thesis has been dedicated to analyze how inventory inaccuracies and lead-time 

variations arise and how to eliminate them.  

 
To be able to solve this question we have used a qualitative research method. Our 

scientific approach is positivism and disciplinary approach deductive. To collect 

empirical data we have conducted interviews, done observations and used Kockums’s 

intranet. 

 

Our findings have shown that the problems often are caused by several factors and that 

the factors often caused by human errors. Our suggestions to Kockums are based on 

simplifying processes and that way eliminate human errors the best way possible. 
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Ordlista 

Generella ord: 

 

MRP-system Material Requirements Planning-system. Ett hjälpmedel för att 

räkna fram ett företags behov av råmaterial 

Genomloppstid Tiden det tar att för en produkt från inköp till leverans hos kund 

Plockkö  Kö som lagda ordrar hamnar i innan de plockas 

Plocklista Lista där de artiklar som är beställda för varje order är 

uppradade 

Plockfel  Fel som görs i plocka varudel-processen. T.ex. plockas fel 
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Batch Artiklar som producerats i en och samma tillverkningsomgång. 

Fiskbensdiagram Diagram som används för att åskådliggöra orsaker till ett 
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Specifika ord för Kockums: 
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DG   Decision Gate    
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D-material  Direktinköpt material 
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1. Inledning 

Syftet med detta kapitel är att beskriva företaget Kockums och det marina 

verksamhetsområdet i allmänhet samt att ge en bakgrund till lagrets funktioner, 

saldodifferenser och ledtidsvariationer. Därefter förs en problemdiskussion som 

konkretiserar våra valda problem. Detta leder oss sedan till vår problemformulering 

där våra frågeställningar presenteras. Slutligen redogörs uppsatsens fortsatta 

disposition. 

1.1 Företagsbeskrivning 

1.1.1 Historia 

Företaget grundades år 1679 i Karlskrona och var då ett skeppsvarv för den svenska 

flottan. År 1840 byggde Kockums en mekanisk verkstad i Malmö som till en början 

var inriktad på tillverkning av civila fartyg. Under början av 1900-talet förflyttades 

verksamhetens fokus från civila fartyg till militära ubåtar som skulle förbli 

huvudverksamheten för Kockums i Malmö (Kockums.se (5 apr -13)). Företaget 

expanderade därefter kraftigt och under 1960-talet var varvsverksamheten i Malmö ett 

av de största i världen. Mot mitten av 1970-talet upplevde Kockums ekonomisk 

stagnation vilket bidrog till att många verksamhetsområden inom Kockums fick 

problem och de var tvungna att omstrukturera eller avveckla. Den dåliga lönsamheten 

resulterade i att Kockums övertogs av statliga Svenska Varv AB år 1979. År 1999 

köptes de upp av den tyska HDW-koncernen som senare blev ThyssenKrupp marine 

systems efter en sammanslagning år 2005. (Varvsstaden.se (5 apr -13)) 

År 2007 tog Kockums över de före detta Marinverkstäderna på Muskö. Där utförs till 

största del underhåll av den svenska marinens fartyg men också en del jobb åt 

privatpersoner. (Kockums.se (5 apr -13)) 
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1.1.2 Verksamhet 

Kockums AB är ett företag som är aktivt inom den marina branschen. I Karlskrona 

finns cirka 650 anställda, i Malmö cirka 250 st. och i Muskö cirka 70 st. Kockums 

omsättning 2012 var cirka 1, 87 miljarder kronor och företaget redovisade ett positivt 

resultat på 30,3 miljoner kronor. (ad.se (10 apr -13)   

I dagsläget är verksamheten inriktad på att konstruera, bygga och underhålla fartyg 

och ubåtar, samt att konstruera örlogsmarina system (Kockums.se (5 apr -13)). 

Kockums utvecklar utöver ubåtar och fartyg bland annat: 

 GHOST
® - 

Genuine Holistic Stealth, är ett smygteknikssystem som reducerar 

ett fartygs signaler till ett minimum vilket gör dem svårare att upptäcka. 

Systemet är utvecklat för att fartyg ska bli osynliga för fiendens radar. 

GHOST
®
-utrustade fartyg ges taktiska fördelar vid operationer under hot. 

(Kockums.se (5 apr -13)) 

 Stirling AIP – motor utvecklad i Malmö för ubåtar. Motorn är luftoberoende 

vilket ökar ubåtens möjlighet att vistas i undervattensläge. En traditionell ubåt 

kan endast vara under vatten i ett fåtal dagar. Jämförelsevis kan en ubåt som är 

utrustad med stirlingmotor vara under vatten i flera veckor. På så sätt utklassas 

övriga traditionella ubåtar när det gäller uthållighet. (Kockums.se (5 apr -13)) 

 MCM – samlingsord för alla system som används för minröjning. Då 

sjöminan betraktas som ett av de mest kostnadseffektiva sjömilitära vapen 

som finns idag, utgör de ett stort hot. För extremt farliga uppdrag har 

Kockums utvecklat SAM, ett obemannat minröjningssystem. (Kockums.se (5 

apr -13)) 

Kockums har lämnat en offert till den svenska försvarsmakten som kan innebära att 

de får producera två ubåtar utav den nyutvecklade A26 modellen. Offerten uppges 

uppgå till flera miljarder och affären innebär att Kockums kan behöva nyanställa 

minst 170 personer bara i Karlskrona. (Di.se (10 apr -13)) 
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1.1.3 Kockums bransch 

Kockums producerar fartyg till ett fåtal kunder. Företaget är långt ifrån en 

serietillverkare och har de senaste tio åren inte gjort mer än tre ubåtar och endast fem 

fartyg. Det är ytterst sällan Kockums producerar två likadana skepp utan allt är 

producerat mot specifika kundönskemål. När företagets processer studeras måste detta 

vara i åtanke. Kockums producerar och lagerhåller många olika produkter men inte 

alls många av varje slag. 

En av Kockums kunder är den svenska försvarsmakten. Att jobba med den svenska 

försvarsmakten och andra militära organisationer förändrar företagets arbetssätt. Till 

exempel måste varenda del på Kockums ubåtar kunna spåras, detta kallas ”subsafe”. 

Varenda batch av muttrar och skruvar på Kockums båtar har ett individuellt ID så att 

de är spårbara vart de producerats och vart de lagerlagts. Detta innebär att om en del 

på en ubåt skulle kollapsa kan Kockums spåra denna del och undersöker om fler 

produkter från samma batch sitter på fler båtar och ser till att byta ut dem. Subsafe 

medför mycket extra hantering och på Kockums lager jobbar två anställda på heltid 

med att certifiera och identifiera subsafe-produkter (Produktionsstyrningschef 9 apr -

13, Senior advisor 12 apr -13). 

1.1.4 Processkartläggning 

Syftet med processkartläggning är visa förhållanden mellan aktiviteter, personer, data 

och objekt som är inblandande i produktionen av en viss varugrupp. En anledning till 

att processkartläggning blivit populärt är att dessa modeller kan erbjuda 

lättförståeliga, användbara och relativt billiga beskrivningar som kan användas för att 

förbättra och omforma processer (Biazzo, 2002). 

Produktionsstyrningschefen har ritat en processkarta över Kockums processer. Det 

har tidigare inte funnits någon övergripande processkarta som täckt hela 

verksamheten innan utan det är först nu Kockums kan få en helhetsbild. Nedanför 

finns en bild utav Kockums lagers processer uppritad.  
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1. Processkarta över lagret. Källa: Kockums intranät 

Lagret består utav sju delprocesser, dessa är: 1. godsmottagning och avisering, 2. 

mottagnings-kontroll, 3. lagerläggning, 4. skapa varudel per jobb, 5. beställa ut 

varudel till produktion, 6. plocka varudel, 7. transport av varudel. 

1.2 Bakgrund 

Ökad konkurrens och globalisering har medfört ökad kostnadsfokusering inom 

företag de senaste decennierna. Idag är ständig förbättring en nödvändighet inom 

företag för att de ska fortsätta att vara kostnadseffektiva och behålla sin 

konkurrenskraftighet. (Jonsson & Mattson, 2005)  

 

Lagerhållning är en central del av logistikfunktionen och är av stor betydelse för 

företag då stora kostnader ligger inom funktion. Förr lagrade företag stora mängder av 

material, detta för att de ansåg att det var nödvändigt för att kunna säkerställa hög 

kundservice. Lagret sågs endast som ett verktyg att gardera sig mot osäkerhet och 

kostnadsaspekten med höga lagernivåer var inte ännu ifrågasatt. På senare år har 

tankesättet utvecklats och företag har insett att stora lager inte är kostnadseffektivt 

och skadar företags lönsamhet. I dagsläget när företagen har bättre 

kostnadsmedvetenhet, bättre samarbete med sina partners och effektivare 
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informationskällor har företag kunnat minska sina kostsamma lager och kunnat 

bedriva en mer effektiv lagerverksamhet. (Persson, 1998) 

 

Enligt Storhagen (1995) är ett lagers huvudsakliga uppgifter att: 

 Bidra till lägre transport- och produktionskostnader – Genom att möjliggöra 

högre fyllnadsgrader vid transport och mer flexibel produktion. 

 Fånga upp svängningar i tillgång och efterfrågan av material och underlätta 

optimal hemtagningskvantitet.  

 Underlätta för stordriftsfördelar inom produktion – genom att producera större 

satser minimera ställtider och nå en högre nyttjandegrad på maskiner. 

 

Kostnadspress har gjort att lager måste bedrivas effektivt med så få störningar som 

möjligt. Denna studie är inriktad på två vanliga störningar som påverkar processer 

negativt inom företags lager, dessa är saldodifferenser och ledtidsvariationer.  

1.2.1 Saldodifferens 

Saldodifferenser uppstår när den inmatade saldoinformationen i ett IT-system inte 

stämmer överens med det faktiska lagersaldot. Saldoinformationen består vanligast av 

artikelnummer, lagerplats där artikeln är inlagrad, artikelns kvantitet på aktuell plats 

och fält som indikerar artikelns skick. Om informationen i något av dessa fält skiljer 

sig från verkligheten uppstår en saldodifferens (Henricsson, 2006).  

Brooks & Wilson (1995) beskriver saldodifferenser matematiskt enligt: 

                                 
                                  

                                
       

Utgångspunkten som företag har är att saldoinformation och företagets faktiska 

lagervolymer ofta ska stämma överens. En empirisk studie utförd av Raman, 2006 

visar motsatsen. Studien där 370 000 olika artiklar undersöks visar att 65 % av de 

artiklar som studien innefattar hade fel lagersaldoinformation inmatat jämfört med det 

faktiska saldot. Denna studie visar att saldodifferenser är ett vanligt och allvarligt 

problem som dagens företag påverkas av. 
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Ett företag som studerats av Delanuay, Sahin & Dallery (2007) är AT Kearney. 

Studien visar att felaktigheter i saldoinformation kostar företaget 2 miljoner dollar för 

varje miljard de säljer för. De förutspår också (samma företag) skulle spara minst 10 

miljarder per år om dessa felaktigheter skulle ha eliminerats. 

 

Utmaningen som företag har är att uppnå hög kundservice där rätt produkter alltid 

finns tillgängliga i rätt tidpunkt och till minimal kostnad har gjort kontroll av 

information och materialflöden är en mycket viktig del av verksamheten. (Sahin, 

2009) 

1.2.2 Ledtidsvariation 

Den andra störningen vi tar upp är ledtidsvariation som definieras som skillnaden 

mellan förväntad ledtid och faktisk ledtid (Lagerstyrningsakademin.se). 

Ledtidsvariationer kan leda till en betydande kostnad i företag på grund av att det 

försämrar företagets förmåga att fatta beslut, tvingar företag att hålla större lager och 

försämrar företagets möjlighet att planera och ställa korrekta prognoser (Scott, et al., 

2003).  

1.2.3 Problem, bakomliggande orsaker och lösningsförslag 

Innan arbetet inleds med att undersöka problem och lösningsförslag behövs en 

definition av vad ett problem faktiskt är. Ett problem defineras som den skillnad 

mellan det som borde hända och vad som i själva verket händer. Denna avvikelse 

måste också vara tillräckligt stor för att någon skall vilja åtgärda denna (Evans och 

Lindsay, 2005).  

Ledtidsvariationer och saldodifferenser är komplexa problem som ett företag påverkas 

av (Heydari, 2009). För att utveckla mer precisisa förbättringsförslag till dessa typer 

av problem studeras bakomliggande orsaker till problem. Ett problem kan vara 

uppbyggt av en eller flera bakomliggande orsaker.  

Exempel följer nedan: 
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2– Problem, orsak och lösning 

 

Jakten på lösningsförslag kan inledas med att identifiera saldodifferenser och 

ledtidsvariationer (problem). Studien leds vidare och bakomliggande orsaker till 

problem identifieras, preciceras och redovisas. Sambandet mellan problem och 

bakomliggande orsak redogörs visuellt genom ett fiskbensdiagram.  

När bakomliggande orsaker är utvecklade finns det större chans att utforma 

lösningsförslag. Lösningsförslag kan neutralisera bakomliggande orsaker som leder 

till att problemen elimineras. 

1.3 Problemdiskussion 

Förmågan att kunna producera och kunna använda information är väldigt viktigt för 

företag. Information om till exempel lagersaldon, tillverkningstider, ställtider, ledtider 

och kapacitet är vitala delar för att kunna utföra korrekta och trovärdiga prognoser 

och har därför en stor inverkan på företagets resultat. Dålig precision på information 

kan bero på att företagets anställda inte följer rutiner som i sin tur leder till oordning 

inom företaget (Forsberg, 2003). Kockums lager har problem med saldodifferenser i 

sitt lager. De uppgifter som finns om saldon i företagets MRP-system, MARS är 

många gånger felaktiga och det är ingen som riktigt litar på dem (Senior advisor, 

15apr -13). 

 

Problem 1 

Orsak 1 

Orsak 2 

Orsak 2 

Lösningsförslag 1 

Lösningsförslag 2 
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Saldodifferenser motverkar effektivitet i företags logistikfunktion genom att det 

skapar osäkerhet. För att få ut rätt artiklar, i rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt krävs god 

kännedom om hur mycket och vilka artiklar som är i rörelse inom företaget. 

(Ferguson et al., 2012) Ett ineffektivt informationsflöde påverkar hur precisisa 

lagersaldon är och till vilken grad företag kan förlita sig på dem. Användande av 

oprecisa lagersaldon kan kräva en mängd desperata handlingar från företaget. Till 

exempel kan företaget få för låga lagernivåer som resulterar i brist på artiklar som i 

sin tur leder till missade intäkter. (Atali, et al., 2006) I detta skede är företaget tvunget 

att forcera fram material från leverantör som ger ökade kostnader i form av övertid, 

expressleveranser med mera (Jonsson & Mattsson, 2005). Saldodifferenser kan också 

slå åt andra hållet och resultera i för höga lagernivåer som ger ökade lagerkostnader 

(Atali, et al., 2006). Ytterligare resultat av saldodifferenser kan vara senareläggning 

av ordrars färdigdatum, ofrivillig komprimering av produkters genomloppstid eller 

minskning av orderkvantiteter (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Ledtidsvariationer skapar också osäkerhet inom företag. Vid höga ledtidsvariationer 

ökar osäkerheten på grund av att det är svårt att förutse när en process är genomförd. 

Detta motverkar all typ av planeringsarbete och prognostisiering. För att en 

produktion ska vara så effektiv som möjligt krävs det att de delar som efterfrågas 

kommer i rätt tidpunkt. Produktionsprocessen blir lidande av låg intern 

leveransprecision och slöseri uppstår i form av fördröjelse då produktionspersonal kan 

få vänta på nödvändiga delar innan de börjar producera. Det finns också risk för att 

det bildas lager i produktionen på fel ställen då delar från lagret inväntas. Enligt 

undersökningar kan en produkts väntetid ofta uppgå till så mycket som 90 % utav den 

totala ledtiden. Detta innebär att stor del utav den totala ledtiden består utav rent 

slöseri där inget värde nyskapas till produkten (Lumsden, 2012). Väntan är en utav de 

vanligaste formerna av slöseri, men också bland de absolut viktigaste att eliminera 

(Bicheno, 2011).  

 

I Kockums lager finns det ledtidsvariationer, speciellt i plocka varudel-processen. 

Lagerpersonalen har problem med att slutföra varje dags arbete i tid vilket lett till att 

produktionen inte litar på lagrets förmåga att få ut nödvändiga delar i tid (Senior 

advisor, 15 apr -13).  
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Denna studie är inriktad på saldodifferenser och ledtidsvariationer inom Kockums 

lager. Detta för att Kockums uttryckt sig ha problem med dessa störningar i sitt lager 

(Produktionsstyrningschef, 9 apr -13, Senior advisor, 15 apr -13 ). Med en 

inkommande stororder från försvarsmakten är det kritiskt att lagret bedrivs effektivt 

för att Kockums ska behålla sin lönsamhet.  

1.4 Problemformulering 

Frågeställning 1: Hur ser de olika delprocesserna ut i Kockums processkarta över 

lagret och vilka orsaker till saldodifferenser och ledtidsvariationer kan identifieras i 

varje delprocess? Vi går djupare in och vidare beskriver Kockums befintliga 

processkarta för att kunna identifiera orsaker till saldodifferenser och 

ledtidsvariationer.  

Frågeställning 2: Hur kan Kockums utveckla lösningsförslag för dessa orsaker till 

saldodifferenser och ledtidsvariationer? Genom vår användning av teori utvecklar vi 

lösningsförslag åt Kockums orsaker till problem.  

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att: 

 Studera och precisera processer som rör Kockums lager och identifiera orsaker 

som ger saldodifferenser och ledtidsvariationer.  

 Föreslå lösningsförslag för att minimera saldodifferens och ledtidsvariationer i 

Kockums lager. 
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1.6 Arbetets disposition 

Arbetet är uppbyggt av två frågeställningar som besvaras var och en för sig efter 

varandra. I det 4:e kapitlet när den andra frågeställningen besvaras är ingen empiridel 

skriven, utan empirin kommer från föregående kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

2. Metod 

3.1 Teori  

3.2 Empiri 

4.1 Teori 

Inledning: Företaget och dess historia beskrivs. 

Bakgrund där saldodifferenser och 

ledtidsvariationer definieras.  Slutligen förs en 

problemdiskussion och problemformulering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Här presentas vetenskapligt synsätt, 

forskningsmetod, angreppssätt, hur empirisk data 

samlats in och sanningskriterier. 

 Teori 1: Redogörelse av processer, 

processkartläggning, lagrets processer, 

fiskbensdiagram, orsaker till 

saldodifferens/ledtidsvariation 

 Empiri 1: Beskrivning av delprocesserna i 

Kockums processkarta. Identifiering av orsaker. 

 

Analys 2: Lösningsförslag presenteras 

3.3 Analys  
Analys 1: Orsaksanalys, fiskbensdiagram och 

sammanställande tabeller. 

 

Teori 2: Teori om lösningsförskag 

 

Slutsats: Slutsatser dras. Kritik riktas mot det 

egna arbetet. Diskussion huruvida syftet med 

studien uppfyllt eller ej. Förslag till vidare 

forskning. 

5. Slutsats 

4.2 Analys 
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2. Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva tillvägagångssätt för att genomföra en studie av 

denna karaktär. Våra val angående synsätt, angreppssätt, forskningsmetod, 

undersökningsdesign, hur insamling av empirisk data sker, urval, sanningskriterier 

och etiska överväganden presenteras. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

2.1.1 Epistemologi 

Epistemologi eller kunskapsteori handlar om vad som ska anses som godtagbar 

kunskap inom ett visst område. Det finns inom epistemologin två olika synsätt på vad 

som anses som godtagbar kunskap, dessa är positivism och hermeneutik (Bryman & 

Bell, 2003). 

Positivismen är ett naturvetenskaplig inriktat synsätt som innebär att kunskap ses med 

naturvetenskapliga metoder när sociala tings egenskaper studeras. En positivist litar 

inte på känslor, åsikter eller spekulationer utan det är endast kunskaper som kan 

bekräftas via sinnen som kan ses som riktig kunskap. Kunskap ska vara objektiv, det 

vill säga värderingsfri från egna åsikter. (Bryman & Bell, 2003) 

Hermeneutiken är det humanistiska synsättet. Det har till skillnad från positivismen 

en mer tolkande syn på kunskap och grundar sig på förståelse. När en hermeneutiker 

tolkar texter försöker han förstå textens innebörd utifrån vad författaren hade för 

perspektiv när han skrev texten. (Bryman & Bell, 2003) 

2.1.2 Studiens vetenskapliga synsätt – epistemologi 

Vi kommer att använda oss utav det positivistiska synsättet i vår studie. Vi ska studera 

processer som bör studeras objektivt och därför finns inte utrymme för egna åsikter 

och värderingar.  
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2.1.3 Ontologi 

Enligt Bryman & Bell (2003) handlar ontologi om “vad som finns”. Författarna menar 

att ontologi handlar om huruvida olika sociala entiteter uppfattas som objektiva 

enheter, som besitter en yttre verklighet, eller om det sociala entiteterna ska uppfattas 

som sociala konstruktioner som bygger på hur människor uppfattar dessa. Dessa två 

olika synsätt inom ontologin heter objektivism och konstruktionism. 

Den objektivistiska ståndpunkten menar att sociala ting och dess betydelse är 

oberoende av hur människor uppfattar den och där forskaren inte heller kan påverka 

dess egenskap (Bryman & Bell, 2003). 

Den konstruktionistiska ståndpunkten menar att ting är något som sociala aktörer 

påverkar och är ett resultat av sociala samspel mellan individer. Detta är en 

subjektivistisk ståndpunkt som innebär att sociala tings egenskaper är föränderlig då 

människors uppfattning hela tiden förändras (Bryman & Bell, 2003). 

2.1.4 Studiens vetenskapliga synsätt – ontologi 

Det ontologiska ställningstagande vi valt är objektivistiskt synsätt. Detta val har gjorts 

på grund utav att människor inte kan påverka lagersaldon och ledtiders egenskaper, 

det vill säga att lagersaldon och ledtiders egenskaper inte är något som förändras 

beroende på människors uppfattning.  De ska ses helt objektivt. 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

2.2.1 Induktivt angreppssätt  

Ett induktivt angreppsätt innebär att teori skapas utifrån den empiriska 

datainsamlingen. Det innebär att forskaren börjar med insamling av material för att 

sedan skapa sin teori med hjälp av empirin. Därefter analyserar han teorin och får 

fram ett resultat (Bryman & Bell, 2003). 

Empiri  Teori  Analys Resultat 
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2.2.2 Deduktivt angreppssätt 

Deduktiv teori innebär att forskaren, utifrån sina teoretiska kunskaper, formulerar 

hypoteser som sedan ska undergå en empirisk granskning. Detta innebär att efter 

hypotesformuleringen samlar forskaren in data där hypoteserna sedan förkastas eller 

accepteras beroende på resultat. Efter detta ska resultat kopplas ihop med den teori 

som låg bakom undersökningen och teorin revideras. 

Teori  Hypotes  Datainsamling  Resultat  Hypotes bekräftas/förkastas  

Teorin revideras (Bryman & Bell, 2003). 

2.2.3 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

Vi har valt att använda oss utav deduktivt angreppsätt. Vi läste först in oss på teori 

angående lager, saldodifferens, ledtider och processer för att komma så förberedda 

som möjligt inför våra intervjuer. Vi genererar genom våra intervjuer och 

intranätssökningar empiri som vi analyserar. Vi ställer sedan denna empiri mot den 

insamlade teorin vi anskaffat oss för att sedan komma fram till resultatet av denna 

studie. Vi har inte att skapat egen teori utifrån den insamlade empirin, utan vi använde 

oss utav befintlig teori för att komma fram till de presenterade förbättringsförslagen, 

följaktligen har det deduktktiva angrepssättet används i denna studie.  

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod är en forskningsstrategi som syftar på att stor tyngd läggs 

vid ord och inte kvantifiering när insamling och analysering av data sker. En 

kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin natur. 

Kvalitativa forskare fokuserar på att se världen med undersökningspersonernas ögon, 

beskrivning och kontext, process, flexibilitet, strukturlöshet samt begrepp och teori 

som resultatet av forskningsprocessen. Kvalitativa forskare vill uppfatta den sociala 

verklighet, som ofta innefattar människor och vad det är som händer i deras 

verklighet. (Bryman och Bell, 2003) 
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Tonvikt på process innebär att forskaren vill beskriva hur skeenden och mönster 

förändras och utvecklas över tiden. Vilket innebär att kvalitativa forskare med hjälp 

av ett process-tänk försöker förstå socialt liv. (Bryman och Bell, 2003) 

Flexibilitet och brist på struktur innebär att forskaren låter strukturen vara så minimal 

som möjligt för att på så sätt öka möjligheten att fånga det perspektiv som de 

studerande personerna har. (Bryman och Bell, 2003) 

Sista fokuseringen en kvalitativ forskare har är begrepp och teori som har sin grund i 

data. Förhållande mellan begrepp och teori är oftast något som de kvalitativa 

forskarna brukar komma fram till genom ett induktivt arbetssätt. (Bryman och Bell, 

2003) 

2.3.2 Kvantitativa forskningsmetod 

Kvantitativa forskningsmetod kan betraktas som en forskningsstrategi som fokuserar 

på att kvantifiera sina insamlade data, dvs. göra om informationen till siffror. Den 

kvantitativa forskningsmetoden har också klara riktlinjer hur studien eller 

forskningsprocessen ska gå till. Kvantitativa forskare fokuserar gärna på orsaken till 

varför en viss händelse uppstår, tillskillnad från kvalitativa forskare som vill förklara 

varför en viss händelse uppstår. (Bryman & Bell, 2003) 

2.3.3 Studiens forskningsmetod 

I den här studien har vi främst använt oss utav kvalitativa forskningsmetoder där 

undersökningen främst innefattar intervjuer och observationer på företaget som i sin 

tur ligger till grund för vår empiri och analys.  

2.4 Undersökningsdesign 

Det finns fem olika undersökningsdesigner forskare kan välja mellan vid en studie, 

dessa är; experimentell design, surveystudier, longitudinella undersökningar, 

fallstudier och komparativa undersökningar. Experimentell design innebär att två 

grupper skapas där den ena variabeln utsätts för ett experiment som sedan jämförs 

med den variabeln som inte utsätts för experimentet. Surveystudier innebär att data 
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samlas in från mer än ett fall och där datan sedan jämförs för att upptäcka mönster 

och samband mellan de olika fallen. Longitudinella undersökningar kan används när 

kartläggning av förändringar skall göras, detta innebär att en studie av samma fall 

skall vara möjlig att genomföra vid flera olika tillfällen. Fallstudier går ut på att 

endast ett komplext och specifikt fall med begränsning inom tid och rum studeras. 

(Bryman & Bell, 2003) Om problemställningen inleds med ett hur eller varför är 

undersökningsdesignen fallstudie passande (Yin, 2012). Komparativa undersökningar 

innebär att forskaren med hjälp av identiska metoder studerar två olika oberoende 

fall.(Bryman & Bell, 2003) 

2.4.1 Studiens undersökningsdesign 

Då vår studie är ett specifikt fall som är djupgående och detaljerad samt genomförs 

med begränsningar inom tid och rum har vi valt fallstudie som vår 

undersökningsdesign.   

2.5 Insamling av empirisk data 

Det finns flertalet metoder för att samla in material till sin kvalitativa studie. En 

metod är kvalitativa intervjuer, vilket är en generell term som används för att beskriva 

olika intervjutekniker. Två tekniker inom kvalitativa intervjuer är semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjuer. Semi-strukturerad intervju innebär att forskaren har en 

intervjumall med uppställda frågor som han följer, men att respondenten har frihet att 

utforma svaren som han själv önskar. Intervjuaren har även möjlighet att avvika från 

sin intervjumall och ställa följdfrågor. Ostrukturerad intervju kan liknas som ett 

vanligt samtal mellan två personer och där intervjuaren ställer öppna frågor som 

respondenten själv får avgöra hur “fylligt” svaret ska vara. I en ostrukturerad intervju 

har intervjuaren inte en intervjumall som han går efter utan använder sig oftast av lösa 

minnesanteckningar till intervjun. (Bryman & Bell, 2003) 

En ytterligare metod för insamling av data är deltagande observationer som innebär 

att forskaren under en längre tid engagerar sig i en social grupp. Forskaren iakttar 

gruppens beteenden samt lyssnar på vad som sägs, utifrån vad forskaren observerat 

skapar han sig en bild av den sociala miljön. (Bryman & Bell, 2003) 
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2.5.1 Val av insamlingsmetoder för empirisk data - Primärdata 

Vi har valt en inriktning på vår studie som krävt att vi gått in djupt och verkligen satte 

oss in i hur verksamheten är uppbyggd. För att göra detta på ett så bra sätt som 

möjligt har vi använt oss utav ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer gav 

oss möjlighet till avspända träffar där vi kunde föra en dialog med våra 

intervjupersoner. Utifrån intervjupersonens svar ställde vi sedan följdfrågor där vi bad 

dem att förklara mer eller utförligare för att de skulle återge en så korrekt bild av 

verksamheten som möjligt. Under senare stadium av studien har semi-strukturerade 

intervjuer används, där färdiga frågor finns förberedda och som kunde 

vidareutvecklas vid behov. Fördelen med semi-strukturerade intervjuer jämfört med 

strukturerade intervjuer är att semi-strukturerade intervjuer är mer flexibla och 

möjligheten att anpassa intervjun beroende på vad respondenten svarar är större.  

Deltagande observationer har också genomförts för att få en djupare förståelse av 

företagets processer. (Bryman & Bell, 2003) 

2.5.2 Val av insamlingsmetoder för empirisk data - Sekundärdata 

Vi har samlat in data genom att använda företagets intranät samt hemsida för att på så 

sätt få en djupare insyn i företaget och dess verksamhet. Vi anser att detta 

tillvägagångssätt var det bästa för att få så korrekt och tillförlitlig information som 

möjligt. Vi har även samlat in empirisk data genom användning av olika 

artikeldatabaser samt utnyttjat facklitteratur för insamling av teori.  

2.6 Urval 

De respondenter som väljs ut till att delta i en studie kallas urval. Det finns två olika 

former av urval; sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval 

baseras på ett slumpmässigt urval där sannolikheten för respektive enhet att komma 

med i studien är känd. Sannolikhetsurval i sin tur består av olika former av 

urval.  Obundet slumpmässigt urval inbegriper att varje enhet i en population har 

samma möjlighet att komma med i urvalet. Systematiskt urval innebär att ett slumptal 

med fast intervall görs. Klusterurval innebär att forskaren väljer ut begränsade 

områden där urvalet skall göras. (Bryman och Bell, 2003) 
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Icke- sannolikhetsurval innebär att respondenterna inte har samma möjlighet att bli 

utvalda samt att det inte går att räkna ut sannolikheten för varje enhet att bli utvald. 

Det finns tre olika former av icke- sannolikhetsurval. Den första är 

bekvämlighetsurval som består utav personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga väljs ut. Det andra urvalet är snöbollsurval som innebär att forskaren tar 

kontakt med ett fåtal respondenter och använder sedan dessa för att få kontakt med 

ytterligare respondenter. Det tredje urvalet är kvoturval som innebär att forskaren 

utifrån en mängd olika kategorier väljer ut vilken eller vilka kategorier som är 

relevanta för studien. Utifrån de valda kategorierna väljer sedan forskaren vilka 

respondenter som skall medverka i studien. (Bryman och Bell, 2003) 

2.6.1 Studiens urval 

Studien använde sig av ett icke- sannolikhetsurval där respondenterna väljs ut 

specifikt för studiens mål. Ett snöbollsurval gjordes där studien inleddes med en 

intervju med produktionsstyrningschefen som sedan hjälpte oss att få kontakt med 

andra relevanta respondenter på företaget. 

Intervjuperson: Befattning: 

Pär Holgersson Produktionschef 

Glenn Wiberg Materialkoordinator 

Roger Ohlsson Senior advisor 

Ulf Vadaszi Godsmottagare 

Jörgen Nilsson Orderplockare 

3. Sammanställning intervjupersoner 

2.7 Sanningskriterier 

Det finns fyra olika sanningskriterier som skall beaktas vid en fallstudie, 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2012). 
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2.7.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar om mått på begrepp verkligen speglar det som begreppet 

anses beteckna (Bryman & Bell, 2003). Det finns tre olika tillvägagångssätt för att 

säkra begreppsvaliditeten i en studie. Det första tillvägagångssättet är att använda sig 

av flera källor vid insamling av data. Detta görs för att studien ska få en så 

sammanhängande undersökningsform som möjligt. Det andra tillvägagångssättet är 

att skapa en beviskedja för att styrka forskningen vid insamling av data. Det sista 

tillvägagångssättet är att låta nyckelinformanter granska studien så att eventuella 

avvikelser i studien kan åtgärdas. (Yin, 2012) 

2.7.2 Intern validitet 

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt förhållande 

mellan flera variabler är hållbar eller inte (Bryman & Bell, 2003). Intern validitet är 

främst aktuell vid analys av insamlad data. Det finns ett antal olika tillvägagångssätt 

för att säkerhetsställa den interna validiteten i en studie. Ett tillvägagångssätt är att 

jämföra empiriskt grundat mönster med empiriskt förutbestämt mönster, detta kallas 

mönsterjämförelse. Andra tillvägagångssätt är att formulera förklaringar, rivaliserande 

förklaringar samt logiska modeller. (Yin, 2012) 

2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet handlar om vilken grad resultatet i en studie kan generaliseras till 

andra grupper eller objekt (Bryman & Bell, 2003). Då fallstudier är djupgående i ett 

specifikt fall kan det vara svårt att generalisera data från en fallstudie till en annan. 

Jämförelser kan göras mellan fallstudier och surveyundersökningar där 

surveyundersökningar utgår från ett statistiskt urval som kan generalisera resultaten 

till en större population. Fallstudier bygger på analytiska generaliseringar där 

forskaren generaliserar resultaten till en mer generell teori. Extern validitet blir 

särskilt tydlig vid val av forskningsdesign. (Yin, 2012) 
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2.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultatet i en undersökning blir detsamma om studien skulle 

göras vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2003). Syftet med reliabilitet är att 

minimera fel och skevheter i den aktuella studien. Ett sätt att minimera 

reliabilitetsproblem är att dokumentera studiens tillvägagångssätt samt låta någon 

kontinuerligt granska studien. (Yin, 2012) 

2.7.5 Studiens sanningskriterier 

Studiens begreppsvaliditet har säkrats genom att flera källor har används vid 

insamling av empirisk och teoretisk data. Vi har även låtit personal på Kockums ta del 

av studien för att på så sätt säkerställa att vi har förstått verkligheten på ett korrekt sätt 

och att det inte har blivit några missförstånd.  

Intern validitet har hanterats i denna studie då författarna påvisar samband mellan 

Kockums problem och orsaker till problemen. Vi anser att den interna validiteten i 

studien är hög då vi presenterar och förklarar sambanden mellan problem och dess 

orsaker. Utöver de presenterade förklaringar har vi även tagit hänsyn till andra 

förklaringar som kan påvisa samband mellan problem och dess orsaker. Detta för att 

stärka den interna validiteten.  

Vår externa validitet i studien har ej varit möjlig att hålla på en hög nivå, detta på 

grund av att vi valt en fallstudie där våra resultat är svåra att generalisera och vi 

endast kan stå till svars för resultaten i vår egen studie. Studiens reliabilitet kommer 

att säkerställas genom att vi försöker dokumentera studiens tillvägagångssätt.  

2.8 Etiska överväganden 

Vid insamling och behandling av empiriskt material finns det ett antal etiska riktlinjer 

och principer som bör tas i beaktning. Bryman & Bell (2003) presenterar fyra olika 

krav en studie ska uppfylla för att inte bryta dessa etiska principer: 

 Det ska inte uppstå någon skada för deltagarnas del. 

 Det ska inte förekomma någon brist i samtycke från deltagarna sida. 

 Studien ska inte inkräkta på privatliv. 
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 Det ska inte förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. 

Att det inte ska uppstå någon skada för deltagarnas del innebär att det inte finns risk 

för deltagarna att skadas fysiskt eller psykiskt, utsättas för stress, hinder för personlig 

utveckling, sämre självkänsla och att deltagarna tvingas utföra klandervärda 

handlingar. Enligt de regler som American Academy of Management har ställt upp är 

forskaren den som ska ta ansvar för att respondenterna inte tar skada eller påverkas 

negativt av undersökningen. (Bryman & Bell, 2003) 

 

Att det inte får förekomma någon brist i samtycke från deltagarna är enligt författarna 

den mest debatterade principen i de etiska övervägandena. Debatten brukar handla om 

forskaren har gjort en dold eller granskad observation och där omgivningen inte 

känner till den egentliga roll som forskaren har. Principen om samtycke från 

deltagarnas sida handlar om att forskaren delger så mycket information som möjligt 

till respondenterna för att de på så sätt kan samtycka eller neka den information som 

forskaren presenterar. Vid en dold undersökning delges inte undersökningspersonerna 

detta material och det strider mot principen om samtycke från deltagarna. (Bryman & 

Bell, 2003) 

 

Intrång i privatlivet handlar om i vilken utsträckning forskaren studerar en person. Det 

finns tydliga riktlinjer för att en undersökning inte ska inkräkta på någons privatliv 

och det innefattar att målet för en undersökning inte ger forskaren rätt att inkräkta på 

någons privatliv eller göra avkall på vanlig respekt för en individs värderingar. 

(Bryman & Bell, 2003) 

 

Falska förespeglingar innebär att undersökningspersonerna inte förs bakom ljuset av 

forskaren eller att forskaren beskriver undersökningen felaktigt sätt omedvetet eller 

medvetet. Detta kan inbegripa att undersökningspersonerna får reda på om 

inspelningsteknik används vid intervjuer. Anser dock forskaren att genom att delge 

information till undersökningspersonerna kommer att ge en skev bild av 

undersökningspersonerna beteende kan forskaren delge den informationen i slutet av 

intervjun istället för innan intervjun. (Bryman & Bell, 2003) 
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 2.8.1 Studiens etiska överväganden 

Vi har haft de ovan nämnda etiska principer i åtanke under studiens gång för att inte 

göra några etiska övertramp. Information har delgetts till intervjupersonerna så att de 

på så sätt har medtycke till vad som samlats in. Syftet till studien är helt öppet så att 

inte falska förespeglingar om undersökningen uppkommer. Studien har utförts på så 

sätt att inskränkning på någons privatliv inte förekommit så det inte finns någon risk 

att information skadar någon av våra undersökningspersoner.  
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2.9 Metodsammanfattning 

Metodsammanfattning 

Epistemologiskt synsätt  Positivism 

Ontologiskt synsätt Objektivism 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ metod  

Undersökningsdesign Fallstudie 

Insamling av data Primär data (ostrukturerade intervjuer, 

semi-strukturella, observationer) 

Sekundär (intranät, hemsida, 

facklitteratur, artikeldatabaser)  

Urval Icke sannolikhetsurval – snöbollsurval  

Sanningskriterier Begreppsvaliditet, extern validitet, intern 

validitet, reliabilitet 

Etiska överväganden 
Ingen skada för deltagarnas del. 

Ingen brist i samtycke från deltagarna 

sida. Inte inkräkta på privatliv. 

Ingen form av bedrägeri, falska 

förespeglingar eller undanhållande av 

viktig information. 

4. Metodsammanfattning 
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3. Hur ser de olika delprocesserna ut i Kockums 

processkarta över lagret och vilka orsaker till 

saldodifferenser och ledtidsvariationer kan 

identifieras i varje delprocess? 

Teorin ger läsaren en inblick i hur saldodifferenser och ledtidsvariationer uppstår 

samt de verktyg författarna använt för att identifiera orsaker till problem. I 

empiridelen beskrivs Kockums sju delprocesser. Analyskapitlet består av identifiering 

av orsaker till saldodifferenser och ledtidsvariationer.  

3.1 Teori 

Läsaren ges en inblick i ämnesområdena processer, processkartläggning och 

lagerteori. Detta följs upp av teori om hur och varför fiskbens-diagram används. 

Kapitlet avslutas med vad som generellt är orsaker till saldodifferenser och 

ledtidsvariationer.  

3.1.1 Processer 

Ordet process kommer från det latinska ordet processus och betyder ungefär gå 

framåt, fortsätta, avancera (Ljungberg & Larsson, 2001). Lumsden (1998) beskriver 

ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att något ska betecknas som en process: 

 Sammanlänkade aktiviteter 

 Upprepas 

 Har en tydlig början och slut 

 Skapar värde 

 Tillfredsställer kunder 

 Delprocesser kan identifieras 

Begreppet kan definieras olika beroende vem du frågar. Rentzhog (1998) tar upp 

begreppets mångtydighet och tar i sin bok upp ett par citat från olika forskare; 

Harrington (1991) beskriver ordet: 



 

 

 

 24 

”En aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar ett inobjekt, tillför värde till det och 

förser en intern eller extern kund med ett resultat. Processer använder sig av en 

organisations resurser för att framställa definierade resultat.” 

Pall (1987) ger en annan, bredare beskrivning: 

”Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och procedurer 

till arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt resultat.” 

Rentzhog (1998) ger också ut sin egen definition: 

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för 

en kund.” 

3.1.1.1 Kategorier av processer 

Processer kan delas in i tre olika kategorier: Huvudprocesser, stödprocesser och 

ledningsprocesser. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

Huvudprocesser är de processer som är allra viktigast. Huvudprocessen är uppbyggd 

av de aktiviteter som förädlar varor eller tjänster och tillför värde direkt till kund. 

Huvudprocessen kan beskrivas ur ett kundperspektiv, där den utgör verksamhetens 

kärna och som bidrar till värde för kunden. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

 

Stödprocesser är de processer som syftar till att stödja företagets huvudprocesser så 

att de kan genomföras så effektivt som möjligt. Exempel på stödprocess är en 

underhållsprocess som ser till att produktionen inte upplever störningar. 

Stödprocesser bidrar därmed indirekt till värde för kunden. (Jonsson & Mattsson, 

2005) 

 

I ledningsprocesser ligger fokus på strategi och affärsplanering. De bidrar indirekt till 

kundvärde genom att: 

 Fastställa riktning för företagets utveckling.  

 Tydliggöra och motivera företagets vägval genom att bryta ner företagets mål 

till delmål.  
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 Skapa förutsättningar rent finansiellt, strukturellt och resursmässigt för att 

företaget kan följa de anvisade vägvalen.  

 Följa upp och korrigera verksamheten där avvikelser förekommer.  

(Ljungberg & Larsson, 2001) 

3.1.2 Processkartläggning 

Målet med processkartläggning är att förmedla processers syfte, uppbyggnad och 

utseende genom att skapa kartor över dem. Ett företags olika processer är oftast 

komplexa och svårförståeliga vilket bidar till att det är få personer i företaget som 

förstår hur processerna inom ett företag fungerar. Fördelen med att rita upp 

processkartor är att det på ett lättförståeligt sätt går att förklara hur organisationen 

fungerar och hur de olika avdelningarna är relaterade till varandra. Det gör det också 

lättare för personal att skapa sig en uppfattning om enskilda delar av verksamheten 

och kunna få en klar helhetsbild av företaget. (Ljungberg & Larsson, 2001) 

 

Ofta finns det avgränsningar mellan företags olika verksamhetsområden som gör att 

det skapas så kallade murar inom företaget. Dessa murar gör att det blir svårt att 

identifiera förbättringsmöjligheter för företaget i helhet och där varje avdelning 

istället försöker förbättra sitt område eller funktion, utan att ta hänsyn till de andra 

verksamhetsområdena. Detta bidrar till suboptimering där varje avdelning ser till sig 

själva och inte till företaget i helhet. Processkartor är därför användbara då det 

tydliggör vilken roll varje avdelning har i att skapa värde för kunden och förstå 

kundens krav. Kartläggning av processer kan också innebära att samarbetet mellan 

olika avdelningar blir bättre och att suboptimering kan minimeras. (Ljungberg & 

Larsson, 2001) 

3.1.3 Lagrets processer 

Lagrets olika delprocesser är generellt godsmottagning, mottagningskontroll, 

lagerläggning, plocka varudel. (Oskarsson, et al., 2006). Listan har kompletterats med 

en sista process, transport av varudel. 
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3.1.3.1 Godsmottagning 

Ankommande gods kommer till företagets godsmottagning. Här ankomstrapporteras 

godset i företagets datorsystem med hjälp av godsets fraktsedel. Eventuellt sker 

omlastning av löst gods till pall eller andra förpackningar för att effektivisera 

godshanteringen. (Oskarsson, et al., 2006) 

3.1.3.2 Mottagningskontroll 

I mottagningskontrollen inspekteras godset så att rätt kvalitet och kvantitet är uppfylld 

enligt överenskommelse. Vid kvantitetskontroll jämförs godsets kvantitet gentemot 

det medskickade fraktdokumentet. Kvalitetskontroll kan göras genom processkontroll 

hos leverantörens produktionsmaskin, stickprov eller en total genomgång av det 

ankommande godset. Företagets kvalitetskontroll är beroende på hur viktig kvaliteten 

på godset är för företagets övriga verksamhet. (Lumsden, 2012) 

3.1.3.3 Lagerläggning 

När godset klarat kvantitets och kvalitetskontrollen skickas det vidare till 

lagerläggning. Här skall godset lagerläggas eller direkt skickas vidare till produktion. 

Således kommer material som skickas direkt till produktion inte fysiskt att passera 

förrådet utan bara passera administrativt. Skall godset läggas in på lagret har företag 

oftast olika riktlinjer för hur och var godset skall lagerläggas. Detta kan vara att 

godset har förutbestämda platser eller skall lagerläggas på ett visst sätt. När godset 

sedan lagerlagts uppdateras företagets lagersaldo som innehåller uppgifter om hur 

många artiklar och var de olika artiklarna är lagerlagda. (Lumsden, 2012) 

3.1.3.4 Orderplockning 

Det finns olika sätt att plocka artiklar på lagret, bland annat måste det bestämmas om 

lagret skall tillämpa zonplockning, orderplockning eller samplockning. Zonplockning 

innebär att varje plockarbetare arbetar inom en avgränsad yta. Orderplockning innebär 

att varje plockpersonal plockar ihop en hel order och förflyttar sig genom hela lagret. 

Vid samplockning plockas flera order samtidigt och där sortering sker löpande under 

plockrundan. (Lumsden, 2012) 
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3.1.3.5 Interna transporter 

Transport av varudel består utav interna transporter inom ett företag. Material inom 

ett företag kan transporteras med en rad olika fordon, till exempel handtruck eller 

motviktstruck (Lumsden, 2012) 

3.1.4 Fiskbensdiagram 

Ett hjälpmedel för att bena ut orsaker till varför problem uppstår är fiskbensdiagram, 

även kallat eller Ishikawadiagram (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta diagram inleds 

med att huvudorsaker till problem beskrivs och skapar en total orsaksbild kopplad till 

det ursprungliga problemet och ger underlag för prioritering av åtgärdsområden (BDO 

Consulting Group, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

  

När huvudorsaker till problem är beskrivna undersöks därefter huvudorsakerna till 

problemet mer i detalj.  
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För att ett orsaks- verkan diagram skall vara lämpligt måste det ha mycket ”ben” på 

skelettet, det vill säga hur djupt orsakerna till problemet är beskrivna. Kravet på 

benighet brukar motsvara de ”fem varför” som är ett sätt att komma ner till 

grundorsaken till varför problem uppstår. Genom att använda de ”fem varför” kan ett 

litet problem berätta om ett mycket större problem om man söker efter orsaker till 

varför det mindre problemet uppstår. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

För att komma igång med sitt orsaks- verkan diagram kan företag utgå ifrån de sju 

M:n som brukar kunna hänföras till problem. De sju M:n består av management, 

människan, metod, mätning, maskin, material och miljö. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.1.4.1 Kategorisering av orsaker inom fiskbensdiagram – 7M 

För att strukturera upp informationen från orsaksanalysen kan företag utgå från 

verktyget 7M. (Bergman & Klefsjö, 2012). 7M kan appliceras på fiskbensdiagram 

genom att kategorisera orsakerna till problem under något av de sju m:en:  

Management: Ger organisationens ledning tillräckligt med stöd och resurser? 

Managementkategorin handlar om ledningens sätt att arbeta. Om företagets strategi, 

affärsidé och mål är korrekt utformade. Den behandlar också företagets interna 

marknadsföring. 

Människa: Är de anställdas utbildning och motivation tillräcklig? 

Handlar bland annat om huruvida personer har arbetsuppgifter som passar dem, hur 

rekryteringsprocessen utformats, om företaget är bra på att hitta talanger och om de 

anställda har möjlighet att vidareutbildas internt inom företaget och hur de anställda 

hålls motiverade. 

Metod: Är företagets olika parametrar tillräckliga för att vidhålla kvaliteten? 

Metodkategorin handlar om hur verksamheten sköts, hur processerna genomförs och 

bestämmer vidare hur de anställda genomför och prioriterar sina arbetsuppgifter. 

Kategorin delas in i synliga och osynliga metoder. De synliga metoderna är 

exempelvis policies, företagets sätt att planera, hur de hanterar data, hur lagerlayouten 

är utformad och hur man utnyttjar sina tillgångar. De osynliga handlar om icke uttalad 

företagskultur och normer inom företaget. 
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Mätning: Hur mäts företaget prestationer?  

Inom denna kategori behandlas företagets olika nyckeltal som ger svar på om 

företaget uppnår sina mål. Det är viktigt att företagets mål är relevanta, tydliga, 

uppnåbara, att de mäter en process och inte en person, att målen i sig främjar 

förbättring och att resultaten redovisas. 

Maskin: Är maskinerna tillräckliga för att vidhålla kvaliteten? 

Maskin är det främsta verktyget företag använder sig av i sin produktion. Det är 

därför av stor vikt att företag använder rätt maskiner för att produktionen skall vara så 

effektiv som möjligt. Användning av passande och välfungerande maskiner leder till 

högre effektivitet inom produktion, minskade kostnader samt tidsbesparingar. 

Material: Är kvaliteten på material tillräckligt hög? 

Material är huvudingrediensen för ett producerande företag. Om företag använder 

bristfälligt material kan det ge uppskov till en rad olika problem, så som ökad 

inkurans, minskade intäkter och ökad tidsåtgång vid produktion. Det är därför vitalt 

att företag använder sig av rätt kvalitet på sitt material för att vara så effektiva som 

möjligt. 

Miljö: Hur påverkar företagets miljötänk resultatet av processen? 

Vilka policies finns i företaget kring miljö. 

Vidare kan företag bestämma själva om de vill lägga till eller ta bort orsakskategorier 

för att modellen ska passa den egna organisationen. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.1.5 Orsaker till saldodifferenser 

Enligt Wild (2004) är en viktig del av förbättringsarbete mot att arbete bort 

saldodifferenser är att studera situationerna och källorna som leder till 

saldodifferenser. Nedanför finns de vanligaste orsakerna listade: 

 Felaktiga uttag/fel i plockprocess 

En vanlig källa till saldodifferens är uttag i plockprocessen. Orderplockaren ska 

plocka en artikel som är lik en annan artikel och väljer fel. Vid denna tidpunkt uppstår 

det två stycken saldodifferenser. Den första saldodifferensen är att artikeln har fått en 
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lägre lagernivå i verkligheten än vad den har i systemet. Detta kan leda till att 

företaget får brist på varan och inte kan leverera utlovad kvantitet till nästa kund. Den 

andra saldodifferensen är kopplat till den artikel som skulle plockats men inte 

plockades. Lagernivån är lägre i systemet än den faktiska lagernivån, detta kan 

medföra att systemet beordrar påfyllning för tidigt, vilket leder till onödig 

lagerhållning. Om orderplockaren plockar fel mängd av artikeln uppstår det också 

saldodifferens. Det resulterar i en saldodifferens på just den artikeln som plockats 

felaktigt (Nachtmann, 2010). 

 Fel vid mottagning, kontroll och hantering av gods 

Sköts godsmottagningen orutinmässigt och slarvigt ökar risken för fel som resulterar i 

saldodifferenser. Ett exempel är att godsmottagare inte kontrollerar varje artikel var 

för sig vid mottagandet, utan kontrollerar istället endast att antalet pallar stämmer 

överens med förväntat antal pallar som tagits emot. På detta vis löper företaget risken 

att missa eventuella fel leveranser från leverantören (DeHoratius & Raman, 2008). 

 IT-system  

Är informationssystemet dåligt utformat kan detta vara en felkälla till saldodifferenser 

på grund av att information kan gå förlorad och systemet kan producera överflödig 

information som endast försvårar processer. (Wild, 2004) Felaktigt inmatade 

uppgifter om artiklars enheter, hur de förpackats är en felkälla för saldodifferenser. 

Till exempel om en sladd på 10 meter förpackats och matats in i systemet som 

enheten ”rulle” och en kund beställer 5 meter av denna artikel kan orderplockaren 

göra fel och endast plocka en rulle (DeHoratius & Raman, 2008). 

Saldodifferenser kan också uppstå vid dålig synkronisering mellan orderplockare och 

IT-system. Orderplockare nr. ett gör ett uttag som inte registreras direkt och 

orderplockare nr. två kommer fram till en tom lagerplats som ska vara full 

(DeHoratius & Raman, 2008). 

 Ej rapporterat svinn 

Vid hantering av material uppstår det svinn. Detta kan vara att artiklar skadas vid 

mottagning eller att orderplockaren tappar artiklar när han ska göra ett uttag. Om 



 

 

 

 31 

svinnet inte rapporteras direkt uppstår det saldodifferenser då lagret innehåller defekta 

artiklar som inte kan levereras  (Atalı, et al., 2006). 

 Felplacerade artiklar 

När lagerläggning utförs kan en felaktig inmatning i systemet ske. Lagerarbetaren 

matar in en lagerplats i systemet och ställer av misstag artikeln någon annanstans. På 

så sätt försvinner artiklar och lagret får en brist på artikeln vilket gör att de inte kan 

leverera utlovad kvantitet (Atalı, et al., 2006). 

 Onödigt komplicerade processer 

Saldodifferenser kan vara ett resultat av allt för invecklade processer. Är 

arbetsuppgifter invecklade kommer anställda ofta på egna lösningar och genvägar 

som kan leda till misstag. (Wild, 2004) 

För att undersöka om en process är bra utformad ställs fyra ledfrågor: 

– Är denna teknik det enklaste sätt att genomföra uppgiften? 

– Är processen lätt att förstå? 

– Skapar avvikelser från rutin extra jobb för de anställda? 

– Gynnar rutin den anställa? 

Om svaret är ja på samtliga frågor är processen bra utformad och inte onödigt 

komplicerad.  

 Arbetsuppgifter är icke rutinmässiga  

Om tydliga riktlinjer saknas kan arbetsuppgifter inom processer bli oregelbundna och 

avvikande mot varandra. På så sätt kan varje anställd ha ett eget sätt att utföra 

arbetsuppgiften och på så sätt kan misstag begås som resulterar i saldodifferenser. 

(Axsäter, 1991) 

3.1.6 Orsaker till ledtidsvariationer 

Insikten om variationens inverkan på ett systems tillförlitlighet ökar alltmer. Det finns 

ett behov av systematiska arbetssätt och effektiva verktyg som hjälper företag att 

reducera variation (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Ledtidsvariationer uppkommer av en rad faktorer som kan delas in i kontrollerbara 

och okontrollerbara; (Heydari et al., 2009) 

Kontrollerbara faktorer;   

 Ineffektiva transporter - Transporten är en mycket central logistikaktivitet 

som binder ihop de olika delarna av logistikflödet. Vid varje tillfälle ett 

företag behöver flytta produkter från en anläggning eller station till en annan 

behöver de någon form av transport, därför har transporterna stor inverkan på 

företagets ledtider. (Oskarsson et al., 2006) 

 Bristande arbetsrutiner - Otydliga arbetsrutiner för hur arbetsuppgifter skall 

genomföras är en källa till ledtidsvariation. Detta på grund av att personalen 

utför sina arbetsuppgifter på olika sätt som gör att det tar olika lång tid för 

dem att genomföra dem, vilket resulterar i avvikelser. (Axsäter, 1991). 

 Bristfälliga informationssystem – Ett väl fungerande informationsflöde är ett 

krav för att företags materialflöden ska vara effektiva. Systemet kräver 

information om efterfrågan, kapacitet, beläggning samt saldon i det egna 

företaget. Information om framtida efterfrågan består av 

försäljningsinformation, prognosinformation och kundorderinformation lägger 

grunden till försäljningsprognoser. Denna information krävs för att företaget 

skall kunna vidhålla hög leveransservice och utgörs av saldouppgifter, 

orderbekräftelser, leveransaviseringar etc. (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

Okontrollerbara faktorer: Något som företaget själva inte kan påverka, exempelvis 

väderomslag, naturkatastrofer, och andra oförutsägbara händelser. (Heydari et al., 

2009)   
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3.2 Empiri - Processkarta över Kockums lager  

Här beskrivs Kockums lager och dess processkarta. De textstycken som inte är 

refererade är information som är insamlad genom observationer gjorda av författarna. 

De problem som är identifierade i lagrets processer är insamlade genom intervjuer 

och observationer. 

 

7. Processkarta över Kockums lager. Källa: Kockums intranät 

3.2.1 Kockums teckenförklaring 
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Lagret är indelat i tre zoner, ”INTE”, ”ENTR” och ”JÄRN”. Denna studie är inriktad 

på de två första zonerna. Alla lagerplatser på lagrets nedervåning ingår i INTE-zonen. 

Artiklar som är skymmande och tunga lagerläggs i INTE-zonen och mer lätthanterligt 

gods lagerläggs i ENTR-zonen som är på övervåningen. (Produktionsstyrningschef, 

19 apr -13)  

INTE-zonens lagerplatser hanterar lagring av hel och halvpall. Större delen av INTE-

zonen består av lagerställage där hel- och halvpallar lagerläggs upp till en höjd av x 

meter. Det finns även ett tiotal större lagerplatser på golvytan, där lagerläggning på 

höjden inte är möjlig. Dessa platser är avsedda för artiklar som inte får plats i ställaget 

(Godsmottagare, 19 apr -13).  

I INTE-zonen har lagergångar tilldelats ett nummer (exempel 51-70) som är markerat 

på varje gångs gavel. Pallplatser har givits ett nummer (exempel 1-100)  och en höjd 

(A-F). Streckkoder som identifierar lagerplatser på A och B-höjd finns, men är inte 

uppsatta på respektive lagerplats utan hänger i klase tillsammans vid sidan av vissa 

lagerplatser. (Godsmottagare, 23 apr -13). 

ENTR-zonen hanterar mindre artiklar som lagerläggs på hyllplan. På grund av att 

artiklarna är lättare och mindre finns det en större varians av artiklar i ENTR-zonen 

(Orderplockare, 23 apr -13). 

Genomgående för hela lagret är att artiklar av olika slag kan blandas på samma 

lagerplats. (Orderplockare, 23 apr -13). 

Ytterligare delas lagret in i projektbundet och icke projektbundet material. Dessa 

indelningar återfinns i både INTE- och ENTR-zonerna. Projektbundet material är 

artiklar som inköpsavdelningen kopplar direkt till ett projekt eller ritning. Exempel på 

projektbundet material är kanonluckor, skruvar, muttrar och brickor som är 

projektbundet på grund av att de behövs vid en renovation. Icke projektbundet 

material är lagermaterial som ej är kopplat till ett projekt, utan är varor som lagret 

förväntas ha för drift av den dagliga verksamheten. Exempel på icke projektbundet 

material är skruvar, muttrar, personlig utrustning, kablar, rör och kontorsmaterial 

(Godsmottagare, 23 apr -13). 

Projektbundet och icke projektbundet material lagerläggs separat trots att det kan vara 

exakt samma artiklar. Projektbundet material har ett visst antal lagerplatser som är 
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reserverade endast för denna typ av artiklar. Artikelplaceringarna är flytande i mån av 

att artiklarna placeras inom de lagerindelningar som gjorts. Det vill säga att 

projektbundet material lägerläggs inom de platser som är reserverade för 

projektbundet material. (Godsmottagare, 23 apr -13). 

3.2.2 Delprocess ett: Godsmottagning och avisering  

Godsmottagning är den första 

delprocessen i huvudprocessen 

”produceraprocess” och avser de 

arbetsuppgifter som är aktuella i 

samband med mottagning av 

ankommande gods. (Kockums 

intranät, 19 apr -13) 

Ankommande gods kan komma från tre olika typer av källor: 

 Den vanligaste form av ankommande gods är material Kockums köpt in för 

användning i projekt eller för lagerhållning.  

 Ankommande gods kan också vara gods som tillhandahållits av kund. 

Exempelvis en renovering av en kunds båt där kunden själv köpt in material.  

 Kockums godsmottagare kan få in ankommande gods internt. När en båt rivs 

för ev. renovering behåller Kockums delarna och lagerlägger dem åt kunden. 

En anställd på Kockums går vid ett senare skede tillsammans med båtens 

ägare igenom vilka delar som ska skrotas, behållas och säljas.  

(Kockums intranät, 19 apr -13) 

Godsmottagningsprocessen är uppbyggd av en rad olika arbetsuppgifter. Den första 

arbetsuppgiften är att godsmottagaren undersöker mottagna kollin för att se om det 

finns synliga skador på godset. Vid skadat gods skall en notering om skadan göras i 

frakthandlingen i samband med kvitteringen. Godsmottagaren identifierar sedan 

godset genom att skanna in fraktsedelns EAN-kod med hjälp av en handterminal. 

Mottagaren kan då skriva ut ett dokument som redogör vilka och hur många artiklar 
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som köpts in. Mottagaren kontrollerar att rätt kvantitet har mottagits genom att räkna 

antalet av aktuell artikel (Godsmottagare, 19 apr -13). 

Leveransen aviseras i företagets MRP-system, MARS inom 2 timmar efter lossning, 

inkl. korrekt registrering av följesedel och frakthandling. Aviseringen "släcker" 

eventuell leveransbevakning. Efter utförd mottagningskontroll görs 

mottagningsrapportering i MARS (Kockums intranät, 19 apr -13). 

I denna delprocess identifierades inga orsaker till saldodifferenser eller 

ledtidsvariationer och kommer ej att inkluderas i analyskapitlet. 

3.2.3 Delprocess två: Mottagnings-kontroll 

I delprocessen Mottagnings-kontroll 

görs kontroll av emballage. Trasiga 

pallar och dåliga förpackningar skall 

bytas ut. Om bandning är nödvändigt 

görs det innan artiklarna lagerläggs. 

Detta för att säkerhetsställa en säker 

förvaring och inlagring utan risk för 

att artiklar ramlar ner från lagerhyllan 

(Godsmottagare, 19 apr -13). 

I denna delprocess identifierades inga orsaker till saldodifferenser eller 

ledtidsvariationer och kommer ej att inkluderas i analyskapitlet. 

3.2.4 Delprocess tre: Lagerläggning 

I den tredje delprocessen 

Lagerläggning lagerläggs det 

ankommande godset. Den första 

arbetsuppgiften i delprocessen är 

utskrift av artikeletiketter. De 

underlättar identifiering av produkten 

samt beskriver hur många artiklar det 
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är i kollit som ska lagerläggas. (Godsmottagare, 19 apr -13) 

Godsmottagaren väljer sedan lagerplats till artikeln. Om godsmottagaren lagerlägger 

artikeln på INTE-zonen görs inmatningen av vald plats manuellt i dator i efterhand. 

Vid lagerläggning i ENTR-zonen skriver godsmottagaren in i handdatorn vart han 

lagerför den (Godsmottagare, 19 apr -13). 

Runt 30 % av det ankommande godset är direktinköpt. Direktinköpt material innebär 

att materialet direkt skall transporteras ut till en del av Kockums verksamhet, alltså 

ska det inte lagerläggas. Är materialet direktinköpt ska godsmottagaren efter 

mottagningskontrollen ringa numret på inköpsordern som leder till personen som köpt 

in materialet på Kockums. Godsmottagaren berättar att godset har anlänt och han 

kommer överens med beställaren hur godset skall nå rätt person. Detta kan vara att 

ansvarig person kommer och hämtar artikeln på godsmottagningen eller att 

godsmottagaren ordnar transport med truck (Godsmottagare, 19 apr -13). 

Ledtiden i denna process är beroende på hur mycket gods som ska lagerläggas samt 

var någonstans på lagret artiklarna lagerläggs. Vid direktköpt material är ledtiden 

beroende på hur effektiv kommunikationen är mellan godsmottagare och mottagare.  

3.2.5 Delprocess fyra: Skapa varudel per jobb 

I delprocess fyra kopplar 

Produktionsberedare på Kockums 

produkter till ritningar. Till varje 

ritning finns det ett materialbehov. 

Produktionsberedaren sammanställer 

alla produkter som behövs till en 

ritning och skapar en PSL 

(produktionsstycklista). Beredaren 

skickar denna lista till en produktionsledare (Materialkoordinator, 19 apr -13). 

I denna delprocess identifierades inga orsaker till saldodifferenser eller 

ledtidsvariationer och kommer ej att inkluderas i analyskapitlet. 
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3.2.6 Delprocess fem: Beställa ut varudel till produktion 

Produktionsledaren jobbar mer 

operationellt, dag-för-dag, än 

produktionsberedaren. Utifrån PSL:en 

placerar produktionsledare en order 

över vad som behövs till hans del utav 

produktionen den dagen eller ett par 

dagar framåt. När allt på PSL:en är 

beställt ”stängs” den och tas bort i 

MARS-systemet. Varje beställning produktionsledaren gör blir lagrets plocklistor 

(Materialkoordinator, 19 apr -13). 

Risken för att saldodifferens i ”beställa ut varudel till produktion”-processen är 

beroende på informationsflödets effektivitet mellan produktionsledare och 

produktionsberedare. Missuppfattningar mellan de två kan leda till att felaktiga ordrar 

beställs. (Materialkoordinator, 19 apr -13) 

I denna delprocess identifierades inga orsaker till saldodifferenser eller 

ledtidsvariationer och kommer ej att inkluderas i analyskapitlet. 

3.2.7 Delprocess sex: Plocka varudel 

I delprocess sex plockar orderplockare 

material från lagret utifrån den 

information som finns på plocklistor. 

Plocklistorna är upplagda på så sätt att 

artiklarna som ska plockas är sorterade 

efter dess placering i lagret. Vid 

datorerna på ”INTE”-lagret kan det 

endast skrivas ut plocklistor med 

produkter som plockas från ”INTE”-lagret och vice versa.  

I ”INTE”-lagret använder lagerarbetarna sidostaplartruckar för att plocka sina rader. I 

”ENTR”-lagret hanteras mindre och lättare produkter och därför räcker det med enkla 
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vagnar för att utföra orderplockningen. Plockprocessen inleds med att lagerarbetaren 

läser på sin utskriva plocklista och tar sig till rätt lagerplats. I de flesta platserna är 

artiklar blandade och lagerarbetaren identifierar rätt artikel genom att jämföra 

artikelns artikelnummer med det nummer på plocklistan, eller att han känner igen 

artikelns namn på plocklistan och direkt kan välja ut rätt artikel. När artikeln är 

plockad stryker lagerarbetaren raden från plocklistan och går vidare till nästa. När 

plocklistan är klar ställer lagerarbetaren ifrån sig de samlade artiklarna på avsedd 

plats för avgående gods (Orderplockare, 19 apr -13). 

3.2.8 Delprocess sju: Transport 

av varudel 

I delprocess sju ska den färdiga ordern 

ut till avlämningsplatser i Kockums 

produktion. När varje order är 

färdigplockad placeras den på en yta 

som är avsedd för avgående gods. En truckförare läser på plocklistan vart ordern skall 

avlämnas och transporterar ordern dit. Det finns över femtio platser i produktionen för 

avlämning. När truckföraren anlänt till rätt avlämningsplats ställer han av godset, kör 

tillbaka och påbörjar nästa utkörning. Det finns ingen som tar emot godset vid varje 

plats i produktionen (Kockums intranät, 19 apr -13, Godsmottagare, 19 apr -13). 
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3.3 Analys 

Vår orsaksanalys besvarar frågan om varför saldodifferenser och ledtidsvariationer 

uppstår inom Kockums lager. Materialet som redogörs i detta kapitel grundas i 

diskussioner och ostrukturerade intervjuer med anställda på Kockums, samt 

observationer gjorda av författarna. De textstycken som inte är refererade är 

information som är insamlad genom observationer. 

För att tydligare redogöra hur och varför orsakerna uppstår kategoriserar vi de 

identifierade orsakerna till problem.  

3.3.1 Kontrollerbara och okontrollerbara faktorer 

Heydari (2009) skriver om kontrollerbara och okontrollerbara faktorer. Samtliga 

orsaker till problem vi identifierat inom Kockums lager väljer vi att kategorisera som 

kontrollerbara. Detta pågrund av att orsakerna uppstår internt inom företaget och det 

finns möjlighet för Kockums att själva reducera eller eliminera dessa faktorer. 

3.3.2 7M 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver möjligheten att dela in orsaker till problem i 

kategorier för att tydliggöra problemområden. Kategorierna är följande: management, 

människa, metod, mätning, maskin, material, miljö.  

Bergman och Klefsjö (2012) skriver att dessa sju kategorier kan kompletteras 

och/eller korrigeras för att kunna appliceras i vissa situationer. Vid kategorisering av 

Kockums orsaker till problem har vi valt att komplettera kategorin ”maskin” och döpa 

den till maskin/verktyg. Detta ger oss en tydligare koppling till de orsaker som vi 

identifierat.  
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3.3.3 Orsaksanalys – Saldodifferenser 

3.3.3.1 Delprocess tre: Lagerläggning 

 1. Inlagring utan scanner på 

INTE-zonen 

Vid inlagring utav artiklar i INTE-zonen 

används ingen scanner, utan sköts helt 

manuellt på papper för att i efterhand 

matas in i datorn. Rapportering i efterhand 

kan vara en felkälla till saldodifferenser 

då godsmottagaren kan glömma bort att mata in inlagringen i datorn. Ett möjligt 

misstag kan också vara att godsmottagaren antecknar fel lagerplats. (Godsmottagare, 

19 apr -13) Ett resultat av dessa misstag vid inlagring resulterar i saldodifferens. 

Vi hänvisar till (Wild, 2004) som beskriver vikten av att göra sig av med onödigt 

invecklade processer. Lagerläggningsprocessen är ineffektiv och ostrukturerad på 

grund av att godsmottagaren inte kan rapportera in lagerläggningen direkt genom att 

scanna in lagerplatsen. 

Orsaken ”Inlagring utan scanner” har vi placerat i kategorin maskin/verktyg. 

Anledningen till detta är att orsaken uppstår på grund av att ett verktyg saknas. I detta 

fallet är det verktyget ett scanningsystem. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är det 

viktigt att företag använder sig av passande och välfungerande maskiner för att 

minska sina kostnader samt öka sin effektivitet.  

 2. Bristfällig lagerplatsmärkning  

Lagergångsnummer finns endast markerat på gångens gavel och inte på varje 

lagerplats. I dagsläget är lagerplatserna utskrivna beteckning 1-100 A-F, exempel: 

74B. Alltså finns det ingen information om vilken gång orderplockaren eller 

godsmottagaren befinner sig i när han väl ute i gången. Risken för misstag och att den 

mänskliga faktorn spelar större roll ökar om till exempel en godsmottagare är stressad 

eller pratar i telefon under tiden han ska lagra in en produkt. Han är inte helt säker på 

vilken gång han befinner sig i och chansar. För att sedan gå vidare till nästa inlagring. 
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Resultatet av misstag vid inlagring har stor inverkan på lagersaldodifferenser. 

Produkter finns inte där de är inrapporterade i systemet. Detta leder till att när 

orderplockaren ska plocka artikeln är lagerplatsen tom och ny beställning av denna 

artikel måste göras. 

(Wild, 2004) beskriver vikten av struktur och tydlighet för motverkan av 

saldodifferenser. Saldodifferenser kan uppstå när processer är onödigt invecklades på 

grund av att avvikelser uppstår. Axsäter (1991) beskriver att det är viktigt att 

motverka avvikelser genom att ha fasta arbetsrutiner så att det finns litet utrymme för 

anställda att utföra sina arbetsuppgifter på olika sätt.  

Orsaken ”Bristfällig lagerplatsmärkning” har placerats i kategorin maskin/verktyg. 

Detta för att lagerplatsmärkning är ett viktigt verktyg för plockprocessen ska ske med 

så få plockfel som möjligt.  

3.3.3.2 Delprocess sex: Plocka varudel   

 3. Plockrapportering sker 

ej i realtid   

Orderplockaren rapporterar inte i 

realtid utan gör detta i efterhand. 

Detta kan bli en felkälla till 

saldodifferens om denna typ av 

artikel ska plockas flera gånger 

under kort tid och en rapportering inte hinner göras in till systemet innan artikeln ska 

plockas igen.  

Wild (2004) och DeHoratius & Raman (2008) beskriver att ineffektiva IT-system och 

dålig synkronisering mellan orderplockare och IT-system kan vara en anledning att 

saldodifferenser uppstår. I detta fall stämmer teorin om hur saldodifferenser uppstår 

överens med Kockums orsak till saldodifferenser. 

Orsaken ”Plockrapportering sker ej i realtid” har vi placerat i kategorin 

maskin/verktyg. Lagerpersonalen har ej tillgång till maskiner och verktyg som gör det 

möjligt att rapportera in uttag i realtid. 
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 4. Bristfällig användning av stora lagerplatser  

På lagret finns det ett tiotal stora lagerplatser (~5m x 5m) för lagerläggning av stora 

artiklar som inte får plats i ställaget. Vissa av dessa lagerplatser är fyllda utav pallar 

som skulle kunnat lagerläggas i ställaget. Resultatet av att stora lagerplatser använts 

för att lagerlägga vanliga artiklar är att det finns tiotal pallar med olika artiklar på 

samma lagerplatser. Orderplockare behöver flytta på pallar för att nå den aktuella 

pallen som ska hämtas vilket medför onödig hantering av material. Detta medför i sin 

tur ökade risker på grund av mer materialhantering.  

Enligt Atalı et al (2006) är orapporterat svinn en orsak till saldodifferenser. Risken för 

att varor går sönder ökar vid den extra materialhantering som tvingas fram, och 

därmed  risken för att det uppstår orapporterat svinn.   

Denna orsak har placerats i kategorin metod. Vi anser att detta är en följd utav 

otydliga arbetsrutiner då godsmottagare (15 apr -13) menar på att pallar egentligen 

inte skall lagerläggas på dessa platser om det verkligen inte krävs. 

Bergman & Klefsjö (2012) inkluderar policies och arbetsrutiner inom 

metodkategorin. Denna typ av orsak tillhör metod då den påverkar personalens 

arbetssätt och hur de genomför sina arbetsuppgifter. 

 5. Blandade artiklar på samma lagerplats 

Resultatet av att artiklar av olika slag delar lagerplats är att orderplockaren får lägga 

ner onödig tid på att identifiera den rätta artikeln. Misstag kan leda till att 

orderplockaren väljer fel artikel och det uppstår fel i lagrets saldon. 

Nachtmann (2010) skriver om hur felaktiga uttag är en orsak till saldodifferenser. 

Dessa felaktiga uttag kan ske då orderplockaren ska plocka två likvärdiga artiklar och 

väljer fel artikel. Blandade artiklar ökar risken för felaktiga uttag då det är lättare för 

orderplockaren att göra denna typ av misstag. 

Denna orsak placeras i kategorin metod. Detta för att Kockums lager är utformat så att 

flera artiklar delar lagerplatser. Detta påverkar personalens sätt att genomföra sina 

arbetsuppgifter. 
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3.3.3.3 Delprocess sju: Transport av varudel 

 6. Förlorad spårbarhet vid 

överlämnande till produktion 

Ett problem inom Kockums 

verksamhet är förlorad spårbarhet av 

artiklar. Med andra ord, artiklar 

försvinner. På grund av att det inte 

finns någon kontroll att truckföraren 

kör ordern till rätt plats kan ordern lämnas av fel. Det finns inget som larmar om att 

ordern hamnat fel, då ingen tar emot pallen. När en pall kommit fel finns det stor risk 

för att den försvinner under en lång tid.  

Denna har vi placerat i kategorin maskin/verktyg. Kockums saknar verktyg för 

fortsatt spårning ända ut till produktion.      

3.3.4 Sammanställning av analys – Saldodifferenser 

Nedanstående tabell är en sammanfattning av de orsaker som leder till 

saldodifferenser. Hur vi kategoriserat dem, kontrollerbara/okontrollerbara och 7m. 

Orsak: Kontrollerbar/okontr

ollerbar: 

7 M – 

kategorisering: 

1. Inlagring utan scanner 
Kontrollerbar Maskin/verktyg 

2. Bristfällig lagerplatsmärkning Kontrollerbar Maskin/verktyg 

3. Plockrapportering sker ej i realtid   Kontrollerbar Maskin/verktyg 

4. Bristande användning av stora 

lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

5. Blandade artiklar på samma 

lagerplats 

Kontrollerbar Metod 

6. Förlorad spårbarhet   
Kontrollerbar Maskin/verktyg 

8. Sammanfattning – Orsaker och 

klassificering - Saldodifferenser 
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Nedan följer ett fiskbensdiagram över de orsaker som leder till saldodifferenser.

Saldodifferens 

Fiskbensdiagram - Saldodifferenser 

Människa Management Metod 

Mätning 

Material Miljö Maskin/verktyg 

Inlagring utan 
scanner 

Bristfällig 

lagerplats-
märkning Förlorad 

spårbarhet 

Bristande 

användning 
av stora 

lagerplatser 

Blandade 

artiklar på 
lagerplatser 

Plockrapportering 

sker ej I realtid. 

9.Fiskbensdiagram - 

Saldodifferenser 
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Tabellen nedan visar identifierade orsaker och orsaker enligt kapitlets teori. De 

identifierade orsaker till saldodifferenser som stämmer överens med vad som tas upp 

är vanliga orsaker till saldodifferenser markeras med ett X. 

Orsak enligt 

teori: 

 

 

 

Orsak 

Kockums: 

Felaktiga 

uttag/fel i 

plockproc

ess 

Fel vid 

mottagni

ng, 

kontroll 

och 

hantering 

av gods 

IT-

syste

m  

Ej 

rapporte

rat svinn 

 

Felplacera

de artiklar 

 

Onödigt 

komplicera

de 

processer 

 

Bristande 

arbetsruti

ner  

1.Inlagring utan 

scanner 

    X X X 

2. Bristfällig 

lagerplatsmärkn

ing 

     X X 

3.Plockrapporte

ring sker ej i 

realtid   

X  X    X 

4. Bristande 

användning av 

stora 

lagerplatser 

   X X  X 

5. Blandade 

artiklar på 

samma 

lagerplats 

X       

6. Förlorad 

spårbarhet   

       

10. Sammanställning av analys – Saldodifferenser 
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3.3.5 Orsaksanalys - Ledtidsvariationer 

3.3.5.1 Delprocess tre: Lagerläggning  

 7. Godsmottagaren väljer 

själv lagerplatser vid 

inlagring. 

Godsmottagaren väljer själv vart 

artikeln ska lagerläggas. Med få 

undantag finns det inga bestämda 

lagerplatser utan godsmottagaren får 

leta och välja vart artiklarna ska lagerläggas. (Senior advisor, 15 apr -13) Resultatet är 

att godsmottagaren får lägga tid på att leta efter lediga platser och att det inte finns 

någon möjlighet att åstadkomma låg/högfrekventa lagerplatser.  

Axsäter (1991) ger stöd åt våra observationer och skriver att ledtidsvariationer kan 

uppstå på grund av bristande arbetsrutiner och otydliga riktlinjer. Sker avvikelser när 

processen genomförs gång på gång kan ledtidsvariationer uppstå. Denna orsak till 

ledtidsvariation uppstår också på grund av en brist i företagets IT-system. Det finns 

inget stöd i nuläget i systemet att få en given lagerplats vid inlagring. Enligt Johnsson 

& Mattson (2005) är IT-systemets effektivitet och tydlighet mycket viktig.  

Denna orsak till problem har placerats i kategorin metod. Orsaken uppstår på grund 

av att det inte finns fasta rutiner på hur lagerplatsen väljs. 

3.3.5.2 Delprocess sex: Plocka varudel   

 8. Icke frekvenslagda artiklar  

Artiklar kan ligga utspridda över 

lagrets avdelningar (INTE, ENTR) på 

flera lagerplatser trots att de är av exakt 

samma typ. Detta är ett resultat av att 

godsmottagaren får välja vilken 

lagerplats han ska lagerlägga varje 

artikel på. När orderplockaren ska plocka dessa varor kan de behöva plocka från ett 
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antal olika platser vilket resulterar i onödigt långa ledtider. ”Det är som att gå till ICA 

och köpa mjölk från fem olika kyldiskar” berättar en lagerarbetare. 

Axsäter (1991) skriver att bristande arbetsrutiner leder till avvikelser. I detta fall sker 

avvikelserna på grund av att artiklarna ligger spridda vilket medför att orderplockaren 

inte kan få någon tydlig och fast rutin på plockprocessen. Plockningen av två 

plocklistor av exakt samma typ kan ta väldigt olika lång tid. 

Även denna orsak till ledtidsvariation uppstår på grund av en brist i företagets IT-

system då det inte finns något systemstöd i dagsläget att frekvenslägga artiklar på alla 

delar av lagret. 

Denna orsak har vi placerat i kategorin maskin/verktyg. Detta pågrund av avsaknaden 

av systemstöd som gör det möjligt för lagerpersonalen att få en given lagerplats vid 

lagerläggning. 

 9. Bristfällig användning av stora lagerplatser  

På lagret finns det ett tiotal stora lagerplatser (~5m x 5m) för lagerläggning av stora 

artiklar som inte får plats i ställaget. Vissa av dessa lagerplatser är fyllda utav pallar 

som skulle kunnat lagerläggas i ställaget. Resultatet av att stora lagerplatser använts 

för att lagerlägga vanliga artiklar är att det finns tiotal pallar med olika artiklar på 

samma lagerplatser. Orderplockare behöver flytta på pallar för att nå den aktuella 

pallen som ska hämtas vilket medför onödig hantering av material och ökade ledtider 

i plocka varudel-processen. 

Denna orsak har placerats i kategorin metod. Vi anser att detta är en följd utav 

otydliga arbetsrutiner då godsmottagare (15 apr -13) menar på att pallar egentligen 

inte skall lagerläggas på dessa platser om det verkligen inte krävs. 

 10. Blandade artiklar på samma lagerplats 

Resultatet av att artiklar av olika slag delar lagerplats är att orderplockaren får lägga 

ner onödig tid på att identifiera den rätta artikeln. Detta medför längre ledtider inom 

plocka ut varudel-processen.. 

Denna orsak placeras i kategorin metod. Detta för att Kockums lager är utformat så att 

flera artiklar delar lagerplatser. Detta påverkar ledtiden. 
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3.3.6 Sammanställning av analys – Ledtidsvariation 

Nedanstående tabell är en sammanfattning av de orsaker som leder till 

ledtidsvariation. Hur vi kategoriserat dem, kontrollerbara/okontrollerbara och 7m.  

Orsak: Kontrollerbar/okontrollerb

ar: 

7 M – kategorisering: 

7. Godsmottagare väljer 

själv lagerplats vid inlagring 

Kontrollerbar Metod 

8. Icke frekvenslagda 

artiklar 

Kontrollerbar Maskin/verktyg 

9. Bristande användning av 

stora lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

10. Blandade artiklar på 

samma lagerplats 

Kontrollerbar Metod 

Ledtidsvariation 

Fiskbensdiagram - Ledtidsvariation 

Människa Management Metod 

Mätning 

Material Miljö Maskin/verktyg 

Icke 
frekvenslagda 

artiklar 

Godsmott. 

väljer själv 
lagerplats vid 

lagerläggning. 

Bristande 

användning 
av stora 

lagerplatser Blandade 

artiklar på 
lagerplatser 

11. Sammanfattning – orsaker och 

klassificering - Ledtidsvariation 

 

12. Fiskbensdiagram - 

Ledtidsvariation 

 

Nedan följer ett fiskbensdiagram över de orsaker som leder till ledtidsvariationer. 



 

 

 

 50 

Tabellen nedan visar identifierade orsaker och orsaker enligt kapitlets teori. De 

identifierade orsaker till ledtidsvariationer som stämmer överens med vad som tas upp 

är vanliga orsaker till ledtidsvariationer markeras med ett X. 

Orsak enligt teori: 

 

 

Orsak Kockums: 

Ineffektiva 

transporter  

Bristfälliga 

informationssystem  

Bristande 

arbetsrutiner  

7. Godsmottagare 

väljer själv lagerplats 

vid inlagring 

 X X 

8. Icke frekvenslagda 

artiklar 

 X X 

9. Bristande 

användning av stora 

lagerplatser 

  X 

10. Blandade artiklar 

på samma lagerplats 

  X 

13. Sammanställning av analys – Ledtidsvariation 



 

 

 

 51 

4. Hur kan Kockums utveckla lösningsförslag för 

dessa orsaker till saldodifferenser och 

ledtidsvariationer? 

Här presenteras teori för att lösa orsaker till saldodifferenser och ledtidsvariationer. 

Teorikapitlet är strukturerat så att relevant teori presenteras utefter de orsaker som 

redovisats i föregående kapitel. Kapitlet avslutas med en analys som sammankopplar 

identifierade orsaker till problem i frågeställning ett med vald teori. 

4.1 Teori 

4.1.1 Orsak 1: Inlagring utan scanner 

4.1.1.1 Identifieringssystem 

Automatisk identifiering har blivit allt vanligare inom industri- och handelssektorn. 

Att knappa in information manuellt i en dator är tidskrävande samt att det är en stor 

felkälla. Automatisk identifiering innebär förmågan att automatiskt kunna läsa av ett 

meddelande eller en kod som sedan skickas till en registrerande dator. Automatisk 

identifiering ger stora möjligheter till vinster och besparingar genom fullständig 

kontroll över artiklars status och placering (Lumsden, 1990). 

 

Den största fördelen med identifieringssystem är att felfrekvensen minskas drastiskt. 

Vid en manuell datainput på 3 miljoner tecken blir 10 000 fel och vid en automatisk 

datainput blir det endast ett fel. Automatiska system bidrar även till god sortering, 

snabb och korrekt inventering samt vetskap om artiklars existens och identitet.  Av de 

olika identifieringssystem som finns är det streckkoder som är det dominerande 

systemet (Lumsden, 1990). 
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4.1.1.2 Streckkoder 

En streckkod är uppbyggd av svarta streck och mellanrum som är av olika bredd. 

Genom att utnyttja skillnaden i den mängd ljus som reflekteras av streckkoden kan 

information erhållas. För att kunna läsa av informationen i streckkoden krävs det att 

någon form av avläsningsutrustning finns. Detta kan vara en handdator, pennläsare, 

slitsläsare etc. Användning av streckkoder blir allt vanligare, företag har hittat allt fler 

användningsområden för streckkoden vilket har lett till att det ligger i framkant när 

det gäller identifikation av artiklar (Manthou, 2001). Fördelen med att använda sig av 

streckkoder som identifieringsverktyg är att det är billigt, ger hög tillförlitlighet på 

inventeringen samt är ett väl beprövat system (Lumsden, 1990). 

4.1.1.3 Förenkling och standardisering 

Enkla processer fungerar. Komplicerade processer är svåra för anställda att utföra och 

tvingar dem till genvägar, vilket i sin tur leder till att de inte följer rutiner och gör 

misstag. Genom att förenkla och standardisera processer kan de anställdas 

arbetsuppgifter göras enklare och misstag kan reduceras till ett minimum. (Wild, 

2004) 

4.1.1.4 Den mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn definieras som ett misslyckande att utföra en specifik uppgift 

vilket kan leda till avbrytande av en framtida handling (Dhillion & Liu, 2006). Enligt 

Reason (2000) kan mänskliga felkällor delas in i två kategorier beroende vem/vad 

som ges skulden: 

 Individen ges skulden för problemet t.ex. klandra dem för glömska, 

ouppmärksamhet eller dålig moral. 

 System ges skulden. Koncentrerar sig på de förhållanden under vilka 

människor arbetar och försöker bygga upp ett försvar för att avvärja fel och 

avvikelser eller lindra deras effekter. 

Enligt Dhillon & Liu (2006) finns det olika orsaker till varför den mänskliga faktorn 

uppstår, det kan dels vara att företaget använder sig av dålig utrustning, outbildad 

personal eller att arbetsförhållandena är bristfälliga. 
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4.1.2 Orsak 2: Bristfällig lagerplatsmärkning 

4.1.2.1 Lagerplatsmärkning 

Att ha tydliga och logiska uppmärkningar av lagerplatser är viktigt för att få ett bra 

flöde genom lagret samt en bra överblick över var artiklar befinner sig. Bristfälliga 

uppmärkningar av lagerplatser kan leda till att borttappade artiklar och tidskrävande 

aktiviteter för att finna dem. Kan en produkt inte lokaliseras kan den inte skapa värde 

för företaget (Bragg, 2004). 

 

Det finns olika sätt att märka upp sina lagerplatser. Det är viktigt att lagerplatserna är 

logiskt uppmärkta samt är lätta för lagerpersonalen att förstå. Ett lagers uppmärkning 

är beroende på dess volym, storlek samt antal lagerplatser. Vid uppmärkning av lagret 

kommer varje lagerplats att få en adress vilket gör det lättare för lagerpersonalen att 

identifiera artiklar med hjälp av lagersystemet (Bragg, 2004). 

 

Ett lagers uppmärkning kan se olika ut men det rekommenderas att företaget blandar 

både siffror och bokstäver för att minimera förvirring. Tydliga lagerplatsadresser 

består utav flera beståndsdelar, till exempel kan gångar vara uttryckta i bokstäver, 

hyllnummer uttryckta i siffror samt hyllplan uttryckta i bokstäver (Bragg, 2004). 

4.1.3 Orsak 3: Plockrapportering sker ej i realtid   

Hänvisar utöver nedanstående teori till  4.1.1.1 Identifieringssystem, 4.1.1.2 

Streckkoder. 

4.1.3.1 Realtidsrapportering 

Saldoinformationen uppdateras i realtid. Uttag och inlagringar görs helt utan några 

förseningar vilket medför att trovärdigheten ökar. Realtidsrapporering är en väsentlig 

del av korrekt saldoinformation. Anställda kan lita på den information som finns i 

systemet, lagerflytter kan göras snabbt och utan problem, rapportering vid 

orderplockning går snabbare. 
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4.1.3.2 Plockmetoder 

Grundläggande metoder och hjälpmedel som orderplockare använder i samband med 

orderplockning i lager. 

Plocklista 

Metod som uppstod samtidigt som datoriseringen av lager. Den första metoden som 

gjorde det möjligt att sortera artiklar efter vilken ordning de skulle plockas i efter dess 

position i lagret. Markering under plockprocessen görs manuellt med penna i listan 

när varje artikel är plockad. Rapportering in i IT-system görs i efterhand (Henricsson, 

2006). 

Truckterminal 

Terminal fästs på truck för att göra plockprocessen helt datorstyrd. Den stora fördelen 

gentemot att använda plocklistor är att truckterminalerna gör det möjligt att uppdatera 

plockuppdrag i bakgrunden, utan att behöva gå igenom fysiska plocklistor och ändra 

dem för hand (Henricsson, 2006). 

Handterminal 

Metod som innebär att orderplockaren bär med sig en handterminal. Handterminalen 

är uppkopplad mot lagrets trådlösa nätverk vilket gör rapportering in i företagets IT-

system i realtid möjligt. Ofta finns en streckkodsläsare inbyggd i handterminalen som 

möjliggör streckkodsanvändning under plockprocessen. En nackdel gentemot 

truckterminalen är att handterminalen ofta har en mindre skärm och mindre 

tangentbord, samt att IT-systemet måste vara kompatibelt för mobila enheter 

(Henricsson, 2006). 

Pick-by-Voice 

Pick-by-Voice går ut på att orderplockaren bär headset och dirigeras till aktuella 

lagerplatser genom en röst från hörlurarna. Orderplockaren bekräftar att han är på rätt 

lagerplats genom interaktion med systemet. En god egenskap Pick-by-Voice systemet 

har är att orderplockaren inte förses med mer information än vad denne behöver för 
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ögonblicket vilket resulterar att metoden är väldigt enkel och okomplicerad. Utöver 

detta ges god arbetsrytm på grund av att orderplockaren inte behöver hålla koll på 

några listor, inga knapptryckningar behövs och nästa arbetsinstruktion kommer direkt 

när varje arbetsmoment slutförts (Henricsson, 2006). 

Pick-by-Voice-tekniken har visat förmåga att förbättra många typer av verksamheter 

och minska kostnader i försörjningskedjan. Inte bara i termer av produktivitet och 

reducering av ledtider i processer, men också förbättringar noggrannhet och 

minskning inlärningstid av få nyanställda (Norling, 2008). 

Nedan följer en tabell som jämför tre vanliga plockmetoder i förhållande till felplock. 

Den plockmetod som är mest tillförlitlig är pick-by-voice. 

Plockmetod: Felprocent: 

Pick-by-Voice 0,08 % 

Plocklista 0,35 % 

Handterminal 0,49 % 

14. Felprocent. Källa: Andreas Lolling (2001), University of Dortmund 

4.1.4 Orsak 4 och 9: Bristande användning av stora lagerplatser 

4.1.4.1 Poka-yoke 

Poke-yoka betyder felsäkring och kretsar runt att utforma processer så att den 

mänskliga faktorn kan göras så liten som möjligt, eller helt uteslutas. Framgångsrikt 

poke-yoka arbete leder till att det är näst intill omöjligt för arbetaren att göra fel. I 

poke-yoka ingår till exempel; färgkodning, streckkodning, integrerade 

säkerhetskontroller i processen, kopiering istället för skrift, eliminering av 

omlastning. (Wild, 2004) 

4.1.4.2 Fasta och bra arbetsrutiner 

Axsäter (1991) skriver att lagersaldoinformationen ska vara användbar och av hög 

kvalitet krävs bestämda, tydliga och bra arbetsrutiner. Vidare är det viktigt att 
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medarbetarna verkligen följer dessa rutiner. Den vanligaste felkällan till 

saldodifferenser är att transaktioner inte har registrerats på rätt sätt. Det är också 

viktigt att all personal känner ansvar och förstår hur centralt det är med korrekta 

lagersaldon. 

4.1.4.3 Standardisering  

Ett sätt att minska sina ledtidsvariationer är att standardisera och tydliggöra 

arbetsrutiner för att på så sätt minimera den mänskliga faktorn som en felkälla till 

ledtidsvariationer. (Melnyk, 1985). 

4.1.4.2 Lagerförvaringssystem 

Det finns automatiska och manuella förvaringssystem. Exempel på manuella 

förvaringssystem är: ställagring, djuplagring och hyllfackslagring. Ställagring är det 

vanligaste förvaringssystemet inom industrin. Artiklar placeras på en pall som sedan 

ställs in i ställaget. Fördelen med ställagring är att plockpersonalen lätt kommer åt 

varje pall, vilket gör systemet passande vid first in-first out-principen. Nackdelen är 

att kapacitetsutnyttjandet av lagrets volym blir lidande då det måste finnas plats för 

truckar mellan ställagen (Lumsden, 2006). 

 

Djuplagring innebär att pallarna placeras på djupet direkt på golvet. Detta gör att 

utnyttjandet av lagrets volym blir högre jämfört med ställagring. En fördel med 

djuplagring är att det inte behöver investeras i någon lagerinredning, såsom hyllor 

osv. En nackdel är att åtkomligheten på pallar är begränsad då endast den yttersta 

pallen är åtkomlig. Detta kan resultera i att pallarna längst in blir står på lagret länge 

då endast pallarna längst fram omsätts (Lumsden, 2006). 

 

Hyllfackslagring används främst vid lagring av små volymer och små artiklar. Vid 

hyllfackslagring läggs artiklar först i lådor innan de placeras på hyllan. Hyllfacken 

kan bestå utav flera sektioner som har kopplats ihop vilket göra att det är ett passande 

system vid volym förändringar. (Lumsden, 2006) 
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4.1.5 Orsak 5 och 10: Blandade artiklar på samma lagerplats 

4.1.5.1 Slot separators 

Slot separator kan översättas till avskiljare och dess funktion är att separera artiklar 

som ligger lagerlagda på samma lagerplats, så att inte de blandas. Detta är som mest 

användbart på hyllplan och hantering av små artiklar i trånga lagerplatser. (Baudin, 

2004)  

 

15. Slot separators. Källa Baudin, 2004 

4.1.6 Orsak 6: Förlorad spårbarhet   

Hänvisar utöver nedanstående teori till  4.1.1.1 Identifieringssystem, 4.1.1.2 

Streckkoder. 

4.1.7 Orsak 7: Godsmottagare väljer själv lagerplats vid inlagring 

Hänvisar utöver nedanstående teori till  4.1.4.2 Fasta och bra arbetsrutiner 

4.1.7.1 Fast och flytande lager 

När beslut angående artikelplacering ska tas måste det först tas överväganden om ett 

fast- eller flytande lager ska tillämpas. Ett fast lager innebär att varje artikel har en 

bestämd lagerplats (Koster, 2007). En fördel med ett fast lager är att artiklar som är 

högfrekventa kan placeras nära utgångarna och lågfrekventa artiklar längre in på 

lagret. Det blir också lättare för orderplockarna att hitta på lagret då artiklarna alltid 

ligger på samma ställe. Detta gör att det totala hanteringsarbetet minimeras och lagret 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt (Jonsson, 2008). 
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Ett flytande lager innebär att artiklarna placeras där det finns plats. Ett flytande lager 

ställer krav på sitt lagerhanteringssystem och där personalen måste rapportera in varje 

artikel i systemet (Jonsson, 2008). 

 

Fördelen med ett flytande lager är att platsutnyttjandet blir högre jämfört med ett fast 

lager, detta på grund av att inga platser är reserverade för just en artikel utan att 

inkommande gods kan placerar där det finns plats. En nackdel med flytande lager är 

att likadana artiklar placeras på olika ställen på lagret, vilket kan bidra till att 

transportsträckorna blir längre än nödvändigt. Ett annat problem med flytande lager är 

att artiklar inte kan delas in i hög- och lågfrekventa artiklar, detta kan innebära att 

produkter som hanteras frekvent blir placerade långt in på lagret (Jonsson, 2008). 

4.1.7.2 ABC-analys 

Alla kunder och produkter kan inte behandlas på samma sätt. En enhetlig service för 

alla produkter och kunder innebär risk för höga kostnader och låg serviceinsats. En 

likartad behandling av samtliga produkter medför att kunder som inte kräver hög 

service får en kostsam service och de kunder som kräver hög service inte blir nöjda.  

Företaget löper då risk att tappa lönsamma kunder (Jonsson & Mattson, 2005). 

Det är lämpligt att dela in de olika produkterna i grupper och på så sätt förenkla en 

differentierad hantering. Detta kan göras genom en ABC-analys. ABC-analysen 

inleds genom att företaget listar dess artiklar beroende på hur stor del av företagets 

omsättning de står för (Storhagen, 1997). 

ABC-analysen kan utgå från artiklars volymvärde (Vv) som definieras enligt: 

Vv = n * p 

där 

n = antal artiklar av en viss sort under en viss tidsperiod (st.) 

p = artikelns värde (kr) 

(Lumsden, 2012). 
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En ABC-analys kan också genomföras med andra kriterier än volymvärde. Det kan 

vara indelning av artiklar efter till exempel plockfrekvens, täckningsbidrag eller 

anskaffningsledtid. (Johnsson & Mattson, 2005) 

Produkterna klassificeras i en A-, B- och C-klass. 80/20-regeln är en tumregel som 

innebär att 20 % utav artiklarna står för 80 % av omsättningen. Förenklat skapar få 

artiklar den större delen utav omsättningen (Storhagen, 1997).  

 

 

16. ABC-analys Källa: tools.effso.se 

4.1.7 Orsak 8: Icke frekvenslagda artiklar 

Hänvisar till 4.1.7.1 Fast och flytande lager, 4.1.7.2 ABC-analys. 
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4.2 Analys 

Inledningsvis redovisar vi de orsaker till problem vi identifierat, uppdelat på om 

problemen rör saldodifferens eller ledtidsvariation. Orsakerna beskrivs djupare och 

lösningsförslag presenteras. Lösningsförslagen grundar sig i vårt förra analyskapitel 

samt litteraturgenomgång. 

4.2.1 Saldodifferens 

17. Sammanfattning - saldodifferens 

4.2.1.1 Orsak 1: Bristfällig lagerplatsmärkning 

Vi anser att lagerplatsmärkningen på Kockums lager bör förbättras och förtydligas. 

Som Bragg (2004) förklarar är det viktigt att ha tydliga och logiska uppmärkningar av 

lagerplatser för att få ett effektivt flöde genom lagret. Bristfälliga uppmärkningar av 

lagerplatser kan leda till att borttappade artiklar och tidskrävande aktiviteter för att 

finna dem.  

 

För en erfaren lagerarbetare på Kockums har dagens lagerplatsmärkning inte en större 

inverkan då lagerarbetaren är väl bekant med lagret och dess lagerplatser. Bristfällig 

Orsak: Kontrollerbar/okontr

ollerbar: 

7 M – 

kategorisering: 

1. Inlagring utan scanner 
Kontrollerbar Maskin/verktyg 

2. Bristfällig lagerplatsmärkning Kontrollerbar Maskin/verktyg 

3. Plockrapportering sker ej i realtid   Kontrollerbar Maskin/verktyg 

4. Bristande användning av stora 

lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

5. Blandade artiklar på samma 

lagerplats 

Kontrollerbar Metod 

6. Förlorad spårbarhet   
Kontrollerbar Maskin/verktyg 
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lagerplatsmärkning påverkar inte mycket på grund av att lagerarbetare memorerar de 

olika platser och gångar som används. (Godsmottagare 19 apr -13) Problem uppstår 

däremot vid manfall och nyanställningar. Bristfällig lagerplatsmärkning medför att 

upplärningsperioden för nyanställda blir lidande. Upplärningen felprioriteras och 

fokus och kraft läggs på att lära sig gångar och platser som egentligen borde läggas på 

att lära sig andra procedurer. Enligt Wild (2004) ökar risken för att saldodifferenser 

om personalen är oerfaren.  

 

Bragg (2008) beskriver ett par exempel på misstag som dålig lagerplatsmärkning kan 

resultera i: 

 Inlagring på fel plats 

 Plockrundor tar onödigt tid på grund av att hitta platsen tar längre tid 

 

Vi anser att Kockums borde åtgärda denna felkälla så snart som möjligt då de snart 

kommer att behöva anställa lagerpersonal. Dels på grund utav att Kockums står inför 

en ökning i orderingång och att dagens medelålder är hög på lagerarbetarna. Orsaken 

till problemet är relativt billigt att åtgärda och är inte tidskrävande.  

Lösningsförslag - Bristfällig lagerplatsmärkning 

 

18. Lagerplatsmärkning Källa: streckkod.se 

Skyltar till samtliga lagerplatser på höjdnivå A och B. På varje skylt återges 

lagerplatsens rad, namn, höjd, exempelvis enligt följande: 

11-12-A 

där; 

”11” är raden och ”12” pallplatsen i raden och ”A” är höjden. 
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På detta vis reduceras risken för att den mänskliga faktorn påverkar genom att 

lagerarbetaren hela tiden ser vilken rad han befinner sig i.  

4.2.1.2 Orsak 2: Inlagring utan scanner 

En orsak problem som vi anser Kockums bör åtgärda är att inlagring sker utan 

scanner. I dagsläget lagerläggs artiklar på lagret utan scanner och lagerpersonalen i 

efterhand rapporterar in i datorsystemet var artiklarna lagerlagts. Wild (2004) skriver 

om förenkling av processer och vikten av att bygga upp fasta arbetsrutiner. En process 

som är en källa till saldodifferenser kan förbättras genom att omformning så att 

lagerpersonalens arbetsuppgifter blir så enkla som möjligt.  

Lösningsförslag – Inlagring utan scanner 

Genom att märka ut varje lagerplats med streckkoder och där varje lagerarbetare 

använder sig av en handscanner vid inlagring kan saldodifferenser som uppstår på 

grund av felinlagring reduceras (tabell 5.1). Detta kan enligt Lumsden (2012) gå till så 

att när lagerpersonal har lagerlagt artikeln scannar han in lagerplatsens streckkod som 

i sin tur registrerar artikelns lagerplats direkt in i MRP- systemet. Wild (2004) menar 

att inlagring med handscanner gör att den mänskliga faktorn minskar då 

lagerläggningsprocessen görs lättare och det blir svårare för lagerarbetare att 

rapportera in fel lagerplats. 

4.2.1.3 Orsak 3: Plockrapportering sker ej i realtid 

Vid plockning av artiklar rapporteras inte uttag från lagret direkt utan det är först när 

lagerpersonal är klara med sin plocklista som de rapporterar in de uttag som gjorts. 

Henricsson (2006) skriver att en risk med att plock inte rapporteras i realtid är att det 

kan leda till att plockpersonalen inte hinner rapportera in de plockade artiklarna innan 

nästa uttag av samma artikel skall göras. Detta kan leda till saldodifferenser då den 

faktiska artikelkvantiteten inte stämmer överens med kvantiteten enligt MRP- 

systemet. (Henricsson, 2006). 

Lösningsförslag – Plockrapportering sker ej i realtid 

Vi har identifierat en möjlighet att implementera ett Pick-by-voice plocksystem. 

Enligt Henricsson (2006) är plockmetoden mycket simpel och okomplicerad som 



 

 

 

 63 

(Wild, 2004) lägger vikt på vid arbetet mot uppkomst mot saldodifferenser. Enligt 

Norling (2008) är upplärningstiden för pick-by-voice orderplockare är kort jämfört 

med andra plockmetoder. Detta kommer att bli viktigt i framtiden för Kockums då de 

kan behöva anställa ny personal i samband med ökad orderingång. Enligt Lolling 

(2001) är pick-by-voice den överlägset bästa plockmetoden i avseende på felplock. På 

detta vis kommer saldodifferenser som uppkommer genom felplock kunna minimeras 

på Kockums lager. 

4.2.1.4 Orsak 4 och 9: Blandade artiklar på samma lagerplats 

I dagsläget blandas artiklar på samma lagerplats i stora delar av lagret. På vissa 

lagerplatser har det lagerlagts så många som tio olika typer av artiklar. Detta betyder 

att orderplockaren manuellt får kontrollera artikelnumret på sin plocklista, jämföra det 

med flertalet artiklar på den plats där artikeln ska ligga och välja ut rätt artikel.  

Ett resultat av detta är att orderplockaren kan slarva och plocka fel artikel, vilket 

kommer att leda till saldodifferens. Samt att det kan ta lång tid för orderplockaren att 

leta fram rätt artikel vilket leder till ledtidsvariation i plocka varudel-processen.  

Lösningsförslag – Blandade artiklar på samma lagerplats 

Ankommer en typ av artikel där likadana artiklar redan finns lagerlagda borde 

godsmottagaren lagerlägga de nyinkomna artiklarna på samma lagerplats som de 

gamla.  

Baudin (2004) skriver om ”slot separation” som betyder att befintliga lagerplatser kan 

delas upp i flera lagerplatser med avskärmare. Varje ny lagerplats kan ges individuella 

lagerplatsnamn. Denna metod gör det möjligt för Kockums att skapa nya lagerplatser 

utan att offra lageryta i form av helt nya lagerplatser och ställage. 

Denna metod lämpar sig bäst för Kockums ”ENTR”-zon där förvaringen sker i 

hyllplan och artiklarna är mindre. I ”INTE”-zonen där artiklar lagerlagda på pallar i 

lagerställage föreslår vi att så gott det går godsmottagare försöker lagerlägga gods på 

enskilda pallar. I dagsläget används inte alla pallplatser i ställaget men ändå finns det 

många ”blandpallar”. Att dela upp dessa kan vara en lösning.  
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4.2.1.5 Orsak 5 och 10: Bristfällig användning av stora lagerplatser 

I dagsläget finns det ett tiotal stora lagerplatser (5m x 5m) på ”INTE”-zonens golvyta. 

Tanken är att stora och skymmande artiklar som inte får plats i ställaget ska 

lagerläggas där. På dessa lagerplatser har det idag lagerlagts gods som egentligen bör 

ha lagerlagts i ställaget. (Godsmottagare, 19 apr -13)  

På grund av att vanligt pallgods lagerlagts på dessa platser finns det en rad olika 

artiklar på varje lagerplats. Detta har vi identifierat som en risk för ökade 

ledtidsvariationer i plocka varudel-processen samt ökad risk för plockfel. Orsaken till 

ledtidsvariationen grundar sig i att orderplockaren får lägga tid på att leta reda på rätt 

artikel. Orderplockaren tvingas att kontrollera upp till tio olika artiklar vid vartenda 

plock. Detta gör att ledtidsvariationen kan bli stor samt att den ökar beroende på hur 

lång plocklistan är. Extra hantering bidrar också till risk till ledtidsvariation. När 

orderplockaren identifierat rätt artikel kan han behöva flytta på pallar för att komma åt 

sin pall vilket gör att ledtidsvariationen ökar. 

Risk för att saldodifferenser uppstår ökar vid denna typ av användning av stora 

lagerplatser i form av felplock. En orsak till felplock är att orderplockaren plockar fel 

artikel som en följd av misstag vid identifieringsstadiet.  

Lösningsförslag – Bristfällig användning av stora lagerplatser 

Processer som är ej är rutinmässiga är en källa till saldodifferenser (Axsäter, 1991) 

och ledtidsvariationer (Melnyk, 1985). Denna process tycker vi borde kunna göras 

mer rutinmässig genom att eliminera det extra hanteringsarbete som kan uppstå när 

allt för många pallar befinner sig på de stora lagerplatserna. Allt som får plats på egen 

lagerplats i ställaget ska lagerläggas där. Som Lumsden (2006) skriver är fördelen 

med ställagring att det är lätt för lagerpersonal att komma åt varje artikel. På så sätt 

blir processen mer rutinmässig och saldodifferenserna och ledtidsvariationerna kan 

reduceras. 

Att i sitt IT-system införa en Poke-yoka funktion som ger lagerpersonalen ett 

felmeddelande eller en varning när denne försöker lagerlägga pallgods på stora 

lagerplatser.  
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4.2.1.6 Orsak 6: Förlorad spårbarhet vid överlämnande till produktion 

Vid transport av artiklar från lagret till produktionen finns det ingen som tar emot 

artiklarna och verifierar att artiklarna har kommit fram. 

Lösningsförslag – Förlorad spårbarhet vid överlämnande till produktion 

Lumsden (2012) beskriver att möjlighet finns för bättre kontroll över artiklar befinner 

sig genom att produktionspersonal använder sig av identifieringssystem och 

streckkodsläsare för att verifiera att artiklar har kommit fram till rätt ställe. Genom att 

ha streckkoder ute på varje utlämningsplats kan Kockums utöka sin spårbarhet och 

reducera de saldodifferenser som uppstår på grund av att artiklar försvinner.  
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4.2.1.7 Sammanfattning lösningförslag - Saldodifferens 

Nedan följer en tabell som sammanfattar de lösningsförslag vi kommit fram till: 

 

19. Lösningsförslag - saldodifferens

Orsak till problem: Lösningsförslag: 

1.Inlagring utan scanner 
Implementera 

scanningsystem  

2.Bristfällig 

lagerplatsmärkning  

Ny lagerplatsmärkning 

3.Plockrapportering sker ej 

i realtid 

Implementera 

scanningsystem 

4.Bristfällig användning 

av stora lagerplatser 

Spärr i IT-system  

5. Blandade artiklar på 

samma lagerplats 

Slot-separators 

6. Förlorad spårbarhet när 

order skickas till 

produktion 

Implementera 

scanningsystem 
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4.2.2 Ledtidsvariation 

 

20. Sammanfattning - ledtidsvariation 

4.2.2.1 Orsak 7: Möjlighet att välja lagerplats själv vid inlagring 

I dagsläget finns det inget system som anger på vilken lagerplats lagerpersonalen ska 

lagerlägga artiklar. Detta gör att lagerpersonalen själva får bestämma vart artiklarna 

skall lagerläggas, oftast på närmsta lediga lagerplats. Axsäter (1991) tar i sin teori upp 

att det är viktigt med fasta och bra arbetsrutiner. Genom att standardisera 

arbetsmomentet och göra så att lagerpersonalen slipper att leta efter lagerplats kan en 

källa till saldodifferenser tas bort. 

Lösningsförslag – Möjlighet att välja lagerplats själv vid inlagring 

Detta problem kan lösas genom att en mer logisk artikelplacering tillämpas, samt att 

lagerpersonalen inte själva väljer vart de ska lagra in artiklar. Om artikelplacering 

efter uttagsfrekvens används kommer problemet där lagerpersonal behöver leta efter 

lediga lagerplatser försvinna. För att kunna sortera artiklarna efter uttagsfrekvens kan 

en ABC-analys göras (Johnsson & Mattson, 2005).  

4.2.2.2 Orsak 8: Icke frekvenslagda artiklar 

I dagsläget kan likadana artiklar ligga lagerlagda på olika avdelningar och lagerplatser 

på Kockums lager. Detta är ett resultat av att Kockums har ett flytande lager där 

Orsak: Kontrollerbar/okontrollerb

ar: 

7 M – kategorisering: 

7. Godsmottagare väljer 

själv lagerplats vid inlagring 

Kontrollerbar Metod 

8. Icke frekvenslagda 

artiklar 

Kontrollerbar Maskin/verktyg 

9. Bristande användning av 

stora lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

10. Blandade artiklar på 

samma lagerplats 

Kontrollerbar Metod 
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godsmottagaren slumpmässigt själv väljer lagerplats utifrån den plats han ser är ledig. 

(Godsmottagare 19 apr -13) 

 

Jonsson, (2008) tar upp följande problem med flytande lager: 

 Längre transportsträcka på lagret 

 Ställer högre krav på hanteringssystem 

 Hög- och lågfrekvent indelning av artiklar ej möjlig 

 

Vi har identifierat flytande lager som en orsak till problem. Genom att inte lagerlägga 

likadana artiklar på samma plats försvåras arbetet för plockpersonalen som sedan 

skall plocka ihop artiklar. Om artiklar är utspridda på lagret kan plockpersonalen 

behöva plocka likadana artiklar på flera olika ställen på lagret vilket ökar 

ledtidsvariationer. 

Lösningsförslag – Icke frekvenslagda artiklar 

Vårt lösningsförslag är att företaget investerar i ett identifieringssystem. Det gör det 

möjligt för Kockums att i sitt IT-system implementera en funktion som delar ut 

lagerplatser till inkommande gods automatiskt. Detta kan hjälpa Kockums att arbeta 

bort problemet där artiklar av samma typ är utspridda på lagret. Enligt Lumsden 

(2012) möjliggör identifieringssystem god och korrekt sortering av artiklar samtidigt 

som lagerinventeringen blir pålitligare. 

   

Kockums kan göra en ABC- analys av sina artiklar där de delar in och lagerför sina 

artiklar efter och uttagsfrekvens. Genom att mata in outputen från denna analys kan 

artiklar som plockas frekvent placeras nära utgångar samtidigt kan de artiklar som 

plockas mindre frekvent lagerläggs längre in på lagret. Enligt Jonsson & Mattsson 

(2008) kan en indelning av artiklars uttagsfrekvens leda till att plockprocessen går 

snabbare och ledtider kan kortas ner.  
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4.2.2.3 Sammanfattning lösningförslag - ledtidsvariation 

Orsak till problem: Lösningsförslag: 

7.Möjlighet att välja lagerplats 

själv vid inlagring 

Implementera 

scanningsystem 

8. Icke frekvenslagda artiklar 
ABC-analys + 

identifieringsystem 

9. Bristfällig användning av 

stora lagerplatser 

Spärr i IT-system 

10. Blandade artiklar på 

samma lagerplats 

Slot-separators 

21. Lösningsförslag - ledtidsförslag 
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5. Slutsats 

I detta kapitel dras slutsatser till varje frågeställning. Vi redogör arbetets bidrag och 

riktar kritik mot det egna arbetet. Vi går slutligen in på etiska överväganden och ger 

förslag till vidare forskning. 

5.1 Frågeställningar 

Hur ser de olika delprocesserna ut i Kockums processkarta över lagret och vilka 

orsaker till saldodifferenser och ledtidsvariationer kan identifieras i varje 

delprocess?  

Vi har sammanlagt hittat tio orsaker till saldodifferens och ledtidsvariation inom 

Kockums lagerprocesser. Efter kategorisering av orsakerna genom verktyget 7M kan 

vi konstatera att Kockums problemområden är maskin/verktyg och metod. Nedan 

följer en sammanfattande tabell på respektive problem och hur vi kategoriserat dess 

orsaker. 

22. Sammanfattning – Saldodifferens 

 

Orsak: Kontrollerbar/okontr

ollerbar: 

7 M – 

kategorisering: 

1. Inlagring utan scanner 
Kontrollerbar Maskin/verktyg 

2. Bristfällig lagerplatsmärkning Kontrollerbar Maskin/verktyg 

3. Plockrapportering sker ej i realtid Kontrollerbar Maskin/verktyg 

4. Bristande användning av stora 

lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

5. Blandade artiklar på samma 

lagerplats 

Kontrollerbar Metod 

6. Förlorad spårbarhet 
Kontrollerbar Maskin/verktyg 
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23. Sammanfattning - Ledtidsvariation 

Hur kan Kockums utveckla lösningsförslag för dessa orsaker till saldodifferenser och 

ledtidsvariationer? 

De förbättringsförslag som är utvecklade grundar sig i att simplifiera och effektivisera 

Kockums delprocesser samtidigt som den mänskliga faktorn reduceras så mycket som 

möjligt. Detta görs genom att försöka underlätta för lagerarbetarna att utföra sina 

arbetsuppgifter. 

Den åtgärd som vi anser vara viktigast för Kockums att implementera i dagsläget är 

ett helomfattande scanningsystem, som förbättrar och reducerar saldodifferenser och 

ledtidsvariationer i både lagerläggningsprocessen och plocka varudel-processen. Med 

det menar vi att scanningsystemet skall användas vid både inlagring för att reducera 

saldodifferenser som uppstår vid inlagring på fel lagerplats men också i 

plockprocessen där ett scanningsystem öppnar möjligheter för nya plockmetoder. 

Scanningsystemet kräver streckkoder på varje lagerplats. Vi rekommenderar 

Kockums att ta tillfället i akt och strukturera upp lagrets lagerplatsmärkning.  

Orsak: Kontrollerbar/oko

ntrollerbar: 

7 M – kategorisering: 

7. Godsmottagare väljer själv 

lagerplats vid inlagring 

Kontrollerbar Metod 

8. Icke frekvenslagda artiklar Kontrollerbar Maskin/verktyg 

9. Bristande användning av stora 

lagerplatser 

Kontrollerbar Metod 

10. Blandade artiklar på samma 

lagerplats 

Kontrollerbar Metod 
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Nedan följer sammansfattande tabeller över våra lösningsförslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orsak till problem: Lösningsförslag: 

1.Inlagring utan scanner 
Implementera 

scanningsystem 

2.Bristfällig 

lagerplatsmärkning 

Ny lagerplatsmärkning 

3.Plockrapportering sker ej i 

realtid 

Implementera 

scanningsystem 

4.Bristfällig användning av 

stora lagerplatser 

Spärr i IT-system 

5. Blandade artiklar på samma 

lagerplats 

Slot-separators 

6. Förlorad spårbarhet när 

order skickas till produktion 

Implementera 

scanningsystem 

Orsak till problem: Lösningsförslag: 

7.Möjlighet att välja lagerplats 

själv vid inlagring 

Implementera 

scanningsystem 

8. Icke frekvenslagda artiklar 
ABC-analys + 

identifieringsystem 

9. Bristfällig användning av 

stora lagerplatser 

Spärr i IT-system 

10. Blandade artiklar på 

samma lagerplats 

Slot-separators 

25. Sammanfattande tabell - Ledtidsvariation 

24. Sammanfattande tabell - Saldodifferenser 
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5.2 Arbetets bidrag  

Arbetets bidrag är övervägande praktiskt. Vi har beskrivit den nuvarande 

processkartan detaljerat vilket kan skänka Kockums ytterligare förståelse för sina 

processer som rör lagret. Vi har också identifierat saldodifferenser och 

ledtidsvariationer, studerat deras bakomliggande orsaker och utvecklat 

förbättringsförslag för Kockums lager. Vi hoppas att Kockums tar till sig förslagen 

och att studien kan funka som beslutsunderlag vid förbättringsarbete. 

5.3 Etiska överväganden 

I metodkapitelet skrev vi om Bryman & Bells (2003) krav som måste uppfyllas: 

 Det ska inte uppstå någon skada för deltagarnas del. 

 Det ska inte förekomma någon brist i samtycke från deltagarna sida. 

 Studien ska inte inkräkta på privatliv. 

 Det ska inte förekomma någon form av bedrägeri, falska förespeglingar eller 

undanhållande av viktig information. 

Syftet med studien har från början varit tydligt vilket har medfört att falska 

förespeglingar inte har uppstått. Samtliga deltagare i denna studie har ställt upp 

frivilligt. Ingen intervjupersons privatliv har berörts.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har avgränsats till att ge förbättringsförslag för att eliminera de orsaker 

till saldodifferenser och ledtidsvariationer som uppstår i Kockums processer inom 

lagret. Det skulle vara intressant att se en studie som går bredare och studerar en 

större del av processkartan. Att inkludera både inköp och produktion för att se hur 

saldodifferenser och ledtidsvariationer på påverkar i dessa delar av verksamheten och 

hur dessa problem uppstår.  
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