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Sammanfattning 
Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet, 4FE19E, VT16  

Författare: Vilhelm Hillgren och Oliver Holm 

Handledare: Åsa Gustavsson  

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Samordning och reda -En studie av Abetong i Vislandas komponentlager, de 

berörda processerna samt hur de påverkas av den mänskliga faktorn och samordning 

 

Bakgrund: Genom att standardisera materialanskaffningsprocessen minskas 

avvikelser och processens kvalitet och effektivitet säkerställs. På detta sätt kan den 

mänskliga faktorns påverkan på processen minimeras. Samordning av uttagsprocessen 

kan leda till både tids- och kostnadsbesparingar tack vare stordriftsfördelar. I och med 

förändringar i tillvägagångssättet kan lagrets layout behöva förändras för att anpassas 

till de nya förutsättningarna och på så vis underlätta arbetet för operatörerna. 

 

Syfte: Syftet med studien är att öka processkvaliteten för de två processer som är 

knutna till Abetongs komponentlager på H-fabriken i Vislanda. Utifrån 

processkartläggningar ämnar författarna komma med förbättringsförslag inom 

områdena materialanskaffning och uttag. 

 

Metod: Empirisk data har samlats in genom intervjuer och observationer. Även vissa 

mätningar har utförts för att få en korrekt ritning av komponentlagret. Den teoretiska 

referensramen är uppbyggd av litteratur som inhämtats från akademiska artiklar samt 

från bibliotekskatalogen. Studien består av två processkartläggningar vilka följs av 

förbättringsförslag till var och en av processerna.  

 

Slutsatser: Funna slutsatser är att materialanskaffningsprocessens stora problem är 

den mänskliga faktorn och dess påverkan på behovsidentifiering och inköpsanmodan. 

Dess påverkan kan minimeras med hjälp av en materialstyrningsmetod varför fem 

metoder jämförts. Genom samordning av uttagsprocessen uppnås synergieffekter via 

en ökad expertis hos den ansvarige för uttagsprocessen. Samtidigt underlättar en 

samordnad uttagsprocess användningen av vissa av de föreslagna 

materialstyrningsmetoderna.    
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras vårt fallföretag, därefter invigs läsaren till problemets 

bakgrund. Vidare förs en diskussion kring problematiken som utmynnar i en 

forskningsfråga och studiens syfte. 

 

1.1 Företagsbeskrivning 
Enligt Svenskbetong (27/1 -16) som är en organisation som representerar både företag 

som producerar betong och företag som producerar betongprodukter eller monterar 

betong, så omsätter betongbranchen i Sverige ca 22 miljarder kr per år och 

sysselsätter ca 6500 personer. 

 

Abetong bildades i Vislanda 1945 av familjen Olsson men då under namnet Vislanda 

Cementvarufabrik Lennart Olsson & Co. Företagsnamnet ändrades till Abetong i 

Växjö-Vislanda Aktiebolag 1951. Verksamheten startade i lokalerna som idag är H-

fabriken och fokuserades inledningsvis på betongrör men kom senare att tillverka 

betongstommar och framför allt järnvägssliprar. Trafikverket var på 50- och 60-talet 

en viktig kund som Abetong levererade stora mängder sliprar till vilket ledde till att 

Abetongs kapacitet utökades. Företaget växte snabbt och förvärvade ett antal nya 

fabriker. Mellan åren 1975-1985 genomgick Abetong en tid av minskad lönsamhet 

och försvagad marknadsposition vilket ledde till att företaget gav sig in på nya 

marknadsområden. Ett av dessa var lantbruksprodukter där till en början stora 

behållare var den produkt som erbjöds. Senare har produktsortimentet till lantbruket 

expanderat och utgör idag ett av de tre ben som verksamheten vilar på. De andra två 

benen är anläggning och hus (Abetong.se, 2016). 

 

Abetong startade som ett familjeföretag och förblev så till mitten på 60-talet då 

verksamheten behövde extern finansiering för att expandera på önskvärt vis. Sedan 

dess har företaget haft en handfull olika ägare men ägs sedan 1999 av den tyska 

cementkoncernen HeidelbergCement Group. De tyska ägarna har en svag påverkan på 

Abetongs verksamhet och enligt Transportplaneraren och Inköpsansvarige (2015-12-

11) ska incitamentet till förvärvet främst vara att HeidelbergCement Group velat 

knyta till sig Abetong som en stor kund av koncernens cement (abetong.se, 2016). 

Idag har Abetong sex stycken fabriker där samtliga är belägna i södra och mellersta 
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Sverige varav två återfinns i Vislanda. Huvudkontoret ligger i Växjö och dessutom 

finns tolv kontor från Dalby i söder till Edsbyn i norr. Totalt har företaget 530 

anställda och en årsomsättning på 1,2 miljarder SEK (Abetong.se, 2016). 

 

 
Bild 1 Flygfoto över Abetongs H-fabrik i Vislanda med förklarande pilar (abetong.se) 

 

H-fabriken i Vislanda är fabriken där verksamheten startades år 1945. Sedan 1975 

tillverkas här främst betongelement till lantbruksmarkanden men på senare år även till 

bostadsbyggen. Fabriken har idag ca 50 anställda och en total yta på ca 6600 m2. 

Utöver fabriksytan finns även ett antal fristående byggnader som används som förråd. 

Färdiga produkter lagras i stor utsträckning utomhus på fabriksområdet 

(Transportplaneraren och Inköpsansvarige, 2015-12-11). Betongelement är färdiga 

delar till hus och ladugårdar som levereras via lastbil till kunden. Elementen gjuts i 

formar som fylls med betong och får sedan brinna (stelna) över natten. I elementen 

ingjuts vissa komponenter som har efterfrågats av kunden eller behövs för vid 

förflyttning och transport. En komponent kan vara allt ifrån fästen och krokar till 

eluttag etc. Dessa komponenter lagerhålls på H-fabriken och i kringliggande förråd, 

vilket visas i Bild 1 ovan, för att finnas tillgängliga när gjutningsprocessen äger rum 

(Transportplaneraren och Inköpsansvarige, 2015-12-11). 
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1.2 Beskrivning av studieobjektet 
Det objekt som denna studie ämnar studera är vad som kommer att kallas för 

komponentlagret vilket utgörs av det förråd (se 1, Bild 1) i fabriken där komponenter 

för ingjutning lagerhålls samt det pallställage som finns längs ytterväggen utanför det 

samma under skärmtak. Förutom detta används ett buffertlager i en fristående 

byggnad (se 2, Bild 1) till att förvara större mängder av vissa komponenter samt till 

förvaring av komponenter som med anledning av säsongsvariation inte är aktuella för 

tillfället.  

 

I det förråd som angränsar till produktionen lagerhålls komponenter främst i lådor på 

olika hyllor men där finns även ett antal platser för lastpallar. I detta förråd lagerhålls 

alla komponenter som kräver lagring inomhus samt komponenter som storleksmässigt 

passar att lagra i de lådor som används. Komponenter som är större lagras på 

pallplatserna i förrådet och på hyllorna utanför för att minimera transportsträckorna 

för de operatörer som ska förse produktionen med komponenter (Transportplaneraren, 

2016-03-01).  

 

En viktig person som idag arbetar i och kring komponentlagret benämns 

Komponentlageransvarige och har bland sina arbetsuppgifter i uppdrag att kontrollera 

lagernivåer samt hantera godsmottagning och inlastning till lagret 

(Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Dessutom rör sig operatörer från 

produktionsenheten i komponentlagret för att göra uttag av komponenter till 

produktionen. Abetong har tidigare haft som plan att engagera en särskild person i att 

ansvara för uttag och sammanplockning av komponenter för planerad tillverkning. 

Denna plan har ej realiserats på grund av personalbrist till följd av en längre 

sjukskrivning men är alltjämt en förändring som förväntas genomföras 

(Transportplaneraren, 2016-03-01). 

 

Komponentlagret behandlas främst av två processer. Materialanskaffningsprocessen 

är den process som behandlar tillförsel av komponenter till lagret och uttagsprocessen 

är processen som behandlar uttag av komponenter ur lagret till produktion. Dessa två 

processer ska granskas för att ta finna vilken påverkan dessa har på komponentlagret 

och hur de kan optimeras för att komponentlagret ska fungera bättre. 
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1.3 Bakgrund 

Roodbergen et al (2015) beskriver lager som en viktig del för att säkerställa att rätt 

produkt kan vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Nahmias (2009) beskriver flera 

anledningar till att ha ett lager. Dessa är stordriftsfördelar som kommer genom att 

produktionen och hemtagningen sker i större skalor. Osäkerhet är annan drivkraft för 

att ha ett lager, osäkerhet kan ligga i långa ledtider, osäker efterfrågan och tillgång. 

Nahmias (2009) beskriver också behovet av utjämning som en drivkraft för att ha 

lager, denna utjämning innebär att produktionen inte ska stå stilla vid oregelbundna 

efterfrågemönster. Mot dessa fördelar ställs de kostnader som kommer med att ha ett 

lager. Dessa beskrivs av Nahmias (2009) som; lagerkostnad, kapitalbindning, 

försäkring, risken för skador eller att lagret ska bli obrukbart. Andra kostnader som 

ingår är fast och rörlig orderkostnad. I tillverkande företag finns lager för råvaror, 

komponenter, buffertlager mellan arbetsstationer för att minska risken för flaskhalsar 

samt färdigvarulager där produkter lagerhålls i väntan på leverans till kund (Jonsson 

& Mattsson, 2012; Nahmais, 2009). 

 

För att säkerställa att komponentlagret tillhandahåller de komponenter som behövs i 

tillverkningen, krävs en fungerande materialanskaffningsprocess. I många fall finns 

avtal med leverantörer där kunden åtagit sig att köpa ett antal komponenter under en 

viss tidsperiod. I stället för köpa allt på en gång eller på specifika tidpunkter används 

avropssystem där ordrar för rena omköp enkelt kan läggas när behov återuppstår. 

Detta ger kunden en större flexibilitet och minskar risken för att lagret svämmar över 

eller står tomt i de fall då prognoserna inte motsvarar utfallet (Jonsson & Mattsson, 

2012; Van Weele, 2012). Materialanskaffningsprocessen inleds av att ett behov av 

anskaffning identifieras och avslutas då materialet finns i lager (Jonsson & Mattsson, 

2012). Utmaningen är att standardisera processen för att minska avvikelser för att 

säkerställa processens kvalitet och effektivitet. I processer där människor utför olika 

uppgifter tenderar processens resultat att påverkas av den mänskliga faktorn. Reason 

& Hobbs (2003) beskriver den mänskliga faktorn som oavsiktligt handlande vilket 

leder till att planerade mål inte uppnås. Detta oavsiktliga handlande måste därför 

minimeras genom stöd i form av tydliga, standardiserade tillvägagångssätt samt stöd i 

beslutsfattning. För att stödja operatörer i en materialanskaffningsprocess, och på så 
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vis minimera påverkan från den mänskliga faktorn, kan en materialstyrningsmetod 

användas. Materialstyrningsmetoder används för att styra och synkronisera flödet av 

material genom ett företag och ger i många fall beräknade förslag på tidpunkter och 

kvantiteter för beställning (Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Komponentlagret ska tillgodose de behov som uppstår i tillverkningen. 

Tillverkningens behov av komponenter omvandlas till en plockorder vilken beskriver 

vad som behövs när och vart det ska levereras. Utifrån denna information startar en 

uttagsprocess där komponenter plockas från hyllor eller pallar och levereras till 

avtalad plats för produktion (Jonsson & Mattsson, 2012). För uttag ur lager finns ett 

antal olika strategier med olika flexibilitet och produktivitet. Battini et al (2015) anger 

orderplockning den mest simpla strategin men som väldigt kostsam och 

arbetskrävande och menar att samordning av uttag kan leda till både tids- och 

kostnadsbesparingar tack vare stordriftsfördelar. I och med förändringar i 

tillvägagångssättet kan lagrets layout behöva förändras för att anpassas till de nya 

förutsättningarna och på så vis underlätta arbetet för operatörerna. 

 

1.4 Problemdiskussion 

Figur 1 nedan illustrerar hur komponenter anskaffas till Abetongs komponentlager 

samt hur dessa tas ut ur lagret för att förse produktion. Figuren visar även 

gränsdragningen mellan de olika problemområdena som studien ämnar hantera.   

 
Figur 1 Studieobjektet med problemområden 

 

 

Problemområde 1 - Materialanskaffningsprocessen 

Abetong upplever en viss problematik kring anskaffning av komponenter och 

behöver, för att komma till rätta med detta, ett systematiserat tillvägagångssätt som är 
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enkelt att använda för operatörerna (Transportplaneraren och Inköpsansvarige, 2015-

12-11). Idag initieras materialanskaffningsprocessen av att någon av de aktörer som 

arbetar i eller med komponentlagret, på magkänsla och utifrån erfarenhet, gör den 

subjektiva bedömningen att lagersaldot är lågt (Transportplaneraren och 

Inköpsansvarige, 2015-12-11). Eftersom detta tillvägagångsätt består av en subjektiv 

inspektion som sker manuellt finns det risker att den mänskliga faktorn kan spela in 

och att fel uppstår (Khan et al, 2012). Jonsson & Mattsson (2012) och Christopher 

(2011) menar att en mer vedertagen metod för att göra denna bedömning är att 

använda sig av beställningspunkter som när de underskrids signalerar att 

materialanskaffningsprocessen bör inledas för att säkerställa att komponenterna inte 

tar slut. Vidare saknas ett standardiserat tillvägagångssätt för när ordrar läggs och hur 

kvantiteter bestäms (Inköpsansvarige, 2016-02-01). Abetong behöver därför se 

anskaffningen som en process där de olika aktiviteterna i en bestämd följd följer på 

varandra för att kunna säkerställa en processkvalitet som resulterar i en hög 

leveransservice av komponenter till produktionen. 

 

Den mänskliga faktorn kan aldrig tas bort men dess påverkan kan minimeras (Reason 

& Hobbs, 2003). Något som hade kunnat hjälpa Abetong i denna strävan är att 

implementera en materialstyrningsmetod. Abetong använder redan affärssystemet 

SAP där materialstyrningsmetoden MRP finns som en funktion (sap.com, 2016). 

Fabrikschefen (2016-01-22) menar att SAP i dagsläget inte används på operativ nivå 

på grund av att det är för tids- och energikrävande samt att samtliga medarbetare inte 

är bekanta med mjukvaran. MRP är en, men inte den enda, materialstyrningsmetoden 

som Abetong bör överväga. Som alternativ väljer vi att lyfta fram kanban, 

beställningpunktsystem samt tvåbingesystem där samtliga av de olika metoderna 

minskar risken för fel som uppkommer på grund av den mänskliga faktorn.  

 

Olika materialstyrningsmetoder fungerar olika bra i olika miljöer och med olika 

förutsättningar. MRP är ett push-system som kräver en känd framtida tillverkning då 

efterfrågan härleds. I och med detta krävs det att tillgänglig data är tillförlitlig 

(Nahmias, 2009; Kumar & Panneerselvam, 2007). Detta ger MRP en fördel genom att 

reducera lager och förbättra tillverkning av komplexa produkter (Schuster et al, 2000). 

Kanban är ett pull-system till skillnad från MRP (Nahmias, 2009; Jonsson & 

Mattsson, 2012), detta innebär att inget efterfrågas innan det behövs (Lumsden, 
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2012). Kanbansystemets funktion är att minimera all form av slöseri (Lumsden, 

2012). Tillskillnad från MRP och kanban som är mer utav helhetsystem så är 

beställningspunkt- och tvåbingesystem främst till för att signalera att 

materialanskaffningsprocessen bör inledas. För att Abetong ska finna så stor nytta 

som möjligt i att använda en materialstyrningsmetod krävs en närmare undersökning 

av metodernas för- och nackdelar samt deras förmåga att anpassas till rådande 

förutsättningar på företaget. I och med att Abetongs materialanskaffningsprocessen 

idag påverkas av den mänskliga faktorn bör även metodernas förmåga att reducera 

denna utredas. 

 

Problemområde 2 - Uttagsprocessen 

Tompkins et al (2003) beskriver uttagsprocessen som den process i ett lager där 

företag ödslar mest tid och pengar, vilket gör denna process väldigt relevant att 

försöka effektivisera. Produktionsoperatörerna i Abetongs H-fabrik förser idag sig 

själva med komponenter som de hämtar var för sig från komponentlagret 

(Produktionsoperatören, 2016-04-05). Detta innebär att produktionsoperatörerna 

förflyttar sig från produktion till komponentlagret ofta. Detta problem lyfts fram av 

Tompkins et al (2003) som menar att orderplockare genomsnittligen spenderar 50 % 

av sin tid på att förflytta sig mellan lagerplatserna där produkterna finns och 

ytterligare 20 % för att hitta rätt lagerplatser. Sammantaget innebär detta att 

produktionsoperatörerna förbrukar tid i onödan på att förflytta sig mellan olika platser 

för att söka efter och hämta komponenter.  

 

Tillvägagångssättet är inte bara ineffektivt tidsmässigt utan leder även till att många 

personer gör uttag ur lagret utan att avrapportera dessa. Detta leder i sin tur till att 

lagernivåerna inte hålls under uppsikt i önskad utsträckning 

(Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Flera författare menar att samordning av 

uttag ökar produktiviteten gentemot enskilda uttag (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 

2012; Gu et al, 2006). Även Abetong själva har funderat i banor om att låta en 

operatör ansvara för uttagen från komponentlagret till produktion och testat detta 

under en period (Transportplaneraren, 2016-03-01). Detta initiativ till förändring 

ledde till att en sektion i komponentlagret tilldelades för att samordna uttag. På grund 

av yttre omständigheter så hann man dock aldrig implementera samordningen men 

ytan finns fortfarande kvar och står tom i ett lager där all plats är dyrbar 
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(Transportplaneraren, 2016-03-01). Det bör undersökas hur samordning påverkar 

uttagsprocessen samt vilka krav som ställs på komponentlagrets layout. Detta för att 

ge Abetong ett nytt incitament att implementera samordning av uttag eller att avsluta 

projektet och frigöra den upplåsta ytan för annan användning.  

 

Roodbergen et al (2008) beskriver hur ett lager arrangeras i block som avdelas av 

gångar med hyllor eller pallställage på båda sidor. Dessutom föreslås tvärgångar som 

bryter av de annars långa hyllplanen och möjliggör en större flexibilitet i 

ruttplaneringen. Dessa är åtgärder som kräver en viss tillgänglig yta och kan därför 

vara svår att applicera på Abetongs komponentlager varför de förslag som Tompkins 

et al (2003) skriver om kan passa bättre på företaget. Lagerplatserna bör utdelas 

utifrån artiklarnas uttagsfrekvens så att de mest frekvent använda artiklarna finns mest 

tillgängliga och artiklar som ofta plockas tillsammans bör placeras i närheten av 

varandra. Detta för att minska onödiga transporter mellan lagerplatser (Tompkins et 

al, 2003). 

 

  



 15 

1.5 Forskningsfrågor 

1. a) Hur ser materialanskaffningsprocessen på Abetongs H-fabrik i Vislanda ut 

idag och hur påverkas den av den mänskliga faktorn? 

b) Vilka materialstyrningsmetoder skulle kunna användas för att minimera 

den mänskliga faktorns påverkan på materialanskaffningsprocessen? 

 

2.  a) Hur ser uttagsprocessen ut på Abetongs H-fabrik i Vislanda idag? 

b) Hur påverkas uttagprocessen av att samordna uttag?  

c) Vilka krav på lagerlayouten ställs vid en förändring till samordnade uttag? 

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att öka processkvaliteten för de två processer som är knutna till 

Abetongs komponentlager på H-fabriken i Vislanda. Utifrån processkartläggningar 

ämnar författarna komma med förbättringsförslag inom områdena 

materialanskaffning och uttag. 

 

1.7 Begränsningar 

Studien begränsas till komponentlagret för injutningsgods på Abetongs H-fabrik i 

Vislanda. Gällande materialanskaffningsprocessen begränsas studiens fokus till 

komponenter med redan upphandlade avtal. Uttagsprocessen begränsas till uttag av 

komponenter till produktion.  
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras först författarnas ställningstaganden gällande 

vetenskapen i allmänhet och denna studie i synnerhet. Vidare presenteras i tur och 

ordning de tillvägagångssätt som använts för att besvara forskningsfrågorna. Därpå 

följer en redogörelse av forskarnas etiska överväganden samt de kvalitetskriterier 

som upprätthålls genom studien. Avslutningsvis illustreras en analysmodell samt en 

sammanfattning över metodkapitlet. 

 

2.1 Övergripande tillvägagångssätt 

Då denna studie ämnar studera ett företag under en längre period så benämns 

undersökningsdesignen som fallstudie. Yin (2007) skriver att en fallstudie utgör en 

empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i sin verkliga kontext och att 

gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara. Eftersom det inte alltid går att 

skilja på företeelser och sin kontext så har Yin (2007) tagit fram tekniska egenskaper, 

dessa är att fallstudien innehåller fler intressanta variabler än datapunkter. Detta leder 

till att fallstudien bygger på fler källor för empiriskt belägg och data behöver löpa 

samman så problemet kan ses ur fler synvinklar (Yin, 2007). 

 

Forskarnas epistemologiska ståndpunkt är positivistisk vilket innebär en 

naturvetenskaplig syn på kunskapen. Forskarna ska därmed även förhålla sig 

objektiva till vetenskapen och studieresultaten. Kunskap är, ur ett positivistiskt 

perspektiv, endast sådant som kan uppfattas via sinnen. Vidare syftar forskningen till 

att generera hypoteser för att pröva dessa och finna lagmässiga samband (Bryman & 

Bell, 2013).   

 

Forskarnas vetenskapliga angreppssätt är deduktivt vilket innebär att hypoteser 

formas av befintlig teori för att utifrån insamlad data nå ett forskningsresultat som 

bekräftar eller förkastar hypotesen. I slutändan omformuleras teorin för att innefatta 

forskningsresultatet. Det empiriska materialets insamling styrs utifrån de redan 

fastställda hypoteserna samt av existerande teori. Deduktion är den vanligaste 

uppfattning om hur förhållandet mellan teori och praktik/empiri inom 

samhällsvetenskaperna ser ut (Bryman & Bell, 2013). 
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I studien sker urvalet av respondenter genom snöbollsurval som Bryman & Bell 

(2013) beskriver som en urvalsmetod där forskarna utifrån uppdragsgivaren, eller 

primärt valda intervjupersoner, hänvisas till nya tänkbara intervjupersoner som kan 

bidra med kunskap inom, för studien, intressanta områden. Denna studie har startat 

med en kontakt med Transportplaneraren, som har hänvisat oss till Inköpsansvarige 

och till Fabrikschefen. Fabrikschefen hänvisade oss därefter till 

Komponentlageransvarige som arbetar och är ansvarig över komponentlagret. 

Slutligen hänvisade Transportplaneraren oss till Produktionsoperatören som dagligen 

gör uttag av komponenter ur lagret till produktion. 

 

2.2 Tillvägagångsätt för forskningsfråga 1a 

Forskningsfråga 1a behandlar materialanskaffningsprocessen för Abetongs 

komponentlager och frågan syftar till att kartlägga denna process samt att utreda på 

vilket vis och i vilka processteg den påverkas av den mänskliga faktorn. Resultatet av 

frågan ska ligga till grund för forskningsfråga 1b. För att kartlägga processen har en 

kvalitativ forskningsstrategi använts, vilken beskrivs av Bryman & Bell (2013) som 

en strategi där forskaren analyserar ord och uppfattningar. Empirisk data har samlats 

in genom semi- och ostrukturerade intervjuer med Inköpsansvarige samt via 

observationer av den berörda processen. Nämnda intervjuformer beskrivs av Bryman 

& Bell (2013) som intervjuformer utan dialogschema och bestämd frågeföljd. 

Semistrukturerade intervjuer har till skillnad från ostrukturerade intervjuer ett 

frågeschema men utan förutbestämd ordning. Båda intervjuformerna lämnar mycket 

utrymme för följdfrågor vilket kan vara till fördel då författarna ej har full förståelse 

för detaljer inom området. 

 

Utifrån den insamlade empirin har en kartläggning av processen gjorts, denna 

kartläggning har sedan kontrollerats av Inköpsansvarige för att säkerställa att 

författarna fått en riktig uppfattning om hur processen ser ut. När detta säkerställts har 

Abetongs materialanskaffningsprocess jämförts med insamlad teori inom området för 

att finna likheter och skillnader som kan visa på processens styrkor och svagheter och 

i vilka processteg den mänskliga faktorn upplevs som ett problem. Den teori som 

använts för att besvara fråga 1a handlar om processer i allmänhet och 

materialanskaffningsprocessen i synnerhet men även om hur processkartläggning bör 
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utföras. Dessutom presenteras teori om den mänskliga faktorn och dess påverkan på 

processer. Teorin kommer från litteratur ur bibliotekskatalogen samt vetenskapliga 

artiklar. Sökorden som använts är “processer”, “processkartläggning”, 

“materialanskaffningsprocessen” samt “ den mänskliga faktorn”.  

 

2.3 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 1b 

Den karta med markerade processteg samt inverkan från den mänskliga faktorn, 

vilken är resultatet av kartläggningen i fråga 1a, är utgångspunkten för fråga 1b. 

Frågans syfte är att visa och jämföra olika materialanskaffningsmetoder som minskar 

den påverkan som den mänskliga faktorn har på materialanskaffningsprocessen och 

hur de passar verksamheten på Abetong. Detta har uppnåtts genom användning av en 

kvalitativ forskningsstrategi där observationer och intervjusvar legat till grund för det 

empiriska materialet. Inköpsansvarige, Transportplaneraren och den 

Komponentlageransvarige har intervjuats för att besvara frågor om hur saker går till 

och varför. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär vilket givit öppna svar 

och stor möjlighet till följdfrågor. 

 

Till den teori som insamlats i fråga 1a läggs här avsnitt som behandlar 

materialstyrningsmetoder och olika varianter av dessa. Teori har insamlats från 

kurslitteratur, övrig litteratur från bibliotekskatalogen samt vetenskapliga artiklar. 

Sökord som använts för att hitta relevant läsning är “materialstyrning”, “MRP”, 

“Kanban”, “beställningspunktsystem” och “tvåbingesystem”. Analysen består av en 

presentation av olika materialstyrningsmetoder och hur de hade fungerat i en kontext 

där dessa hade använts på Abetong. Analysen beskriver hur dessa metoder hade 

begränsat påverkan från den mänskliga faktorn och vilka förutsättningar 

materialstyrningsmetoderna kräver för att fungera optimalt. 

 

2.4 Tillvägagångsätt för forskningsfråga 2a 

För att besvara forskningsfråga 2a har en kvalitativ forskningsstrategi använts.  För att 

kartlägga uttagsprocessen av komponenter till produktion har semistrukturerade 

intervjuer gjorts med Transportplaneraren och Produktionsoperatören. Dessutom har 

observationer av tillvägagångssättet och de olika processtegen gjorts för att få en 

djupare förståelse för arbetet med uttag ur komponentlagret. Vid besök på 
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studieobjektet har mätning av tidsåtgång för uttagsprocessen diskuterats. Tidtagning 

har i samförstånd uteslutits eftersom tidsåtgången skiljer sig väldigt beroende på vilka 

produkter som produceras. Tidtagning under en begränsad tidsperiod hade gett en 

missvisande bild då produktionen vid andra halvan av året har element med mycket 

fler ingjutningskomponenter såsom elkomponenter etc. 

 

Teori om processer och processkartläggning återanvänds från det första kapitlet. Mer 

specifik teori om uttagsprocessen och olika strategier för hur uttag kan planeras och 

utföras har samlats in för att analyseras mot den insamlade empirin. Sökord som 

använts för att finna teori är “uttagsprocessen”, “materialuttag” samt 

“uttagsstrategier”. I analysen har teori om uttagsprocessen jämförts med den 

verklighet som finns på Abetong. Detta för att skapa förståelse över denna process 

och göra en processkartläggning som ska ligga till grund för att besvara frågorna 2b 

och 2c.  

 

2.5 Tillvägagångsätt för forskningsfråga 2b 

Den kartläggning som fråga 2a utmynnat i ligger till grund för forskningsfråga 2b som 

ska utreda samordningsfördelar av uttagsprocessen. Den empiri som ligger till grund 

för analys har presenterats i tidigare avsnitt. Teori har insamlats från litteratur ur 

bibliotekskatalogen samt vetenskapliga artiklar. Sökord som använts är 

“stordriftsfördelar”, “synergier”, “samordningsfördelar”. Teorin har sedan 

analyseras mot den empiriska data som samlats in på fallföretaget för att utreda hur 

uttagsprocessen på Abetong skulle förändras vid användning av samordnade uttag. 

Förändringarna presenteras i en ny processkarta. 

 

2.6 Tillvägagångssätt för forskningsfråga 2c 

De förändringar som föreslås i fråga 2b och ämnar till att dra nytta av 

samordningsfördelar leder till ett förändrat tillvägagångssätt som också kräver vissa 

förändringar av lagerlayouten för att fungera optimalt. För att utreda på vilket sätt 

lagerlayouten påverkas har observationer gjorts på komponentlagret samt granskning 

av ritningar och mätningar av komponentlagret. Detta tillsammans med tidigare 

insamlade åsikter och synpunkter från de berörda operatörerna kommer utgöra 

empirikapitlet för fråga 2c. Teori har samlats in från litteratur ur bibliotekskatalogen 
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samt akademiska artiklar för att inspirera till ny layout. De sökord som använts är 

“lagerlayout”, “zonindelning av lager”, artikelplacering”. Analysen utgår från de 

förändringar av tillvägagångssättet som föreslagits i 2b och den lagerlayout som 

beskrivits i empirikapitlet. Detta tillsammans med teoriavsnittet leder oss till ett 

förslag på en ny layout som är anpassad för att uttag görs samordnat och tar hänsyn 

till de behov som uppkommer där utav. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Inom olika områden råder olika regler, vad som är rätt och fel. Detta kallas för etik 

och är ett relevant ramverk inom all forskning. De etiska reglerna inom 

forskningsområdet behandlar de undersökta individerna, forskaren och relationen 

mellan de båda. Bland de etiska övervägandena inom forskningsområdet hanteras 

frågor om de studerade personernas frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. Detta är frågor som kan vara avgörande för att få personer att delta i de 

undersökningar som är nödvändiga för forskningen (Bryman & Bell, 2005). 

 

Bryman & Bell (2005) nämner exempel på etiska principer som gäller inom svensk 

forskning. Det första av dessa är informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera de personer som är involverade i undersökningen om dess syfte. 

Informationskravet uppfylls i denna studie genom att hålla en öppen dialog med 

respondenter och representanter från Abetong. Författarna har under studiens gång 

varit noga med att informera berörda personer om ändringar och korrigeringar 

gällande studiens riktning. 

 

Samtyckeskravet innebär att de inblandade respondenterna ska vara medvetna om att 

deras deltagande är frivilligt och att de alltid har rätt att avbryta (Bryman & Bell 

(2005). För att uppfylla samtyckeskravet har författarna systematiskt presenterat 

förutsättningarna inför varje intervju. Respondenter har alltid haft valmöjligheten att 

avböja och avbryta en intervju. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att de inblandade personerna i 

undersökningen skall behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 

2005). Detta krav har uppfyllts under studien genom att behandla uppgifter och data 
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med stor försiktighet samt erbjuda respondenter anonymitet i de fall då detta varit 

aktuellt. 

 

Nyttjandekravet hänvisar till att de insamlande uppgifterna enbart får användas för 

forskningsändamålet (Bryman & Bell, 2005). Nyttjandekravet har följts, alla 

insamlade uppgifter har samlats in för att uppfylla studiens syfte och vidare har 

författarna inte använt uppgifterna i några som helst andra syften. 

 

I och med att denna studie sker på uppdrag av Abetong finns en vilja från företagets 

sida att delge oss nödvändig information som ska leda till ett resultat som är väl 

förankrat i verksamheten. Våra etiska utmaningar tar sin form i öppenhet mot 

samtliga av de anställda på företaget som vi kommer i kontakt med. Att informera 

dem som ej är upplysta om vad vi gör och varför samt ge dessa möjlighet att avböja 

eller ställa upp anonymt. Forskarna har själva valt att kalla studiens respondenter vid 

deras titlar på arbetsplatsen då vi anser att namnet inte tillför något för läsaren utan 

denne kommer finna större nytta i detta upplägg. Vi åtar oss även ansvaret att upplysa 

vår uppdragsgivare om studiens upplägg, framfart samt alla eventuella förändringar 

gällande studiens riktning och omfattning. Genom att förklara vad vi gör och varför, 

ämnar vi undvika att ge våra respondenter några som helst falska förespeglingar. 

Vidare har forskarna givit respondenterna möjligheten att komma med egna åsikter 

och synpunkter för att bidra till en så sanningsenlig och fullständig bild som möjligt 

vilket ämnar bidra till att studien blir objektiv.   
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2.8 Kvalitetskriterier 

Yin (2007) beskriver fyra kvalitetskriterier som extra viktiga när studien är utformad 

som en fallstudie. Dessa är; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. 

 

Begreppsvaliditet innebär att validera fallstudiens datainsamling och 

sammanställning. Detta görs genom tre steg. Det första steget är att forskaren vid en 

fallstudie använder flera källor för insamling av data och för att få belägg för sin 

analys. Nästa steg är att en beviskedja ska upprättas vilket innebär att en extern 

observatör ska kunna följa de tankegångar och den röda tråd som datainsamlingen är 

uppbyggd utav. Det sista steget innebär att nyckelinformanter också ska få läsa ett 

utkast av fallstudien, detta för att få studiens deltagare att komma med synpunkter på 

studien. Detta kommer även att stärka fallstudiens äkthet (Yin, 2007). 

I denna fallstudie har forskarna uppnått kvalitetskriteriet begreppsvaliditet genom att 

använda flera källor vid intervjuer samt att jämföra data med vad som sagts vid 

intervjutillfällen. Studiens beviskedja kan följas för den externa observatören, som i 

denna studie består av en opponentgrupp, handledare och examinator, genom vårt 

metodkapitel. Det sista steget för att uppnå begreppsvaliditet i en fallstudie har 

uppnåtts när vi genom möte med deltagande personal på Abetong delade ut ett utkast 

av studien och fick kompletterande kommentarer på denna. 

 

Intern validitet är aktuellt i undersökningsfasen av fallstudiens analys av data. Här 

försöker forskarna urskilja falska samband och effekter. Forskaren försöker undersöka 

om händelse A leder till händelse B. Det viktiga är att se att inte det finns en annan 

faktor som påverkat händelse förloppet på ett sådant sätt att den interna validiteten 

ifrågasätts. Exempel på styrkande av den interna validiteten är genom att visa och ta 

upp rivaliserande förklaringar och visa modeller som påvisar effekterna som framtas 

till slutsatsen (Yin, 2007). I denna studie uppnås kvalitetskriteriet intern validitet 

genom att tydligt förklara andra tänkbara förklaringar och förkasta dessa.  

 

Extern validitet rör fallstudiens forskningsdesign och problemet med 

generaliserbarhet då forskningsområdet i en fallstudie ofta har problem med att 

tillämpas på andra områden. Med användning av befäst teori vid en enfallsstudie så 
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kan forskaren styrka den externa validiteten (Yin, 2007). I denna studie har forskarna 

löst problemet med generaliserbarhet genom att i slutsatsen ha ett avsnitt som 

behandlar forskningens generaliserbarhet och hur resultaten från studien kan tillämpas 

på andra platser. Genom teorikapitel där befintlig teori har inkorporerats som i 

analysen ställs mot insamlad empiri så har kriteriet för extern validitet uppnåtts. 
 

Reliabilitet innebär att forskarna till studien förklarar tillvägagångsättet på ett så pass 

tydligt sätt att en annan forskare hade kunnat göra om studien och få samma resultat. 

Detta uppnås genom en tydlig dokumentation av tillvägagångsättet (Yin, 2007). 

Denna studie har genom sitt metodkapitel där tillvägagångsättet grundligt förklaras 

tillsammans med genomgående referenser till empiriska och teoretiska källor samt en 

referenslista uppnått kvalitetskriteriet för reliabilitet. 
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2.9 Analysmodell 
Analysmodellen visar kopplingen mellan teori-empiri-analys i de olika delfrågorna. 

Modellen visar hur delarna i studien hänger ihop. 

 
Figur 2 Analysmodell (egen illustration) 
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2.10 Metodsammanfattning 
I figuren nedan presenteras studiens tillvägagångsätt, metodval, etiska överväganden 

samt kvalitetskriterier. 

 
Figur 3 Metodsammanfattning (egen illustration) 
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3 Materialanskaffningsprocessen 

Materialanskaffningsprocessen behandlar Abetongs tillvägagångssätt gällande 

anskaffning av komponenter. Kapitlet ämnar besvara forskningsfråga 1a och 1b vilka 

hanteras var för sig i ordningsföljd. 

 

3.1 Forskningsfråga 1a 

För att besvara forskningsfråga 1a läggs först en teoretisk grund. Detta följs av ett 

empiriskt avsnitt som beskriver materialanskaffningen på Abetong i Vislanda idag. 

Avslutningsvis analyseras det insamlade materialet för att besvara forskningsfrågan. 

Kapitlet avslutat med en diskussionsdel för frågan. 

 

3.1.1 Teori 
Kapitlet behandlar teori om processer, processkartläggning, 

materilaanskaffningsprocessen och dess ingående aktiviteter samt den mänskliga 

faktorn. 

 

3.1.1.1 Processer 

Traditionellt utformades organisationer enligt en funktionell uppdelning där 

organisationens funktioner var egna enheter som var avgränsade och specialiserade 

för sitt specifika syfte. Specialisering var ledordet i de traditionella 

funktionsuppdelade organisationerna, detta ledde till suboptimeringar och att 

företagets enheter inte strävade mot samma mål (Mattsson, 2012). Idag finns en tydlig 

trend där organisationer istället går mot processorientering av verksamheten där 

organisationer istället strävar efter att effektivisera aktiviteter genom hela 

affärsprocessen istället för att specialisera olika funktionsområden (Ljungberg & 

Larsson 2012). Företag som tillämpat en processorientering har fått mindre 

avgränsade enheter och mer gränsöverskridande samarbete, detta har även lett till 

bättre prestationer på en övergripande företagsnivå och ett mer positivt affärsklimat 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 
 

Med ett processynsätt så tittar man inte på varje bit data utan försöker få en 

helhetsbild för att få ett statistiskt underlag för hur processen fungerar och vad som 

kan förändras (Bergman & Klevsjö, 2010). Bergman & Klevsjö (2010) definierar en 
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process som ett nätverk av sammanlänkade aktiviteter som repeteras över tid som har 

som funktion att skapa värde åt en extern eller intern kund. Processen börjar med 

identifiering av ett kundbehov och slutar då behovet är tillfredsställt. Ljungberg & 

Larsson (2012) menar att man för att titta på processer och kartläggning av processer 

behöver se till kundbehovet. Detta för att processens start sker vid identifiering av 

kundbehovet vilket då blir utgångspunkten för processens värdeskapande. 

 

3.1.1.2 Processkartläggning 

Den komplexitet som finns i dagens organisationer har lett till att få personer i en 

organisation vet hur processer i andra enheter i organisationen ser ut. Många personer 

inom organisationen har ingen kundkontakt och ser därför inte kundens behov och vet 

inte vilka krav denne har vilket kan påverka kundtillfredsställelsen. Dessa murar leder 

till suboptimering inom organisationen och genom en processkarta kan dessa murar 

brytas (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

För att på ett förståeligt och enkelt sätt beskriva en organisations uppbyggnad kan 

man göra processkartor. Det finns en strävan i dagens komplexa organisationer att få 

en mer överskådlig bild av hur värde skapas för att tillfredsställa identifierat 

kundbehov. Processkartläggning innebär också att dolda processer synliggörs och ges 

möjlighet att förbättras. En processkarta är ett användbart verktyg för att skapa 

förståelse för processer inom företaget och även för intressenter utanför (Ljungberg & 

Larsson, 2012).  Paradiso & Cruickshank (2007) skriver att genom att göra 

processkartor så skyddar sig ett företag även mot förlust av kunskapskapital om 

nyckelpersonal skulle sluta. Genom att ha tillskansat sig kunskap om processers 

uppbyggnad sparas stora kostnader när ny personal ska läras upp. För att kunna 

förbättra en process måste förståelse för den finnas (Ljungberg & Larsson, 2012: 

Paradiso & Cruickshank, 2007). Bergman & Klefsjö (2010) skriver att en 

processkarta är ett instrument som illustrerar förloppet av tid på ett bra sätt, dock 

menar dem att det är ett tidskrävande arbete att skapa en processkarta. 

 

Ofta används standardiserade symboler vid för de olika typerna av aktiviteter i en 

processkarta, detta för att det ska bli mer överskådligt och läsbart (Jonsson & 

Mattsson, 2012). 
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Figur 4 Symboler i processkarta (egen illustration, influerad av Jonsson och Mattsson (2012)) 

 

3.1.1.3 Tillvägagångsätt för processkartläggning 

Ett sätt att praktiskt göra en processkartläggning är beskrivet av Ljungberg & Larsson 

(2012) som en processpromenad. Detta innebär att processkartan skapas genom att 

kartläggaren “promenerar” genom processen i fråga och intervjuar ansvariga för de 

olika aktiviteterna. Fördelarna med detta tillvägagångsätt är att det oftast går snabbt 

att kartlägga processen men nackdelen är att personal som inte ingår i 

kartläggningsarbetet kan känna sig oengagerade och blir passiva (Ljungberg & 

Larsson, 2012). 
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Ljungberg & Larsson (2012:214) har tagit fram ett tillvägagångsätt för 

processkartläggning utifrån 8 steg. Dessa steg presenteras nedan. 

1. Definiera syftet med processen och dess start och slutpunkt. 

2. “Brainstorma” fram processen alla eventuella aktiviteter och skriv på Post-it-

lappar. 

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. 

5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet. 

6. Se till att alla aktiviteter hänger ihop via objekten. 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och “riktig” 

detaljeringsnivå och att de har ändamålsenliga namn. 

8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls.   

 

Vanligt är att processkartan är för detaljerad och svår att förstå, detta motverkar syftet 

med en kartläggning som ska tydliggöra processens delar och hur aktiviteterna hänger 

ihop. Det räcker oftast med att beskriva processen på ett övergripande sätt och på en 

“vad”-nivå vilket gör det lättare för mottagaren att avgöra själv hur aktiviteterna 

utförs (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

3.1.1.4 Materialanskaffningsprocessen 

När man talar om inköp delar man ofta in funktionen i strategiskt- och operativt 

inköp. Den strategiska delen av inköpsprocessen består i att ta långsiktiga och 

övergripande beslut. Detta kan exempelvis handla om val mellan att köpa eller 

tillverka en komponent och att välja strategier för anskaffning och 

leverantörsrelationer. Den operativa delen handlar om själva materialanskaffningen, 

vilket innebär att lägga ordrar, leveransbevaka samt att motta och utvärdera leveranser 

(Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Jonsson & Mattsson (2012) begränsar därmed sin definition av 

materialanskaffningsprocessen till den operativa delen av inköpsfunktionen samtidigt 

som andra författare definierar denna process något annorlunda. Waters (2003) 

innefattar samtliga aktiviteter som genomförs för att tillföra material till 

organisationen likt van Weele (2010, s 407) som definierar processen som: 
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 “De aktiviteter som genomförs i syfte att erhålla en produkt från en leverantör till 

dess slutliga destination”.  

 

Materialanskaffningsprocessen utformas utifrån de artiklar som ska anskaffas samt så 

väl det köpande som det säljande företagets egenskaper, storlek och tillgång till 

teknologi. Processen innefattar i regel ett antal aktiviteter som kan utföras på olika 

sätt beroende på företagens förutsättningar. Dessa aktiviteter är: (1) materialbehov, 

(2) inköpsanmodan, (3) upphandling, (4) inköpsorder, (5) leveransbevakning, (6) 

leveransmottagning, (7) uppföljning och utvärdering. Dessa aktiviteter äger rum i det 

köpande företaget samtidigt som det säljande företaget skickar offerter, svarar på 

förfrågan, bekräfta ordrar, aviserar leverans samt fakturerar (Jonsson & Mattsson, 

2012). Vissa av dessa steg kan beroende av förutsättningar uteslutas. Vanligt är att 

standardinköp sköts enligt upphandlade avtal med leverantören där en ungefärlig 

årsvolym är förutbestämd. När behov senare uppstår används avrop för att beställa 

materialet i fråga, i och med detta utesluts (3) upphandling (Jonsson & Mattsson, 

2012; Olhager, 2013). 

 

För anskaffning av standardkomponenter för vidareförsäljning eller halvfabrikat för 

tillverkning menar Jonsson & Mattsson (2012) att inköpen ofta görs i stora volymer 

och att leverantörsavtal ofta är upphandlade sen tidigare varför inköpen hanteras som 

avrop av repetitiv karaktär. Detta styrks även av Olhager (2013) som hänvisar till 

Kraljics matris där anskaffning av standardartiklar bör behandlas så enkelt som 

möjligt. Detta eftersom tillgången är stor men vinningen av att optimera och förändra 

denna anskaffning är liten. Om anskaffningen sker från en godkänd och, för företaget, 

välkänd leverantör kan kvalitetskontrollen vid godsmottagningen elimineras 

alternativt minimeras då kvaliteten förväntas vara hög. Vidare kan köpande och 

säljande företags affärssystem sammankopplas på ett sätt som underlättar 

kommunikationen mellan företagen, vanligen kallat EDI (electronic data interchange). 

Exempelvis kan efterfrågeinformation och lagernivåer delas mellan företagen vilket 

leder till en underlättad planering för det säljande företaget. Detta leder till minskade 

transaktions- och hanteringskostnader men kräver i regel stora investeringar för att 

implementera. Dessutom kräver en sådan satsning att det finns långsiktiga planer för 

samarbete mellan företagen samt en tillit och vilja att dela information företagen 

emellan (Jonsson & Mattsson, 2012).   
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Materialbehov 

Materialanskaffningsprocessen startar alltid av att ett framtida förväntat 

materialbehov identifieras. Behovet kan identifieras på olika vis, vanligtvis utifrån ett 

beställningspunktsystem, MRP-system eller kanbansystem. Detta kan även ske 

manuellt i form av inköpsrekvisition från behövande avdelning på företaget (Jonsson 

& Mattsson, 2012). I de fall då ett beställningspunktsystem används identifieras 

materialbehovet då lagersaldot understiger den förutbestämda nivå som motsvarar 

beställningspunkten, vilket leder till en inköpsanmodan (Lumsden, 2012). Om ett 

företag använder ett materialplaneringssystem så kommer ett orderförslag att 

genereras utifrån prognoser om framtida efterfrågan. Detta förslag kontrolleras och 

justeras och om inköp är aktuellt leder även detta till en inköpsanmodan (Jonsson & 

Mattsson, 2012). En tredje metod för att identifiera materialbehov är kanban. Denna 

metod bygger på direktavrop vilket innebär att den förbrukande enheten direkt 

rapporterar till den försörjande enheten utan inblandning av affärssystem (Jonsson & 

Mattsson, 2012). 

 

Inköpsanmodan, upphandling och orderläggning 

Arbetsinsatser som är kopplat till orderförfarande är val av leverantör, förhandling om 

priser och leveransvillkor. Orderprocessen kan vara utformad på olika sätt beroende 

på hur företaget i fråga har satt upp sin orderprocess (Mattsson, 2012). Strategisk 

anskaffning eller upphandling handlar om val av leverantör och skapande av 

långsiktiga överenskommelser. Inköpsanmodan beskrivs av Jonsson & Mattsson 

(2012:358) som “det dokument eller signal till anskaffning som ger inköpsfunktionen 

i uppdrag att skapa en inköpsorder och verkställa inköp”.  Vid upphandling så 

kommer först en inköpsanmodan som går till ett offertförfarande mot leverantörer 

innan en leverantörsrelation etableras (Jonsson & Mattsson, 2012). Operativ 

anskaffning sker på repetitiv basis där behovet förmedlas till leverantör för att 

säkerställa att leverans sker enligt överenskommelse. Denna sker ofta utan 

inköpsanmodan eller annat offertförfarande utan inköpsordern kan skickas direkt till 

leverantör då upphandling redan tidigare är gjord. Jonsson & Mattsson (2012) 

beskriver inköpsordern som ett dokument som auktoriserar leverantören att leverera 

sagd produkt. Denna order innehåller vilka artiklar det gäller, kvantiteter, 

leveransadress och datum samt priser på artiklar. Då det redan finns ett leveransavtal 

med bestämda tider för leverans, priser och kvalitetsnivåer så kan ett förenklat inköp i 
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form av avrop mot plan ske (Jonsson & Mattsson, 2012). När ordern är lagd kommer 

vanligtvis en bekräftelse från leverantören att ordern är mottagen och vilka kvantiteter 

som skickas. Vid avrop mot plan så kommer det i regel ingen orderbekräftelse 

(Jonsson & Mattsson, 2012).  

 

Leveransbevakning, mottagning och kontroll 

Leveransbevakning görs för att säkerställa leveransens ankomst i avtalad tid. 

Information skickas från leverantör till företaget som lagt ordern, detta för att undvika 

oklarheter och upprätthålla en god relation (Jonsson & Mattsson, 2012). Information 

om sena ordrar är viktiga för företaget att motta från leverantör då detta kan leda till 

att produktionsstörningar och utebliven försäljning kan undvikas genom omplanering. 

För att utföra bevakning finns idag system såsom EDI som elektroniskt spårar godset 

under transport (Jonsson & Mattsson, 2012). Vid ordermottagning kontrolleras det 

ankomna godset så det överensstämmer vad som beställts. Kontrollen kan bestå av 

yttre kontroll för synliga skador, kvantitetskontroll samt olika kvalitetskontroller. Om 

det är skador, fel kvantitet eller kvalitet noteras detta och leverantören kontaktas. 

Därefter så registreras leveransen genom leveransens följesedel. Antingen så 

förflyttas det kontrollerade inkomna godset till lager eller direkt till produktion. Om 

godset ska förflyttas till lager så kan det omlastas till annan lastbärare om inte det 

inkommer i lageranpassat utförande (Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Lagring 

Att lagerhålla är något som för många företag är en viktig aktivitet, eftersom de vill 

hålla en god servicenivå till sina kunder. Det går att skilja på lager och förråd, detta 

genom att benämna förråd som lagring av ett företags utgångs och mellanvaror samt 

förbrukning och tillsatsmaterial (Lumsden, 2012). Lumsden (2012) menar dock att 

även om det teoretiskt går att särskilja lager och förråd så är det i praktiken inte lika 

lätt då begreppet lager är en generell benämning på den plats lagring sker. Ett ledord 

för lagring är leveransservice, detta begrepp är uppbyggt utav fyra byggstenar; 

lagertillgänglighet, leveranstid, leveransprecision och leveranssäkerhet (Lumsden, 

2012). Lagertillgänglighet är företagets förmåga att leverera från lagret, alltså 

sannolikheten att efterfrågad artikel finns i lager vilket även kan kallas ett mått för 

leveransberedskap (Mattsson, 2012). Leveranstid är den nästa byggstenen vilket 

beskriver den tid från initierad beställning till leverans enligt önskemål från kund eller 
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enligt tidigare överenskommelse (Lumsden, 2012). Mattson (2012) skriver att detta 

begrepp uppfattas olika av leverantör och kund, för kunden slutar leveranstiden när 

artikeln är redo att användas och för leverantörer slutar den när artikeln skickats från 

den egna produktionen eller lagret. Leveransprecision innebär att leveransen kommer 

i rätt tid till kund (Lumsden, 2012). Slutligen så beskriver Lumsden (2012) 

byggstenen leveranssäkerhet som innebär att leveransen har kommit i rätt tid till rätt 

plats och är av rätt sort och i rätt kvantitet. För att erhålla en hög leveransservice så 

krävs det att företagets system för produktion och utleveranser sker på ett 

tillfredsställande sätt (Lumsden, 2012). Detta görs genom att aktivt styra lagren för att 

minska kapitalbindning och öka resursutnyttjandet (Lumsden, 2012). 

 

3.1.1.5 Mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn beskrivs av NE.se (2016) som “benämning på mänskligt 

felhandlande som olycksorsak”. Detta är den övergripande beskrivningen men den 

mänskliga faktorn kan också ses som något som genom ett oavsiktligt handlande leder 

till att planerade mål inte uppnås (Reason & Hobbs, 2003). Reason & Hobbs (2003) 

beskriver att den mänskliga faktorn ofta ses som oundvikligt och som slumpmässiga 

händelser och därmed inte kan kontrolleras. Detta menar dock författarna är felaktigt, 

den mänskliga faktorn kan aldrig helt elimineras men den kan till en nivå kontrolleras 

(Reason & Hobbs, 2003).  

 

Reason & Hobbs (2003) nämner tre sätt som den mänskliga faktorn kan hindra att mål 

uppfylls. Det första sättet som beskrivs är att planen av aktiviteter går vägen men att 

aktiviteterna i sig inte går som planerat. Detta kallas fel som uppstår av bristande 

färdigheter, detta inkluderar fel som beror på bristande uppmärksamhet och minne. 

Det andra sättet är när aktiviteterna går som planerat men planen är otillräcklig för att 

uppnå sina mål. Detta kallas misstag och kan delas in i två klasser, regelrätta misstag 

och kunskapsmässiga misstag. Detta kan endast hanteras genom att skapa en ny plan. 

Det tredje sättet är att fel uppstår när aktiviteterna skiljer sig från vad som avsiktligt är 

den säkra metoden. Detta kan innebära att man bryter mot regler och standarder som 

är utsatta på företaget (Reason & Hobbs, 2003).  

 

Khan et al (2012) menar att den mänskliga faktorn måste ses över för att förbättra 

koordinationen av en flödeskedja. Författarna menar att det finns problem med att den 
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mänskliga faktorn bortses ifrån och därmed så tas inte bristande kunskap, trötthet och 

inspektionsfel upp till ytan. Eftersom kontroll av inkommande material fortfarande 

görs i många industrier och ofta är en manuell aktivitet så finns det ett problem med 

den mänskliga faktorns inverkan på vad som registreras som fel. Detta kan i sin tur 

leda till stora kostnader för företaget som beställt och fått artiklar med felaktig kvalitet 

eller kvantitet och inte uppmärksammat detta på grund av inspektionsfel (Khan et al, 

2012). En annan aspekt är inlärning hos de anställda, Jaber & Bonney (2003) 

beskriver utvecklingen hos de anställda genom upprepning av aktiviteter som därmed 

skapar en högre produktkvalitet.  

 

Reason & Hobbs (2003) skriver att många aktiviteter som tidigare utförts av 

människor nu har förbättrats då dessa har blivit autonoma, dvs utförs av system och 

maskiner. Detta försök att skala bort den mänskliga faktorn har höjt produktiviteten. 

Dock kan den mänskliga faktorn inte helt elimineras då dessa maskiner och system 

kräver underhåll vilket utförs av människor varför det fortfarande finns en risk för att 

den mänskliga faktorn orsakar fel (Reason & Hobbs, 2003). Det som kan göras är att 

hitta mönster där fel sker för att kunna påverka dessa (Reason & Hobbs, 2003), det 

kan vara då subjektiva bedömningar från anställda görs såsom vid kontroll av 

inkommande material (Khan et al, 2012). 
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3.1.2 Empiri 
Detta empirikapitel är en sammanställning av insamlat material från Abetong i 

Vislanda. Empiriskt material som är relevant för att besvara frågeställning 1a har 

valts ut och presenteras i detta kapitel.  

 

Materialbehov 

Materialanskaffningsprocessen på Abetong startas då någon identifierar ett behov av 

hemtagning av en viss komponent. Behovet identifieras oftast av att 

Komponentlageransvarige plockar en komponent och då ser att det inte är så många 

kvar på lagerplatsen. I andra fall kan operatörer från produktionen som hämtar 

ingjutningsgods identifiera samma behov och i tredje fall kan Inköpsansvarige själv 

identifiera behovet vid inventering (Inköpsansvarige, 2016-03-01).  

 

Komponentlageransvarige (2016-03-01) beskriver sina arbetsuppgifter som ansvarig 

för komponentlagret samt packning av de komponenter som skickas till kunderna 

tillsammans med betongelementen. Vidare berättar Komponentlageransvarige att 

denne har en lista med sig på sina plockrundor där antecknas artikelnummer och 

kvantiteter på de komponenter där behov av anskaffning finns.  

 

Inköpsanmodan, upphandling och orderläggning  

Listan med artiklar med lågt lagersaldo vidarebefordras sedan till Inköpsansvarige 

som sköter själva inköpen. Listan kan därmed ses som en inköpsanmodan då denna 

ligger till grund för de inköp som sedan görs. I de fall då behov av beställning 

identifieras av annan operatör kommunicerar denne detta vidare antingen direkt till 

Inköpsansvarige eller via Komponentlageransvarige som då för in behovet på listan 

som sedan överlämnas till Inköpsansvarige (Inköpsansvarige och 

Komponentlageransvarige, 2016-03-01). 

 

När behovet är identifierat och kommunicerat till Inköpsansvarige bestämmer denne 

hemtagningskvantiteter och lägger ordrar på behövda komponenter till leverantörerna 

via företagets affärssystem. Hemtagningskvantiteterna bestäms av Inköpsansvarige 

själv utifrån information om framtida behov samt pallkvantiteter och övriga kunskap 

och erfarenhet. Därefter bekräftas ordern av leverantören. Fyra till fem leverantörer 
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står för merparten av leveranserna av standardkomponenter till Abetong. Med dessa 

leverantörer har Abetong redan upphandlat pris och volymer varför ordern kan läggas 

som ett avrop vilket leder till en leveranstid som vanligtvis endast är en arbetsdag 

(Inköpsansvarige, 2016-03-01). 

 

Leveransbevakning, mottagning och kontroll 

Leveransbevakning sker vanligtvis inte eftersom varorna i regel levereras 

nästkommande arbetsdag. I de fall förseningar förekommer tar Inköpsansvarige 

kontakt med berörd leverantör för att se vad som gått fel (Inköpsansvarige, 2016-03-

01). Komponenterna levereras via lastbil till Abetong i Vislanda och när de lastats av 

tar Komponentlageransvarige hand om godset. Komponentlageransvarige kontrollerar 

det mottagna godset okulärt. Varje lastbärare observeras för att finna synliga skador 

och kvantiteten jämförs med fraktsedel och orderbekräftelse. Därefter plockar 

Komponentlageransvarige in komponenterna på passande platser i komponentlagret 

där de är redo att plockas och användas i produktionen eller som kompletterande gods 

vid leverans (Komponentlageransvarige, 2016-03-01).  

 

Lagring 

De nyinkomna komponenterna behöver ofta ompaketeras för att passa in på 

lagerhyllorna. Beroende på komponenternas egenskaper finns olika avdelningar och 

hyllor där de ska förvaras, exempelvis behöver vissa komponenter lagras inomhus (se 

bild 2) medan andra är mindre känsliga och kan förvaras på hyllor längs ytterväggarna 

under skärmtak (se bild 3). Vissa komponenter lagras på samma pallar som de 

levereras på medan andra plockas av pallarna för att lagras i andra behållare. De pallar 

som ställs in på olika lagerplatser märks upp med handskrivna etiketter som fästs vid 

pallen. På dessa noteras artikelnummer och lagerposition. I de fall komponenterna 

ompaketeras fylls i regel en behållare som redan används på med nya komponenter. I 

dagsläget finns specifika lagerplatser som tillägnats särskilda artiklar inomhus. 

Lagerplatserna utomhus är däremot inte artikelspecifika, dock finns lagersektioner 

som är tillägnade en viss typ av komponenter (Komponentlageransvarige, 2016-03-

01).  
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Bild 2 Transportplaneraren framför lådförvaring i komponentlagret (eget foto) 

 
Bild 3 Forskare framför hyllor utanför komponentlager för förvaring av komponenter (eget foto) 
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3.1.3 Analys 

I detta kapitel analyseras materialet från teori- och empirikapitlet ovan för att finna 

svar på forskningsfrågan - Hur ser materialanskaffningsprocessen på Abetongs H-

fabrik i Vislanda ut idag och hur påverkas den av den mänskliga faktorn? 

 

För att beskriva materialanskaffningsprocessen för komponentlagret på Abetongs H-

fabrik i Vislanda måste vi först definiera processen och aktiviteterna som ingår. 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att för att göra en processkarta är det första 

steget att tydligt definiera en start och en slutpunkt för processen som undersöks. 

Jonsson & Mattsson (2012) beskriver materialanskaffningsprocessen och de 

aktiviteter som ingår och det är utifrån dessa aktiviteter denna kartläggning har 

utförts. Processen initieras av att ett materialbehov uppstår (Jonsson & Mattsson, 

2012; Inköpsansvarige, 2016-03-01) och slutar i att komponenten finns i lager 

tillgänglig för plockning till produktion (Inköpsansvarig, 2016-03-01). 

 

För att studien ska innefatta hela flödet från behovsidentifiering till att komponenterna 

når sin slutdestination är det viktigt att frångå Jonsson & Mattssons (2012) definition 

av materialanskaffningsprocessens slutpunkt som är uppföljning och utvärdering och 

förlänga processen tills dess att komponenten är lagerförd. Detta eftersom 

uttagsprocessen, vilken behandlas i forskningsfråga 2, utgår från att komponenten 

finns på lagerhyllan. Därmed elimineras det glapp som annars hade uppstått i 

komponentflödet genom verksamheten. 

 

Utifrån de intervjuer och observationer som gjorts har vi kunnat identifiera följande 

aktiviteter och möjlig inverkan av den mänskliga faktorn på 

materialanskaffningsprocessen av komponenter på Abetongs H-fabrik i Vislanda:  
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Figur 5 Processkarta över Abetong i Vislandas materialanskaffningsprocess (egen illustration) 

 

 

Identifiering av materialbehov 

Som beskrivet i empirikapitlet så finns det tre olika aktörer som kan identifiera 

materialbehov och därmed påbörja materialanskaffningsprocessen. Samtliga av dessa 

aktörer gör i dagsläget en subjektiv bedömning av lagersaldot vilken avgör om det 

finns ett behov av påfyllning av berörd komponent (Inköpsansvarige, 2016-03-01). 

Denna metod för bedömning av lagersaldo och identifiering av 

materialanskaffningsbehov är inget vi funnit stöd för i teorin. Jonsson & Mattsson 

(2012) föreslår istället att materialanskaffningsbehovet bör identifieras via en 

materialstyrningsmetod eller via en inköpsrekvisition.  Eftersom denna aktivitet kan 
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beskrivas som en inspektion som påverkas av inspektörens kunskaper och 

erfarenheter (Khan et al, 2012) så kan den mänskliga faktorn till stor del spela en stor 

roll i denna aktivitet.  

 

Inköpsanmodan  

Beroende på vem som identifierar behovet av materialanskaffning skiljer sig 

tillvägagångssättet för informationsspridning åt. Det mest frekvent förekommande 

händelseförloppet är att Komponentlageransvarige identifierar behov av anskaffning 

under sina plockrundor och antecknar behovet på avsedd lista. Denna lista 

vidarebefordras senare till Inköpsansvarige som påbörjar orderläggning av berörda 

komponenter (Inköpsansvarige, 2016-03-01; Komponentlageransvarige 2016-03-01). 

Listan som Komponentlageransvarige överlämnar till Inköpsansvarige kan liknas vid 

vad Jonsson & Mattsson (2012) kallar en inköpsanmodan, som beskrivs som ett 

dokument, vilken ger inköpsfunktionen i uppgift att skapa en inköpsorder. 

Inköpsansvarige kan själv identifiera materialanskaffningsbehov vid en inventering 

som görs på grund av att Inköpsansvarige ser att framtida produktion kommer att 

kräva vissa komponenter. Identifierar Inköpsansvarige behovet så skrivs ingen 

inköpsanmodan utan denne skapar direkt en inköpsorder (Inköpsansvarige, 2016-03-

01).  

 

Det tredje sättet ett materialanskaffningsbehov kan identifieras på är av en av de 

operatörer som arbetar i produktionen och plockar komponenter för ingjutning i 

betongelement. I dessa fall finns i dagsläget två olika tillvägagångssätt. Det första är 

att operatören i fråga informerar Komponentlagersansvarige som därefter går tillväga 

som denne gör då denne själv identifierar ett materialbehov. Det andra 

tillvägagångssättet är att operatören kontaktar Inköpsansvarige som direkt skapar en 

inköpsorder. I och med avsaknad av rutiner och oklarhet i 

materialanskaffningsprocessen händer det att operatören som identifierar ett 

materialbehov missar att informerar Komponentlageransvarige eller Inköpsansvarige 

vilket leder till utebliven inköpsorder (Inköpsansvarige, 2016-03-01; 

Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Även här finns risk för att den mänskliga 

faktorn påverkar resultatet. Detta eftersom det genom otydlig struktur lämnas 

utrymme för individen att göra misstag. Detta kan ses som ett fel som uppstår på 
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grund av bristande färdigheter och beskrivs av Reason & Hobbs (2003) som fel som 

uppstår genom bristande kunskap och minne.  

 

Orderläggning 

I och med att kartläggningen av materialanskaffningsprocessen endast avser att 

behandla standardkomponenter där upphandlingen, som beskrivs av Jonsson & 

Mattsson (2012) som val av leverantör och skapande av långsiktiga 

överenskommelser, redan är gjord utesluts denna aktivitet ur kartläggningen. Vid 

orderläggningen så bestämmer Inköpsansvarige själv hemtagningskvantiteterna för de 

komponenter som ska orderläggas. Detta sker utifrån framtida behov, erfarenhet och 

leverantörernas olika pallkvantiteter (Inköpsansvarige, 2016-03-01). Eftersom 

hemtagningskvantiteten till så stor del bestäms av Inköpsansvarige så påverkas 

aktiviteten av den mänskliga faktorn. 

 

Jonsson & Mattsson (2012) beskriver inköpsordern som ett dokument som innehåller 

information om behövd artikel samt efterfrågade kvantiteter men också önskat 

leveransdatum, priser och adresser. Denna information förmedlas vid orderläggning 

till leverantörerna av Inköpsansvarige med stöd från affärssystemet (Inköpsansvarige, 

2016-03-01). 

 

Mottagning och kontroll 

Mottagandet av gods görs idag på Abetong av Komponentlagersansvarige som, likt 

den beskrivning som ges av Jonsson & Mattsson (2012), mottar godset och 

kontrollerar kvantitet samt synliga skador. Vid inspektionsmoment så finns det alltid 

en risk att den mänskliga faktorn spelar in (Khan et al, 2012) och detta kan leda till 

stora konsekvenser för Abetong. Men eftersom standardkomponenter köps in från 

endast en handfull leverantörer (Inköpsansvarige, 2016-03-01) så är relationen med 

dessa stark och förväntningarna på kvalitet är klarlagda varför den kvalitetskontroll 

som utförs i dagsläget inte behöver vara särskilt djupgående. Komponenterna är också 

ofta av väldigt simpel karaktär vilket gör att kvalitetskriterierna är få 

(Inköpsansvarige, 2016-03-01; Komponentlageransvarige, 2016-03-01).  
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Ompaketering 

Jonsson & Mattson (2012) beskriver omlastning eller ompaketering som en aktivitet 

som sker efter kvalitetskontroll och som är alternativ för företaget. I fallet Abetong så 

sker ompaketering av Komponentlagersansvarige i de fall då komponenterna ej avses 

lagras på pall (se bild 1) eller att det har inkommit på helpall men avses lagras på 

halvpall. Ompaketeringen beskrivs av Komponentlageransvarige (2016-03-01) som 

ett tidskrävande och manuellt arbete och att det i vissa fall finns svårigheter att 

komma fram med trucken till platsen där ompaketeringen sker. Eftersom det är ett 

tungt manuellt arbete finns risker att misstag görs och att Komponentlagersansvarige 

skadar sig, detta kan anses påverkas av den mänskliga faktorn (Reason & Hobbs, 

2003). 

 

Lagring 

Lumsden (2012) beskriver lagring som en viktig aktivitet med syftet att säkerställa en 

god leveransservice till kund. Abetongs komponentlager har däremot syftet att 

säkerställa komponenttillförsel till produktionen (Inköpsansvarige, 2016-03-01). Ett 

lager med syfte att försörja produktionen benämner Lumsden (2012) som ett förråd. 

Oavsett vilket så finns från Abetongs sida ett behov av att upprätthålla en hög 

leveransservice så att produktionen kan fortlöpa utan stopp på grund av 

insatsmaterial. För att upprätthålla en god leveransservice så krävs enligt Lumsden 

(2012) en aktiv styrning av lagernivåerna. Detta är något vi inte kunnat observera vid 

våra besök på Abetongs komponentlager då lagernivåerna enbart kontrolleras okulärt 

och med oregelbundna tidsmässiga mellanrum (Inköpsansvarige, 2016-03-01).  
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3.1.4 Diskussion för delfråga 1a 

Vid kartläggning av materialanskaffningsprocessen av komponenter till Abetongs H-

fabrik i Vislanda så har vi iakttagit att den mänskliga faktorn har en stor inverkan i de 

flesta processtegen. Stora delar av processen motsvarar det tillvägagångssätt som 

beskrivs i insamlad teori men det finns också vissa avvikelser. En betydelsefull 

skillnad mellan empiri och teori är avsaknaden av rutiner och systemstöd på Abetong 

i dagsläget. Tydligast blir avsaknaden av detta i materialanskaffningsprocessens 

absoluta början då materialanskaffningsbehov ska identifieras. Här finns i dag tre 

alternativa tillvägagångssätt som involverar flera aktörer, vilka förväntas göra 

subjektiva bedömningar av lagersaldo och anskaffningsbehov. I denna aktivitet finns 

en stor risk att fel uppstår till följd av att de olika aktörerna gör bedömningar vilket 

öppnar upp för inverkan av den mänskliga faktorn. De olika aktörerna delger heller 

inte alltid nödvändig information till samtliga berörda. Detta gör att informationen om 

materialanskaffningsbehov tar omvägar och i vissa fall inte kommer fram vilket leder 

till utebliven orderläggning av behövda komponenter. Även de 

hemtagningskvantiteter som bestäms av Inköpsansvarige görs till stor del utifrån 

inköparens erfarenhet utan direkt systemstöd vilket leder till godtyckliga kvantiteter. 

 

Sammantaget så ser vi en materialanskaffningsprocess utan styrning där den 

mänskliga faktorn spelar en avgörande roll för processens resultat. Med en tydligare 

styrning av materialanskaffningsprocessen så kommer Abetong kunna kontrollera 

många av aktiviteterna och därmed försäkra sig om att komponenter finns tillgängliga 

för produktionen i önskad utsträckning. Utifrån detta har forskningsfråga 1b utformats 

för att presentera passande materialstyrningsmetoder för att minimera påverkan av 

den mänskliga faktorn och ge processen en tydligare struktur. 
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3.2 Forskningsfråga 1b 

Via den kartläggning som gjorts i forskningsfråga 1a har Abetongs 

materialanskaffningsprocess definierats och aktiviteter där den mänskliga faktorn har 

en stor inverkan pekats ut. För att minska inverkan från den mänskliga faktorn ska vi 

i detta kapitel undersöka olika materialstyrningsmetoder som kan stödja 

materialanskaffningsprocessen. Kapitlet avslutas med en diskussionsdel för frågan.  

 

3.2.1 Teori 
I detta avsnitt förklaras begreppet materialstyrningsmetoder varpå ett antal olika 

metoder presenteras.  

 

3.2.1.1 Materialstyrningsmetoder 

Materialstyrningsmetoder används för att styra och synkronisera flödet av material 

genom ett företag. Syftet är att balansera ingående leveranser mot utgående. Till ett 

producerande företag kommer i regel råmaterial och komponenter som ska ingå i den 

produkt som tillverkas. Ut ur samma företag försvinner råmaterial och komponenter 

via produktionen. För att synkronisera dessa flöden finns olika 

materialstyrningsmetoder som besvarar frågor om vilken artikel som åsyftas samt när 

den ska beställas eller tillverkas och när inleverans ska ske (Jonsson & Mattsson, 

2012). Olika materialstyrningsmetoder är anpassade för olika produktionsmiljöer och 

har olika fördelar gentemot andra. Användning av materialbehovsplanering, MRP, 

kräver enligt Nahmias (2009) prognoser men ger enligt Axsäter (2006) en flexibilitet i 

lagerhållningen i och med att lagring av material som används sällan kan undvikas. 

Detta till skillnad från beställningspunktsystem som kan användas utan prognoser 

men som enligt Axsäter (2006) inte tar hänsyn till variationer i efterfrågan såvida 

beställningspunkterna inte uppdateras. 

 

Cheng et al (2012) beskriver för- och nackdelar med att ha materialplaneringsmetoder 

som är push- och pull-drivna. Med ett push-system, såsom MRP, så görs planering i 

förväg på alla nivåer och när en arbetsstation är klar med materialet så trycks det 

framåt i processen (Nahmias, 2009; Kumar & Panneerselvam, 2007). I ett pull-

system, såsom kanban, förflyttas behovet endast genom att ett behov uppstår på en 

arbetsstation längre fram i processen (Nahmias, 2009; Kumar & Panneerselvam, 



 45 

2007). Cheng et al (2012) beskriver push-system som ett system som försöker uppnå 

ett högt kapacitetsutnyttjande, detta fungerar dock bäst när efterfrågan är relativt 

stabil. Vid osäkerhet i efterfrågan har ett push-system svårt att snabbt matcha utbud 

med efterfrågan vilket i sin tur leder till en uppbyggnad av överskottslager eller att det 

blir brist i produktion (Cheng et al, 2012; Kumar & Panneerselvam, 2007). Vid 

användande av ett pull-system så är den huvudsakliga förhoppningen att hålla så litet 

lager som möjligt för att minimera kostnaderna som är knutna till lagerhållning 

(Kumar & Panneerselvam, 2007). Detta leder till att produktionen måste ha en hög 

kapacitetsnivå för att täcka upp för efterfrågan, vilket kan leda till att 

kapacitetsutnyttjandet är lågt (Cheng et al, 2012).  

 

3.2.1.2 Materialbehovsplanering, MRP 

Materialbehovsplanering är en materialstyrningsmetod som används för att reducera 

lagerhållning och förbättra tillverkningen av komplexa produkter (Schuster et al, 

2000). Metoden är gammal och kan utföras för hand men har sedan länge i stor 

utsträckning varit datoriserad (Mehra & Reid, 1982). Planeringen görs enligt MRP 

utifrån den orderstock som finns för kommande period, i de fall framtida produktion 

är känd, men i annat fall utifrån prognoser. Detta innebär att MRP benämns som ett 

push-system (Nahmias, 2009; Axsäter, 2006). Jonsson & Mattsson (2012) menar att 

MRP främst används för att planera i miljöer med härledd efterfrågan, d.v.s. att behov 

av en slutprodukt är känd. Utifrån det kända behovet härleds behov av ingående 

komponenter och material. MRP kan även användas för oberoende behov, men 

kommer då inte helt till sin rätt och kallas i de fall även tidsfasad beställningspunkt 

(Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Vid materialbehovsplanering är det viktigt att ta hänsyn till den befintliga planen över 

vilka slutprodukter som ska tillverkas inom en överskådlig framtid, ofta görs 

planeringen periodvis med en rullande tidshorisont. Slutprodukternas ingående 

material och komponenter avgör vad som ska användas i produktionen och därmed 

vilka artiklar vars materialbehov ska planeras (Axsäter, 2006; Nahmias, 2009). 

Information om när slutprodukterna ska levereras och ledtidernas längd är avgörande 

för att bestämma när material behöver finnas att tillgå. I de fall reservdelar 

förekommer bör även dessa tas i beaktning vid materialbehovsplanering. När behov är 

bestämt utifrån framtida produktion behövs även information om det material som 
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finns i lager samt det material som redan beställts. Även information om 

säkerhetslager är avgörande för att bestämma den kvantitet som behöver anskaffas. 

All denna information ligger till grund för de beräkningar som utgör själva 

materialbehovsplaneringen (Axsäter, 2006).  

 

Nahmias (2009) väljer att dela in tillvägagångssättet i tre faser där fas 1 består av 

information om behov för en viss tidsperiod från vilken en prognos görs och 

utmynnar i en produktionsplan som beskriver vilka slutprodukter som ska tillverkas 

under perioden. I fas 2 omvandlar MRP-systemet produktionsplanen, utifrån kapacitet 

och bestämmelser över partistorlekar, till behov av råmaterial och komponenter. I fas 

3 hamnar dessa behov hos tillverkande enheter eller hos inköpsavdelningen som kan 

planera tillverkning eller inköp för att bemöta den befintliga produktionsplanen 

(Nahmias, 2009). 

 

För materialbehovsplanering lyfts ett antal svagheter fram. Främst dryftas problemet 

med avsaknaden av hänsyn till kapacitetsbegränsningar (Axsäter, 2006; Nahmias, 

2009; Schuster et al, 2000). En annan svaghet är att komponenter som ingår i flera 

slutprodukter behöver länkas till dessa för att möjliggöra ändringar när 

produktionsplanen förändras menar Nahmias (2009) som vidare beskriver MRPs 

känslighet för förändringar i ledtid, fel i prognoser och problem i produktion. 

 

Bland specifika fördelar som materialbehovsplanering för med sig bör främst nämnas 

att metoden spårar varierande behov från slutprodukterna vilket leder till få 

komponenter lagerhålls i onödan (Axsäter, 2006) och att materialbehovsplaneringen 

ger en detaljerad inblick i framtiden vilket underlättar planering av bemanning 

(Nahmias, 2009).      

 

3.2.1.3 Kanban 

Till skillnad från MRP så är kanban ett pull-system (Nahmias, 2009; Jonsson & 

Mattsson, 2012). Detta betyder att produktion och förflyttningar endast utförs när det 

krävs av aktiviteter som ligger längre fram i processen (Nahmias, 2009). I grund och 

botten tillverkas inget utan att det finns ett behov eller efterfrågan av slutprodukten 

(Lumsden, 2012). Kanbansystemet skapades på Toyota och spelar en viktig roll i 

deras produktionssystem och särskilt i strävan efter att arbeta Just-in-time (Nahmias, 
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2009). Kanban syftar till att minimera lager genom synsättet att inget lager är 

nödvändig. Ett kanbankort signalerar behovet av påfyllning och upprätthåller ett 

konstant flöde av material i produktionen (Charles et al, 2007). Charles et al (2007) 

beskriver kärnan i begreppet kanban som att leverera material i hela produktionslinjen 

baserat på dess behov. Genom detta arbetssätt blir det inte något överflöd eller brist i 

produktionen. 

 

Kanban bygger på att en begränsad mängd behållare används. I varje behållare 

förvaras en bestämd mängd material och behållaren är försedd med ett kanbankort. 

När behållaren är tömd på material används den eller kanbankortet för att signalera 

detta bakåt i processen (Jonsson & Mattsson, 2012; Axsäter, 2006). Lumsden (2012) 

menar att behållaren i sig, eller egentligen vad som helst, kan motsvara kanbankortet. 

Detta så länge det är helt klart vad som ska fyllas på och i vilken mängd. Detta 

tillvägagångssätt försäkrar att ingen produktion utförs utan att det finns ett behov 

längre fram i processen och på så vis undviks lagring av produkter i arbete (PIA) i så 

stor utsträckning som möjligt. Kanban är därför särskilt effektivt när det kommer till 

svårförutsägbara miljöer eller när det uppstår stopp och problem i produktion 

(Nahmias, 2009). Lumsden (2012) beskriver kanban som en metod som är 

administrativt enkel och inte är i behov av komplicerade datasystem för styrning. 

 

Det finns en mängd olika kanbankort men framför allt finns det två typer som är mer 

vanliga än andra. Lumsden (2012) kallar dem för transportkanban och 

produktionskanban. Transportkanban är en begäran om att förflytta material till en 

arbetsstation från den arbetsstation som är steget tidigare i produktionslinjen. Ett 

produktionskanban är en signal för en arbetsstation för att påbörja produktion 

(Charles et al, 2007; Lumsden, 2012). 

 

Kanban anses vara en central del i lean-filosofin, med syfte att automatisera 

lagerstyrning utan analys eller planering. Charles et al (2007) menar att användning 

av ett kanbansystem kommer att leda till ett mindre lager och en lägre kostnad än 

andra planeringsmetoder. Författarna säger också att kanbansystemet kan användas 

för att starta och balansera produktionen.  
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3.2.1.2 Beställningspunktsystem 

Beställningspunktsystem utgår från beställningspunkten (hädanefter BP) som beskrivs 

av Lumsden (2012) som en förutbestämd lagernivå där lagret ska täcka den 

förväntade efterfrågan under ledtiden samt eventuella avvikelser i form av 

säkerhetslager. Formeln för att räkna ut BP är enligt Lumsden (2012): 

 

BP = (Lt x D) + SL 

BP = Beställningspunkt 

Lt = Ledtiden 

D = Efterfrågan 

SL = Säkerhetslager 

 

Hunt (1965) skriver om svårigheterna att hitta en korrekt BP och Urban (2000) 

påpekar att den vanligtvis beskrivna BP i textböcker är Lt*D+SL och ett problem med 

denna uträkning för BP är antagandet att den genomsnittliga efterfrågan skiftar väldigt 

lite över tid. I många fall beror efterfrågan på flera olika parametrar och det kan 

uttryckas som en funktion över föregående perioders efterfrågan. Enligt Urban (2000) 

så finns det skillnad på en långsiktigt genomsnittlig efterfrågan och dess varianser och 

en kortsiktig efterfrågan. Värdet på den förväntade efterfrågan behöver därför inte 

vara samma som den genomsnittliga och därmed kan den grundläggande principen för 

att fastställa BP brytas (Urban, 2000).  

 

Hemtagningsskvantiteten bör överensstämma med den ekonomiska partistorleken 

eller avrundas till annan närliggande fördefinierad kvantitet som t.ex. mängd på en 

pall eller i en container (Lumsden, 2012). Ett beställningspunktsystems osäkra tid är 

endast ledtiden från att beställning gjorts till att inleverans sker, detta leder till ett 

relativt litet säkerhetslager (Lumsden, 2012). Mattsson (2012) beskriver två 

huvudtyper av beställningspunktsystem; system där kontinuerlig jämförelse med 

lagersaldo görs och system där denna jämförelse görs vid givna intervaller. Vanligast 

är det att jämförelse görs under givna intervaller och detta kallas för 

periodinspektionssystem. När detta system används så jämförs aktuellt lagersaldo 

med BP under givna tidsintervaller. Är BP understigen läggs beställning, detta kan 

göras genom ett beställningspunktsprogram i affärssystemet för att effektivisera denna 

aktivitet (Mattsson, 2012). Vid periodsinspektion så kan aktiviteten orderläggning 
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förenklas administrativt genom att ett stort antal artiklar kan beställas samtidigt. Vid 

en kontinuerlig jämförelse så sker orderläggning mer punktvis och arbetsmängden blir 

därmed större och mindre storsskalsfördelar kan utnyttjas såsom att minska 

ordersärkostnader genom att sambeställa produkter och sänka transportkostnaderna 

(Mattsson, 2012). Den stora nackdelen med beställningspunktsystem är att 

orderkvantiteten är fast och inte tar hänsyn till kortsiktiga variationer i efterfrågan. 

För att ta hänsyn till dessa variationer krävs det att orderkvantiteten förändras 

kontinuerligt efter prognostiserad efterfrågan vilket innebär att BP måste förändras 

eller uppdateras (Axsäter, 2006; Mattsson 2012).  

 

3.2.1.3 Tvåbingesystem 

Tvåbingesystem eller tvålådesystem beskrivs av olika källor som knutna till olika 

system. Lumsden (2012) beskriver detta som en del av beställningspunktsystemet på 

grund av att beställningspunkten måste räknas ut och används genomgående för att 

bestämma storlek på lådor och signalera när BP är uppnådd. Vid vidare läsning så har 

vi sett andra källor benämna tvåbingesystem som ett kanbansystem då signalerna vid 

tomma lådor signalerar att påfyllnad ska påbörjas (Leanmanufacture, 2016; 

Investopedia, 2016).  

 

Tvåbingesystemet indelar lagrade artiklar i två lådor varvid artiklar från början tas ur 

låda A för att när den är slut, BP uppnådd/kanbansignal, starta orderläggning. Då tas 

artiklar från låda B som motsvarar förbrukningen under ledtid samt ett säkerhetslager. 

Vid inleverans fylls först låda B till den nivå som motsvarar beställningspunkten. 

Plocket sker därefter ur låda A. Detta sätt att hantera lager är ett väldigt simpelt då 

varje artikel innefattar en beställningspunkt eller en signal för påfyllnad (Lumsden, 

2012; Leanmanufacture.net, 2016; Investopedia.com, 2016).  
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3.2.2 Empiri 
För att besvara forskningsfråga 1b krävs information om Abetong och deras 

egenskaper som företag. Tidigare i arbetet finns företagsbeskrivning och 

empiriavsnittet 3.1.2 vilka kommer att användas även för att besvara forskningsfråga 

1b. Som komplement till dessa presenteras i detta avsnitt ny information som 

framkommit under intervjuer och observationer tillsammans med avgörande 

information som tidigare presenterats. 

 

Komponenter förvaras på olika platser i och kring Abetongs H-fabrik i Vislanda. 

Detta beror enligt Transportplaneraren (2015-12-11) på att lagret vuxit i takt med att 

verksamheten förändrats och kommit att omfatta fler produkter. Vidare berättar 

Komponentlageransvarige (2016-03-01) att vissa komponenter måste lagras inomhus 

för att inte skadas av väder och vind medan andra inte är lika känsliga. De 

observationer som gjorts talar om att komponenterna även lagras i en mängd olika 

lastbärare (se Bild 2 och Bild 3, sid 37). 

 

Enligt Transportplaneraren (2016-03-01) så tillverkar Abetong i Vislanda 

betongelement både mot lager och kundorder. Tillverkningen sägs även vara 

säsongsstyrd och att husprodukter främst tillverkas under vintern medan 

lantbruksprodukter tillverkas under hela året. Detta menar Transportplaneraren (2016-

03-01) leder till att Abetong ofta har en stor orderstock med beställningar och därför 

vet väl vad som ska tillverkas under en ganska lång tid framåt.  

 

Som tidigare nämnts sker identifieringen vanligtvis av Komponentlageransvarige som 

okulärt gör bedömningen att anskaffning av komponenter är nödvändig 

(Inköpsansvarige, 2016-03-01). Komponentlageransvarige (2016-03-01) själv 

instämmer med detta och berättar även att arbetsuppgifterna avlöser varandra och att 

tiden är knapp. Detta då Komponentlageransvarige även ska plocka och packa gods 

som skickas med ordrarna ut till kund samt hantera inleveranser av komponenter.    

 

Inköpsansvarige och Transportplaneraren (2015-12-11) berättar att Abetong använder 

sig av affärssystemet SAP och att detta är en följd av sammanslagningen med den 

tyska koncernen Heidelberg Cement. Samtliga bolag inom koncernen använder SAP 
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för att underlätta arbetet och öka transparensen inom koncernen. Vidare berättar de att 

de upplever SAP som stort och krångligt samt att ingen på Abetong i Vislanda är fullt 

insatt i systemet även om vissa utvalda gått kurser för att kunna hantera de mest 

väsentlig funktionerna. Inköpsansvarige och Transportplaneraren använder SAP i sitt 

vardagliga arbete men operatörer i produktionen har inte den kunskap som krävs för 

att avrapportera eller göra avrop. Istället sköts detta (vilket framkommit i 3.1, 

Processkartläggning) via listor som förmedlas till Inköpsansvarige. 

Transportplaneraren (2016-02-22) berättar vidare att alla komponenter som lagerhålls 

på Abetong i Vislanda ännu inte ligger i SAPs artikellista utan många komponenter 

hanteras utanför systemet.  

 

Fabrikschefen (2016-01-22) förklarar att det behövs något slags system för att 

kontrollera vad som tas ut ur komponentlagret för att kunna kontrollera lagernivåerna. 

Samtidigt menar Fabrikschefen att systemet måste vara enkelt, denne utesluter helt att 

operatörerna ska rapportera samt göra avrop i SAP eftersom de inte har kunskapen 

och för att det inte finns utrustning i anslutning till produktionen. Istället föreslår 

Fabrikschefen en excelmodell eller liknande där lagersaldo uppdateras och 

beställningspunkter fastställs.  
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3.2.3 Analys 

Med frågan “Vilka materialstyrningsmetoder skulle kunna användas för att minimera 

den mänskliga faktorns påverkan på materialanskaffningsprocessen?” så utgår denna 

analys från de fyra materialstyrningsmetoder som presenterats i teoriavsnittet. Dessa 

kommer var och en att jämföras med den verklighet som råder på Abetong och utreda 

i vilken grad påverkan av den mänskliga faktorn kan minimeras. 

 

3.2.3.1 Materialbehovsplanering (MRP) på Abetong 

MRP är ett push-system vilket innebär att aktiviteter utförs för att trycka produktionen 

framåt. För att detta ska fungera krävs att företaget i fråga har en god uppfattning om 

framtida produktion, i form av en orderstock eller säkra prognoser (Kumar & 

Panneerselvam, 2007; Axsäter, 2006; Nahmias, 2009). Abetong har enligt 

Transportplaneraren (2016-03-01) ofta en stor orderstock och därmed en god bild 

över framtida produktion. I de fall orderstocken består av produkter ur 

standardsortimentet har Abetong vetskap om alla ingående komponenter och dess 

kvantiteter. Detta menar Jonsson & Mattsson (2012) är goda förutsättningar för att 

MRP som materialstyrningsmetod ska fungera väl. Axsäter (2006) menar att 

ledtiderna vid materialanskaffning måste vara kända för att MRP ska fungera 

eftersom komponenterna måste finnas tillgängliga vid den tidpunkt då produktion 

ämnar starta för att slutprodukten ska hinna levereras till kund i utsatt tid. 

Inköpsansvarige (2016-03-01) menar att merparten av komponenterna införskaffas 

från ett fåtal leverantörer med vilka Abetong har en stark relation. Från dessa 

leverantörer är ledtiden vanligtvis en arbetsdag. Axsäter (2006) fortsätter med att 

beskriva säkerhetslager och lagersaldo som viktiga parametrar för 

materialbehovsplanering. På Abetong finns idag inga bestämda säkerhetslager och 

lagersaldot är endast känt vid inventeringar som sker sporadiskt (Inköpare, 2016-03-

01).  

 

I teorin beskrivs det både för- och nackdelar med att använda sig av ett MRP-system. 

Axsäter (2006) menar att en styrka med MRP är att efterfrågan alltid kan härledas till 

en slutprodukt som kommer att produceras. Detta leder till att komponenter som 

används till produkter som inte kommer produceras inom överskådlig framtid inte 

anskaffas. På så vis minimeras lagerhållning av onödiga komponenter. Detta kan vara 
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fördelaktigt för Abetong som enligt Transportplaneraren (2015-03-01) har en 

säsongsvarierande produktion. Cheng et al (2012) beskriver att push-system uppnår 

högt kapacitetsutnyttjande, detta görs dock bäst när efterfrågan hålls relativt stabil. 

Därmed kan en fördel med ett system bli dess nackdel, för om efterfrågan snabbt 

skiftar så har systemet svårt att matcha utbud med efterfrågan och därmed byggs 

överskottslager eller brister i produktion. Enligt Nahmias (2009) så beskrivs MRP 

även som känsligt för förändringar genom prognosfel eller produktionsproblem. 

Dessa problem upplevs sällan på Abetong tack vare orderstocken samt en produktion 

med få kritiska moment (Transportplaneraren, 2016-03-01). Ett problem med MRP 

som nämns av flera författare (Axsäter, 2006; Nahmias, 2009; Schuster et al, 2000) är 

att systemet inte tar hänsyn till kapacitetsbegränsningar. Detta kan på Abetong leda 

till problem då komponentlagret i dagsläget har en ansträngande hög fyllnadsgrad 

(Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Ytterligare ett problem som lyfts fram i 

litteraturen är att komponenter som används till flera slutprodukter måste länkas till 

dessa. Detta är främst viktigt att tänka på när förändringar i produktionsordningen 

uppstår (Axsäter, 2006). Bland Abetongs komponenter finns förvisso flertalet 

komponenter som används i många slutprodukter dock så är omläggning av 

tillverkningsschemat mer ovanligt (Transportplanerare, 2016-03-01). 

 

Med hjälp av ett MRP-system så kan den mänskliga faktorn minimeras i flera 

aktiviteter. Den första aktiviteten där den mänskliga faktorn också spelar en stor roll 

är vid behovsidentifieringen. Här kommer ett MRP-system indikera när order bör 

läggas (Axsäter, 2006) för att täcka framtida behov istället för att en persons 

subjektiva bedömning avgör. På detta sätt utesluts även aktiviteten inköpsanmodan 

vilken vållat problem på grund av bristande kommunikation (Inköpsansvarige, 2016-

03-01; Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Även aktiviteten orderläggning, där 

Inköpsansvarige sätter beställningskvantiteten genom sin erfarenhet (Inköpsansvarige, 

2016-03-01), kan med hjälp av ett MRP-system få stöttning med förslag på 

hemtagningskvantiteter utifrån prognoser (Nahmias, 2009) på det framtida behovet. 

Aktiviteter i materialanskaffningsprocessen där ett MRP-system inte kan påverka den 

mänskliga faktorn på Abetong är i kontrollmomentet och ompaketeringen. 
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Figur 6 MRP på Abetong (egen illustration) 
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3.2.3.2 Kanban på Abetong 

Kanban benämns i teorin som ett pull-system (Nahmias, 2009; Kumar & 

Panneerselvam, 2007) som har funktionen att försöka minimera lagret i så stor 

utsträckning som möjligt. Idag finns det en dålig inblick på vad som lagerhålls i 

Abetongs komponentlager (Transportplaneraren, 2016-03-01) och därför kan ett 

kanbansystem hjälpa minimera detta. Genom att endast leverera de komponenter som 

efterfrågas till slutprodukten uppstår varken överflöd eller brist i produktionen 

(Charles et al, 2007). Vad Charles et al (2007), i sitt påstående, ej tar hänsyn till är att 

produktionsplanen kan förändras. Abetong har en säsongsbetonad produktion vilket 

försvårar arbetet med ett kanbansystem. Ett system som inte tar hänsyn till framtida 

produktion bör ha svårt att hantera säsongsvariationer vilket leder till att komponenter 

som endast ingår i säsongsprodukter och beställs i ett sent skede av säsongen 

lagerhålls i onödan.  Nahmias (2009) påstår att kanban passar väl i svårförutsägbara 

miljöer eller stopp och problem i produktionen inte är ovanligt. Detta stämmer ganska 

dåligt med den miljö som upplevs på Abetong. Produktionen är av enkel karaktär och 

drabbas sällan av stopp eller problem (Produktionsoperatören, 2016-04-05). Lumsden 

(2012) beskriver kanban som ett system som till skillnad från MRP inte kräver 

komplicerade datasystem för att fungera. Fabrikschefen (2016-01-22) anser att ett 

enkelt system hade varit den bästa lösningen då denne ser många hinder för 

implementering och hantering av mer avancerade datasystem.  

 

Med kanbansystemets hjälp kan den mänskliga faktorn minimeras i 

behovsidentifieringen där signaler tydligt visar när behov av orderläggning finns. Vid 

tillämpningen av ett kanbansystem så elimineras den subjektiva bedömningen av vad 

som registreras som ett behov och ersätts av en tydlig signal från kanbansystemet 

(Jonsson & Mattsson, 2012; Axsäter, 2006; Lumsden, 2012). Processteget kallat 

inköpsanmodan påverkas idag stort av den mänskliga faktorn. Med kanban som 

materialstyrningsmetod skulle påverkan av den mänskliga faktorn minska. 

Kanbankortet som blir aktuellt i och med att en lastbärare töms behöver dock 

överlämnas till Inköpsansvarige. Här finns alltså fortfarande en påverkan av 

operatörens handlingar men i och med införandet av kanban skulle strukturen för 

tillvägagångssättet bli striktare vilket minskar risken för fel beroende av individens 

handlande. Vid orderläggningen kommer den mänskliga faktorn minimeras då 

kanbankortet innehåller information om beställningskvantitet (Lumsden, 2012). Likt 
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MRP klarar inte heller kanban av att utesluta den mänskliga faktorn ur aktiviteterna 

kontroll och ompaketering. 

 

 
Figur 7 Kanban på Abetong (egen illustration) 
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3.2.3.3 Beställningspunktsystem på Abetong 

För att ha ett fungerande beställningspunktsystem så krävs det att beställningspunkter 

uträknas för samtliga artiklar. Beställningspunkten (BP) ska motsvara en lagernivå 

som täcker det prognostiserade behovet under ledtiden inklusive avvikelser som täcks 

av säkerhetslagret (Lumsden, 2012). Betydelsen av beställningspunktens exakthet kan 

sägas vara större när ledtiden är lång, detta eftersom skadan av felaktiga prognoser 

eller beräkningar leder till brist under en längre tid. I fallet Abetong så är ledtiderna i 

allmänhet mycket korta (Inköpsansvarige, 2016-03-01) varför nyttan av att beräkna 

beställningspunkter inte blir så stor. Enligt Inköpsansvarige (2016-04-05) så kan det 

tillvägagångssätt som används idag till viss del liknas vid ett beställningpunktsystem, 

detta bortsett från att BP och lagernivåer ej beräknas utan uppskattas. I övrigt hanteras 

artiklarna på det sätt som Mattsson (2012) beskriver som beställningspunktsystem 

med kontinuerlig jämförelse.  

 

Lumsden (2012) föreslår att hemtagningskvantiteten bestäms genom beräkning av 

ekonomisk partistorlek men att hänsyn bör tas till lastbärarens storlek, exempelvis hel 

pall eller hel container etc. Inköpsansvarige tar idag stor hänsyn till lastbärarnas 

storlekar och möjlighet att ha en hög fyllnadsgrad när beställning görs varför 

Inköpsansvarige ofta avvaktar med beställning för att minska ordersärkostnader 

(Inköpsansvarige, 2016-03-01). Eftersom detta görs idag på Abetong så tas det hänsyn 

till storskalighetsfördelar som Mattsson (2012) beskriver kan uppnås genom ett 

beställningspunktsystem med periodinspektion.  

 

Beställningspunkter och orderkvantiteter är i allmänhet fasta och hänsyn till 

förändringar i efterfrågan påverkar inte dessa per automatik (Axsäter, 2006; Mattsson 

2012). Abetong som har en säsongsvarierande produktion och därför även en 

variation i behov av komponenter (Inköpsansvarige, 2016-03-01) har därför ett behov 

av att uppdatera BP och orderkvantiteter för att möta dessa. Detta menar så väl 

Axsäter (2006) som Mattsson (2012) är en vanlig åtgärd för att anpassa 

beställningspunktsystem till verksamheten men att det dock kräver en del arbete.  

 

I och med att beställningspunkter är satta i detta system så kommer det att finnas en 

större tydlighet för vilken lagernivå som faktiskt motsvarar ett behov av 

materialanskaffning (Lumsden, 2012). Detta ger operatören en trygghet då subjektiva 
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bedömningar utesluts vilket gör att den mänskliga faktorn i behovsidentifieringen 

minskar. Processteget inköpsanmodan kommer fortfarande att påverkas av den 

mänskliga faktorn eftersom behovet av materialanskaffning fortfarande måste 

kommuniceras till Inköpsansvarige. Orderläggning har däremot stöttning av 

beställningspunkssystemet då hemtagningskvantiteterna är satta och därmed kan den 

mänskliga faktorn minskas. Dock så kommer den mänskliga faktorn att återkomma då 

variationer i efterfrågan sker och beställningspunkt och orderkvantitet uppdateras 

(Axsäter, 2006; Mattsson 2012). Likt tidigare nämnda materialstyrningsmetoder så 

påverkar inte heller beställningspunkssystemet aktiviteterna kontroll eller 

ompaketering.  

 

 
Figur 8 Beställningspunktsystem på Abetong (egen illustration)  
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3.2.3.4 Tvåbingesystem på Abetong 

Eftersom tvåbingesystemet liknas av olika källor vid både kanbansystem och 

beställningspunkssystem (Lumsden, 2012; Leanmanufacture.net, 2016; 

Investopedia.com, 2016) så finns vissa likheter med båda system att hitta i systemets 

användning på Abetong. Att använda ett tvåbingesystem på Abetong underlätta 

behovsidentifieringen eftersom det blir mycket tydligt att behov finns då en låda är 

tom (Lumsden, 2012). Precis som i beskrivningen av beställningspunksystem så 

behövs beräkningar av BP samt hemtagningskvantiteter och säkerhetslager beräknas. 

I detta fall för att bestämma de olika lådornas storlek (Lumsden, 2012). 

 

Ett tvåbingesystem hade kunnat minska den mänskliga faktorn avseende 

behovsidentifiering då en tom låda signalerar att beställningspunkten är uppnådd 

(Lumsden, 2012). Likt den mänskliga faktorns inverkan på beställningspunktsystem 

så krävs fortfarande en inköpsanmodan där behov kommuniceras till Inköpsansvarige. 

Orderläggning i ett tvåbingesystem liknar också beställningspunktsystemets 

orderläggning där orderkvantiteter sedan tidigare är bestämda. Detta minskar i sin tur 

även här den mänskliga faktorns inverkan. Likt övriga materialstyrningsmetoder så 

påverkar inte tvåbingesystemet kontroll och ompaketeringsaktivitetens mänskliga 

faktorer.  
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Figur 9 Tvåbingesystem på Abetong (egen illustration) 
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3.2.4 Diskussion för delfråga 1b 

För att komma till rätta med materialanskaffningsprocessens problem, som rotar sig i 

avsaknad av stöd från system vilket leder till stor påverkan från den mänskliga 

faktorn, har olika materialstyrningsmetoder granskats. Dels har metodernas 

lämplighet gentemot Abetongs verksamhet granskats men också på vilket sätt de 

motverkar att processen påverkas av den mänskliga faktorn. Resultatet av analysen 

för fråga 1b visar att samtliga materialstyrningsmetoder bidrar till att minska påverkan 

av den mänskliga faktorn i processens inledande skede. Samtliga metoder underlättar 

identifiering av materialanskaffningsbehov, minskar risken för att inköpsanmodan 

inte kommer fram samt ger stöd i beslut om hemtagningskvantiteternas storlek. 

Däremot lyckas ingen av materialstyrningsmetoderna minska påverkan från den 

mänskliga faktorn i kontroll och ompaketering. De sätt de föreslår att planeringen av 

materialbehov ska skötas skiljer materialstyrningsmetoderna åt vilket gör att vissa 

innebär en större förändring gentemot nuläget på Abetong än andra. Att använda ett 

beställningspunktsystem skulle innebära en ganska liten förändring medan ett MRP-

system skulle förändra materialanskaffningsprocessen i grunden. De granskade 

materialstyrningsmetodernas påverkan på den mänskliga faktorn och behovet av 

förändring av materialanskaffningsprocessen presenteras i figur 10 nedan: 
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4 Uttagsprocessen 

Kapitel 4 - Uttagsprocessen handlar om Abetongs tillvägagångssätt gällande uttag av 

komponenter ur komponentlagret till produktion. Kapitlet ämnar besvara 

forskningsfråga 2a, 2b och 2c vilka behandlas var för sig i ordningsföljd. 

 

4.1 Forskningsfråga 2a 

För att besvara forskningsfråga 2a läggs först en teoretisk grund. Detta följs av ett 

empiriskt avsnitt som beskriver uttagsprocessen på Abetong i Vislanda idag. Vidare 

analyseras det insamlade materialet för att besvara forskningsfrågan. Kapitlet 

avslutas med en diskussionsdel för frågan. 

 

4.1.1 Teori 
I detta kapitel behandlas teori om uttagsprocessen och dess ingående aktiviteter samt 

olika strategier som kan användas för uttag ur lager.  

 

4.1.1.1 Uttagsprocessen 

Tillverkande företag håller i allmänhet lager för att säkerställa att behövda 

komponenter och material finns att tillgå då de efterfrågas av produktionsenheten. 

Uttagsprocessen startar då ett behov uppstår i produktionen varpå en plockorder 

skapas. Denna visar vilket material som efterfrågas och, i de fall information finns 

tillgänglig, även var materialet finns och vart det ska levereras. Utifrån informationen 

på plockordern plockar en operatör det efterfrågade materialet och levererar detta till 

avsedd plats (Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Uttagsprocessen påverkas mycket av automatiseringsnivån i verksamheten. Hög 

automatisering möjliggör robotiserad plockning och automatisk leverans av materialet 

via rullband eller liknande. Detta kallas för material-till-man system (Tompkins et al, 

2003). I företag med lägre automatisering är det vanligt att en operatör utifrån 

plockordern går eller åker längs en rutt och plockar material för hand för att sedan 

leverera detta till den förutbestämda plats som avses för material som ska användas i 

produktion (Henn, 2015).  
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Nedan beskrivs de processteg som kan förväntas ingå i en uttagsprocess: 

 

Plockorder  

När ett behov av material uppstår i produktionen förmedlas detta via en plockorder. 

Plockordern kan ge information om samtliga eller vissa av följande; vilka artiklar som 

efterfrågas, vilken kvantitet som efterfrågas, vart de ska levereras samt när de är 

behövda. Utifrån denna information startar uttagsprocessen (Jonsson & Mattsson, 

2012). 

 

Ruttplanering 

För att minimera transportsträckorna inom lagret krävs ruttplanering. Det första steget 

i denna aktivitet är att avgöra antalet ordrar som ska hanteras. Samordnad plockning 

leder till minskade transportsträckor per order och är därför att föredra. Samtidigt ökar 

antalet artiklar som ska plockas på varje rutt vilket ökar plockningens komplexitet 

(Tompkins et al, 2003; Gu et al, 2007). När antalet ordrar som ska behandlas är 

bestämt granskas de ingående artiklarna och dess placering. Utifrån detta bestäms den 

rutt som ger kortast möjliga transportsträcka per order (Gu et al, 2007).  

 

Plockning 

Plockning kan enligt Jonsson & Mattsson (2012) delas in i två huvudtyper, man-till-

material eller material-till-man. Man-till-material innebär manuell plockning där 

operatören, utifrån utlagd rutt, färdas mellan olika lagerplatser för att plocka 

efterfrågade artiklar. Lagerplatserna anges vanligtvis på plockordern utifrån 

hyllnummer och hyllplan men kan ändå vara svåra att finna. Tompkins et al (2003) 

menar att tydlighet i såväl plockordern som uppmärkning av hyllor och sektioner är 

av stor vikt för att minska den tid som åtgår till att leta efter lagerplatser. Material-till-

man kräver en stor grad av automatisering och syftar till att efterfrågat material ska 

komma till operatören via rullband eller liknande. Operatörens uppgift blir här främst 

att sortera materialet utifrån de olika plockordrarna samt att se till att de levereras till 

den plats där de efterfrågas i rätt tid (Jonsson & Mattsson, 2012).   

 

Sortering 

Gu et al (2007) menar att sortering är en aktivitet som alltid behövs då fler än en order 

hanteras samtidigt. Däremot behöver aktiviteten inte alltid hanteras för sig själv utan 
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kan utföras samtidigt som plockningen. Jonsson & Mattsson (2012) menar att det 

mest effektiva sättet att hantera detta på är att packa materialet i de lastbärare som de 

slutligen ska levereras vidare i. Detta kräver att plockaren har utrustning som tillåter 

att flera lastbärare kan transporteras längs plockrutten. Tompkins et al (2003) och 

Jonsson & Mattsson (2012) menar att sortering även blir en viktig aktivitet då 

zonplockning (se 4.1.1.2) används. I dessa fall syftar sorteringen istället till 

sammanslagning av delar av ordrar. För sammanslagning av ordrar och för sortering 

av ordrar som plockas samtidigt men inte kan sorteras under plockningen krävs att en 

sorteringsstation upprättas (Gu et al, 2007; Jonsson & Mattsson, 2012). I större flöden 

är automatisering av sorteringen vanlig men aktiviteten kan även utföras manuellt 

genom att en operatör sammanställer ordrarna genom att sortera artiklarna utifrån de 

aktuella plockordrarna (Lumsden, 2012). 

 

Redovisning av lageruttag 

En viktig aktivitet som kopplas till uttag ur lager är redovisning av uttag. Uttag mot 

produktionsorder redovisas främst enligt två olika principer. Det första 

tillvägagångssättet innebär att varje artikel som tas ut ur lagret rapporteras för att 

samtidigt uppdatera lagersaldot. Det andra alternativet innebär att rapporteringen sker 

av slutprodukten och att det då samtidigt rapporteras vilket material som ingår i 

produkten varpå detta avräknas från lagersaldot (Jonsson & Mattsson, 2012).  

 

Leverans till produktion 

När plockning och sortering är avslutad ska det materialet levereras till produktionen. 

Återigen blir plockordern aktuell där det framgår vart och när materialet förväntas 

(Jonsson & Mattsson (2012). Materialet kan levereras fram till den arbetsstation där 

det behövs eller placeras i ett mellanlager eller en avlastningsyta där lastbärarna 

exponeras för produktionsoperatörerna (Tompkins et al, 2003). 
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4.1.1.2 Strategier för uttag av material till produktion  

Uttag av material kan utföras enligt olika strategier. Dessa kan användas med olika 

framgång beroende på rådande förutsättningar, i figur 11 presenteras fyra strategier 

som utgår ifrån antalet ordrar samt hur stor del av sortimentet som hanteras: 

 

 
Figur 11 Martis över plockstrategier (Lumsden, 2012) 

 

Orderplockning - Varje enskild order hanteras för sig. Material tillhörande en 

slutprodukt plockas från lagerhyllorna längs en plockrutt som slutar på den plats där 

produktionsenheten tar över hanteringen av materialet (Jonsson & Mattsson, 2012). 

Detta tillvägagångsätt är det mest simpla och att det därför minimerar risken för fel 

vilka enklare kan uppstå då flera ordrar plockas samtidigt. Nackdelen med 

tillvägagångssättet är att det upptar mycket arbetstid och bidrar till långa 

transportsträckor per order vilket hade kunnat minskas genom att hantera flera ordrar 

under samma rutt. Orderplockning passar bra i pappersbaserade miljöer eftersom en 

order hanteras åt gången (Tompkins et al, 2003). 
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Artikelplockning - Denna princip bygger på tillgång till ett flertal ordrar som med 

fördel innehåller samma artiklar. I fall då en eller flera artiklar förekommer frekvent 

kan det finnas anledning att plocka samtliga av dessa på en gång. Ett större uttag görs, 

exempelvis dagsbehov, och artiklarna transporteras till sorteringsytan för att sorteras 

utifrån ordertillhörande. Denna princip används ofta i högautomatiserade lagermiljöer 

eller där flera plockare är aktiva samtidigt. Fördelarna med metoden ligger då främst i 

att många ordrar hanteras samtidigt vilket leder till låga transportsträckor per order 

samt att varje order kan färdigställas på kort tid. Nackdelarna med principen är att det 

krävs yta för sortering och mellanlagring av den stora mängd som tas ut samtidigt 

(Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 2012). 

 

Batchplockning - Flera ordrar hanteras samtidigt. Material tillhörande flera 

slutprodukter plockas under samma plockrutt och levereras sedan till 

produktionsenheten. Detta tillvägagångssätt har sina fördelar gentemot 

orderplockning i att färre plockrutter behöver utföras i och med att en större mängd 

ordrar och artiklar plockas under samma rutt (Jonsson & Mattsson, 2012). Detta leder 

till en kortare transportsträcka per order i och med att en något längre rutt kan delas 

upp på flera olika ordrar (Tompkins et al, 2003). Batchplockning till produktion som 

producerar en produkt, eller samma produkt under en längre tid, är mycket fördelaktig 

då en större mängd av samma material kan plockas och levereras till produktionen 

(Jonsson & Mattsson). I fall då produktionen producerar olika produkter kompliceras 

batchplockningen av att en större variation av material plockas vilket leder till att ett 

behov av sortering. Sorteringen till trots så är batchplockning ofta ett sätt att göra 

plockningen mer produktiv (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 2012). Lumsden (2012) 

menar att det bästa sättet för sortering är att redan under ruttens gång placera det 

plockade materialet i olika behållare som med fördel finns förberedda på den vagn 

eller det fordon som operatören för med sig under rutten. Om sorteringen inte görs 

under ruttens gång måste detta göras i efterhand vilket Tompkins et al (2003) menar 

kräver extra arbete och utrymme. 

 

Zonplockning - I större lager där lagret är indelat i olika zoner beroende på vad för typ 

av artiklar som förvaras i respektive zon kan zonplockning vara en effektiv strategi. 

Zonplockningsstrategin syftar till att dela upp plockningen för att minska 

transportsträckorna (Lumsden, 2012). En annan anledning till att zonplockning 
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används som plockstrategi kan vara att de olika zonerna lagrar artiklarna i olika 

lastbärare eller att behovet av hjälpmedel för plockning varierar och att man därför 

behöver dela upp plockningen (Tompkins et al, 2003). I stället för att flera plockare 

rör sig över hela lagret så avgränsas plockningen till olika områden som plockas av 

olika orderplockare för att sedan konsolideras (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 

2012). Tompkins et al (2003) beskriver två varianter av zonplockning, dels sekventiell 

som innebär att plockning av en zon sker först varpå orden lämnas över till nästa zon 

och så vidare. Dessutom nämner Tompkins et al (2003) simultan zonplockning vilket 

innebär att de olika zonerna plockas samtidigt utifrån enskilda plockordrar som 

behandlar den avsedda zonen. Tompkins et al (2003) menar att zonplockning kan 

kombineras med batchplockning så att flera ordrar plockas samtidigt fast i de olika 

zonerna. Detta kallas zon-batchplockning och minskar ytterligare transportsträckan 

per order men ökar samtidigt plockningens komplexitet. 
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4.1.2 Empiri 
Detta empiriavsnitt har samlats in genom observationer och intervjuer med 

Produktionsoperatören, Inköpsansvarige och Transportplaneraren.  Nedan 

presenteras relevant material för att kartlägga uttagsprocessen på Abetong i Vislanda 

och därigenom besvara frågeställning 2a. 

 

Under besök på Abetongs H-fabrik i Vislanda har uttagsprocessen observerats. För 

ingjutningskomponenter som ska plockas ur lager för att användas i produktion finns 

ett särskilt tillvägagångssätt som utförs av den produktionsoperatör som tillverkar det 

berörda betongelementet var i komponenterna ingår.  

 

I Abetongs H-fabrik finns idag 17 st gjutstationer där upp till 21 element kan 

tillverkas samtidigt. Gjutningarna sköts av ett tiotal operatörer som samarbetar vid 

flera stationer simultant. När ett element har färdigställts måste det ligga kvar på sin 

gjutstation för att brinna (stelna) över natten. Nästkommande dag inleds med att 

operatörerna lösgör och avlägsnar de färdiga elementen som förflyttas till 

färdigvarulagret (Transportplaneraren, 2016-04-05). Produktionsledaren sätter vid 

starten av varje dag upp nya ritningar (A3-format) för de betongelement som ska 

tillverkas på de olika gjutningsstationerna. På ritningen finns information om 

ingående komponenter. Med anledning av detta tar Produktionsoperatören med sig 

ritningen till komponentlagret där denne tar en tom låda som fylls med de 

komponenter som ska ingjutas i betongelementet (Produktionsoperatören, 2016-04-

05). De flesta av komponenterna finns lagrade i lådor på hyllplanen inne i lagret men 

vissa plåtar som är för stora för att lagras där ligger på utomhushyllorna strax utanför 

lagret, längs väggen, under skärmtak.  

 

Produktionsoperatören (2016-04-05) menar att plockningen av komponenter oftast 

fungerar bra och går fort att utföra men att tidsåtgången varierar stort på grund av 

antalet komponenter som ingår i slutprodukten. I enstaka fall händer det att 

komponenter saknas i komponentlagret och ibland är lagersaldot är lågt, då ska 

Komponentlageransvarige kontaktas för att hämta komponenter ur buffertlagret 

alternativt meddela Inköpsansvarige behov av anskaffning. Det händer i dessa fall att 

Komponentlageransvarige är upptagen varpå produktionsoperatörerna på egen hand 
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beger sig till buffertlagret för att inhämta komponenter. Produktionsoperatörerna är 

sedan en tid inte tillåtna att göra uttag ur buffertlagret då detta leder till att 

Komponentlageransvarige tappar kontrollen över lagersaldo och i slutänden till att 

materialbehov inte identifieras i rätt tid (Inköpsansvarige, 2016-04-05). När 

Produktionsoperatören plockat alla efterfrågade komponenter tar denne med sig dem i 

lådan tillbaka till den arbetsstation där ingjutningen ska ske. Produktionsoperatören 

(2016-04-05) uppskattar den genomsnittliga tidsåtgången för att plocka komponenter 

till ett betongelement till 10 min. Denna uppskattning styrks även av 

Transportplaneraren (2016-04-05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 71 

4.1.3 Analys 

I detta kapitel analyseras materialet från teori- och empirikapitlet ovan för att finna 

svar på forskningsfråga 2a – Hur ser uttagsprocessen ut på Abetongs H-fabrik i 

Vislanda idag? 

 

De teoretiska beskrivningarna av uttagsprocessen innefattar ofta en mängd aktiviteter 

som sträcker sig från plockorder till leverans (Jonsson & Mattsson, 2012; Gu et al, 

2007; Tompkins, 2003). Dessa beskrivningar är i regel mer komplexa än den 

verklighet vi observerat på Abetong vilket till stor del har att göra med att de 

teoretiska beskrivningarna främst fokuserar på uttag ur lager för leverans till en extern 

kund. I stora drag är dock tillvägagångssättet och syftet, att ta ut material ur lagret för 

att mätta ett behov, det samma för de teoretiska beskrivningarna och den granskade 

processen på Abetong.  

 

Plockorder 

Jonsson & Mattsson (2012) menar att processen startar med att en plockorder 

upprättas över det material som behövs och att denna tilldelas den operatör som ska 

sköta plockningen. På Abetong initieras processen av att gjutstationen är tömd på 

färdig produkt varpå nästkommande ritning enligt produktionsplanen anger vilka 

komponenter som ska ingå i kommande produkt (Transportplaneraren, 2016-04-05; 

Produktionsoperatören, 2016-04-05).  Dagens ritning placeras på morgonen ut av 

produktionsledaren vid de olika gjutstationerna. Det dokument som Jonsson & 

Mattsson (2012) kallar plockorder kan i Abetongs fall alltså anses vara ritningens 

angivelser över ingjutningsgods. 

 

Ruttplanering 

Komponentlagret på Abetong i Vislanda utgörs av ett rum som enligt kartan (se 

Bilaga 2) är 12x15m samt en hylla i tre plan på utsidan av byggnaden. I 

komponentlagret förvaras de flesta komponenterna lättillgängligt i lådor som står på 

hyllor i, och på utsidan av, lagret (Produktionsoperatören, 2016-04-05). 

Komponentlagrets kompakta utformning i kombination med ett relativt lågt antal 

lagerförda komponenter gör att ruttplanering inte utförs. Tompkins (2003) och Gu et 

al (2007) menar att ruttplanering främst är aktuellt i mer komplexa situationer vilket 
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exempelvis blir följden av att fler ordrar hanteras samtidigt. Detta är inte fallet på 

Abetong idag. 

 

Plockning 

Plockningen av komponenter på Abetong sker enligt den princip som Jonsson & 

Mattsson (2012) beskriver som man-till-material, det vill säga att en operatör 

uppsöker aktuella lagerplatser för att göra uttag av angiven mängd. Plockningen sker 

manuellt från hyllorna och komponenterna transporteras i en lastbärare som i detta 

fall är en mindre låda (Produktionsoperatören, 2016-04-05). För att ordern ska kunna 

plockas krävs det att komponenterna finns på plats. Vid avsaknad av komponenter 

eller lågt saldo ska detta rapporteras till Komponentlageransvarige eller 

Inköpsansvarige för att starta materialanskaffningsprocessen. Som vi tidigare klarlagt 

delges operatören information om vad som ska plockas via produktionsritningen 

varför informationsspridningen kan sägas vara pappersbaserad. Tompkins et al (2003) 

menar att det i pappersbaserade miljöer passar sig bäst att plocka ordrarna var för sig 

eftersom risken för misstag i plockningen annars ökar. Tillvägagångssättet som 

används för plockningen på Abetong är också orderplockning, där en operatör plockar 

komponenter som ska användas på den gjutstation där denne för tillfället arbetar 

(Produktionsoperatören, 2016-04-05).  

 

Sortering 

Gu et al (2007), Tompkins (2003), Jonsson & Mattsson (2012) samt Lumsden (2012) 

menar samtliga att sortering är en viktig aktivitet i uttagsprocessen. Detta kan dock 

inte sägas gälla då tillvägagångssättet som följs är orderplockning, där ordrarna 

plockas var för sig. Så är just fallet på Abetong varför sortering är en aktivitet som 

inte ingår i den uttagsprocess som observerats på Abetong i Vislanda. 

 

Redovisning av lageruttag 

På Abetong i Vislanda redovisas inte uttag ur komponentlagret alls under 

uttagsprocessen. Jonsson & Mattsson (2012) menar att inrapportering av 

slutprodukter automatiskt även kan leda till avräkning av ingående komponenter men 

inte heller det görs på Abetong. Lagersaldot hålls istället under uppsikt på det vis som 

beskrivits i kapitlet om materialanskaffningsprocessen vilket närmast kan beskrivas 

som spontana inventeringar. 
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Leverans till produktion 

Efter avslutad plockrutt tar produktionsoperatören med sig plockade komponenter 

tillbaka till den gjutstation varifrån denne utgick. I och med att 

produktionsoperatörerna själva sköter plockningen av de komponenter som de själva 

ska använda blir inte den information om var och när material ska levereras, vilken 

Jonsson & Mattson (2012) beskriver som viktig för aktiviteten, aktuell. Heller blir 

inte det Tompkins et al (2003) beskriver som en avlastningsyta, där färdigplockade 

ordrar mellanlagras i lastbärare och exponeras för produktionsoperatörerna, aktuellt.  

 

Nedan presenteras figur 12 som visar en processkarta över de aktiviteter som ingår i 

uttagsprocessen på Abetong i Vislanda: 

 

 
Figur 12 Processkarta över Abetongs uttagsprocess (egen illustration) 
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4.1.4 Diskussion för delfråga 2a 

Tillvägagångssätt som Abetong använder sig av för uttag ur komponentlagret är 

simpelt. Uttagsprocessen består egentligen av fyra steg; (1) behov av komponenter för 

gjutning av nytt betongelement, (2) Upphämtning av ritningen som ger information 

om ingående komponenter, (3) plockning av komponenter ur komponentlagret samt 

(4) leverans av komponenter till aktuell gjutstation. Under den tredje aktiviteten 

kontrollerar produktionsoperatören lagersaldot för att i fall då komponenter saknas, 

eller saldot är lågt, meddela detta så att materialanskaffningsprocessen kan inledas. 

Förutom de ingående aktiviteterna i processen har vi observerat att Abetong arbetar 

enligt arbetssättet orderplockning där varje plockorder hanteras för sig.  

 

Efter att ha kartlagt de två processer som är kopplade till Abetongs komponentlager, 

materialanskaffningsprocessen och uttagsprocessen, kan vi dra slutsatsen att roten till 

många av de problem som upplevs är sättet som lagersaldot kontrolleras. Istället för 

att hålla lagersaldot uppdaterat via redovisning av uttag görs visuella inspektioner 

som, i de fall saldo bedöms som lågt, leder till att materialanskaffningsprocessen 

inleds. Detta problem sammankopplar de båda processerna eftersom det är uttagen 

som leder till att saldot minskar och även i samband med detta som inrapportering av 

uttag bör ske. Kontroll över lagersaldon underlättas genom att användning av en 

materialstyrningsmetod men även då krävs redovisning av uttag för att kontrollera 

saldo för de olika komponenterna. Redovisning av saldo försvåras idag av att många 

personer opererar i komponentlagret samt att dessa inte har möjligheten att 

inrapportera sina uttag i det datasystem som används. Avsaknaden av rapportering 

leder i sin tur till att det blir svårt för Komponentlageransvarige att hålla aktuella 

lagersaldon under uppsikt för att i rätt tid initiera materialanskaffningsprocessen.  

 

Att samordna uttag och låta en operatör ta ansvar för dessa är en åtgärd som bör 

kunna underlätta arbetet i komponentlagret och bidra till positiva effekter gällande 

uttagsprocessen. Därför kommer detta att undersökas i fråga 2b. 
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4.2 Forskningsfråga 2b 

För att besvara forskningsfråga 2b så kommer först ett teoriavsnitt med fördjupning 

på konsekvenser av samordning. Det empiriska materialet som används har tidigare 

presenterats varför inget nytt empiriavsnitt tillkommer. Vidare analyseras det 

insamlade materialet för att besvara forskningsfrågan. Kapitlet avslutas men en 

diskussionsdel för frågan. 

 

4.2.1 Teori 
I detta avsnitt presenteras teori om synergieffekter och stordriftsfördelar kan utvinnas 

vid samordning av uttagsprocessen. 

 

4.2.1.1 Synergieffekter 

Larsson (1990) menar att ordet synergi har grekiskt ursprung och betyder att arbeta 

tillsammans. Det vanligaste sättet att uppnå synergieffekter är genom samordning av 

aktiviteter och processer. Vinsten (synergieffekten) av samordning kommer från två 

aspekter, dels genom stordriftsfördelar vilket beskrivs närmare i nästkommande 

avsnitt. Den andra aspekten är fördelen av att en central personal utses vilken genom 

upprepade arbetsuppgifter får en fördjupad kunskap och expertis om processen eller 

aktiviteten (Kaplan & Norton, 2006).  

 

Porter (1985) talar om synergier som något som sällan utnyttjas av företag i praktiken. 

Detta på grund av att företagsledningen inte till fullo förstår sig på konceptet och 

därigenom implementerar det. Detta gäller även för företag som har möjligheter att 

vinna på att utnyttja synergieffekter, men misslyckas på grund av att de saknar 

verktygen för att analysera eller genom organisationella problem med 

implementation. 

Fördelarna med att utnyttja synergieffekter måste vägas mot nackdelarna vilka är 

kostnaden för att koordinera och kompromissa samt minskad flexibilitet (Porter, 

1985).  
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4.2.1.2 Stordriftsfördelar  

Under senare år har fler företag gått mot koncentrering av färre och större 

produktionsenheter detta till följd av centralisering för att uppnå stordriftsfördelar 

(Mattsson, 2012). Anupindi et al (2014) definierar stordriftsfördelar eller “economies 

of scale” som när en process minskar den genomsnittliga enhetskostnaden i och med 

en större volym. Mattsson (2012) menar att detta går ut på att fasta kostnader slås ut 

på fler enheter och därigenom kan stordriftsfördelar uppnås. Stordriftsfördelar kan 

komma från interna eller externa orsaker, interna stordriftsfördelar innebär att 

kostnader minskar och produktionen ökar. Externa stordriftsfördelar innebär att något 

sker utanför företaget som påverkar hela industrin (Anupindi et al, 2014). Adam 

Smith identifierade arbetsfördelning och specialisering som två nycklar till att uppnå 

en högre output från produktionen. Detta ledde till att anställda kunde fokusera på en 

specifik aktivitet och med tiden utveckla sina kunskaper för att kunna utföra sina 

jobb. Genom detta kunde dessa aktiviteter bli utförda snabbare och bättre, vilket leder 

till att både tid och pengar sparas och produktionsnivån ökar (Investopedia.com, 

2016).  
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4.2.3 Analys 

I detta kapitel analyseras tidigare presenterat material från teori- och empirikapitel 

för att finna svar på forskningsfråga 2b) Hur påverkas uttagprocessen av att 

samordna uttag?  

 

I dagsläget använder Abetong uttagsstrategin orderplockning för uttag ur 

komponentlagret. Produktionsoperatörerna plockar sina egna komponenter oberoende 

av varandra och utan samordning (Produktionsoperatören, 2016-04-05). 

Orderplockning är enligt Tompkins et al (2003), Lumsden (2012) och Jonsson & 

Mattsson (2012) den enda strategin som lämpar sig i fall då plockning sker utan 

samordning. I ett scenario där Abetong samordnar uttag och ger en operatör i uppgift 

att göra samtliga uttag till produktion ur komponentlagret förändras förutsättningarna 

och möjligheterna blir fler. Batchplockning möjliggörs i och med att operatören har 

tillgång och ansvar för fler ritningar (plockordrar) samtidigt. Detta innebär att flera 

ordrar kan plockas under samma plockrutt och på så vis minskar transportsträckorna 

per order (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 2012). Även 

zonplockning kan vara aktuellt att använda på Abetong. Produktionsoperatören 

(2016-04-05) beskriver hur vissa komponenter lagras på en hylla på utsidan av 

komponentlagret. Istället för att hämta saker från denna avskilda hylla en gång per 

plockrutt kan detta indelas i vad Tompkins et al (2003), Lumsden (2012) och Jonsson 

& Mattsson (2012) beskriver som en egen zon. Plockningen från den zonen kan göras 

förslagsvis en gång per dag och på så vis undviks onödiga transportsträckor. Abetong 

har inte de typiska förutsättningarna som gör artikelplockning till en princip att sträva 

efter att använda. Jonsson & Mattsson (2012) och Lumsden (2012) menar att det är en 

princip som passar bäst i högautomatiserade lagermiljöer eller där ett flertal 

operatörer är aktiva samtidigt. Principen kräver även större ytor för mellanlagring och 

sortering vilket inte finns på Abetongs komponentlager idag. Det kan dock finnas 

tillfällen när samma typ av slutprodukt produceras under en längre tid då det kan bli 

lönsamt att göra större uttag av aktuella komponenter för att minska antalet 

plockrutter. 

 

Artikel-, batch- och zonplockning är alla strategier som i jämförelse med enskild 

orderplockning erhåller kortare transportsträckor per order. Dock ska det också sägas 
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att dessa strategier ökar plockningens komplexitet i och med att fler plockordrar 

hanteras samtidigt (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 

2012). Plockordrarna består i dagsläget av ritningarna över betongelementen 

(Produktionsoperatören, 2016-04-05) och är i A3-format vilket kan vara opraktiskt då 

dessa ska medtas på plockrutten. Tompkins et al (2003) menar att det just i 

pappersbaserade miljöer passar sig väl att använda orderplockning eftersom det kan 

vara problematiskt att hålla ordning på flera dokument längs rutten. Å andra sidan är 

Abetongs komponentlager så pass litet att ritningarna kan hanteras från den plats 

plockningen utgår och på så vis underlättas hanteringen.  

 

Genom att samordna uttagsprocessen så kommer även aktiviteterna i processen se 

annorlunda ut. Nedan presenteras aktiviteterna som kan bli aktuella; 

 

Plockorder 

I ett scenario där en operatör hanterar alla uttag ur komponentlagret så är det viktigt 

för denne att i förtid få information om vad som ska gjutas på vilken gjutstation. 

Förslagsvis kan operatören som sköter uttagen hantera plockordrarna för 

nästkommande dag och på så vis samordna plockningen på bästa möjliga sätt då 

denne har information om all produktion som ska ske. Ritningarna med information 

om ingående komponenter levereras till komponentlagret av produktionsledaren som i 

nuläget sätter upp dem vid gjutstationerna (Transportplaneraren, 2016-04-05). 

Ritningarna kommer fortfarande vara tillgängliga för produktionsoperatörerna och 

dessa kommer att kontrollera så att rätt komponenter tagits ut ur lagret. Detta kan 

hanteras genom att ritningen skickas med tillhörande komponenter till gjutstationen. 

 

Ruttplanering  

Som tidigare nämnts så är ruttplanering en aktivitet som inte genomförs idag. Inte 

heller vid en samordnad uttagsprocess så kommer det finnas behov att ruttplanera. 

Tompkins (2003) och Gu et al (2007) har tidigare skrivit att vid komplexare 

plocksituationer så är ruttplanering aktuellt. Exempelvis om uttagsprocessen skulle 

börja genomföras via batchplockning dvs. att plocka komponenter till flera ordrar 

samtidigt skulle denna aktivitet bli mer komplex. Dock är komponentlagrets yta så 

liten, och lagerplatserna så få, att ruttplanering inte bedöms bidra till några fördelar. 
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Plockning  

Lagersaldot kommer även vid en samordnad uttagsprocess behöva rapporteras om det 

är lågt eller helt slut. Som tidigare beskrivits så öppnar en samordnad uttagsprocess 

upp för användande av andra plockningsstrategier.  Genom utnyttjandet av dessa 

strategier kan tid sparas (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 

2012; Gu et al, 2007) dock kommer komplexiteten öka i plockningsmomentet. Genom 

synergieffekter så kommer operatören som är ansvarig för uttagsprocessen att få en 

expertis i plockningsaktiviteten (Anupindi et al, 2014) vilket innebär att den ökade 

komplexiteten kommer att kunna hanteras.  

 

Sortering  

Beroende på vilken uttagsstrategi som tillämpas så kan sortering av plockade 

komponenter bli aktuell. Om ansvarig operatör fortsätter att använda 

orderplockningsstrategi så krävs ingen sortering utan lastbäraren kan gå vidare i 

processen. Används däremot batchplockning, zonplockning eller artikelplockning så 

krävs det att operatören sorterar komponenterna i nya lastbärare utifrån vad som 

behövs på respektive gjutstation (Tompkins et al, 2003; Lumsden, 2012; Jonsson & 

Mattsson, 2012, Gu et al (2007). Eftersom samordningsfördelarna blir störst vid 

utnyttjandet av någon av dessa plockstrategier så är det troligt att aktiviteten sortering 

kommer att adderas till uttagsprocessen i de flesta fallen.  

 

Redovisning av lageruttag 

Redovisning av lageruttag var tidigare inte en aktivitet som utfördes i samband med 

uttagsprocessen. Fabrikschefen (2016-01-22) menade att produktionsoperatörerna inte 

hade kunskapen att rapportera uttagen i affärssystemet. I och med att uttagsprocessen, 

och då även redovisningen av lageruttag, nu sköts av en person så ökar möjligheten 

till utbildning så att denne kan hantera inrapportering i affärssystemet. Dessutom 

förväntas den ansvarige för uttag utveckla expertis i och med att denne nu utför 

aktiviteterna regelbundet (Kaplan & Norton, 2006). Detta sammantaget medför 

möjligheten att redovisning av lageruttag, i och med en samordnad uttagsprocess, kan 

utföras på det sätt som Jonsson & Mattson (2012) beskriver som rapportering av varje 

materialuttag.  
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Leverans till produktion 

Eftersom denna aktivitet tidigare bestod av att en produktionsoperatör direkt efter 

plockningen tog med sig komponenter till sin gjutstation så kommer det vid en 

samordning av uttagsprocessen ske en förändring. Den information som är viktig är 

som tidigare nämnt när komponenterna behövs i produktion. Det vill säga operatören 

som är ansvarig för uttag måste veta när produktionen förväntas starta vid respektive 

gjutstation och färdigställa ordrarna som ska gjutas först i tid (Jonsson & Mattson, 

2012). Genom att exempelvis ligga en dag i förväg så kan operatören säkerställa att 

det inte blir någon brist i produktionen, då behövs det som Tompkins et al (2003) 

beskriver som en avlastningsyta. Denna yta kan då fyllas på med sorterade ordrar som 

sedan produktionsoperatörerna kommer och hämtar när tiden är kommen för att gjuta 

in komponenterna.  

 

 
Figur 13 Processkarta över den samordnade uttagsprocessen (egen illustration) 

 

I den nya processkartan (figur 13) kan man tydligt se att en samordnad uttagsprocess 

hade lett till fler aktiviteter. På kartan ovan så är aktiviteten sortering färgad grön 

eftersom den inte nödvändigtvis kommer att utföras. Sortering sker enbart då flera 

ordrar plockas samtidigt och ej sorteras under plockruttens gång. Genom att samordna 

uttagsprocessen så kommer det å ena sidan bli fler aktiviteter men å andra sidan så 
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kommer tid frigöras för produktionsoperatörernas som annars hade plockat sina egna 

ordrar men nu endast behöver hämta en lastbärare med färdigplockade komponenter.  

 

Förutom att samordning av uttag öppnar upp för alternativa uttagsstrategier så leder 

den även till att synergieffekter kan uppnås. Genom att samordna aktiviteter så uppnås 

synergieffekter (Larsson, 1990) och i uttagsprocessen skulle detta leda till att 

operatören som ansvarig för uttag vid samordning påverkas. Denna operatör kommer 

enligt Kaplan & Norton (2006) få en central roll vilken leder till fördjupad kunskap 

och expertis om processen. Den andra synergieffekten kommer att vara ett utnyttjande 

av stordriftsfördelar genom att tid kan sparas i uttagsprocessen samt att ansvarig 

operatör blir specialiserad på sin aktivitet (Anupindi et al, 2014).  
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4.2.4 Diskussion för delfråga 2b 

En samordnad uttagsprocess för med sig ett flertal fördelar gällande uttagsprocessen. 

Att möjliggöra alternativa uttagsstrategier är en positiv effekt av samordningen 

eftersom dessa i många fall är mindre tidskrävande än att plocka varje order för sig. 

Dessutom förväntas en ökad expertis hos operatören samt att synergieffekter kan 

uppnås genom sammanslagning av enskilda aktiviteter. Detta gör att tidsåtgången per 

uttag bör minska. Tid frigörs även för produktionsoperatörerna som nu kan ägna mer 

tid till arbetet vid gjutstationen. 

 

Vid samordnande av uttagsprocessen så påverkas även 

materialanskaffningsprocessen, främst aktiviteten behovsidentifiering och till viss del 

inköpsanmodan. Genom att endast ha en operatör som ansvarig för alla uttag ur 

komponentlagret till produktion så kommer denne att utveckla expertis inom området. 

Vid behovsidentifieringen så kommer denna operatör bättre kunna hålla lagersaldon 

under uppsikt tillskillnad från nuläget med många operatörer inblandade i denna 

aktivitet. Även inköpsanmodan hade påverkats av samordningen genom att 

arbetsuppgiften och vem som ska rapportera behovet tydliggörs. Även möjligheten att 

rapportera uttag in i ett datorsystem som vissa av de tidigare föreslagna 

materialstyrningsmetoderna kräver ökar. 

 

Dock krävs vissa förändringar gällande komponentlagrets utformning och layout för 

att få den nya uttagsprocessen att fungera. Det har tillkommit ett antal aktiviteter som 

ställer nya krav på layouten. Det behövs en yta där sortering av komponenter kan ske, 

det behövs en arbetsplats varifrån ritningar och inrapportering kan hanteras och det 

behövs en yta där färdigställda ordrar kan mellanlagras. Komponentlagrets layout 

kommer därför att undersökas i fråga 2c. 
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4.3 Forskningsfråga 2c 

För att besvara forskningsfråga 2c presenteras ny teori, även tidigare teoriavsnitt tas 

hänsyn till. Det empiriska materialet som används har samlats in genom mätningar 

på plats samt genom granskning av ritning. Hänsyn tas även till tidigare insamlad 

empirisk data. Sedan analyseras det insamlade materialet för att besvara 

forskningsfråga 2c. Avslutningsvis följer en diskussionsdel för frågan. 

 

4.3.1 Teori 
Teorikapitlet presenterar teori om lagerlayout till vilken hänsyn bör tas vid en 

förändring till en lagerlayout anpassad för en samordnad uttagsprocess. 

 

4.3.1.1 Lagerlayout 

Tompkins et al (2003) menar att genomsnittligen 50 % av en orderplockares tid ägnas 

åt transport mellan olika lagerplatser och att ytterligare 20 % av tiden ägnas åt att leta 

efter den lagerplats eller artikel som eftersöks. Därför menar Tompkins et al (2003) 

att lagrets utformning bör vara i fokus då effektivisering av uttagsprocessen 

eftersträvas. Ett annat påstående från Tompkins et al (2003) är att Paretos lag kan 

appliceras på de flesta lager. Detta betyder att ungefär 20 % av artiklarna i lagret står 

för 80 % av aktiviteten i det samma. Tompkins et al (2003) menar därför att en annan 

förändring som radikalt kan förbättra uttagsprocessens effektivitet är att arrangera 

lagret så att de 20 % av artiklarna som är mest frekvent använda är de artiklar som är 

mest lättillgängliga och kan plockas utan att operatören behöver färdas längre 

sträckor. Vidare tenderar vissa komponenter att efterfrågas tillsammans, därför bör 

sådana placeras i anslutning till varandra för att undvika onödiga transportsträckor 

(Tompkins et al, 2003)      

 

Roodbergen et al (2008) presenterar exempel på hur ett lager kan utformas för att 

bidra till en effektiv och flexibel plockningsprocess. Författarna menar att hyllor bör 

arrangeras rygg mot rygg med gångar emellan. Om hyllorna är långa och det finns 

utrymme bör även tvärgångar införas så att lagret indelas i block. Detta ger den 

plockande operatören möjlighet att byta gång på fler ställen vilket minskar 

transportsträckorna och blocken kan användas för olika artikeltyper. Blockindelning 

med olika sektioner för olika typer av artiklar kan underlätta orienteringen för 
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orderplockaren och därmed minska den tid som åtgår till att leta efter korrekta 

lagerplatsen, den tid som Tompkins et al (2003) uppskattar till 20 % av 

orderplockarens totala arbetstid (Roodbergen et al, 2008). 

 

Roodbergen et al (2008) menar att den byggnad eller yta, typ av material eller 

lastbärare och de tillgängliga hjälpmedlen är avgörande faktorer för hur ett lager kan 

och bör utformas. Material som förvaras på pallar hanteras vanligtvis med truck och 

placeras i pallställage. Med vissa typer av truckar kan lagret tillåtas växa på höjden 

vilket kan vara fördelaktigt om lagerlokalen har högt till tak. Dock så är 

truckhantering av material tidskrävande, särskilt om en mindre mängd gods ska brytas 

från pallen (Roodbergen et al, 2008). Material som förvaras i mindre lastbärare eller 

direkt på hyllplan plockas vanligtvis för hand. Detta leder i regel till en smidigare 

plockning där operatören som plockar kan ta efterfrågat material från hyllan och 

placera detta på eller i en vagn som förs med på plockrutten. Nackdelen med detta är 

att lagret inte kan byggas högre än att operatören når materialet och därför upptar en 

större del av golvytan. Däremot kan gångar göras smalare eftersom deras bredd 

avgörs av trucken eller vagnens behov av plats för att plocka från hyllorna 

(Roodbergen et al, 2008). 
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4.3.2 Empiri 
Empirikapitlet beskriver hur Abetongs komponentlager är utformat i dagsläget samt 

adderande information om arbetet i lagret. 

 

Vid besök på Abetong har mätningar utförts för att kartlägga hur komponentlagrets 

layout ser ut i nuläget. Komponenter för ingjutning lagerhålls främst i detta utrymme 

men vissa komponenter finns även lagrade på pallställage på utsidan av detta lager. 

Dessutom finns ett avskilt lagringsutrymme som dels används som buffertlager och 

till förvaring av komponenter som inte används för säsongen.  

 

 
Figur 14 Ritning över komponentlagrets nuvarande layout (egen illustration) 

 

Komponentlagret (se figur 14 ovan) har en yta av 15 x 12 m och har tre öppningar, 

den ena leder till gårdsplanen där det utanför finns pallställage med komponenter och 



 86 

den andra leder direkt in till produktion. Den tredje öppningen finns till höger på 

ritningen och illustreras av den kryssade sträckan. Här finns ingen vägg utan en längre 

öppning som leder till ett annat utrymme och öppningen kan därför i dagsläget inte 

blockeras. Komponentlagret begränsas dels av ett kontor (3 x 6 m) där dörren finns att 

tillgå ifrån produktionen och därav finns ingen dörr i komponentlagret. Andra 

begränsningar är ett ventilationssystem som blockerar 2 x 1 m av golvytan samt tre 

bärande pelare (0,4 x 0,4 m) som ej går att flytta. I komponentlagret används tre olika 

typer av lastbärare, det finns lagring på pall, lagring i lådor och i lagring kartong. I 

figuren ovan så illustreras detta genom att på platserna angivet pallställage lagerhålls 

komponenterna på pall, lådförvaring i 5 plan lagerhåller lådor med komponenter. 

Slutligen finns två platser med hylla 3-plan. Den som ligger till höger om öppningen 

till produktionen är i dagsläget tom och är tilltänkt som en avlastningsyta för 

samordnade uttag. Dock så har projektet att samordna uttag avstannat på grund av 

långtidssjukskrivning och inget beslut om nyrekrytering eller ny ansvarig för 

uttagsprocessen har fattats (Transportplaneraren, 2016-03-01). Den andra hyllan som 

ligger till vänster på ritningen innehåller diverse kartonger med komponenter samt 

viss lådförvaring. Centralt i komponentlagret finns en arbetsstation bestående av en 

bänk (1,8 x 0,8 m) samt ett skåp (0,6 x 0,4 m). Arbetsstationen används ej i någon 

större utsträckning idag utan används mest som avlastningsyta i och med att uttagen 

görs separat och utan sortering. 
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Bild 4 Truck av samma modell som används i komponentlagret (mitforklift.com) 

 

I lagret så har Komponentlageransvarige (2016-03-01) förklarat sig behöva kunna 

komma in med trucken som används för att hantera pallar. Trucken (se bild 4) har en 

svängradie på cirka två meter (Mitforklifts.com, 2016). Detta avgör i stor utsträckning 

komponentlagrets layout då avståndet mellan hyllorna inte kan vara mindre än att 

trucken utan problem kan komma åt pallar i ställagen och komma fram till 

lådförvaringen för påfyllning (Komponentlageransvarige, 2016-03-01). Vid 

observation av arbetet i komponentlagret har det framkommit att pallar ofta även 

placeras på de lediga golvytorna och ibland blir stående där. Detta försvårar arbetet 

med uttag ur lagret och framkomligheten minskar. Under perioder då betongelement 

till husproduktion tillverkas förvärras situationen ytterligare eftersom dessa kunder 

ibland kräver användande av komponenter som inte finns i det ordinarie sortimentet. 

Dessa specialkomponenter används endast tillfälligt och lagerhålls då på pall där det 

finns plats eller direkt på komponentlagrets golv (Transportplaneraren, 2016-03-01). 
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4.3.3 Analys 
I kapitlet analyseras insamlad teori och empiri för att besvara forskningsfråga 2c – 

Vilka krav på lagerlayouten ställs vid en förändring till samordnade uttag? Även ett 

förslag på en lagerlayout anpassad för samordnade uttag presenteras. 
 

Abetongs komponentlager har idag inte en layout som är optimal för varken för 

samordnade uttag eller för orderplockning. Lagrets layout har förändrats med tiden 

och bland annat har ett initiativ att samordna uttagsprocessen varit vilande en längre 

period vilket resulterat i att en yta i närhet till produktionen låsts upp utan att 

användas (Transportplaneraren, 2016-03-01). Vidare finns fristående hyllor och 

pallställage som begränsar så väl trucktrafiken som plockarens framfart. Förutom 

förändring av lagrets layout för att anpassas för samordnade uttag har vi funnit vissa 

generella förändringar som skulle underlätta arbetet i komponentlagret oavsett vilken 

uttagsstrategi som används.  

 

Den föreslagna processen för samordnade uttag som presenterats i Analys 2b ställer 

även nya krav på komponentlagrets layout i och med att nya aktiviteter tillkommer. 

Gu et al (2007), Tompkins (2003), Jonsson & Mattsson (2012) samt Lumsden (2012) 

beskriver sortering som en viktig aktivitet vid användande av plockstrategier som 

behandlar fler än en order samtidigt. Föreslagna förändringar av plockstrategi på 

Abetong kräver därför att en yta för sortering av komponenter upprättas. Den ökade 

hanteringen av plockordrar, som på Abetong utgörs av ritningar, kräver även en större 

yta än den arbetsbänk som finns idag. Samordnade uttag leder till att komponenter tas 

ut ur lagret innan de faktiskt behövs. Detta leder till ett behov av en avlastningsyta för 

mellanlagring av färdiga plockordrar (Tompkins et al, 2003). Hyllan i tre plan till 

höger om öppningen mot produktion är ett resultat av det tidigare försöket att 

samordna plockningen och är anpassad för mellanlagring av plockade komponenter. 

För tillfället används denna inte eftersom mellanlagring inte behövts vid 

orderplockning (Transportplaneraren, 2016-03-01). Dock så är denna hylla redan 

uppmärkt och enkel att ta i bruk då uttagen samordnas. 

 

Syftet med att förändra komponentlagrets layout är att förbereda för införandet av de 

nya aktiviteterna samt att öka möjligheterna för att röra sig i lagret trots att pallar 

placerats på golvet. Det förslag som presenteras i figur 15 bidrar till detta genom att 
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erbjuda en större arbetsbänk varifrån ritningarna kan hanteras och varpå sortering kan 

ske. Det finns även plats för en dator där operatören kan sköta inrapporteringen för de 

uttag som görs. Dessutom föreslås att den tidigare oanvända hyllan till höger om 

öppningen mot produktion åter tas i bruk för att användas till mellanlagring av 

färdigplockade ordrar. Dessutom föreslås att fristående hyllor flyttas för att göra den 

fria golvytan större och på så vis öka möjligheten att röra sig i lagret trots att pallar 

placeras på golvytan tillfälligt.  

 

 
Figur 15 Ritning över komponentlagret anpassat för samordnade uttag (egen illustration) 

 

Figuren ovan visar hur avlastningsytan fått behålla sin plats eftersom den anses ligga 

bra till i och med närheten till produktion och därmed till produktionsoperatörerna 

som kommer komma och hämta sina komponenter. Genom att placera arbetsbänken i 

mittemot avlastningsytan så minimeras transportavstånden för den operatör som utses 

som ansvarig för uttagen. Arbetsbänken ligger även taktiskt i anslutning till 
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lådförvaring i 5-plan där majoriteten av komponenterna som används ligger 

placerade. Placeringen av arbetsbänken, avlastningsytan samt lådförvaringshyllorna är 

gjorda med hänsyn till att minimera avstånden mellan dessa och på så vis även 

tidsåtgången för uttag. Detta utifrån Tompkins et al (2003)’s påstående att en 

plockares tid till 50 % åtgår till att färdas mellan olika lagerplatser för att plocka 

efterfrågat material. Genom att byta plats på pallställaget och hyllan för 

lådförvaringen i 5-plan så har utrymme för arbetsbänken frigjorts samtidigt som mer 

öppet utrymme skapats. Dessutom har 3-planshyllan i övre vänsterkant komprimerats 

vilket bedömts vara möjligt i och med att denna tidigare hade en relativt låg 

fyllnadsgrad och innehöll diverse lådor som nu kommer att få plats i hyllan för 

lådförvaring i 5-plan. Övrigt material som lagerhålls på denna hylla flyttar med till 

den plats där hyllan nu placerats. 

 

Roodbergen et al (2008)’s exempel på att utforma lager med hyllor som står rygg mot 

rygg har inte visat sig vara aktuellt i planeringen av layout för komponentlagret på 

Abetong. Detta främst beroende på lagrets storlek och begränsningen som sätts av att 

trucken ska ha möjlighet att ta sig fram till hyllorna. Kundspecifika komponenter 

behöver även få plats i lagret under vissa perioder av året (Transportplaneraren, 2016-

03-01) och att avsätta hyllor till detta och därmed låta dessa stå tomma under andra 

delar av året anses vara slöseri av yta. Därför lämnas mer fri golvyta som tillåter en 

viss lagring av pall på golvet utan att förhindra framkomligheten för truck och 

plockare. 

 

Att Abetongs komponentlager är litet och transportsträckorna därför sällan blir långa 

gör även att effekten av att placera högfrekventa komponenter nära uttagsprocessens 

utgångspunkt, i detta fall arbetsbänken, inte blir särskilt stor. Enligt 

Produktionsoperatören (2016-04-05) så finns de komponenter som oftast efterfrågas 

på hyllorna med lådförvaring vilka placerats i närhet till arbetsbänken. Därför är inte 

heller Tompkins et al (2003)’s förslag att utgå ifrån Paretos lag då komponenternas 

lagerplatser bestäms aktuellt i Abetongs fall.  
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4.3.4 Diskussion för delfråga 2c 

Vid en undersökning av de krav som ställs på Abetongs lagerlayout vid samordnade 

uttag så kan vi tydligt se behovet av en större arbetsbänk för den operatör som ska 

ansvara för uttagsprocessen. Den utvidgade arbetsbänken används för hantering av 

ritningar, sortering av samplockade komponenter och har dessutom plats för en dator 

som kan användas för inrapportering av uttag. Användningen av avlastningsytan är 

också av stor vikt och att lägga arbetsbänken och avlastningsytan i anslutning till 

varandra kommer att underlätta arbetet med samordnade uttag. Vid förändringen av 

lagerlayouten så har hänsyn tagits till den verklighet som råder, en truck som är 

överdimensionerad i förhållande till lagret samt en produktion som har kortare 

perioder av behov som inte ingår standardsortimentet och därför behöver placeras i 

anslutning till produktionen. Med dessa ansträngningar på komponentlagret så har alla 

hyllor gjorts åtkomliga för trucken samt att golvyta har lämnats outnyttjad för att 

möjliggöra kortvarig förvaring av specialkomponenter.  
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5 Slutsats 

I slutsatsen presenteras resultatet av varje delfråga följt av egna reflektioner och 

kritik till eget arbete. Slutligen diskuteras studiens bidrag och dess samhälleliga 

aspekter samt förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultat av forskningsfrågor  
I detta kapitel sammanfattas resultatet som de olika forskningsfrågorna utmynnat i. 

 

5.1.1 Hur ser materialanskaffningsprocessen på Abetongs H-fabrik i 

Vislanda ut idag och hur påverkas den av den mänskliga faktorn? 

Genom observationer och intervjuer har en processkarta över 

materialanskaffningsprocessen skapats. I figur 16 illustreras processens olika 

aktiviteter samt i vilken grad vi funnit att dessa påverkas av den mänskliga faktorn. 

 
Figur 16 Materialanskaffningsprocessen och påverkan av den mänskliga faktorn (egen 
illustration) 
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Genom kartläggningen tydliggjordes att den mänskliga faktorn hade störst inverkan i 

behovsidentifieringen samt de aktiviteter som är närmst kopplade till denna aktivitet 

såsom inköpsanmodan samt orderläggning. Med denna information så kunde vi 

formulera nästa fråga för att råda bukt på problematiken som belysts genom 

kartläggningen. 

 

5.1.2 Vilka materialstyrningsmetoder skulle kunna användas för att 

minimera den mänskliga faktorns påverkan på 

materialanskaffningsprocessen? 

För att minska den mänskliga faktorns påverkan på Abetongs 

materialanskaffningsprocess föreslås användning av en materialstyrningsmetod. I 

fråga 1b presenteras fyra olika materialstyrningsmetoder samt vilka krav dessa ställer 

och hur väl de kan anpassas till Abetongs verksamhet. Resultatet av frågan 

presenteras i en matris (figur 17) som går att se på nästkommande sida. I figuren visas 

Abetongs nuläge, de olika materialstyrningsmetodernas förmåga att minska påverkan 

från den mänskliga faktorn i de olika aktiviteterna samt vilket behov av förändring 

som behövs för att få dessa att fungera på Abetong. 



 94 

 
Figur 17 Matris över jämförda materialstyrningsmetoder (egen illustration) 
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5.1.3 Hur ser uttagsprocessen ut på Abetongs H-fabrik i Vislanda idag? 

Abetongs uttagsprocess består i dagsläget av fyra huvudsakliga aktiviteter. Processen 

initieras av att en gjutstation är tom varför produktionsoperatören hämtar ritningen till 

nästkommande produkt. Utifrån ritningens specifikationer över ingående 

komponenter plockar produktionsoperatören dessa komponenter från 

komponentlagrets hyllor. Därefter återvänder operatören till gjutstationen för att 

påbörja tillverkningen av produkten. Figur 18 (se nedan) illustrerar Abetongs 

uttagsprocess och hur dess ingående aktiviteter hänger samman. 

 

 

 
Figur 18 Processkarta över uttagsprocessen (egen illustration) 

 

Förutom identifiering av de ingående aktiviteterna i uttagsprocessen är det viktigt att 

studera tillvägagångssättet. Under kartläggningen av denna process 

uppmärksammades avsaknaden av samordning, varje produktionsoperatör står för 

sina egna uttag och på så vis missas fördelar som hade kunnat utvinnas via 

samordnade uttag. Därför har fråga 2b formulerats för att studera hur uttagsprocessen 

påverkas av samordnade uttag. 
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5.1.4 Hur påverkas uttagprocessen av att samordna uttag?  
Vid en samordning av uttag så förändras uttagsprocessen. Aktiviteter tillkommer och 

vid en första anblick så kan det se ut som att processen har blivit mindre effektiv i och 

med att aktiviteter tillkommit. Processen påverkas av vilken plockstrategi som 

används och aktiviteten sortering har lagts i en annan färg i processkartan (figur 19) 

eftersom den inte alltid är nödvändig.  

 

Aktiviteten “Redovisning av lageruttag” och kontrollaktiviteten “Finns komponenter 

att tillgå” står till viss del i kontrast till varandra beroende på om, och i så fall vilken, 

materialstyrningsmetod som implementeras. Vid användning av MRP eller 

beställningspunktsystem så kommer aktiviteten “Redovisning av lageruttag” att vara 

högst aktuell medan det vid användande av kanban eller tvåbingesystem är 

kontrollaktiviteten “Finns komponenter att tillgå” som blir aktuell. Även en aktivitet 

som kallas “placering på avlastningsytan” som består av mellanlagring har lagts till. 

Detta eftersom det vid införandet av samordnade uttag förväntas att uttagen görs i 

förväg och att det därför finns ett behov av mellanlagring i detta utrymme.  

 

 
Figur 19 Processkarta över den samordnade uttagsprocessen (egen illustration) 
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Genom att samordna processen så möjliggörs användning av alternativa 

uttagsstrategier vilket kan ses som en positiv effekt av samordningen då dessa 

strategier i många fall är mindre tidskrävande än dagens orderplockning. Genom 

synergieffekter så uppnås en ökad expertis hos den operatör som ansvarar för uttagen 

vilket leder till minskad tidsåtgång per uttag. Slutligen så frigörs tid för 

produktionsoperatörerna som nu kan fokusera på sin kärnaktivitet, d.v.s. att producera 

betongelementet.   
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5.1.5 Vilka krav på lagerlayouten ställs vid en förändring till samordnade 

uttag? 
Utifrån den nya process som föreslagits för samordnade uttag har komponentlagrets 

layout anpassats. Den nya layouten gör plats för en större arbetsbänk som kan 

användas till sortering av komponenter, hantering av ritningar samt har plats för en 

dator varifrån inrapportering kan ske. Dessutom tas hyllan till höger om öppningen 

mot produktion åter i bruk för mellanlagring av plockade ordrar i väntan på 

upphämtning av produktionsoperatör. Förutom anpassning som riktas mot 

samordnade uttag har fristående hyllor tagits bort och ersatts med mer förvaring längs 

väggarna för att öppna mer golvyta vilket underlättar för trucktrafik samt plockarens 

möjlighet att ta sig till hyllorna obehindrat trots att tillfällig lagring av pall sker på 

golvet. Figur 20 (se nedan) visar den föreslagna lagerlayouten. 

 

 
Figur 20 Lagerlayout anpassad för en samordnad uttagsprocess (egen illustration) 
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5.2 Egna reflektioner 
Studien tar avstamp i en kartläggning av materialanskaffningsprocessen vilken sedan 

utvärderas och förbättringar föreslås, för att sedan upprepa samma tillvägagångsätt för 

uttagsprocessen. Upplägget kändes naturligt och gav författarna möjlighet till att 

formulera forskningsfrågor i ett tidigt skede. I efterhand har avsaknaden av ett 

helhetsperspektiv upptäckts då den första frågan ämnar behandla 

materialanskaffningsprocessen och den andra uttagsprocessen. Detta har lett till att 

kopplingar mellan de båda processerna inte kunnat hanteras i analyskapitlen varför de 

istället diskuterats i de deldiskussioner som presenteras efter analyserna i fråga 2.  

 

Vid en samordning av uttagsprocessen kan vi se en stor påverkan på 

materialanskaffningsprocessen och dess svaga punkter. Detta berör 

behovsidentifieringen och kommunikationen av denna till Inköpsansvarige. Då 

uttagsprocessen är samordnad kommer vi ifrån många av de problem som presenteras 

i fråga 1 dock kvarstår påverkan från den mänskliga faktorn till viss del då det 

fortfarande faller på personen i fråga att fysiskt inventera lagernivåer om ingen 

materialstyrningsmetod implementerats. Den mänskliga faktorn kan dock sägas 

minska eftersom synergieffekterna ökar expertisen hos den ansvarige för 

uttagsprocessen. 

 

Beställningspunktsystem är en av de materialstyrningsmetoder som granskas i fråga 1. 

Denna metod kräver att lagersaldo följs upp på ett bättre sätt en vad de gör idag. Ett 

bra sätt att göra detta är genom att inrapportera uttag ur komponentlagret i ett 

datasystem. Detta har tidigare ansetts vara svårt att genomföra när 

produktionsoperatörerna själva gjort uttag eftersom de inte har de kunskaper som 

krävs. Med en ansvarig för samtliga uttag ökar möjligheten till att utbilda denne i 

exempelvis inrapportering i affärssystemet. Redovisning av lageruttag har teoretiskt 

föreslagits vara en aktivitet som ingår i uttagsprocessen och även detta skulle kunna 

utföras från den arbetsbänk som fått en väl tilltagen yta i den nya layout som 

föreslagits.    

 

  



 100 

5.3 Kritik till eget arbete 
Studiens upplägg vilken nämns i början av de egna reflektionerna kan till viss del ses 

som kritik till det egna arbetet. Författarna har under studiens gång insett att det finns 

stora fördelar i att insamla så mycket information som möjligt innan 

förbättringsarbetet påbörjas. Från denna upptäckt drar författarna lärdom till framtida 

arbete.  

 

När mätningen gjordes så producerades endast en viss typ av element som innehåller 

färre komponenter än vad elementen som gjuts under andra tidsperioder gör. Det 

verkar därför som att studien utförts under gynnsamma förhållanden vilket kan ha lett 

till att vissa eventuella problem och svårigheter inte upptäckts. 

 

5.4 Studiens bidrag och samhälleliga aspekter 
Denna studie bidrar främst till att Abetong får ett objektivt beslutsunderlag som de 

kan utgå ifrån då de strävar efter att förbättra arbetet i och kring komponentlagret. 

Studiens syfte har i första hand inte varit att teoretiskt bidra till området. Dock kan 

den jämförelse som gjorts av olika materialstyrningsmetoder och dess påverkan på 

den mänskliga faktorn (se figur 17) sägas vara av nytta teoretiskt då vi i den litteratur 

vi studerat inte sett någon liknande jämförelse.  

 

I dagsläget vet Inköpsansvarige endast om en viss komponent behöver beställas eller 

ej, alltså inte vad som behöver beställas inom en snar framtid. I och med samordning 

och bättre informationsspridning kan inköpen planeras på ett mer rationellt sätt och på 

så vis kan onödiga transporter minskas och fyllnadsgraden i kvarvarande ökas. Detta 

har en positiv påverkan på miljön vilken är en viktig samhällelig aspekt.  

 

Vid besök på Abetong har vi sett att komponentlagret vid vissa tillfällen ockuperats 

av pallar som placerats på den lediga golvytan. Dessa har försvårat arbetet med 

påfyllnad och uttag ur lagret. När vi utformade förslaget till en ny layout hade vi detta 

i åtanke och genom att ta bort fristående hyllor ämnar vi bidra till en öppnare layout 

som bidrar till en bättre arbetsmiljö i komponentlagret.   
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5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie begränsar sig till komponenter som gjuts in i betongelement i 

produktion. Dock finns det en till process som är knuten till komponentlagret. Detta är 

processen som berör komponenter som skickas med betongelementen till kund istället 

för att gjutas in i dem. Anskaffningen ser likandan ut som för ingjutningsgodset och 

har samma problem, dock ser uttagsprocessen annorlunda ut och till viss del hanteras 

andra komponenter. En fortsatt studie på denna uttagsprocess är ett förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Vidare hade det även varit intressant att studera liknande fall på Abetongs övriga 

fabriker. Denna studie har gjorts på Abetongs H-fabrik i Vislanda men det finns även 

ett intresse av att undersöka hur resultatet hade kunnat implementeras på Abetongs 

andra fabriker. Vi har under studiens gång kunnat se att Abetong i Vislanda 

underutnyttjar sitt affärssystem och ser stor potential till användning av det. Hur 

arbetet  med detta hade kunnat ske är ytterligare ett uppslag för vidare forskning.  
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Produktionsoperatören; Intervjuad:2016-04-05 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 - intervjuer 

Intervju med Inköpsansvarige 1/3 2016 

 

Frågor: 

När görs beställningar av komponenter? 

Hur lång är ledtiden? 

Vad har komponenterna för värde, generellt? 

Hur avgörs beställningskvantiteter? 

Hur stor är den maximala tillverkningsvolymen? 

Hur många leverantörer använder man sig av? 

 

Intervju med Komponentlageransvarig 1/3 2016 

 

Frågor: 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Hur ser placeringen av komponenterna ut?  

Vad ser du för förbättringsmöjligheter för hanteringen av komponenter? 

Vilka är de största problemen vid hantering av komponenter? 

Hur går det till när komponenter inkommer till lagret? 

 

Intervju med Produktionsoperatören, Inköpsansvarige och Transportplaneraren 5/4 

2016  

 

Frågor: 

Hur ser operatörens plockningsprocess ut?  

Hur vet denne vad som ska plockas? När får han reda på detta? 

Hur lång tid tar plockningsprocessen? 

Hur ofta är det så att komponenten inte ligger på sin plats? 

Vad gör ni då? 

Är det problem med att saker ligger i vägen då plockning ska ske? 

Plockar ni ibland direkt från tältet? 
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7.2 Bilaga 2 - Ritning över Abetongs H-fabrik i Vislanda 

 

 

 

 


