
2005:319 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Träpaketshantering
Elof Hansson Bygg-Gross AB

 Frida Höglund
 Johan Sundström

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Industriell ekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Industriell logistik

2005:319 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--05/319--SE



 

 I

Förord 
Detta examensarbete har utförts på två byggvarugrossister Bengtsson & Gedelius AB 
och Timber Trading AB. Personal på alla delar av de två företagen har varit mycket 
hjälpsamma, vilket har bidragit till hög motivation hos examensarbetarna och att 
arbetet fungerat bra.  
 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare på företaget, Peter Kalin, för den hjälp, de 
råd och tips han gett under arbetets gång. Vår handledare på Luleå Tekniska 
Universitet, Torbjörn Wiberg, vill vi även tacka och då framförallt för att han i ett 
tidigt skede av examensarbetet styrt in oss på rätt spår.  
 
Luleå den 19 december 2005 
 
 
 
Frida Höglund Johan Sundström 
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Sammanfattning 
De två byggvarugrossisterna Bengtsson & Gedelius AB och Timber Trading AB ska i 
januari 2006 bilda Elof Hansson Bygg-Gross AB. I samband med sammanslagningen 
skall även affärssystemen sammanfogas. Syftet med examensarbetet är att, med 
tonvikt på informationsflöden, undersöka, beskriva och jämföra 
träpaketshanteringen på Bengtsson & Gedelius AB och Timber Trading AB. 
Undersökningen har resulterat i förbättringsförslag som kan vara till hjälp vid 
sammanslagningen av de två företagen. Jämförelsen av teori och nuläge resulterade i 
ett idealfall vilket i sin tur synliggjorde förändringsbehoven. Möjliga åtgärder för att 
uppfylla dessa förändringsbehov har sedan arbetats fram.  
 
Träpaketen hanteras på ett annat sätt, i affärssystemet, än övriga produkter. En stor 
mängd varianter, med olika längder, lagerförs. Det plockas brädor ur träpaketen och 
dessa förändras därmed. Inget träpaket är det andra likt, även om det handlar om 
samma profil och längd. Detta ger svårigheter om träpaketen ses som individer i 
affärssystemet. Bengtsson & Gedelius har ett disponibelt lagersaldo men ingen 
information om enskilda träpaket. Timber Trading har i sin tur information om 
individuella träpaket men inget fungerande disponibelt lagersaldo. 
Informationskvaliteten är relativt låg på båda företagen, delvis beroende på hur 
affärssystemen är uppbyggda, men även på grund av processer som inte fungerar 
optimalt.  
 
Analysen visar att träpaketen bör hanteras som individer i affärssystemet. 
Informationen bör vara korrekt, komplett och tidsaktuell. Rätt information bör finnas 
tillgänglig för rätt person i affärssystemet. Lagersaldo och disponibelt lagersaldo ska 
kunna ses av säljarna. Analysen visar även att uppmärkning och nivå på 
artikelnummer bör ses över.   
 
Förslagen som tagits fram för att förbättra informationskvaliteten innefattar en 
modifierad trähanteringsprocess samt att öka processtänkandet på företaget. Ett 
principiellt sätt att, i affärssystemet, koppla samman individuella träpaket med ett 
disponibelt lagersaldo har arbetats fram. Examensarbetarna föreslår att virke med 
olika längder så långt som möjligt ska ha olika artikelnummer. Detta för att lättare 
kunna visa relevant information för säljarna, få bättre statistik över lagerförda 
produkter, samt för att förbereda för streckkoder. En konsekvent uppmärkning av 
lagerplatser och träpaket är viktigt. Denna uppmärkning kan till att börja med göras 
utan användandet av streckkoder. Lagerplatserna kan märkas upp enligt det system 
som idag finns på Bengtsson & Gedelius AB. I ett senare skede kan delar av 
Skogsindustriernas standard för träpaketsuppmärkning med streckkoder användas, 
detta för att ytterligare öka saldosäkerheten. När de övriga åtgärderna är utförda 
rekommenderas slutligen ett ökat samarbete med leverantörerna. 
 
Minskade hanteringskostnader, kortare ledtider och korrekta lagersaldon är effekter 
som kan åstadkommas om förbättringsförslagen genomförs. Åtgärderna skulle även 
leda till bättre information för säljarna och skapa förutsättningar för en bättre 
lagerstyrning.   
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Abstract 
Bengtsson & Gedelius AB and Timber Trading AB are two wholesalers of building 
material. In January 2006, they will merge to form a company named Elof Hansson 
Bygg-Gross AB. Their two Enterprise Resource Planning systems (ERP system) 
should be integrated into one. The purpose of this master’s thesis is to investigate, 
describe and compare the handling of wood product packages at Bengtsson & 
Gedelius AB and Timber Trading AB. Information flows are the focus of the work. 
The result of the investigation includes a set of suggestions to improve the wood 
handling process. From reports and literature an ideal case was created which, 
compared to the present state in the companies, made the need for change visible. 
Possible measures to fulfill these needs for change have then been developed.  
 
A large number of packages with variable lengths and sizes are stored in the 
warehouse. Single wood items are picked from the packages and their size hereby 
decreases with time. This means that no wood package is like any other, even if it 
contains the same article with the same length. The variations make it difficult to 
handle the wood packages as individuals in the ERP system. Bengtsson & Gedelius 
ERP system shows the available inventory balance and no information about single 
packages. Timber trading, on the other hand, has information about single packages 
but no correct available inventory balance. The information quality is rather low at 
both companies due to how the ERP system is built and also from the fact that the 
processes are not working as well as they could.  
 
The analysis shows that the wood packages should be treated as individuals in the 
ERP system. The information should be correct, complete and with no time-lag. The 
right information should be available to the right person. Inventory level and 
available inventory should be visible to the sales personnel. The analysis also shows 
that labels and level of article numbers should be worked on and thereby improved.  
 
The suggestions for improvements contain a modified wood handling process and 
continuous process development. One approximate way of how to solve the problems 
with individual packages in the ERP system is presented. Wood articles of different 
lengths should have separate article numbers instead of one number containing many 
lengths. This measurement is suggested to be able to provide relevant information for 
the sales personnel, to get better statistics about articles and to prepare for bar codes.  
 
A consistent labeling of storage places and wood packages is crucial. To begin with 
this labeling can be done without the use of bar codes, and the labeling of storage 
places can be done according to the system already in use at Bengtsson & Gedelius 
AB. In the future, parts of the bar code standard of “Skogsindustrierna” can be used 
to further improve the accuracy of inventory balance. Increased cooperation with 
suppliers is recommended when the first measurements are done.  
 
Lower handling costs, shorter lead times and correct stock balance are outcomes that 
can be achieved if the suggestions for improvement are made. The improvements 
could also give better information to the sales personnel and create the conditions for 
better inventory control. 
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Terminologi 
 
Artikel: En bräda med given profil och kvalitet. I förbättringsförslaget ingår även 
längd. 
 
Blocklager: En kombination av djuplagring och fristapling av gods. 
 
Fasta lagerplatser: Varje produkt har en bestämd plats.    
 
Flytande lagerplatser: Produkter kan placeras var som helst i lagret och det finns 
ett datorsystem som kopplar produkt och plats. 
 
Funktion ”Artikeluppgifter”: Funktion i Jeeves som visar data om artiklar. 
 
Funktion ”Fråga träpaket”: En specialskriven funktion i Jeeves. Finns bara på 
Timber Trading. ”Fråga träpaket” visar detaljerad information om varje träpaket. 
 
Halvpaket: Paketet som är ungefär 0,5 m högt. 
 
¾ paket: Paketet som är ungefär ¾ m högt. 
 
Helpaket: Paket som är ungefär 1 m högt.   
 
Inleveransregistrering: Registrering av mottagna produkter i Jeeves. 
Registreringen bygger på beställning som är införd i Jeeves och innebär en 
uppdatering av lagersaldot. Funktionen för inleveransregistrering heter i Jeeves 
"Beställning, inleverans" 
 

Jeeves: Affärssystemet Jeeves Enterprise™ utvecklat av Jeeves Information Systems 
AB. 
 
Leveransspecifikation: Ett dokument som skickas från leverantören då lastbilen 
lastats med gods. Innehåller detaljerad information om varje träpaket.  
 
Längdpaket: Ett träpaket med brädor av endast en längd. 
 
Manuell lagertransaktion: Uppdatering av lagersaldot. Lagersaldot ökas eller 
minskas utan koppling till beställning eller kundorder.  
 
Minnessystem: Produkter kan placeras var som helst i lagret och kopplingen 
mellan produkt och plats finns i lagerpersonalens huvud.  
 
RFID: Radio Frequency Identification. En teknik som med hjälp av radiosignaler 
skriver och läser information på en tagg. Taggen är informationsbärare och 
motsvarighet till streckkod. RFID används för att identifiera och spåra produkter. 
 
Truckpaket: Ett träpaket med varierande längder på brädorna.  
 
Träpaket: Ett kolli av brädor. Paketen är ca en meter breda och har varierande 
längd och höjd.  
 
Återrapportering: Registrering av utlevererade produkter i Jeeves. Registreringen 
bygger på order som är införd i Jeeves och innebär i regel en uppdatering av 
lagersaldot. Återrapporteringsfunktionen i Jeeves heter "Utplock, leveransorder" 
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1 Inledning 
Här förklaras problemställningarna som ligger till grund för examensarbetet. 
Utgående från bakgrunden presenteras arbetets syfte och problemformulering. 
Även avgränsningar och rapportstruktur beskrivs. 

1.1 Bakgrund 
Elof Hansson är ett globalt handelsföretag som omsätter cirka 6.5 miljarder kronor. 
Verksamheten är uppdelad i tre olika affärsområden, skogsprodukter, 
industriprodukter och konsumentprodukter. Elof Hansson köpte för 20 respektive 25 
år sedan upp två olika byggvarugrossister, Timber Trading AB samt Bengtsson & 
Gedelius AB. De lagerför en mängd snickeri-, bygg- och trävaror. De två företagen har 
arbetat helt skilda från varandra, med olika VD och styrning.  
 
De två företagen ligger dessutom på tre skilda orter och har därmed olika 
företagskulturer och olika sätt att arbeta. Timber Trading ligger i Göteborg och 
Bengtsson & Gedelius har verksamhet i Trollhättan och Karlstad. Tillsammans har de 
en omsättning på ungefär 600 miljoner kronor. De ska nu slås samman för att bilda 
enheten Elof Hansson Bygg-Gross AB. Istället för att konkurrera ska företagen 
samarbeta och lära sig av varandra.  
 
Under de senaste årtionden har förekomsten av mellanhänder i leverantörskedjor, så 
som detaljister och grossister, ifrågasatts. Inom olika branscher har någon av dessa 
eller båda eliminerats som ett sätt att effektivisera distributionssystemen. För att en 
grossists existens ska motiveras krävs att den bidrar med mervärde för konsumenten. 
(Mattsson, 2002) 
 
Kedjebildningar och stora varuhus är i dag påtagliga konkurrenter till Bygg-Gross. 
Grossisten har dessutom inte längre ensamrätt på varor från leverantörerna. Bygg-
Gross potentiella och aktuella kunder kan därmed handla direkt med sågverken.  
 
Kärnverksamhet för Bygg-Gross är att lagerhålla ett brett sortiment som därmed är 
snabbt åtkomligt. Genom att hålla ett brett sortiment kan detaljisterna köpa in en 
stor del av sina varor från samma företag. Då Bygg-Gross kan erbjuda ett stort utbud 
av varor och minskad arbetsbelastning för detaljisten skapas ett mervärde för 
kunden. Egna chaufförer som regelbundet besöker kunderna medför en direkt 
kundkontakt. 
 
Det är viktigt att hela tiden förbättra verksamheten för att inte hamna efter 
konkurrenterna och sammanslagningen kan ses som en del av detta. För att bättre 
kunna styra lagret och ytterligare öka konkurrensfördelen gentemot konkurrenterna 
har Bygg-Gross ledning beslutat att införa ett gemensamt affärssystem för de två 
företagen. Kommande sammanslagning av affärssystem kräver grundligt 
förberedande arbete. På Timber Trading och Bengtsson & Gedelius används i dag två 
olika versioner av affärssystemet Jeeves Enterprise™ (Jeeves), som dessutom 
anpassats på olika sätt efter företagens önskemål.  
 
Att man valt att undersöka just hanteringen av träpaket beror på att det handlar om 
en mer komplex produkt än för företagets övriga varor. Vid uttag ur lagret av till 
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exempel ett fönster kommer lagersaldot för dess artikelnummer att minska med en 
enhet. Vad gäller träpaket så är det inte lika enkelt.  
 
Kunden efterfrågar i regel hela träpaket. Paket som innehåller samma artikel 
innehåller varierande antal löpmeter när de kommer från leverantören. Detta beror 
på att råvaran, alltså stockarna, är olika. Sågverken maximerar utbytet av varje stock 
och därmed får träpaketen en viss spridning i antal löpmeter. Vid uttag ur lagret av 
ett träpaket minskar således inte lagret med en enhet träpaket utan med ett 
varierande antal löpmeter. Kunder kan även beställa delar av ett paket, alltså ett 
bestämt antal löpmeter. Brädor plockas då ut ur paketet och dess löpmeterantal 
förändras. Träpaketens dynamiska karaktär gör att de inte utan vidare kan behandlas 
som andra produkter när det gäller uppmärkning och hantering i affärssystemet. 
 
Säljarnas och inköparnas information om vilka produkter som finns i lagret byggs 
idag upp av lagersaldon i affärssystemet, men också genom att de går ut i lagret och 
ser vad som fysiskt finns där. En av anledningarna till att man inte fullt ut använder 
sig av affärssystemet är att informationen som syns där inte alltid är tillräcklig eller 
helt tillförlitlig. 
 
Ett ”väl fungerande” system för träpaketshantering finns inte på någon av orterna. 
Detta beror till viss del på problematiken med träpaketens dynamiska karaktär. 
Affärssystem och rutiner bör ses över för att kunna skapa en effektiv gemensam 
träpaketshanteringsprocess. Detta är bakgrunden till examensarbetet 
”Träpaketshantering på Elof Hansson Bygg-Gross”  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att, med tonvikt på informationsflöden, undersöka, 
beskriva och jämföra träpaketshanteringen på Bengtsson & Gedelius AB och Timber 
Trading AB.  
 
Undersökningen ska resultera i förbättringsförslag som kan vara till hjälp vid 
sammanslagningen av de två företagen. 
 

1.3 Avgränsningar 
Endast trävaror som lagerhålls i form av träpaket undersöks i denna rapport. De 
träpaket som går direkt från leverantör till kund och alltså inte passerar lager 
behandlas inte. Träpaket som hanteras i Timber Tradings hyvleri, beaktas endast vad 
gäller in- och utleverans ur trälagret.  
 
När förslag till förbättringar tas fram skall möjligheter till att lösa problem med en 
viss teknik diskuteras, men inte olika former av hårdvarulösningar. Det ingår inte 
heller i uppgiften att implementera eventuella förslag eller beräkna kostnader.  
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1.4 Rapportstruktur 
 
1 Inledning - Här förklaras problemställningarna som ligger till grund för 
examensarbetet. Utgående från bakgrunden presenteras arbetets syfte och 
problemformulering. Även avgränsningar och rapportstruktur beskrivs. 
 
2 Metod - Metodkapitlet kopplar teori om undersökningsmetod till den metod som 
verkligen har använts i arbetet. Arbetet har utförts som en fallstudie. Det har följt 
Y-modellen som beskrivs med ord och bild. Vidare beskrivs tillvägagångssättet med 
en enkel figur. 
 
3 Teori - I kapitel tre presenteras teori om affärssystem, lager, processutveckling 
och identifieringssystem. Två viktiga streckkodsstandarder beskrivs. Här 
behandlas även Skogsindustriernas rekommendationer för identifiering av 
träpaket. 
 
4 Nuläge – Kapitel fyra beskriver träpaketshanteringen på de tre olika orterna, 
Karlstad, Trollhättan och Göteborg. Genom flödesdiagram fås en god överblick 
över hur det fysiska flödet av träpaket är kopplat till informationsflöde och 
affärssystem. Uppmärkning och lagerstruktur beskrivs också. 
 
5 Analys – Här jämförs nuläge med teori. Analysen ligger till grund för vad som 
skulle kunna vara ett idealfall. Idealfallet beskrivs i kapitel sex. 
 
6 Idealfall – Ett idealfall för en byggvarugrossist presenteras i detta kapitel. 
Idealfallet bygger på tekniklösningar som i dagsläget kanske inte kan motiveras 
ekonomiskt. Det kan dock ses som en beskrivning av önskvärd situation. I kapitel 
åtta ”Förbättringsförslag” beskrivs de åtgärder som är rimliga att utföra i ett första 
steg. 
 
7 Förändringsbehov – Idealfallet jämförs med nuläget vilket ger de viktigaste 
förändringsbehoven. Dessa är sammanställda i tre steg. 
 
8 Förbättringsförslag – Kapitel åtta beskriver detaljerat för varje steg de 
möjliga åtgärder och förslag till förbättringar som arbetats fram. Förbättringarna 
syftar till att uppfylla förändringsbehoven. 
 
9 Rekommendation – Här sammanfattas de åtgärder som är viktigast och bör 
genomföras först. 
 
10 Diskussion - I detta kapitel diskuteras projektet, projektets genomförande och 
vad som kunde ha gjorts annorlunda.
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2 Metod 
Metodkapitlet kopplar teori om undersökningsmetod till den metod som verkligen 
har använts i arbetet. Arbetet har utförts som en fallstudie. Det har följt Y-modellen 
som beskrivs med ord och bild. Vidare beskrivs tillvägagångssättet med en enkel 
figur. 

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning 
Kvantitativt inriktad forskning innebär forskning där mätningar görs vid 
datainsamlingen. Dessa data analyseras och bearbetas med statistiska metoder. 
Kvalitativ forskning fokuserar istället på ”mjuka”data vid datainsamlingen, till 
exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. (Patel och Davidsson, 
2003) 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är en blandning av kvantitativ- och kvalitativ 
forskning vanligt i praktiskt forskningsarbete. De menar på att ett arbete inte behöver 
vara och ofta inte är rent kvantitativt eller rent kvalitativt utan hamnar någonstans 
mitt emellan dessa. Det som är avgörande för om man kommer att bedriva i 
huvudsak kvantitativ eller kvalitativ forskning är hur man formulerat 
undersökningsproblemet. (Patel och Davidsson, 2003) 
 
Problemformuleringen i detta examensarbete bestod av att undersöka, beskriva och 
jämföra hur träpaketshanteringen ser ut på tre olika orter. Detta för att sedan komma 
fram till förslag på hur träpaketshanteringen kunde förbättras. En stor mängd 
information bearbetades, men endast en liten del av denna fanns dokumenterad. Då 
informationen till största delen togs fram genom kontakt med personer på företaget, 
krävdes sovring och tolkning av informationen. Detta gjorde att arbetet var i 
huvudsak kvalitativt inriktat.    

2.2 Undersökningsmetod 
Då man vill inhämta ny kunskap är en undersökning att föredra. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) finns det flera olika typer av undersökningar, de vanligaste är 
explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. När det finns luckor i kunskaper 
kommer undersökningen att vara explorativ, utforskande. Det gäller då att inhämta 
så mycket kunskap som möjligt om ett givet område. Deskriptiva, beskrivande 
undersökningar är sådana som görs då det redan finns en viss mängd kunskap. 
Denna kunskap kompletteras med ytterligare information för att presenteras. (Patel 
och Davidsson, 2003) 
 
Problemet låg i att företaget inte exakt visste hur träpaketshanteringen utfördes, 
därför utformades examensarbetet som en undersökning. Undersökningen utfördes i 
två steg. 
 
1. Explorativ undersökning – användes i början för att belysa problemområdet. Den 

bidrog till ökad förståelse samt en möjlighet att bättre formulera problemet.  
 
2. Deskriptiv undersökning – användes för att beskriva nuläget på Timber Trading 

och Bengtsson & Gedelius.   
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När en undersökning utförs kan survey, fallstudie eller experiment användas. (Patel 
och Davidsson, 2003) 
 
Träpaketshantering kan ses som ett relativt avgränsat område inom företaget, därför 
valdes fallstudie som metod. Dessutom anser Yin (1994) att det är en bra metod då 
man vill svara på frågor som hur och varför.  
 
Enligt Yin (1993) kan en fallstudie ha olika delfallstudier. Träpaketshantering på Elof 
Hansson kan ses som ett fall. Då träpaketshanteringen och dess processer skiljer sig 
på de tre olika orterna, ses träpaketshantering i Karlstad, Trollhättan och Göteborg 
som tre delfall. 
 
Yin (1993) menar också att en explorativ fallstudie kan användas för att bättre 
formulera forskningsfrågan för ett andra steg. Samt att den deskriptiva fallstudien är 
bra när man vill beskriva ett fenomen i dess sammanhang, till exempel en process på 
ett företag.  
 
En beskrivning av vad som skall studeras, avgränsningar och en logisk plan för hur 
man kommer från början till slutet i studien bör formuleras noggrant i början av den 
deskriptiva fallstudien. Denna beskrivning bör göras så bra som möjligt från början, 
men även studeras och debatteras löpande under arbetets gång. Detta har stor 
betydelse för det slutliga resultatet. (Ibid.) 
 
Redan från början gjordes en beskrivning av tillvägagångssättet. Denna beskrivning 
kompletterades senare till att innefatta Y-modellen. 
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2.3 Y-modellen 
En analys inför ett förändringsarbete kan göras på flera olika sätt. En relativt allmän 
modell, Y-modellen (Se Figur 1), har utvecklats av den norske företagskonsulten Åge 
Sörsveen. I figuren representerar de fyllda cirklarna aktiviteter, medan rektanglarna 
står för information. Enligt Andersen (1994) passar modellen bra för att 
systemutveckling. 
 
Till skillnad från andra 
problemlösningsmodeller utgår inte 
Y-modellen från verksamhetens 
målbeskrivning, istället beskrivs 
nuläget. När nuläget är beskrivet, 
utgår man från detta för att ta fram en 
önskvärd situation. Denna situation 
kan betraktas som ett slags mål för 
verksamheten. När beskrivningen av 
önskvärd situation är färdig ställer 
man den mot nulägesbeskrivningen. 
De skillnader man ser används till att 
fastställa verksamhetens förändrings-
behov. Förändringsbehoven ordnas 
efter prioritet och därefter börjar en 
kreativ aktivitet som förhoppningsvis 
resulterar i flera förändringsförslag. 
Slutligen kan man göra ett urval av 
förslagen för att skapa en 
handlingsplan. I det sista steget tas 
hänsyn till de ekonomiska och 
resursmässiga begränsningar som 
finns (Andersen, 1994). 
 
Det sista steget ingår ej i examensarbetet. Istället lämnas en rekommendation av 
vilka åtgärder som bör prioriteras. 

Nulägesbeskrivning Beskrivning av
önskvärd situation

Beskrivning av de
viktigaste

förändringsbehoven

Handlingsplan för
utvecklingsarbetet

Möjliga åtgärder för
att tillfredsställa

förändringsbehoven

Beskriv nuläget Beskriv önskvärd
situation

Analysera
skillnaderna mellan
nuläge och önskvärd
situation

Utveckla förslag till
hur man ska möta
förändringsbehovet

Välj åtgärder

Figur 1: Y-modellen, fritt efter Andersen, 1994 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
I en fallstudie kan flera olika metoder kombineras för att få en så bra bild av 
undersökningsområdet som möjligt.  Datainsamlingsmetoder som kan användas 
enligt Yin (1993) är: Dokument, arkiv, intervjuer och observationer.  
 
En huvuddel av informationen i detta examensarbete har samlats in genom 
ostrukturerade intervjuer, direkta observationer och dokument. 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1999) pekar på vikten av att tänka på validiteten 
och reliabiliteten under studiens gång. Validitet är förmågan hos det valda 
instrumentet att mäta vad det är avsett att mäta. Reliabiliteten är trovärdigheten av 
mätinstrumentet. Den ifrågasätter om en annan forskare med samma mätinstrument 
hade kommit fram till samma resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999) 
 
Patel och Davidsson (2003) pekar på att man bör skilja på validiteten vid kvantitativa 
och kvalitativa studier. De menar att validitet i en kvalitativ studie snarare gäller hela 
forskningsprocessen. De hävdar att om en person ger olika svar på en kvalitativ fråga 
vid två olika tillfällen, så behöver det inte vara tecken på dålig validitet. Det visar 
kanske bara på att personen lärt sig något sedan det tidigare intervjutillfället eller fått 
nya insikter. Validitetsbegreppet närmar sig därmed reliabilitetsbegreppet i 
kvalitativa studier. (Patel och Davidsson, 2003) 
 
Reliabiliteten i en fallstudie kan, enligt Yin (1993), ökas genom utformande av en 
fallstudiedatabas. Det är en databas där alla dokument och insamlad data finns 
tillgängliga. Denna databas av information som kommer fram under studiens gång 
och som skapas fristående från rapporten medför bevis på hur resultatet kommit 
fram. Detta gör att forskaren kan kontrollera sina slutsatser under studiens gång och 
att en utomstående kan kontrollera arbetet i efterhand. (Yin, 1993) 
 
För att hålla en hög kvalitet på fallstudien bör man använda sig av flera olika källor 
enligt trianguleringsmodellen. Informationen från dessa vägs sedan samman för att 
ge en så fyllig och tillförlitlig bild som möjligt. (Ibid.) 
 
Genom att utnyttja flera datainsamlingsmetoder samt intervjua flera personer på 
företagen ökades reliabiliteten i undersökningen. För att öka validiteten har insatta 
personer läst igenom våra frågeställningar och intervjufrågor så att dessa är ställda 
på rätt sätt. Löpande reflekterades över om rätt frågor ställdes samt om samtalet 
hölls inom gränserna för vad som var avsett att undersökas. En fallstudiedatabas 
användes under hela projektet. 
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2.6 Beskrivning av tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet har sammanfattats i figur 2, nedan. Först gjordes en 
planeringsrapport innehållande bland annat metod och problembeskrivning.  
 
Sedan utfördes en explorativ 
under-sökning på Timber Trading 
i Göteborg. Den kan ses som en 
förberedande fallstudie eller en 
förundersökning. Syftet var att 
lära sig mer om företaget, 
processen och att bättre kunna 
formulera forskningsproblemet. 
De metoder som användes var 
samtal, ostrukturerade intervjuer 
med anställda, direkta 
observationen, och kontroll i 
affärssystemet 
 
Delfallstudierna utfördes som 
deskriptiva fallstudier där syftet var att beskriva trähanteringsprocessen. Processen 
definierades först, sedan sattes ramar upp för hur stor del av processen som skulle 
undersökas. Metoden som använts är flödesdiagram och orsak-verkan diagram. En 
nulägesbeskrivning inklusive processbeskrivning för de tre olika orterna gjordes och 
löpande söktes relevant teori.  
 
För att kunna ta fram en beskrivning av önskvärd situation, alltså ett idealfall, 
jämfördes nuläge och teori. Sedan användes Y-modellen i kombination med 
brainstorming för att ta fram förbättringsförslag. Likheter och olikheter jämfördes 
tillsammans med fördelar och nackdelar för varje ort. De bästa från varje ort 
kombinerades sedan till en enhetlig process som redovisades för företaget. En 
regelrätt handlingsplan för utvecklingsarbetet har inte gjorts då examensarbetet 
endast strävade mot att komma med förslag till förbättringar. Företagsledningen får 
efter examensarbetets färdigställande ta ställning till vad som skall genomföras.  

Figur 2: Tillvägagångssätt 

Förberedelse - planeringsrapport

Explorativ undersökning - förundersökning

Deskriptiv undersökning – tre delfallstudier

Y-modellen – jämförelse, analys och 
förbättringsförslag

Rapport och redovisning
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3 Teori 
I kapitel tre presenteras teori om affärssystem, lager, processutveckling och 
identifieringssystem. Två viktiga streckkodsstandarder beskrivs. Här behandlas 
även Skogsindustriernas rekommendationer för identifiering av träpaket. 
 
Virke till byggändamål kan delas in i kategorierna byggvirke, konstruktionsvirke, 
beklädnadsvirke, formvirke, ställningsvirke och virke till snickeri-industrin. Varje 
kategori innehåller olika trävaror med benämningar som till exempel ”klädsel 
finsågad gran”. Alla trävaror finns i olika profiler, längder och kvaliteter. Kvalitet 
brukar kallas sort. Det finns enligt svensk standard tre olika sorter, A, B och C. A kan 
in sin tur delas upp i A1-4. (Hansson, 1999) 

3.1 Affärssystem 
Ett lager existerar i två former, fysiskt och informationsmässigt. Båda formerna är 
lika viktiga då företag ofta fattar beslut grundat på vad som finns i affärssystemet. Det 
kan gälla för t.ex. planering, försäljning eller inköp. Det är viktigt att förstå att den 
fysiska produkten och information om produkten kan ha olika liv. En produkt kan till 
exempel vara uttagen ur lagret men i datorn ser det ut som att den fortfarande ligger 
där. Man måste veta hur både produkten och informationen flödar genom systemet. 
(Muller, 2003) 

3.1.1 Informationshantering 
Informationsflöden ligger till grund för de flesta affärsprocesserna. Viktigt här är rätt 
information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. 
(Informationslogistik, 2005) 
 
Detta åstadkoms genom en effektiv informationshantering, informationshantering 
blir en allt viktigare faktor i all industriell verksamhet. När informationsmängden 
ökar så ökar behovet av att identifiera och klassificera informationen. För att få 
lönsamhet i informationshanteringen bör man förbättra kvaliteten på informationen, 
minska kostnaderna och göra informationen tillgänglig för rätt personer. (Faktotum, 
2005) 
 
Kvaliteten på informationen är avgörande för analyser och beslut som tas inom ett 
företag. Informationskvalitet innebär hur väl den tillgängliga informationen uppfyller 
de krav som är ställda för ett optimalt beslutsfattande. Det som har betydelse för 
informationskvaliteten är korrekt information, tidsaktuell information och komplett 
information. (Mattson, 2002)  
 
Lägre kostnader kan fås genom att tiden som går åt till informationshantering 
förkortas. Om informationen inte finns tillgänglig för dem som behöver den, är 
informationen och dess kvalitet oväsentlig. (Faktotum, 2005)  
 
Skall två databaser slås ihop måste man gå igenom båda efter redundant information. 
Finns det flera artikelnummer på samma sorts produkt resulterar det ofta i att 
onödigt mycket produkter lagerförs. (Bragg, 2004) 
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3.1.2 Produkt kopplad till lagerplats 

Att spåra en vara när den läggs till, tas bort, eller flyttas är något som alla företag 
behöver göra. Oavsett om detta sker manuellt, automatiskt eller med streckkoder. 
Den bästa nu tillgängliga metoden för att göra detta är att använda sig av streckkoder 
eller RFID med handläsare som direkt kommunicerar med affärssystemet. Fel och tid 
ökar dramatiskt ju oftare en människa identifierar en produkt och för in 
informationen i en databas, och sen manuellt uppdaterar förändringar om plats och 
lagersaldo. Det är viktigt att registrera informationen om 
produktförändringar/förflyttningar så fort som möjligt i datasystemet. Så långt det är 
möjligt ska informationen i datorn stämma överens med vad som faktiskt ligger på 
lagerplatsen. Ju längre tid det går mellan en lagerförflyttning och uppdatering av 
lagersaldon, desto större är risken för fel, borttappade produkter och ökade 
kostnader. (Muller, 2003) 
 

För att ett lagersystem som kopplar produkt till en viss plats ska fungera krävs 
 
1. Ett tydligt artikelnummer på produkten 
2. En tydlig uppmärkning av enhet, till exempel paket, st eller kg 
3. En tydlig uppmärkning av ställage och lagerplatser 
4. En databas som knyter samman produkt och lagerplats 
5. En kontinuerlig uppdatering av lagersaldon 
 
Så lite data som möjligt ska föras in i datorn vid inleverans och lagerförflyttning, 
detta för att spara tid. Att använda streckkoder är ett snabbt alternativ. Strävan bör 
vara att eliminera all pappershantering. (Bragg, 2004) 

3.2 Processutveckling 
Processer är de fundamentala aktiviteter som företag använder för att göra sitt jobb 
och nå sina mål. Varje process har en in- och en utsida, däremellan sker en 
förändring eller värdeökning. Man kan se det som att varje process har en leverantör 
och en kund. Dessa kan även vara interna, till exempel olika avdelningar inom ett 
företag. Fördelen med att se ett företags aktiviteter som processer istället för 
avdelningar är att många aktiviteter spänner över flera avdelningar. En avdelning har 
ofta sina egna mål och resurser för att uppfylla dessa. En process däremot kan spänna 
över flera avdelningar och ha övergripande mål och kräva resurser från många 
avdelningar.  (Krajewski, 2005)  
 

Mentzer menar att många företag har en övertro på införandet av ny teknik. De är 
övertygade att med ett nytt it-system så kommer allt att fungera bättre. Så är inte 
fallet. Inget dataprogram kan idag göra något åt dåligt uttänkta processer. Steg ett är 
att designa bra processer, dessa kan sedan implementeras i datorprogram. Den 
information som systemvetarna behöver är: 
 

 Var processen startar 
 Processens mål 
 Stegen som krävs för att komma från start till mål 
 Människorna som är involverade i varje steg 
 Informationen de behöver för att fullgöra sin del av processen.  

(Mentzer, 2004) 
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Att ständigt förbättra sina processer är ett krav för att bibehålla konkurrenskraft. 
Men en process kan inte förbättras förrän organisationen vet hur den ser ut. 
Processkartläggning och processutveckling utförs systematiskt enligt följande. 
(Krajewski, 2005) 
 
1. Identifiera vilken process som bör förbättras 

Fokus bör ligga på kärnprocesser och deras underprocesser 
 
2. Gör en avgränsning över vart processen börjar och slutar 

Med hänsyn till vad som ska undersökas och vilka resurser som finns tillgängliga 
avgränsas processen till att varken vara för detaljerad eller för översiktlig 

 
3. Dokumentera vilka aktiviteter som utförs 

Dokumentationen utförs oftast genom flödesdiagram, service blueprints eller 
processtabeller 

 
4. Utvärdera processen 

För att kunna mäta, utvärdera och förbättra processer är det viktigt att införa 
nyckeltal. Dessa kan till exempel vara ledtid, antal fel eller kundnöjdhet. Man kan 
även använda sig av olika diagram, till exempel Pareto diagram eller orsaks-
verkan diagram. 

 
5. Förändra processen till det bättre 

Att enbart dokumentera en process är ingen värdehöjande aktivitet, såvida 
processen inte förbättras. Förbättringen går ut på att hitta skillnader mellan hur 
processen fungerar i dagsläget och hur den skulle kunna fungera. Sådana 
skillnader kan vara icke-logiska-, onödiga- eller saknande aktiviteter.  När 
förbättringsmöjligheterna är identifierade startar ett kreativt tänkande för att ta 
fram ett förslag hur processen borde se ut. Man kan för varje delprocess ställa 
frågorna. 

 
 Vad görs? 
 När görs det? 
 Vem gör det? 
 Vart görs det? 
 Hur görs det? 
 Hur mycket påverkar det nyckeltalen till det bättre? 
 Varför görs detta? 

 
Kreativiteten kan också stimuleras genom att brainstorming utförs för att finna 
förbättringsförslag. Ytterligare ett sätt att förbättra processer sker via benchmarking, 
alltså att processen jämförs med liknande processer som fungerar bättre på andra 
avdelningar eller företag. (Ibid.) 
 
6. Genomför förändringarna 
Många förbättrade processer blir aldrig genomförda. Det kan bero på att människor 
ofta är motsträviga till förändring. Det är mycket lättare att förändra något om de 
berörda själva har varit med och tagit fram förslag till förbättringen. Därför är det 
mycket viktigt att skapa delaktighet i arbetet med processförbättring. (Ibid.) 
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3.3 Lagerstruktur 
En mängd olika förvaringsmetoder finns, vanligast är att lagra produkter på 
lagerhyllor, så kallade ställage. Ställagelagring har fördelen att varje enskild lastpall 
är lätt att nå. Lättåtkomligheten har även sitt pris i och med att stora ytor i lokalen tas 
upp av truckgångar. Ett sätt att öka utnyttjandet av golvyta är att djuplagra 
produkter. Det vill säga att flera lastbärare med gods ställs bakom varandra. Vill man 
ytterligare öka fyllnadsgraden i lagret kan man använda sig av fristapling. Alltså att 
lastbärare med gods staplas ovanpå varandra. Förutom hög fyllnadsgrad är denna 
kombination kostnadseffektiv på grund av att det inte uppstår några kostnader för 
lagerinredning. I en stapel bör det stå samma typ av gods för att många omflyttningar 
ska undvikas. Detta kan i sin tur återigen minska fyllnadsgraden. En annan nackdel 
med djuplagring och fristapling är att bara godset i den yttersta raden är lätt 
tillgängligt. (Lumsden, 1989) Kombinationen av fristapling och djuplagring kallas på 
tyska blocklager (ROI Management Consulting AG, 2005). Blocklager kan ses som ett 
passande ord även på svenska. 
 
Vid utformandet av en lagerlokal bör hänsyn tas till tre kriterier; Hög fyllnadsgrad, 
ett minimum av transportarbete samt lättåtkomlighet. Ofta måste kompromisser 
göras på grund av någon begränsande faktor. (Lumsden, 1989) 

3.4 Uppmärkning 
Bragg (2004) menar att det är fundamentalt viktigt att snabbt och effektivt kunna 
hitta produkter i ett lager. Det inte finns inga nackdelar med att alla lagerplatser har 
en identitet och att alla lagerplatser märks upp. 
 
Lagerplatser kan märkas upp enligt flera olika principer. Det första man ska överväga 
är om märkningen ska vara helt sifferbaserad eller även innefatta bokstäver. Om 
informationen enbart ska läsas maskinellt är siffror att föredra medan en blandning 
av bokstäver och siffror är bättre om människor ska läsa informationen. En 
blandning av bokstäver ger en bättre läsbarhet än ett långt nummer samtidigt som en 
stor mängd variationer kan skrivas på en kort rad. (Muller, 2003) 
 
Att försöka läsa artikelnamn på produkterna är förenat med mycket felläsningar. För 
att eliminera många av dessa bör man tydligt märka upp produkter med ett 
artikelnummer och enhet. Lagerarbetare gör färre misstag när de ska matcha ett 
nummer på plocklistan med ett nummer på produkten än om de ska matcha ord eller 
förkortningar. (Ibid.)  
 
Det finns olika metoder för att få produkter uppmärkta. Man kan låta tillverkaren 
förse produkten med streckkod och/eller en mänskligt läsbar etikett. Alternativet är 
att märka produkterna vid mottagandet. (Ibid.) 
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3.5 Produktplaceringssystem 
För att långsiktigt hålla reda på vad som finns i lager måste det finnas ett system för 
hur man placerar produkterna. Det finns i huvudsak tre sätt att ordna produkt till 
lagerplats, dessa är minne, fast och flytande. I praktiken förekommer ofta varianter 
eller blandningar av dem. Ett zon-system är till exempel en variant av ett fast system. 
Vilket system som är bäst för ett givet företag beror på faktorer som lagerutrymme, 
IT-möjligheter och produkternas egenskaper. Företag som saknar ett fungerande 
system för lagerplatser lider av höga arbetskostnader på grund av att mycket tid går 
åt till att leta efter produkter. (Muller, 2003) 

3.5.1 Minnessystem 
När ett minnessystem används håller personalen i minnet var produkten finns. En 
produkt placeras på godtycklig plats. Utnyttjandegraden av lageryta kan därför hållas 
hög. Detta är ett enkelt system som kan användas utan mycket pappers- eller 
dataarbete. Ett minnessystem är beroende av människor och fungerar bara om dessa 
villkor uppfylls.  
 

 Det får enbart finnas ett begränsat antal lagerplatser.  
 Antalet varianter av produkter är begränsat.  
 Egenskaper som storlek och form måste skilja sig åt så att det går att identifiera 

produkterna.  
 Bara en eller ett begränsat antal anställda arbetar i lagret.  
 De anställda har inte andra uppgifter som tvingar dem bort från lagret.  
 Artiklarna ändras inte snabbt och det är inte så mycket lagerrörelser. 

 
Fördelar med ett minnessystem är att det är enkelt och utnyttjar utrymmet på ett bra 
sätt. Det kräver inte heller någon pappers eller datahantering för att binda en viss 
produkt till en viss plats. Nackdelarna är att systemet är beroende av minne, hälsa, 
tillgänglighet och inställning hos en eller ett fåtal medarbetare. Därmed är det sårbart 
för personalbortfall. Trots detta kan ett minnessystem fungera utmärkt om det 
handlar om en begränsad mängd artiklar på en liten yta. (Ibid.) 

3.5.2 Fasta lagerplatser 
Fasta lagerplatser fungerar så att varje produkt har tilldelade platser där ingen annan 
produkt får ligga. Ett system med fasta lagerplatser kräver mycket utrymme och 
utnyttjandegraden av ytan blir därmed låg. Detta beror på att företaget måste planera 
lagrets storlek efter den maximala kvantitet som kan tänkas behöva lagras samtidigt. 
En stor del av tiden kommer det därmed att finnas ett antal tomma lagerplatser. 
(Ibid.) 
 
Den stora fördelen med detta system är att lagerpersonal direkt vet var varje produkt 
finns. Detta gör att det går att förenkla inleveranser och uttag ur lagret genom att 
säga vart produkten ska placeras eller finns att hämta. Nya medarbetare behöver 
därmed mindre upplärningstid. Produkterna kan placeras i vilken ordning som helst, 
till exempel i nummerordning eller i den ordning de plockats från en lastpall med de 
tyngsta produkterna längst ner.  Nackdelar med fasta lagerplatser är att de är något 
inflexibla om man tar bort eller lägger till en produkt i sortimentet. (Ibid.) 
 
En variant av de fasta lagerplatserna är zoner. I en zon kan flera produkter med en 
gemensam egenskap placeras. Det passar även bra för produkter med olika storlek. 
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Precis som med de fasta lagerplatserna är det så att ju mer specifikt de olika 
produkterna tilldelas platser desto sämre utnyttjandegrad fås på lagret beroende på 
behovet av att planera efter maximala kvantiteter.  (Ibid.) 

3.5.3 Flytande lagerplatser 
Flytande lagerplatser utnyttjar lagerytan på ett bra sätt. I ett sådant system har inga 
produkter en tilldelad plats, ändå vet man vart alla saker är. Skillnaden mot ett 
minnessystem är att i det flytande systemet kopplas varje produkt ihop med den 
lagerplats produkten för tillfället ligger på. Detta sker oftast med hjälp av datorer. I 
minnessystemet däremot sker inte denna koppling mellan produkt och plats annat än 
i lagerarbetarnas huvud. (Ibid.) 
 
Detta system ger den bästa utnyttjandegraden samtidigt som en total kontroll finns 
över vart enskilda produkter ligger. Det kräver dock en konstant uppdatering av 
databasen så fort en produkt läggs in i lager, tas ut eller flyttas. Ett flytande system 
kan vara onödigt komplicerat när antalet produkter är litet. (Ibid.) 

3.5.4 Kombination av fasta och flytande lagerplatser 
Väldigt få lager är organiserade med rent fasta lagerplatser eller rent flytande 
lagerplatser. Ofta försöker företag med en kombination för att utnyttja fördelarna 
från båda typer. Det går för det mesta till så att viktigare produkter väljs ut och får 
fasta lagerplatser medan resten av produkterna placeras enligt den flytande metoden.  
Även om lagret är organiserat efter någon av de tre metoderna kan det ytterligare 
preciseras hur produkterna ska placeras. Ofta kan det ske genom att man tar reda på 
vilka produkter som omsätts snabbast och placerar dem lättåtkomligt. En annan 
variant är att placera produktfamiljer på samma plats. Kombinationer av dessa går 
också att göra genom att man tar reda på vilka produkter inom en familj som omsätts 
mest och placerar dem lättåtkomligt. (Ibid.) 

3.6 Identifieringssystem  
Ett identifieringssystem innehåller följande delar; objekt, identitetskod och 
informationsbärare. Objektet är varan som ska identifieras. Informationsbäraren är 
den teknik som används för att lagra identitetskoden. Den kan i praktiken vara en 
streckkod eller en RFID-tagg. Identifieringsprocessen kan sedan ske genom att 
streckkoden skjuts av eller att en RFID-läsare känner av och registrerar en tagg. 
(Lumsden, 1990) 

3.6.1 Informationsbärare 
Informationsbärare är i de flesta fall antingen etiketter, streckkoder eller RFID-
taggar. För att bibehålla konkurrenskraften måste företag vara beredda att investera i 
kostnadsbesparande teknik. En viktig faktor för effektiv handel är att få nödvändig 
information om varorna. Informationen ska vara snabbt överförbar och korrekt. 
Streckkoder fyller där en fundamental roll. (Maller, 2002) 
 
Det finns i huvudsak tre olika faktorer som kan vara avgörande för beslutet om det är 
lönsamt att införa RFID eller inte: för att få behålla kunder, för ökad effektivitet eller 
ökad spårbarhet. Den ökade effektiviteten kommer till exempel av att det går åt en 
mindre mängd arbete vid avläsning av en RFID-tagg än en streckkod. Detta för att det 
endast behövs liten eller ingen manuell hantering. Flera taggar kan läsas samtidigt 
oberoende hur dessa ligger. Detta bidrar även till en högre effektivitet. (GS1 Sweden, 
2005)  
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3.6.2 Olika standarder  
Det finns olika typer av standardiserade identitetskoder. Två vanliga standarder som 
kan nämnas är EAN13 och EAN128. En mängd andra finns och väljs beroende på 
tillämpningsområde. Båda kan skrivas antingen som en streckkod eller på en RFID 
tagg. (Streckkodsinformation, 2005) När EAN13 skrivs på en tagg ingår den i EPC 
Electronic Product Code. (GS1 Sweden, 2005) 
 
Vid val av streckkodstyp bör man ta hänsyn till faktorer som vilken streckkodstyp 
leverantörer och kunder använder, vilken typ av streckkodsläsare som skall användas 
och hur stort utrymme streckkoden får ta. (Streckkodsinformation, 2005) 
 
EAN13 är den mest använda inom handel, den är avsedd för konsumentvaror. I stort 
består den av ett GTIN Global Trade Item Number. Detta nummer kopplas sedan 
samman i en databas med information om produkten. (Ibid.) 
 
EAN128 har ett bredare användningsområde bland annat används den för att 
effektivisera lagerhållning och transport. Den här identitetskoden kan, förutom ett 
nummer för produkten, innehålla ytterligare information som till exempel vikt eller 
bäst före datum. Inom vissa branscher finns också myndighetskrav på spårbarhet och 
till detta är EAN128 mycket lämpad. EAN128 består av två funktioner, dels en 
streckkodstyp och dels en samling dataelement. Dessa dataelement kan anpassas till 
de behov som är aktuella i en given situation. (GS1 Sweden, 2005) 
 
Eftersom EAN-numret används för beställningar och statistik måste varje enskild 
artikel få ett unikt nummer. Med artikel menas här även artikelvarianter, det vill säga 
varan/artikeln i olika storlekar, färg, mängd, etc. GS1 Sweden rekommenderar även 
ett löpande artikelnummer i sifferform då det passar bra med den nummerserie 
företaget blir tilldelat. (Ibid.) 
 

3.7 Skogsindustriernas standard för identifiering av träpaket 
Branschorganisationen Skogsindustrierna (tidigare Svenskt Trä) har tagit fram en 
standard med rekommendationer för streckkodsmärkning av virkespaket. Den 
innefattar rekommendationer om hur paket ska märkas upp samt en standard för 
elektroniskt utbyte av information. Enligt Fredrik Maller använder endast några få 
företag Skogsindustriernas standard idag. Dessa är SCA, Setra och Bergkvist-Insjön. 
Moelven är på väg att börja använda Skogsindustriernas standard. 
 
Syftet med att utarbeta en standard för skogsindustrin är fördelarna man kan se i 
leverantörskedjan (supply chain). För att uppnå fördelar i hela kedjan måste varje 
paket märkas med en unik identitet, ”license plate” som kan läsas med Auto-ID. I 
praktiken betyder det en uppmärkning med streckkod. Denna identitet kan användas 
av alla intressenter längs leverantörskedjan ända till paketet öppnas och därmed 
förändras. (Maller, 2002) 
 
Att RFID ännu inte rekommenderas av Skogsindustrierna som automatisk 
identifikation beror på att det saknas en gemensam standard för RFID. För att uppnå 
ett brett genomslag i branschen krävs att tekniken är tillgänglig för en bred skara av 
aktörer. Detta krav uppfyller streckkoder i dagsläget, men inte RFID. (Olsson, 2005) 
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Fördelar med en standard är bland annat att kostsam pappersbaserad hantering kan 
minskas, att truckföraren får mer detaljerad information eller att kunden kan få en 
elektronisk paketspecifikation i förväg. Det senaste kan spara mängder av manuell 
registrering då ankomna varor bara kan prickas av istället för att manuellt föras in i 
systemet. (Maller, 2002) 
 
Uppmärkningen ska ske med etiketter enligt Figur 3 och 4. Etiketten i Figur 3 
behöver inte användas men är starkt rekommenderad. Den är stor och optimerad för 
läsning från truck. För att kunna läsas från trucken placeras etiketten på långsidorna 
av träpaketet. (Ibid.) 
 
Paketetiketten i Figur 4 skall sitta på kortsidan av paketet, den är mindre och 
anpassad för avläsning med handscanner. Den visas här utan text. I fältet ”Block 
Sawmill info” skall en rad information om produkten och producenten stå. Bland 
annat paketnummer, informationen om hur mycket virke paketet innehåller och 
vilken längd det har. (Ibid.) 
 
 

Figur 3 Paketetikett avsedd att läsas från truck Figur 4 Paketetikett för kortsidan av paketet 

 
Ytterligare en etikett kan komma ifråga och det är en tranportetikett med information 
om från och till vem paketet ska. Detta behövs endast då paketen ska till olika kunder 
via en terminal. (Ibid.) 
 
Produkter som har samma längd och profil är lämpliga att märkas med EAN13. Den 
uppmärkningen är alltså lämplig när det gäller produkter som är identiska. 
Identitetskoden används som en pekare för att komma åt information om produkten 
i en databas. När det gäller varor med samma profil men med olika längd passar 
EAN128 bättre för att märka produkten. I EAN128 kan både artikelnummer och 
längd uttryckas i streckkoden. (Ibid.) 
 
När det gäller uppmärkning av kollin kan båda varianterna användas. EAN128 bör 
dock användas när det gäller kollin som varierar i storlek, till exempel antal löpmeter. 
Ett paket är ett kolli av variabel storlek och således bör EAN128 användas. Paketens 
unika identitet, ”license plate” skapas genom att använda SSCC – Serial Shipping 
Container Code. (Ibid.) 
 
SSCC numret är ett världsunikt nummer som ges till enhetslast för att den ska kunna 
identifieras. En enhetslast är en enhet med valfri sammansättning för transport 
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och/eller lagring och som hanteras leverantörskedjan. Det innefattar hel- och 
blandpallar, rullburar, lådor eller en enskild förpackning som behöver spåras 
individuellt. (GS1 Sweden, 2005) 
 
SSCC numret är utgivet av GS1 Sweden och gör att leverantör, transportör och köpare 
kan identifiera kollit på samma sätt. Till standarden hör även ett enhetligt sätt att 
skriva ut palletiketter och överföra affärsmeddelanden. Det kan till exempel gälla 
leveransspecifikation innan pallen tagits emot. Detta underlättar för detaljhandlaren 
att kontrollera att det mottagna godset överensstämmer med det som beställdes. Den 
svenska transportbranschen rekommenderar streckkodsmärkning (EAN128) med 
EAN kollinummer i samband med transport. (Ibid.)  
 
Papinet WoodX är en global standard för transaktionsmeddelanden baserat på XML. 
WoodX standarden består av ett antal vanligt förekommande affärsmeddelanden 
inom trävaruhandeln och är i första hand utvecklad för relationen mellan sågverk och 
kund. Det är i främst kunderna som driver på utvecklingen av elektroniska fakturor 
och paketspecifikationer. (Olsson, 2005) 
 
Kombinationen av streckkodshantering och WoodX-meddelanden innebär en 
förändring av logistiken på två sätt. Paketen kan hanteras som individer istället som 
förut partivis. Den andra förändringen är att informationsflödet separeras från det 
fysiska flödet samtidigt som det fysiska flödet via streckkoder enkelt kan kopplas 
samman med informationsflödet. (Ibid.) 
 
Det finns inga tekniska hinder för att införa standardiserade informations och 
kommunikationslösningar. Nyttan för leverantörskedjorna är stor förutsatt att 
antalet användare av dessa standarder ökar markant. Automatisk identifiering utgör i 
sig ingen effektivisering av logistikkedjan men skapar förutsättningar för ett 
effektivare flöde. Att standarden ännu inte fått så stor genomslagskraft kan bero på 
det finns ett relativt stort antal små företag i branschen där resurser och teknisk 
kompetens saknas. Aktörerna känner i många fall inte varandras behov och förstår 
inte alltid nytta av att vara en effektiv länk i en leverantörskedja. Detta är särskilt 
viktigt när det gäller mindre aktörer. Några stora krav på tidsriktig information 
föreligger inte. Det handlar om timmar och dagar snarare än sekunder och minuter. 
Informationen bör nå mottagaren innan godset anländer vilket innebär att 
tidsfönstret för en transaktion kan ligga på några timmar upp till flera veckor. (Ibid.) 
 
Synen på trävaror håller på att förändras. Från en bulkprodukt där svinn och 
transportskador är allmänt accepterade till en individhanterad produkt med specifika 
kvaliteter. Kunderna efterfrågar leveranser av specifika paket vid angivna tidpunkter 
snarare än en viss volym en viss vecka. (Ibid.) 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitel fyra beskriver träpaketshanteringen på de tre olika orterna, Karlstad, 
Trollhättan och Göteborg. Genom flödesdiagram fås en god överblick över hur det 
fysiska flödet av träpaket är kopplat till informationsflöde och affärssystem. 
Uppmärkning och lagerstruktur beskrivs också. 

4.1 Företagen 
De två företagen har tillsammans en omsättning på ungefär 500 miljoner kronor. 
Karlstad har ungefär 20 % av omsättningen, Trollhättan 30 % och Göteborg står för 
ungefär 50 % av omsättningen.  
 
Bengtsson & Gedelius säljer främst till återförsäljare, medan Timber Trading även 
säljer till rikstäckande byggföretag och till industrin. Företagen har turbilar som efter 
ett fastställt schema levererar varor till återförsäljarna. Till skillnad från Bengtsson 
och Gedelius har Timber Trading en relativt stor andel hämtkunder, det vill säga 
kunder som själva hämtar sina beställda varor.  
 
I Trollhättan köps virket i huvudsak in från Norrland, medan virket i Karlstad köps 
in, från dess omgivning det vill säga framförallt från Värmland. I Göteborg köper 
man främst virke från södra Sverige.  

4.2 Pakethantering 
Varje trävara finns i olika profiler, längder och kvaliteter. Inom Bygg-Gross pratar 
man om tre olika kvaliteter, Norrländsk (N), Värmländsk (V) och Sydsvensk kvalitet 
(S). Det handlar då mer om varans ursprung än om vilken kvalitet enligt svensk 
standard den motsvarar. Generellt kan man säga att virke från Norrland håller högre 
kvalitet än sydsvenskt och värmländskt virke. 
 
Trävaror finns i en mängd olika varianter som uppstår genom olika kombinationer av 
profil, längd och kvalitet. Ett ”träpaket” är ett kolli av brädor. Löpmeterantalet i 
träpaket varierar på grund av sågverkens metod att optimera utbytet vid sågning. 
Paketen förändras dessutom vid plock. Detta då artiklar förutom att de säljs i form av 
helpaket, ¾-paket och halvpaket, även kan säljas som ett bestämt antal löpmeter.  
 

Figur 5 Truckpaket Figur 6 Längdpaket   

 
Ett träpaket kan ha olika mått beroende på trävarans profil och längd. Ett helpaket är 
cirka en meter högt och ett halvpaket är cirka en halv meter högt. Ett helpaket 
innehåller i genomsnitt 4m3 virke (se Figur 5), medan ett halvpaket i genomsnitt 
innehåller 2m3 (se Figur 5). Paket kan även benämnas ”längdpaket”, LP eller 
”truckpaket”, TP. LP innehåller brädor sågade till en viss längd (se figur 6) medan TP 
innehåller brädor av olika längder (se Figur 6). Truckpaketen kan i träbranschen ha 
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olika namn, truckpaket, fallande paket och kvastpaket är några. I den här rapporten 
används benämningen ”truckpaket”. En av anledningarna till att truckpaket finns är 
att sågverken i vissa fall optimerar brädlängderna för att få så kvistrent virke som 
möjligt. Många små återförsäljare efterfrågar också truckpaket för att få kunna ge 
sina kunder ett urval av olika längder. De norrländska sågverken sågar av tradition 
mer truckpaket. 
 
Paket lagras i ställage (se Figur 7) eller i så kallade blocklager (se Figur 8). I ställagen 
kan hända att man ställer två halvpaket på varandra.  

Figur 7 Ställage   Figur 8 Blocklager 

 

4.3 Affärssystem 
På de två olika företagen används affärssystemet Jeeves. Det är version sju och nio 
som används och anpassningar till respektive verksamhet är gjorda. Ingen koppling 
finns mellan affärssystemen och två olika databaser används således. De två 
företagen har delvis samma produkter men dessa har olika artikelnummer då 
systemen har utvecklats var för sig.  

4.3.1 Bengtsson & Gedelius 
Artikelnumret i systemet visar i regel en varas profil samt en förkortning av namnet. 
Till exempel har ”75*150 mm ohyvlad gran vb” artikelnumret 75150OHGVB.  
 
När det gäller trä så visar lagersaldot det totala antalet löpmeter för en artikel. 
Databasen har inte information om hur dessa löpmeter är fördelade i paket. Ett 
artikelnummer gör inte heller skillnad på längdpaket eller truckpaket och man vet 
således inte heller hur denna fördelning ser ut. Säljarna ser ingen information om hur 
stor del hel, halv eller ¾ paket som finns i lager. 
 
Då kunden beställer en trävara bokas ett bestämt antal löpmeter av i systemet. 
Antingen beställer kunden ett exakt antal löpmeter och när säljaren lägger en order 
så minskar det disponibla lagersaldot med så mycket. I det andra fallet beställer 
kunden ett paket istället för ett exakt antal löpmeter. Eftersom alla paket varierar i 
löpmeterantal fyller säljaren i ett genomsnittligt löpmeterantal för träpaketet. När 
sedan träpaketet återrapporteras korrigeras lagersaldot och den exakta mängden 
virke faktureras.  
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Kunden vet och accepterar att träpaket varierar i storlek. Ett träpaket ger ett något 
lägre pris per löpmeter än om kunden beställer ett bestämt antal löpmeter. Det lägre 
priset motiveras av att mindre arbete åtgår till att lyfta ett paket med trucken jämfört 
med att manuellt lyfta ut enskilda brädor. Systemet känner av när en order på ett 
genomsnittligt löpmeterantal, alltså ett träpaket, skapats. Genom att säljaren fyller i 
just detta löpmeterantal när en order skapas ger systemet automatiskt ett lägre pris 
till kunden   

4.3.2 Timber Trading 
I likhet till Bengtsson & Gedelius visar artikelnumret i regel varans profil och 
förkortning av namnet. Det som plockas som exakt antal löpmeter vill man ta ut ett 
högre pris för än det som plockas i form av paket, då löpmeterplock kräver mer 
arbete. Lösningen som valdes av Timber Trading för att ta ut ett högre pris vid plock 
av löpmeter var att tilldela varje produkt två artikelnummer. Skillnaden mellan dessa 
är att ”PKT” läggs till på slutet för att markera att det är ett helt paket som plockas. 
För att förenkla hanteringen på lagret bokas ibland vissa paket bort ur Jeeves. Dessa 
ligger då obandade och går snabbare att plocka ur.  
 
På Timber Trading har säljarna ingen information om totalt lagersaldo för en artikel 
och inte heller något disponibelt lagersaldo. För övriga artiklar på Timber Trading 
finns information om lagersaldon i funktionen ”artikeluppgifter”, men vad gäller 
träpaket så finns där inga lagersaldon. 
 
Det finns istället information om varje enskilt paket i en funktion som heter ”Fråga 
träpaket”. Här syns hur många löpmeter som finns i respektive paket. Man kan även 
se information som om paketet är TP eller LP, längden på brädorna i LP och 
medellängden på brädorna i TP. Informationen om varje paket inkluderar inte 
information om paketet räknas som hel, halv, ¾ paket.  
 
Att inget totalt eller disponibelt lagersaldo kan visas för säljarna beror på att koppling 
saknas mellan de två funktionerna ”artikeluppgifter” och ”fråga träpaket”. Ansvarig 
inköpare av trä hade velat ha en koppling mellan dessa två funktioner när systemet 
infördes. Den dåvarande VD:n ansåg dock att det skulle bli för dyrt att utföra den 
anpassningen av systemet som behövdes. Konsulterna som utförde arbetet med 
affärssystemet satte dit ett ”spärrpaket” i ”fråga träpaket”, som av datatekniska skulle 
hindra informationen att gå från träpaket till artiklar. Det resulterar i att fälten för 
totalt och disponibelt lagersaldo visar helt felaktiga och oanvändbara uppgifter. 
 
På Timber Trading är det möjligt för säljaren, vid skapandet av en order, att 
efterfråga ett bestämt paket av lagerpersonalen. Detta sker genom att paketnumret 
anges i ett textfält. Ingen bokning av det specifika paketet görs i affärssystemet. Även 
om denna bokning skulle kunna göras är det inget som efterfrågas i dagens läge. 
Affärssystemet ger inte någon information om var i lagret ett bestämt paket finns och 
bokning av ett bestämt paket skulle troligen innebära att extra tid går åt till att hitta 
paketet och kanske även för att ta fram det. Det kan hända att paketet ligger 
svåråtkomligt i ett blocklager.  
 
På beställningen som faxas till leverantör anges önskade trävaror antingen i m3 (se 
Bilaga A), löpmeter eller antal träpaket (se Bilaga B). Eftersom paketen är olika stora 
varierar det antal paket som kommer till godsmottagningen. Då Timber Trading 
betraktar träpaketen som individer skapar detta svårigheter i affärssystemet. Jeeves 
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är uppbyggt för att matcha varje rad i en beställning med motsvarande rad av 
mottaget gods. En generell orderrad på till exempel 10 000 löpmeter skall matchas 
med till exempel 20 mottagna paket. Detta är en anledning till att inga beställningar 
läggs in i affärssystemet och att godsmottagningen inte gör inleveransregistrering i 
Jeeves i den funktion som heter "Beställning, inleverans". Det bidrar även till att det 
inte sker någon uppdatering av lagersaldon vid återrapportering i Jeeves.  
Funktionen för återrapportering heter "Utplock, leveransorder". 
 
Vid återrapportering utgår kontorspersonalen från ordern som ligger i systemet. Den 
visas i Jeeves på vänster sida i fönstret ”utplock leveransorder” där varje rad 
motsvarar en artikel det vill säga ett artikelnummer. Bilaga C visar hur bilden ser ut 
då alla orderrader förts över till höger sida. För att återrapportera hur många 
löpmeter av varje artikel som verkligen har plockats så klickar personalen på den cell 
som visar löpmeterantalet för artikeln. Då visas ett nytt fönster där plockat antal 
löpmeter förs in (se Bilaga D, bild två).  Justeringen sker ofta, detta då en viss varians 
är tillåtet inom träbranschen. Personalen kan välja att annullera rest, vilket betyder 
att ingen restorder genereras i systemet. Bilaga D, bild tre, visar hur fönstret ser ut 
när alla orderrader är uppdaterade. Denna återrapportering leder inte, på Timber 
Trading, till någon uppdatering av lagersaldot. 
 
Sammanfattningsvis har de båda företagen två helt olika upplägg för träpaket i 
affärssystemet (Se Tabell 1).  
 
 Bengtsson & Gedelius Timber Trading 
Jeeves  Version 9 Version 7 
Beskrivande 
artikelnummer 

JA JA 

Totalt och disponibelt 
lagersaldo tillgängligt för 
säljare? 

JA NEJ 

Information om 
individuella träpaket 

NEJ JA 

Övrigt  Dubbla artikelnummer 

Tabell 1 Sammanfattning affärssystem 
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4.4 Lagerprocesser 
På de två företagen som senare ska komma att bilda Bygg-Gross har 
processtänkandet startat. Timber Trading har flödesdiagram som visar processerna 
medan det på Bengtsson och Gedelius inte finns några processbeskrivningar alls. De 
beskrivna processerna har vissa nyckeltal som mäts. Ingen av nyckeltalen berör 
träpaketshantering utan de mäts för bygg- och snickerivaror. Mätningen av dessa 
nyckeltal sker till största delen manuellt genom att datumstämpling på dokument 
kontrolleras och dessa datum förs in i Excel. 
 
Träpaketshanteringen, som studeras i detta examensarbete, kan betraktas som två 
delprocesser. Den ena beskriver inleverans till lager och uppdatering av lagersaldon, 
medan den andra beskriver utleverans ur lagret och uppdatering av lagersaldon . 
Träpaketshanteringsprocessen kan ses i figur 9.  

Figur 9 Träpaketshantering 

 

4.4.1 Inleverans – Bengtsson & Gedelius 
Inleveransprocessen startar i Bengtsson & Gedelius fall med att lastbilen kommer till 
lagret med paketen och en följesedel. På båda orterna existerar beställningar i 
pappersform. De faxas normalt över till leverantören, ibland görs kompletteringar 
och ändringar i en beställning via telefon. I Karlstad har försök inletts med att också 
föra in beställningar i Jeeves. Detta görs ännu inte för alla beställningar. 
 
Process 1.1 och 1.2 (se Figur 10) sker endast i Karlstad då det bara är där som vissa 
beställningar finns i datorn. När en beställning finns i datorn använder 
lagerpersonalen beställningsnumret för att göra en inleveransregistrering. Detta sker 
i nära anslutning till att paketet lastas av och körs till avsedd lagerplats. 
Inleveransregistreringen görs inne på lagrets kontor men via en handdator. Så gott 
som alltid får man göra en korrigering i funktionen "Beställning, inleverans" då 
levererat antal löpmeter inte stämmer exakt överens med vad som beställts. I de fall 
som ingen beställning finns ges följesedeln in till kontoret och de gör en manuell 
lagertransaktion för uppdatering av lagersaldot. 
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Figur 10 Inleverans Bengtsson & Gedelius 

 
I Trollhättan görs inleverans enligt process 1.3 och 1.4 (se Figur 10). Paketen körs 
alltså till avsedd lagerplats och sedan hämtas följesedeln av kontoret. Följesedeln 
hämtas minst två gånger per dag. På kontoret görs en manuell lagertransaktion som 
uppdaterar lagersaldot i Jeeves. 
 
Förutom inleverans från leverantörer sker även inleverans vid retur från kund. När 
en kund är missnöjd och vill returnera produkten kontaktar han säljare på Bengtsson 
& Gedelius. Säljaren skriver en rosa retursedel där han också anger vad som är fel och 
skickar den till kunden med nästa lastbil. Kunden skickar därmed tillbaka varan och 
den rosa följesedeln. Lagerpersonalen tar emot godset och fyller i antalet löpmeter. 
Säljarna kommer sedan ut och kontrollerar varan. Därefter ges retursedeln till 
kontoret som gör en manuell lagertransaktion som uppdaterar lagersaldot. Kontoret 
ger även kundkredit. Det händer, framförallt i Trollhättan, att man låter en något 
defekt vara ligga i lagret för att eventuellt sälja varan till en annan kund. Det kan 
hända att varan glöms bort och det finns returer i lagret som legat där upp till fem år. 
 
I Karlstad fungerar det på samma sätt. Här är säljarna snabbare på att bestämma vad 
som ska göras med godset och därmed har man inte samma problem som i 
Trollhättan med returer som bara ligger i lagret. 
 

4.4.2 Inleverans – Timber Trading 
I Timber Tradings fall startar processen med en leveransspecifikation (se Bilaga E). 
Den är i regel en faxad kopia av följesedeln som innehåller detaljerad information om 
varje paket som ska komma. Faxen skickas till Timber Trading när lastbilen lämnar 
leverantören och efterfrågas för att ge möjlighet att skriva ut paketetiketter innan 
lastbilen anlänt. Löpmeterantalet i varje paket förs in i Jeeves, genom manuella 
lagertransaktioner, enligt process 1.1 (se Figur 11). Detta ger uppdatering av 
lagersaldot. När informationen om paketen är införd skrivs paketetiketter ut, som 
sedan lämnas på lagret. Det går i nuläget inte att skriva ut paketetiketter innan 
lagersaldot är uppdaterat. Leveransspecifikationen kan i vissa fall anlända till Timber 

1.4 Manuell
lagertransaktion i
Jeeves [Kontor]

Paket på lagerplats,
följesedel på kontor

1.3 Godsmottagning,
följesedel till kontor

[Lager]

Paket och
följesedel

Finns beställnings-
nummer?

Ja

Nej

Uppdaterat lagersaldo

1.2
Inleveransregistrering

[Lager]

Paket på lagerplats

1.1 Godsmottagning
[Lager]

Uppdaterat lagersaldo



Nulägesbeskrivning 
 

 24

Trading flera dagar innan träpaketen. Detta sker i ett fåtal fall när paketen kommer 
från norrland. Normalt sker förberedelsen samma dag som lastbilen ankommer till 
Timber Trading. 

Figur 11 Inleverans Timber Trading 

 
Då paketen lastats av häftar lagerpersonalen fast paketetiketterna på respektive 
träpaket. På paketetiketterna står leverantörens paketnummer och Timber Tradings 
interna paketnummer. I och med att paketetiketterna matchas med paketen sker en 
kontroll av att alla paket kommit. Sedan är paketen klara för att köras in i lagret. Vid 
hög arbetsbelastning kan det hända att paket får stå ute flera dagar innan paketet 
körs till avsedd lagerplats. 
 
Timber Trading har även ett hyvleri som står i anslutning till lagret. Lagervaror som 
produceras i hyvleriet förses med en handskriven paketetikett och körs till avsedd 
lagerplats i trälagret. Lagersaldot för dessa varor uppdateras även de en gång om 
dagen med manuella lagertransaktioner. Detta sker precis som för övriga 
träprodukter en gång per dag och görs på kontoret.   
 
När det gäller returer som kommer till lagret i Göteborg gör lagerpersonalen en 
kontroll av det som kommit. Man fyller i en färdigtryckt paketetikett och gör manuell 
lagertransaktion i Jeeves. Alternativt diskuterar de med kontoret om vad som ska 
göras med träpaketet, därefter görs en manuell lagertransaktion som uppdaterar 
lagersaldot. 
 

4.4.3 Utleverans – Bengtsson & Gedelius 
Även utleveransen sker på skilda sätt på de två olika företagen. På Bengtsson & 
Gedelius sker återrapportering av lagerpersonalen. Det accepteras en viss differens 
mellan det antal löpmeter som beställs och hur mycket som levereras. Vid 
återrapporteringen i Jeeves görs därför normalt en korrigering till hur mycket som 
faktiskt plockats. Lagerpersonalen vet hur stor differensen får vara och annullerar 
därmed den restorder som skulle ha genererats i systemet. Olika kunder accepterar 
olika stor differens och genom erfarenhet kan det då hända att en restorder 
annulleras även om differensen är större än det tillåtna. Återrapporteringen (Se 
process 2.2, figur12) uppdaterar lagersaldot och ligger till grund för fakturering och 
utskrift av följesedel. Återrapporteringen sker för det mesta vid slutet av dagen. 
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Figur 12 Utleverans Bengtsson & Gedelius 

 
När en vara som skall plockas är slut skriver lagerpersonal en nolla på plocklistan. 
Återrapporteringen sker på vanligt sätt (se process 2.4, Figur 12). Därmed uppdateras 
lagersaldot och en restorder genereras i Jeeves. Systemet väntar därefter tills 
produkten blir inlevererad i lagret. När produkten kommit skrivs en ny plocklista ut 
till nästa turbil enligt process 2.5. 
 
I Trollhättan händer det att lagerpersonalen inte gör återrapportering. Detta händer 
ibland när plocklistan endast innehåller en rad med en nolla på. En tidsbesparing 
som leder till problem längre ner i flödet då en restorder inte genereras. För att 
restordern inte ska glömmas bort skriver kontorspersonalen direkt ut en ny plocklista 
inför nästa turbil som går om en vecka. Detta leder i många fall till att plocklistor 
skrivs ut flera gånger tills produkten är inlevererad i lager. Att plocklistor kommer ut 
fast varorna inte inlevererats upplevs som störande av personalen på lagret. 
 
I Karlstad behandlas rest på samma sätt som i Trollhättan. Här verkar man inte ha 
problemet med att plocklistor kommer ut flera gånger. Det kan bero på bättre 
disciplin i återrapporteringen. 
 

4.4.4 Utleverans – Timber Trading 
På Timber Trading ser processen annorlunda ut (se Figur 13). Detta på grund av 
problemen som affärssystemet har med att hantera individuella paket. Alltså att 
koppling saknas mellan funktionen ”artikeluppgifter” som används vid orderläggning 
och funktionen ”fråga träpaket” där information om varje paket finns. Normalt när 
plock görs fyller lagerpersonalen in uppgifter på två dokument en plocklista och en 
dagrapport. På plocklistan (se Bilaga F) fylls i hur mycket som är plockat. På 
dagrapporten (se Bilaga G) skrivs uppgifter om artikelnummer, antal kvarvarande 
brädor och kvarvarande löpmeter. 
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Figur 13 Utleverans Timber Trading 

 
Återrapporteringen i Jeeves görs sedan av kontoret enligt process 2.3 (se Figur 13). 
Denna återrapportering uppdaterar inte lagersaldot utan ligger enbart till grund för 
fakturering och följesedel. Uppdateringen av lagersaldot görs genom manuella 
lagertransaktioner. Detta görs en gång om dagen av kontorspersonal. 
 
Vid de tillfällen en produkt tar slut i lagret och rest uppstår, skrivs en nolla på 
plocklistan och återrapporteringen på kontoret sker på samma sätt, enligt process 2.4 
och 2.5 (se Figur 13). Då funktionen ”Fråga träpaket” är fristående från funktionen 
”artikeluppgifter”, där normalt lagersaldot och disponibelt lagersaldo syns, vet 
systemet inte när produkten kommer in i lagret. En ny plocklista skrivs därför ut 
inför nästa turbil om en vecka. Detta sker manuellt och oavsett om produkten 
kommit in till lagret eller inte, enligt process 2.6 (se Figur 13) Det kan ta flera veckor 
innan en produkt som är beställd kommer in till lagret och under tiden cirkulerar 
plocklistor mellan kontor och lager. Att gång på gång restnotera en vara upplevs som 
onödigt och irriterande av lagerpersonalen. 
 
Vid utleveranser till hyvleriet skrivs också dagrapport och lagersaldot uppdateras, en 
gång per dag, genom manuella lagertransaktioner. 
 
Det händer att lagerpersonal bokar bort vissa paket ur systemet. Detta görs för att ge 
möjlighet till att plocka en mindre antal löpmeter utan att behöva skriva varje enskilt 
uttag på dagrapporten.   
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4.5 Lagerstruktur 
Sättet att organisera lagret är lika på alla tre orter. Man använder sig av ställage och 
blocklager som är uppdelade i olika zoner. Ett fåtal zoner är rena blandzoner, där 
godtycklig vara kan ställas. I andra zoner ska enbart en profil av en viss trävara ligga, 
där blandas dock olika längder. Ytterligare en variant av zon finns och det är att man 
blandar olika profiler och längder men håller sig till en kategori, till exempel panel. 
Oftast består en zon, när det gäller blocklager, endast av ett fack. 
 
På alla tre orterna lossas inkommande gods utanför lagret. Beroende på säsong och 
därmed arbetsbelastning och fyllnadsgrad i lagret, så ställs en del träpaket utomhus 
för kortare eller längre tid. Det finns en strävan att ha så mycket träpaket som möjligt 
under tak då virket är känsligt för regn. 
 
De olika orterna har olika kapacitet i trälagren. En grov skiss av trävarulagren finns i 
Bilaga H. Man ser att Göteborg är det största lagret och i Göteborg lagras mest virke 
utomhus. Det tryckimpregnerade virket i Göteborg ska till årsskiftet vara placerat 
under tak, detta på grund av miljöskäl. Även i Trollhättan och Karlstad ligger 
impregnerat virke utomhus, där finns än så länge inga krav från kommunen att det 
ska lagras under tak.  
 
Vad det gäller buffertzoner så kan man se att Göteborg har störst buffert följt av 
Trollhättan. Karlstad har normalt ingen ren buffertzon. Det kan hända att man under 
högsäsong ställer virke på gården. I buffertzonerna placeras virke godtyckligt och det 
är oftast bara den som kört dit virket som vet vart det ligger. 
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4.6 Uppmärkning  
 
På de olika orterna finns skillnader vad gäller uppmärkning av lagerplatser och 
artiklar.   

4.6.1 Göteborg 
I Göteborg märks alla träpaket som kommer från en extern leverantör med en 
paketetikett enligt Figur 14. Den innehåller information om paketnummer, 
artikelbenämning, längd, styck, löpmeter, leverantörskod, leverantörens id-nummer, 
datum samt om paketet är ett truckpaket eller längdpaket.  
 
Paketetiketten som används för varor som produceras i hyvleriet får en handskriven 
paketetikett (se Figur 15). Paketetikettens fält är förtryckta och snarlika den 
datorskrivna. Den har förtryckta fält för paketnummer, dimension, sort, styck, 
löpmeter, längd, leverantörskod, leverantörens id-nummer och samt om paketet är 
ett truckpaket eller längdpaket. De handskrivna etiketterna är betydligt svårare att 
läsa för lagerpersonalen än de datorskrivna.  
 

Figur 14 Paketetikett Timber Trading  Figur 15 Paketetikett lagervaror från hyvleri 

 
Vid plock av brädor ur ett paket skrivs det kvarvarande antalet brädor samt löpmeter 
upp på paketetiketten. Detta sker för hand. Handskrivna paketetiketter med olika 
färg häftas fast på de utgående paketen. Färgkodningen visar vilken turbil paketet ska 
gå med och på lappen skrivs till vilken kund det ska. Lagerplatser, ställage och fack 
har ingen uppmärkning alls. 
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4.6.2 Trollhättan 
I Trollhättan märks inga paket upp och leverantörens paketetikett tas i de flesta fall 
bort när emballaget tas bort. Det är upp till lagerpersonalen att se och kontrollera 
vilken profil som plockas och det händer att även erfaren lagerpersonal tar fel vara 
för att den ligger på fel plats.  
 
Lagerplatserna har en identitet i affärssystemet. Den består av en kombination 
mellan bokstäver och siffror. Uppmärkningen av ställagen består av en etikett där 
information om lagerplats och varans namn finns. Etiketten ser likadan ut som i 
Karlstad (se Figur 19). Det händer att etiketten flyttas med en vara som ligger på fel 
plats. Den nya lagerplatsen får på så sätt fel uppmärkning, även om varans namn 
stämmer. I ställagen har de två nedersta av fyra lagerplatser på höjden uppmärkning. 
Facken för det tryckimpregnerade träpaketen är uppmärkta (se Figur 16 och 17). Inga 
andra blocklagerplatser är uppmärkta. 

Figur 16 Uppmärkning av lagerplats Figur 17 Tryckimpregnerat virke på uppmärkt lagerplats 

4.6.3 Karlstad 
I Karlstad sker ingen uppmärkning av enskilda paket. Däremot låter man i regel 
leverantörens paketetikett sitta kvar. Dessa ser olika ut från alla olika leverantörer. 
Vid plock ur ett paket skrivs kvarvarande antal och löpmeter upp med tusch direkt på 
brädorna (se Figur 18), eller på leverantörens paketetikett. Detta sker inte alltid och 
är det endast en liten mängd kvar menar lagerpersonalen att man direkt ser hur 
många brädor som ligger där. 

Figur 18 Paket uppmärkt med tusch  Figur 19 Uppmärkt lagerplats i Karlstad 

 
Lagerplatserna har som i Trollhättan en identitet (se Figur 19). Uppmärkningen av 
ställage är inte konsekvent. På vissa ställage saknas magnetskylten och den har inte 
en bestämd plats på ställagen. Om truckföraren kommer från "fel" håll syns därmed 
inte skylten. De blocklagerfack som finns är inte uppmärkta. Inte heller blocklager för 
impregnerat trä är uppmärkta. 
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4.7 Produktplaceringssystem  
I Trollhättan och Karlstad har varje artikel en bestämd plats. Det finns information i 
affärssystemet om på vilken plats en vara ska ligga i lagret. Varans lagerplats skrivs ut 
på plocklistan. Lagerpersonalen kan inte enbart förlita sig på den informationen då 
varorna kan ligga på fel plats.  
 
Det understa ställagefacket i Trollhättan är plockfack, där det ligger obandade paket. 
Nivå tre och fyra ska fungera som buffert så att när varan i nivå ett är slut så lyfter 
man bara ner ett paket. Detta fungerar inte i dagsläget utan varor placeras överallt i 
lagret. Enligt lagerpersonalen finns för mycket artiklar för att det ska fungera . Tiden 
är också en begränsande faktor. 
 
Affärssystemet i Göteborg har enbart information om ifall varan ska finnas i lager 
eller inte. Det är bestämt ungefär vad som ska finnas inom en viss zon både vad det 
gäller blocklager och ställage, men det finns ingen hylluppmärkning och personalen 
måste komma ihåg var paketen ska stå. Lagerpersonalen i Göteborg får alltså helt 
förlita sig på minnet när de ska plocka en vara. 
 

4.8 Problem vid träpaketshanteringen 
En sammanfattning av problem som finns vad gäller träpaketshanteringen på de tre 
orterna kan utläsas i följande orsak-verkan diagram (se Figur 20).  

 
 

Figur 20 Sammanfattning av problem vid träpaketshanteringen

A Uppdatering av lagersaldo sker ej i
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5 Analys 
Här jämförs nuläge med teori. Analysen ligger till grund för vad som skulle kunna 
vara ett idealfall. Idealfallet beskrivs i kapitel sex. 

5.1 Affärssystem 
Affärssystemet är det i särklass viktigaste verktyget för att kunna koppla ihop det 
fysiska flödet av träpaket med informationsflödet. 

5.1.1 Informationshantering 
Informationskvaliteten på de båda företagen kan anses vara ganska låg då den inte 
uppfyller de krav man normalt kan ställa på ett företag. Informationen skall så långt 
det är möjligt vara korrekt, komplett och tidsaktuell. Informationskvaliteten är 
avgörande för analyser och beslut som tas inom företaget. Det kan gälla mer 
strategiska beslut för att utveckla Bygg-Gross, tagna på hög nivå, eller dagliga beslut 
om till exempel inköp. 
 
På båda företagen tar det flera timmar innan lagersaldot är uppdaterat efter uttag ur 
lagret. I Timber Tradings fall uppdateras lagersaldot flera timmar upp till dagar 
innan träpaketet har kommit till godsmottagningen. Att inte ha tidsaktuell 
information leder till osäkra lagersaldon och kan skapa problem som att en produkt 
som ska plockas inte finns i lager.  
 
I vissa fall är lagersaldot som visas i affärssystemet rent felaktigt. En anledning till 
detta är att vissa paket bokas bort ur systemet för att enklare kunna användas till att 
plocka enskilda brädor ur. I vilken omfattning detta görs har inte undersökts, strävan 
är dock att ha så mycket av lagret bokfört i datorn som möjligt. Informationen om 
vad som finns i lager är därmed inte korrekt. Att lagersaldon för trävaror inte är helt 
korrekta har ansetts normalt. Enligt Skogsindustrierna har trävaror tidigare setts som 
en bulkprodukt där transportskador och svinn varit vanligt.  
 
Inget av företagen kan anses ha komplett information. Bengtsson & Gedelius har ett 
disponibelt lagersaldo som visas för säljarna, vilket Timber Trading saknar. Företaget 
saknar däremot information om varje enskilt paket. Detta leder till att säljarna får gå 
ut i lagret för att veta vad som finns av respektive längd. På Timber Trading å andra 
sidan vet säljarna exakt vilka paket som ska finnas i lager. Om endast ett träpaket 
finns kvar av en viss artikel så kan olika säljare under dagen sälja paketet många 
gånger om innan lagersaldot är uppdaterat på eftermiddagen. Inte på något av 
företagen syns heller vilka produkter som förväntas anlända i framtiden. Den 
informationen finns i inköparnas pärmar och huvuden. För att truckförarna ska få 
komplett information, alltså veta vart träpaketen finns, bör en koppling mellan paket 
och plats finnas i affärssystemet. 
 
Kunderna efterfrågar idag antingen ett godtyckligt hel, ¾ eller halvpaket eller ett 
bestämt antal löpmeter. På Bengtsson & Gedelius är det inget problem att direkt 
meddela kunden om ett bestämt antal löpmeter av en viss artikel finns disponibelt i 
lager. Däremot kan man inte alls se på hur många paket dessa löpmeter är uppdelade. 
Inte heller kan man se om paketen är hel-, ¾-, eller halvpaket. För att få komplett 
information på Bengtsson & Gedelius behövs därför information om paketen som 
individer. 
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Timber Tradings kunder ställer samma frågor till säljarna, de kan här ge information 
om det finns enskilda träpaket i lager. Informationen i ”Fråga träpaket” säger dock 
inte vilken status ett paket har, alltså om det är ett hel, ¾ eller halvpaket. De erfarna 
säljarna ser på löpmeterantalet hur stort ett paket är. Eftersom inga totala 
lagersaldon eller disponibla lagersaldon visas kan säljarna inte ge besked om exakt 
hur många löpmeter som finns disponibelt. På Timber Trading saknas alltså 
information på en aggregerad nivå. 
 
För att få en bättre lönsamhet när det gäller informationshantering bör 
informationskvalitén förbättras, kostnaderna minskas och informationen göras 
tillgänglig för rätt personer. Bygg-Gross har därmed mycket att vinna på en 
sammanslagning av affärssystemen.  
 

5.1.2 Artikelnummer 
Då det i dagsläget finns två databaser med delvis samma produkter som har olika 
artikelnummer, finns onödigt stora kostnader. Enligt Bragg resulterar dubbla 
artikelnummer på en produkt att onödigt mycket produkter lagerförs. Dubbla 
artikelnummer medför även mer administrativt arbete.  
 
Inom Timber Trading används dessutom två olika artikelnummer för att skilja på 
priset mellan paket och bestämt antal löpmeter. Detta medför dubbelt så mycket 
administrativt arbete då ändringar skall göras.  Orsaken till att man vill ha olika 
priser är att det tar betydligt längre tid för lagerpersonalen att plocka ett bestämt 
antal löpmeter. De måste då ta fram ett paket, öppna banden, plocka rätt antal 
löpmeter, banda ihop paketet och ställa tillbaka det på plats. 
 
GS1 Sweden, alltså de som ger ut EAN nummer, rekommenderar ett löpande 
artikelnummer i sifferform. Detta då det passar bra vid införande av streckkoder. På 
båda företagen används beskrivande artikelnummer då de är lättare att komma ihåg. 
Att komma ihåg artikelnummer är viktigt då sökning i databasen för närvarande görs 
på artikelnummer. Ett artikelnummer med blandning av bokstäver och siffror är, 
enligt Muller (2003), bättre om människor ska läsa och jämföra informationen.  
 
Att tänka över vilken nivå ett artikelnummer skall sättas på är också viktigt. I 
dagsläget är artikelnumret på nivån ”profil + kvalitet” vilket betyder att ungefär 1000 
trävaruartiklar finns i databasen. Enligt GS1 Sweden(2005), bör artikelnumret sättas 
så att varje enskild artikel får ett bestämt nummer. Där räknas även olika varianter av 
varan. De flesta av trävarorna finns i tio olika längdvarianter.  
 
Enligt Muller (2003) gör lagerarbetare färre fel om de ska matcha ett artikelnummer på 
plocklistan med ett artikelnummer på produkten än om de ska läsa ord och 
förkortningar. Med det system som finns idag kan inte en kund beställa en viss artikel 
utan att också ange brädans längd. Med ett system där varje artikelnummer motsvarar 
”profil + kvalitet + längd” skulle det räcka med att enbart ange artikelnumret vid 
beställning. Inom företagen finns en rädsla för att ett sådant system skulle tiodubbla det 
administrativa arbetet. En fördel med att ha olika artikelnummer för varje längd är den 
statistik och information som lättare kan visas för produkterna. Vissa längder kanske 
omsätts sällan eller är svåra att köpa in och kanske därför kan motivera ett högre pris. 
Med olika artikelnummer är en differentierad prissättning möjlig på ett enkelt sätt. 
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5.1.3 Koppling av produkt till plats 
För att minska den tid som åtgår för sökande efter en bestämd produkt kan 
affärssystem koppla produkt med lagerplats. Ett lagersystem som kopplar produkt till 
en viss plats, kräver att företaget har ett tydligt nummer för varje produkt och för 
varje lagerplats. Detta går att göra på två olika sätt. Antingen genom att fasta 
lagerplatser används där varje artikel har sina platser och datorn vet exakt vilket 
paket som ligger på en viss plats ett visst ögonblick. Det andra sättet är genom att 
flytande lagerplatser används där varje artikel kan placeras var som helst och ett 
datorsystem vet var produkten ligger. Med flytande lagerplatser kan fortfarande 
samma sätt att organisera lagersystemet som idag användas. I dagsläget används ett 
system där produkterna placeras fritt inom olika zoner, utnyttjandegraden av lagret 
är därmed relativt hög. 
 
Vad gäller träpaketshanteringen på Bygg-Gross så är det varje individ, det vill säga 
paket, som bör kopplas till en bestämd plats. Detta för att en mängd olika varianter 
av skrymmande trävaror finns.  
 
Vid koppling av produkt till lagerplats är det viktigt att lagersaldon uppdateras 
kontinuerligt. Ska informationen kunna användas för att hitta ett bestämt paket i 
lagret måste, som sagt, informationen i databasen vara tidsaktuell. 
 

5.1.4 Hantering av träpaket i affärssystemet 
När träpaket ska hanteras som individer i affärssystemet uppstår vissa utmaningar 
för att matcha en generell order eller beställning med en specifik återrapportering 
eller inleveransregistrering. Att detta inte fungerar, vid individhanteringen, på 
Timber Trading i dag resulterar i en rad följdproblem senare i flödet. Det kan till 
exempel ge en uppdatering av lagersaldo innan träpaketen kommer till lagret.  Ett 
annat resultat är en sidoprocess där dagrapporter skrivs för att ligga till grund för en 
manuell lagertransaktion som uppdaterar lagersaldot vid uttag.  
 
Som tidigare beskrivits i stycke 4.3.2 så motsvaras varje orderrad i Jeeves av en rad 
där korrigeringar kan göras. Grafiskt visas detta i ett fönster med en vänster och 
höger sida (se Figur 21). Problematiken ligger i att summera och koppla ett eller flera 
olika stora träpaket till en generell orderrad. I Figur 1 skulle alltså rad ett på vänstra 
sidan behöva kopplas ihop med till exempel tre olika träpaket på högra sidan. Detta 
går i dagsläget inte att göra. 
 

Figur 21 Inleveransregistrering eller återrapportering i dagens affärssystem 

 

1. Artikelnummer 1

2. Artikelnummer 2

3. Artikelnummer 3

1. Artikelnummer 1

2. Artikelnummer 2

3. Artikelnummer 3



Analys 
 

 34

På grund av det inte går att koppla ihop en generell order men flera olika träpaket 
uppstår en rad svårigheter både vad det gäller beställning av produkter från 
leverantör och när en kundorder skapas. Nedan följer två exempel på utmaningar 
som måste lösas för att få ett tillfredställande affärssystem.  
 
1. Då inköparen beställer ett antal löpmeter av en viss produkt, syns där inte vilka 

paket som kommer att levereras eller hur mycket de kommer att innehålla. Vid 
godsmottagningen önskas en inleveransregistrering för varje individ för att 
underlätta senare hantering av träpaket. 

 
2. Vid kontakt med kund skriver säljaren en order på ett antal löpmeter av en artikel 

och bokar inte ett bestämt paket. Detta på grund av att lagerstrukturen gör att det 
tar väldigt lång tid att leta fram vissa paket. För att återrapporteringen ska kunna 
ge uppdatering av lagersaldo måste rapporteras exakt ur vilka träpaket som virket 
plockats.  

 
Dessa problem finns inte alls hos Bengtsson & Gedelius då träpaket inte behandlas 
som individer i affärssystemet. Det affärssystemet skulle behöva göra för att lösa 
exempel ett och två är att koppla samman en rad på vänster sida med flera rader på 
höger sida. Till exempel skulle artikelnummer motsvara en summering av 
paketnummer 1, 2 och 3 (se Figur 22). 

Figur 22 Problematik vid inleveransregistrering och återrapportering 

 
Paketinformation 
För att kunna ta fram information om ett enskilt träpaket behöver informationen i de 
flesta fall hämtas från en databas. Det sker i så fall genom att ett individnummer 
används för att få fram informationen. Numret kan skrivas in i systemet manuellt 
eller överföras via avläsning av en streckkod. De flesta handelsföretag använder sig av 
leverantörernas streckkoder. Produkterna är oftast identiska och artikelnumret är 
deras identitet. Leverantören skickar med all information om artikeln första gången 
en produkt levereras. Denna information förs in i systemet och kan sedan hämtas 
fram vid behov, till exempel vid godsmottagning eller återrapportering i kassan.  
 
Då alla träpaket varierar i storlek uppstår i Bygg-Gross fall ett behov att för varje 
träpaket föra in information i systemet. Att bara använda artikelnummer i det här 
fallet är inte tillräckligt. Den information som varierar, måste kopplas till individen 
med ett paketnummer. När det gäller inleverans av en beställning kommer 
informationen om ett enskilt träpaket från leverantören. Informationen som överförs 
är bland annat paketnummer och antalet löpmeter som träpaketet består av. Denna 
information skrivs i dagsläget in manuellt i affärssystemet. Två alternativa sätt som 
kräver mer samarbete med leverantörerna är WoodX eller EAN128 streckkoder. 
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Genom att använda sig av WoodX skulle mängder av arbete för att skriva in data i 
systemet kunna sparas. All information skickas, med WoodX, elektroniskt rätt in i 
Bygg-Gross affärssystem. Informationen ligger därmed beredd att hämtas fram via en 
streckkod eller ett paketnummer. Används EAN128 skulle information om 
träpaketets löpmeterantal kunna läsas ut direkt ur streckkoden. Endast ett fåtal 
leverantörer använder sig av EAN128 och därför kan godsmottagning i praktiken inte 
ske med hjälp av den typen av streckkoder. På grund av att Bygg-Gross plockar ur 
brädor ur träpaket och därmed minskar antalet löpmeter i träpaketen skulle det i så 
fall behöva skriva ut nya etiketter varje gång ett träpaket förändras. Problematiken 
med att göra en godsmottagning där träpaket hanteras som individer i affärssystemet 
finns, som tidigare berättas, inte på Bengtsson & Gedelius. Detta då Bengtsson & 
Gedelius betraktar trävaror som en bulkprodukt och alltså inte ser träpaket som 
individer.  
 
På Timber Trading finns idag ingen godsmottagning som utförs enligt funktionen 
"Beställning, inleverans".  Företagets affärssystem är inte anpassat att utföra 
godsmottagning enligt Figur 22. Istället används ett system med manuella 
lagertransaktioner. I Bygg-Gross fall skulle det till att börja med vara en förbättring 
att hantera alla träpaket som individer och manuellt skriva in informationen om varje 
träpaket. I dagsläget skrivs all träpaketsinformation, när det gäller inleveranser, in 
genom manuella lagertransaktioner. Denna manuella hantering skulle kunna bestå, 
men göras på ett annat sätt för att koppla träpaketsinformationen till en beställning 
och förenkla för godsmottagning.  
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5.2 Processer 
På Bengtsson & Gedelius och Timber Trading har man ett tankesätt som innebär att 
alla anställda eller varje del av företaget gör sitt arbete så effektivt eller rationellt som 
möjligt, alternativt så gör man som man alltid har gjort. Då varje aktivitet 
effektiviseras, istället för att hela processen görs effektivare, medför det ofta 
suboptimering. Det kan ske genom att en person eller avdelning utför sitt arbete så 
tidseffektivt som möjligt, men på ett sätt som skapar problem och extra arbete på 
andra delar av företaget.  
 
Mycket arbete med lagersaldouppdateringar sker på kontor. Detta skulle kunna göras 
på lagret för att få snabbare uppdateringar av lagersaldo och för att minska kostnader 
som uppstår av extra informationshantering. Mycket kommunikation sker via 
telefon, fax och genom att kontorspersonal går ut och kontrollerar vad som finns i 
lagret. Med en uppdatering som görs av lagerpersonalen och ett bättre anpassat 
affärssystem skulle denna kommunikation kunna minskas. 
 
Processerna finns bara delvis dokumenterade och inga nyckeltal används för att följa 
upp trähanteringsprocessen. Bra dokumenterade processer är till god hjälp när 
affärssystem skall anpassas till verksamheten. En process utan mål och nyckeltal som 
mäts är svår att förbättra. Det finns idag inget tydligt och kontinuerligt 
processförbättringsarbete på företagen. Ett ständigt förbättringsarbete när det gäller 
processer är ett krav för att behålla konkurrenskraft. 

5.2.1 Processutveckling 
En anledning till att informationen i dagens affärssystem inte är helt korrekt beror på 
att den inte är tidsaktuell. Detta beror på att dagens träpaketshanteringsprocesser är 
utformade så att uppdateringen av lagersaldon ej sker i direkt anslutning till 
inleverans och utleverans ur lagret.  
 
Inleverans Timber Trading 
I Göteborg görs en förberedelse för godsmottagning på kontoret. Detta för att 
paketetiketter ska finnas färdiga när lastbilen anländer. Funktionen ”fråga träpaket” 
är konstruerad så att etiketter inte kan skrivas ut innan lagersaldot är uppdaterat. 
Denna förberedelse och därmed uppdatering av lagersaldon görs när en 
leveransspecifikation kommer som ett fax till kontoret, ofta samma dag som godset 
anländer. Ibland när leveranser kommer från till exempel Norrland kan 
leveransspecifikationen vara Timber Trading till handa flera dagar innan lastbilen 
anländer. Detta skapar en stor osäkerhet i lagersaldot. Produkter kan till synes finnas 
i lager men egentligen vara på väg i en lastbil. Att häfta fast interna paketetiketter är 
ett bra sätt att samtidigt göra kvalitets- och mottagningskontroll. Godsmottagningen 
skulle kunna ske mycket snabbare om leverantörens paketetikett bara skulle kunna 
skjutas av med en streckkodsläsare. Att de flesta leverantörer har olika typer av 
streckkoder försvårar detta. I vissa fall finns inga streckkoder alls att använda sig av. 
Då endast ett fåtal leverantörer följer en standard för träpaketsuppmärkning är det 
fördelaktigt att använda sig av egna paketetiketter. På så sätt finns en tydlig 
paketetikett som alltid ser likadan ut. 
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Inleverans Bengtsson & Gedelius 
På Bengtsson & Gedelius finns möjlighet att införa beställningar av varor från 
leverantörer. Beställningar förs bara in i Karlstad och endast vid ett fåtal tillfällen. 
Enligt Bragg (2004) ska inleverans och uppdatering av lagersaldo ske så nära 
varandra i tiden som möjligt. Därför är det vanligt att lagerpersonalen själva gör 
inleveransregistrering. Ju längre tid det går mellan en lagerförflyttning och 
uppdatering av lagersaldon desto större är risken för fel, borttappade produkter och 
ökade kostnader. Då det finns beställningar görs inleveransregistreringar genom att 
lagerpersonalen registrerar produkterna med hjälp av beställningsnumret. I 
huvuddelen av fallen registreras produkterna på kontoret genom manuella 
lagertransaktioner. 
 
Utleverans Timber Trading 
Även utleveranser är på Timber Trading förenade med en tidsdifferens, och därmed 
en osäkerhet i lagersaldo. Detta då uppdatering av lagersaldot endast sker en gång 
om dagen.  
 
På Timber Trading sker mycket manuellt arbete. Lagerpersonalen fyller i både 
plocklista och dagrapport. Detta görs då affärssystemets två funktioner 
”Artikeluppgifter” i orderdelen av Jeeves och ”Fråga träpaket” med information om 
varje paket, inte är sammankopplade. Uppdatering av lagersaldo sker inte vid 
återrapportering (se process 2.3 i Figur 13) som för företagets övriga produkter. 
Återrapporteringen ger därmed endast möjlighet till utskrift av följesedel och faktura. 
För att uppdatering av lagersaldo ska kunna ske här krävs att det finns möjlighet att 
precisera från vilka paket som virket är plockat.  
 
I dag bokas inte bestämda paket, utan säljaren bokar istället ett visst antal träpaket av 
en artikel. Att boka specifika paket är svårt på grund av lagerstrukturen med mycket 
blocklager. Ett avancerat affärssystem som vet var varje träpaket ligger skulle kunna 
göra en specifik bokning av träpaket möjlig.  
 
Affärssystemet är inte anpassat för att hantera en generell order med 
återrapportering av specifika träpaket. Detta medför att det sker dubbelarbete i form 
av en sidoprocess med uppdateringen av lagersaldot i funktionen ”Fråga träpaket”. 
Detta sker genom manuella lagertransaktioner och för att detta ska vara möjligt 
skrivs dagrapporter med specifik träpaketsinformation för hand. 
 
Att skriva för hand leder till mycket fel och dessutom leder det till merarbete som tar 
tid då samma data återigen skall skrivas in i affärssystemet. Vid plock på Timber 
Trading skrivs i dag mycket för hand. På plocklistan skrivs upp hur mycket som 
plockats och på dagrapporten skrivs upp hur mycket som är kvar i träpaketet 
tillsammans med artikelnummer och paketnummer. Ett alternativ här skulle vara att 
använda sig av handdatorer och streckkoder för att identifiera paketet som plockas 
ur. Detta sparar tid och leder till mindre fel. 
 
Vid rest uppstår samma problem med att informationen om lagersaldon inte finns 
tillgängliga vid orderläggning och i funktionen ”artikeluppgifter”. Då paket anländer 
till Timber Trading sker inte någon inleveransregistrering, utan manuella 
lagertransaktioner används. Detta tillsammans med att det handlar om en 
sidoprocess, gör att systemet inte vet när produkten som finns på en restorder har 
kommit in. Plocklistor kan därmed inte ligga och vänta till rätt utskrivningsdag. 
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Kontorspersonal ändrar därför utskriftsdatum så att plocklistan skrivs ut med en 
veckas fördröjning. Detta medför att plocklistor kan cirkulera i systemet och skapa 
irritation och merarbete på lagret ända tills produkten kommit in. Även detta skulle 
kunna undvikas genom en anpassning av Jeeves till att uppdatera lagersaldo genom 
inleveransregistrering och återrapportering. 
 
Utleverans Bengtsson & Gedelius 
Återrapportering på Bengtsson & Gedelius ger uppdatering av lagersaldon och utförs 
av lagerpersonalen. Även här sker dock registrering av utlevererade produkter för det 
mesta vid slutet av dagen vilket leder till osäkerhet i lagersaldot på samma sätt som i 
Göteborg. Resthanteringsprocessen fungerar i regel på ett rationellt sätt. 
Restorderna, som genereras vid återrapporteringen, skrivs inte ut förrän rätt vara 
registretats i lager. Orderna ligger och väntar på att rätt vara ska komma in.  
 

5.3 Lagerstruktur 
Blocklager utnyttjar lagerytan bättre än ställage då de inte lagrar luft mellan 
träpaketen. Därför får man plats med mer träpaket om man lagrar dem i block istället 
för ställage. Blocklager kan däremot, om man blandar artiklar, leda till lång 
hanteringstid. På företagen blandas olika varianter av virke i blocklager. Då väldigt 
många olika varianter hanteras är det mer eller mindre nödvändigt att blanda dessa i 
blocklager. Följaktligen går också mycket tid åt till att ta fram rätt variant. 
Hanteringsmässigt vore det bättre med ställage som ger snabbare åtkomst. Ställage 
förenklar också för ett datasystem att ange på plocklistorna vart respektive produkt 
skall plockas. Inget letande av produkter krävs då det direkt är angivet var den ligger. 
Då det i dagsläget finns en relativt stor mängd virke som ligger i blocklager är det 
orealistiskt att införa ställageplatser för allt virke. Efterfrågan av trävaror är cyklisk 
och gör att vissa tider på året lagerhålls betydligt mer. På sommaren skapas, främst i 
Göteborg och Trollhättan, stora buffertzoner med virke utomhus.  

5.4 Uppmärkning  
Uppmärkning av produkter och platser är fundamentalt viktigt för att snabbt hitta 
produkter enligt Bragg (2004). Nulägesanalysen visar att uppmärkningen av ställage 
och blocklager är bristfällig eller saknas helt inom Bygg-Gross. På Timber Trading 
märks träpaketen upp medan Bengtsson & Gedelius märker upp lagerplatserna. 
 
Det har visat sig att uppmärkningen av lagerplatser sitter på samma magnetskylt som 
visar namnet på varan. Då personal ibland flyttar på magnetskylten istället för 
träpaketen som ligger på fel plats uppstår en inkonsekvent uppmärkning av 
lagerplatser. Att skilja på uppmärkning av lagerplats och vad som ska ligga på den 
platsen är ett sätt att komma tillrätta med problemet. Det system som används för 
uppmärkning av lagerplatser idag blandar bokstäver och siffror vilket är bra för 
förståelsen. Människor kan snabbare och lättare läsa och förstå en sådan 
uppmärkning.  Bengtsson & Gedelius system med att blanda bokstäver och siffror är 
bra då det ger en god läsbarhet samtidigt som en stor mängd varianter kan skrivas på 
en kort rad. 
 
Uppmärkningen av träpaket på Timber Trading är inkonsekvent då handskrivna och 
datorskrivna paketetiketter blandas. Att använda handskrivna paketetiketter istället 
för datorskrivna ökar risken för felläsningar. Handskriven text bidrar även till längre 
hanteringstid då en sådan etikett tar längre tid att läsa. Trenden inom 
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trävarubranschen är att gå mer och mer mot en individmärkning av träpaket. 
Individer möjliggör bland annat en bättre kvalitetskontroll, bättre kontroll på vad 
som finns i lager och möjlighet att bättre specificera exakt vad som levereras till 
kund. 

5.5 Produktplaceringssystem 
På alla tre orterna består produktplaceringssystemet i regel av fasta platser 
kombinerat med zoner. Ju hårdare ett produktplaceringssystem går mot fasta 
lagerplatser desto sämre utnyttjandegrad fås då man måste planera för ett maximalt 
lager som kanske bara uppnås några gånger per år. Ett system som enbart bygger på 
fasta lagerplatser innebär alltså att det kan hända att en vara inte kan placeras i lager, 
trots att lagret har stora ytor som är tomma. Detta är aktuellt på alla tre orter, men 
framförallt i Trollhättan. Då man i regel prioriterar utlevaranser i stället för 
inleveranser och dessutom står inför problematiken med fasta lagerplatser ställs 
produkter inte på sin ordinarie plats. Detta innebär att lagerpersonalen tvingas 
placera produkter på en godtycklig plats och sedan komma ihåg var varorna ställts. 
Det fasta produktplaceringssystemet har alltså mer och mer övergått i ett 
minnessystem. 
 
Minnessystem ger hög utnyttjandegrad av lageryta och kräver inte några datasystem. 
Nackdelarna med minnessystem kan vara stora, speciellt då flera personer är 
inblandade och vid frånvaro av personal. Personalen får då problem att hitta rätt 
vara. Dessutom tar det lång tid att lära upp ny personal. 
 
När det gäller blocklagren på de tre orterna så bildar de zoner där en viss grupp av 
varor bör ställas. Zonerna är i regel ej uppmärkta. Då systemet att placera produkter 
mer och mer övergått i ett minnessystem, försvårar blocklager ytterligare sökandet 
efter en viss produkt. Detta leder till långa hanteringstider och slöseri med resurser. 
 
Det finns alltså flera anledningar till att datastöd är bra i ett lager. Med datorns hjälp 
kan systemet koppla ihop träpaket med plats och därmed uppnås bättre kontroll på 
vart träpaketen ligger. Datastöd kräver en bra uppmärkning av både träpaket och 
lagerplatser. 
 
Om träpaketen, det vill säga varje individ, kopplas ihop med plats i affärssystemet 
kan flytande lager användas. Fördelen med ett flytande lager är att det går åt mindre 
tid för letande och att en hög utnyttjandegrad erhålls. Anpassning av affärssystemet 
för att koppla produkt till plats och upplärning av personal med mera innebär initiala 
kostnader för företaget. 
 
Det kan innebära problem att veta exakt var en produkt står i ett blocklager. 
Informationen i datorn måste uppdateras, för flera träpaket, så fort någon flyttar i 
blocklagret för att komma åt det paket som önskas. En kompromiss kan vara att man 
har kvar zonuppdelningen som används idag, men ger varje zon en platsnumrering. 
Det finns system på marknaden som med hjälp av RFID känner av truckens placering 
och på så sätt kan koppla produkt till lagerplats. 
 
Som tidigare påpekats leder större zoner till ett bättre utnyttjande av lagerytan. En 
tänkbar variant är att de mest frekventa artiklarna som man snabbt behöver ta fram 
kan ha fasta platser medan resterande artiklar kan finnas i ett zon system.  
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5.6 Identifieringssystem 
Identifieringssystemet består av objekt, identitetskod och informationsbärare. 
Objektet består i den här fallstudien av träpaket. Identitetskoden på Timber Trading 
följer ingen standard utan är ett internt löpande nummer. Paketetiketten kan man i 
det här fallet kalla informationsbärare. Vanliga informationsbärare som används i 
mer automatiserade processer är streckkoder och RFID-taggar. 

5.6.1 Standardiserade identitetskoder 
I handeln, liksom i övriga branscher, är det viktigt att informationen flödar snabbt 
och är korrekt. Där fyller streckkoder i dagsläget en viktig funktion. När streckkoder 
ska användas rekommenderar GS1 Sweden att dessa följer någon av de standarder 
som finns.  
 
EAN13 är den vanligaste när det gäller handel. Den består av ett nummer som kan 
skrivas i form av en streckkod. EAN128 har däremot mer än bara ett nummer i 
streckkoden. Där kan även finnas information om till exempel vilken längd eller 
storlek en produkt har. Fördelarna med denna kod är att informationen ligger i 
streckkoden så att affärssystemet inte i förväg behöver uppdateras med information 
från leverantören. Man kan därmed säga att EAN128 har ett bredare 
användningsområde.   
 
I detta fall kan man använda sig av EAN13 då intresset bara finns av ett nummer för 
varje enskilt träpaket. Den extra information som kommer med EAN128 är inte till 
nytta för Bygg-Gross. Detta för att träpaketens innehåll kommer att variera i den 
vidare hanteringen. Används EAN128 med extra information om antal löpmeter i 
träpaketet så måste en ny paketetikett skrivas ut varje gång paketet förändras. Ett 
paketnummer utan extra information är således tillräckligt för Bygg-Gross behov. Via 
numret tas all information om paketet fram från databasen. Man kan också tänka sig 
streckkoder eller RFID-taggar med interna nummer utan någon standard från EAN.  
Detta fungerar bra så länge informationsbärarna bara är tänkta att användas internt. 
I ett längre perspektiv ses flera fördelar med att använda den standard som används i 
branschen. När det kommer till frågan om det är lönsamt att införa RFID eller inte är 
det främst tre faktorer som har betydelse. För att behålla kunder, för ökade 
effektivitet eller för ökad spårbarhet. Inget av detta gäller för Bygg-Gross idag. Inga 
kunder ställer några krav på RFID. När det diskuteras ökad effektivitet med RFID är 
det en tidsvinst på sekunder som räknas jämfört med att använda sig av streckkoder. 
Alternativt att flera varor kan läsas av på samma gång. Spårbarhet är för det mesta 
sammankopplat med lagkrav inom livsmedelsindustrin. Den spårbarhet som kan 
uppnås med streckkoder är i Bygg-Gross fall fullt tillräcklig. Däremot kan ett RFID-
system med uppmärkning av lagerplatser tänkas. 

5.7 Skogsindustrins standard för pakethantering 
EAN 128 rekommenderas av Skogsindustrierna som standard 
streckkodsuppmärkning av träpaket för skogsbranschen. Där tänker man sig ett 
artikelnummer på en nivå som inte inkluderar längd på paketen. Med EAN128 kan 
information om både artikelnummer, längd och volym direkt läsas ut ur streckkoden. 
EAN128 är lämpligare än EAN13 när det gäller produkter som inte är identiska. 
Eftersom ett träpaket är ett kolli som är variabelt i storlek är det bättre att använda 
sig av EAN128 enligt Skogsindustrierna. Detta gäller dock bara så länge inget 
förändras i träpaketet. I så fall måste en ny etikett skrivas ut. Det skulle i Bygg-Gross 
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fall resultera i väldigt många nya etiketter då träpaketen förändras löpande. Vid 
användning av Skogsindustriernas standard skapas ett världsunikt paketnummer 
som inte kan förväxlas. Det unika numret skapas genom att man använder sig av 
SSCC standarden. På så sätt kan leverantör, transportör och köpare identifiera kollit 
på samma sätt. I rekommendationerna ingår också, Wood X, ett system för att skicka 
och ta emot elektroniska affärsmeddelanden mellan leverantör och kund. Ett sådant 
system kan spara mängder av manuell registrering då ankomna varor bara prickas av 
istället för att manuellt föras in i systemet. Informationsflödet separeras från det 
fysiska flödet av träpaket på ett bra sätt. Samtidigt är återkopplingar lätta att göra via 
streckkoderna. 
 
Skogsindustrins standard kan inte användas fullt ut då den specificerar volym på 
paketetiketten. Detta är ett värde som ändras under Bygg-Gross träpaketshantering. 
Då plock och ompackning sker på Bygg-Gross får inte specifik data om styck eller 
löpmeter skrivas ut på paketetiketten. Detta då denna information ändras med tiden. 
I så fall måste en ny paketetikett skrivas ut så fort någon plockar ur ett paket. På 
paketetiketten räcker det om det står paketnummer som kopplas samman med 
informationen i affärssystemet.  
 
Endast ett fåtal företag använder sig i dagsläget av Skogsindustriernas standard. 
Dessa är SCA, Setra och Bergkvist-Insjön. Moelven är på väg att börja använda 
Skogsindustriernas standard. Står alternativen mellan att använda sig av interna 
paketnummer eller en standard som kanske ännu inte fått genomslag finns det flera 
fördelar med att använda sig av standarden. Genom att se företaget som en del i en 
leverantörskedja kan ett starkare samarbete mellan intressenterna skapas och på så 
sätt uppnås konkurrensfördelar. Att använda sig av en standard skapar även 
förutsättningar för ett effektivare flöde. Enligt Skogsindustrierna kan orsaker till att 
standarden ännu inte fått genomslag vara att det finns ett stort antal små företag i 
branschen där resurser och teknisk kompetens saknas. Aktörerna känner i många fall 
inte till varandras behov och förstår inte alltid nyttan av att vara en effektiv länk i en 
leverantörskedja. 
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6 Idealfall 
Ett idealfall för en byggvarugrossist presenteras i detta kapitel. Idealfallet bygger 
på tekniklösningar som i dagsläget kanske inte kan motiveras ekonomiskt. Det kan 
dock ses som en beskrivning av önskvärd situation. I kapitel åtta 
”Förbättringsförslag” beskrivs de åtgärder som är rimliga att utföra i ett första 
steg. 
 
Byggvarugrossisten ser sig själv som en stark länk i en leverantörskedja (se Figur 23). 
Information utbyts elektroniskt med de största leverantörerna och kunderna genom 
att använda WoodX. Genom hela flödet från sågverk till slutkund används 
Skogsindustriernas standard för uppmärkning av träpaket. Den specificerar hur data 
utbyts mellan aktörerna i leverantörskedjan samt uppmärkning av träpaket. 
Träpaketen får världsunika nummer genom att SSCC standarden används, den unika 
identiteten garanterar att inga problem med paketnummer uppstår. 

Figur 23 Leverantörskedja 

 
Varje beställning lagras elektroniskt för att träpaketen snabbt och enkelt ska kunna 
kontrolleras med hjälp av streckkoder vid godsmottagningen. Det går till så att 
följesedelsnumret skjuts av för att få upp beställningen i en handdator. Varje paket 
skjuts sedan av för att registreras som ankommet, i samband med detta görs även 
kvalitetskontroll. Inleveranser prioriteras före utleveranser för att produkterna 
snabbt ska finnas tillgängliga för försäljning. Även returer från kund har en 
elektronisk returorder som kommer fram i handdatorn via avskjutning av följesedel.  
 
När sedan träpaketen placeras i ett blocklager registreras automatiskt lagerplatsen 
och till den kopplas träpaketet. Det sker genom att en antenn under trucken känner 
av RFID taggar som är ingjutna i underlaget. Affärssystemet vet vilket träpaket som 
lyfts av trucken genom att dess streckkod tidigare skjutits av. Om träpaketet istället 
placeras på en ställageplats skjuts platsens och pakets streckkod av för att kopplas 
ihop i affärssystemet. All information om enskilda paket och lagerplatser är synlig på 
en bild i en truckdator. Truckdatorn har radiokontakt med affärssystemet och på så 
sätt registreras alla lagerrörelser. 
 
Säljaren ser det disponibla lagersaldot för respektive produkt och har även tillgång 
till lagerbild samt detaljerad information om varje enskilt paket. På så sätt kan han 
lägga en order på två sätt. Antingen generellt genom att godtyckligt träpaket får 
plockas, det är då upp till lagerpersonalen att ta det träpaket som ligger bäst till eller 
som en specifik order. Ser säljaren att ett träpaket är lättåtkomligt kan han boka det 
specifika paketet utan att orsaka merarbete ute i lagret.  

Bygg-Gross KundSågverk
SSCC

WoodX WoodX

SSCC
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Plocklistor visas elektroniskt i truckdatorn, detta förhindrar en mängd 
pappershantering och minskar risken att plocklistor tappas bort. När ett visst antal 
löpmeter skall plockas skjuter lagerpersonalen av streckkoden på paketet. Därefter 
sker plock och plockat antal löpmeter anges. Lagersaldot uppdateras kontinuerligt 
under dagen. Visar det sig att en produkt tagit slut skrivs en nolla i den elektroniska 
plocklistan. Systemet informerar därefter ansvarig inköpare att beställning bör göras. 
Samtidigt genereras en restorder som väntar i systemet tills produkten har kommit in 
i lagret. Då först syns plocklistan med restprodukten för truckföraren. För att 
lagersaldot hela tiden skall vara korrekt registreras alla förflyttningar av paket genom 
RFID samt avskjutning av streckkod. Det går till så att RFID-taggar gjuts in i marken. 
De registrerar truckarnas position kontinuerligt. Truckförarna skjuter av streckkoder 
på träpaketen och den informationen överförs från truckdatorn till affärssystemet via 
ett trådlöst nätverk. På så sätt kan lagersaldo och den bild som visar vart respektive 
träpaket befinner sig uppdateras. Ett sådant system används idag på vissa sågverk. 
 
I de fall ett paket sätts samman av flera olika produkter, efter kundorder, får det ett 
nytt transportnummer och en transportetikett som följer skogsindustriernas 
standard. Detta nummer är kopplat till följesedeln som existerar både i pappers och i 
elektronisk form. Vissa stora kunder har nytta av en leveransspecifikation via 
WoodX. 
 
I idealfallet bedrivs ett kontinuerligt förbättringsarbete som leder till att hög 
informationskvalitet kan hållas. Affärssystemet visar därmed korrekt och rätt 
information till de personer som behöver den. 
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7 Förändringsbehov 
Idealfallet jämförs med nuläget vilket ger de viktigaste förändringsbehoven. Dessa 
är sammanställda i tre steg. 
 
En förändring mot idealprocessen kan med fördel ske i flera steg. Varje steg leder 
successivt till ett bättre informationsflöde, men varje steg innebär även kostnader. 
Steg ett är viktigast att genomföra då det har störst positiv verkan på 
informationskvaliteten. Det bidrar även till att steg två och tre kan utföras på bästa 
sätt.  
 
1. Processer, affärssystem, uppmärkning och produktplaceringssystem 
2. Streckkoder, truck- och handdatorer, produkt kopplad till lagerplats 
3. Elektronisk kommunikation med leverantör 

7.1 Steg ett 
Processer bör vidare kartläggas och effektiviseras för att ligga till grund för en 
sammanslagning av de två versionerna av affärssystemet. Processtänkande bör 
införas i hela företaget. Affärssystemet bör kunna hantera paket som individer. Det 
bör samtidigt hantera en generell kundorder tillsammans med en specifik 
återrapportering och en generell beställning till leverantören tillsammans med en 
specifik inleveransregistrering. Information om artiklar och individer ska vara 
korrekt, tidsaktuell, komplett och tillgänglig för rätt person. En hög 
informationskvalitet ska alltså finnas. Affärssystemet bör även kunna visa 
information om hur mycket som finns i lager av varje längd. I samband med att 
affärssystemet ses över bör ett bra sätt att tilldela artikelnummer till produkterna 
finnas. Det bör tas i åtanke att ny teknik kan komma att införas i ett senare skede. För 
att hålla informationen aktuell och korrekt krävs en tydlig uppmärkning av paket. 
Tryckta etiketter minskar läs- och skrivfel. En tydlig uppmärkning gör det även 
lättare att hitta i lagret.  

7.2 Steg två 
För att ytterligare veta vart produkter ligger i lager kan ett andra steg införas. Det 
innefattar streckkodsuppmärkning av produkter och lagerplatser. Med hjälp av hand 
och truckdatorer kan information om varje lagerrörelse registreras. Detta leder till en 
bättre kontroll över lagret och snabbare hantering då tidsödande moment med att 
fylla i plocklistor och rapporter elimineras. Streckkoderna bör följa 
Skogsindustriernas rekommendationer för att möjliggöra för ett senare samarbete 
mellan parterna i leverantörskedjan.  

7.3 Steg tre 
Steg tre är att tänka ”supply chain management”, alltså hur logistiken sett över hela 
leverantörskedjan kan förbättras. Här har man stor nytta av att använda samma 
standard som övriga aktörer. Affärsmeddelanden som till exempel beställning och 
leveransspecifikation kan överföras elektroniskt mellan företagen. Pappersarbetet 
minskar ytterligare och dubbelarbete i form av att Bygg-Gross matar in uppgifter i 
affärssystemet som leverantören har skrivit ut ur sitt affärssystem. Att ingå i flera 
starka leverantörskedjor kan vara en konkurrensfördel. 
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8 Förbättringsförslag 
Kapitel åtta beskriver detaljerat för varje steg de möjliga åtgärder och förslag till 
förbättringar som arbetats fram. Förbättringarna syftar till att uppfylla 
förändringsbehoven. 

8.1 Steg ett 
Det viktigaste för att uppnå hög informationskvalitet på Bygg-Gross är att enas om en 
effektiv trähanteringsprocess och att förbättra affärssystemet i enlighet med denna. 
Kopplat till detta hör en översyn av artikelnummer och en konsekvent uppmärkning. 

8.1.1 Artikelnummer 
Det som ligger till grund för att kunna förbättra affärssystemet är väl genomtänkta 
artikelnummer. Dessa bör sättas på rätt nivå för att funktionerna i Jeeves utan större 
anpassningar ska kunna visa rätt information. Vid en sammanslagning bör också 
artikelnumren ses över så att inte redundant information uppstår. 
 
Enligt den världsstandard som finns, EAN, skall artikelnummer sättas på så låg nivå 
som möjligt. Varje unik produkt skall ha ett eget artikelnummer. Det betyder att så 
fort någonting ändras som har betydelse för intressenter i leverantörskedjan så ska 
ett nytt artikelnummer skapas. EAN rekommenderar att artikelnummer sätts löpande 
och i sifferform. Detta för att enkelt kunna lägga till nya artiklar men även för att det 
passar bra ihop med den unika nummerserie som tilldelas. Det är viktigt att Bygg-
Gross sätter artikelnumret på en låg nivå. Om det ska vara i form av siffror eller som i 
dagsläget ett beskrivande artikelnummer är i sammanhanget mindre viktigt.  
 
En tanke är att använda artikelnummer i form av siffror och låta säljare och övrig 
personal göra sökningar på en artikelbeskrivning som kan bestå av det gamla 
beskrivande artikelnumret. För Bygg-Gross rekommenderas till att börja med att 
beskrivande artikelnummer används. Sökningar skulle alltså kunna göras enligt 
samma princip som nu med den skillnaden att en ändelse läggs till. Bygg-Gross vill 
som tidigare sagts dela upp sitt sortiment i tre olika kvaliteter. Norrländsk (N), 
Värmländsk (V) och Sydsvensk (S). 
 
För att få artikelnumret på rätt nivå bör artikelnumret vara på längdnivå. Detta kan 
på ett enkelt sätt göras genom att lägga till brädans längd efter dagens artikelnummer 
(se Figur 24). Detta är även bra för utleveransprocessen där det är viktigt att 
lagerpersonalen snabbt identifierar en vara. 

Figur 24 Artikelnummer på låg nivå 
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Enligt förslaget med artikelnummer på längdnivå tiodubblas artikelnumren. 
Förändringar, vad gäller t.ex. priser för artiklarna kan göras på gruppnivå. Därmed 
skulle det administrativa arbetet inte öka i proportion till ökningen av 
artikelnummer. Ett artikelnummer på längdnivå gör att Bygg-Gross lättare kan få 
försäljningsstatistik på olika varianter av produkten. En bättre lagerstyrning kan 
åstadkommas. Ytterligare en fördel är att e-handelslösningar kräver unika 
artikelnummer. Har kunden köpt en produkt med ett artikelnummer, enligt figur 24, 
och beställer den på nytt med hjälp av samma artikelnummer innebär det att han får 
samma vara. Med det gamla sättet att ange artikelnummer krävs också att kunden 
anger den längd han vill ha. Detta kräver i sin tur anpassningar i affärssystemet. 
Jeeves är uppbyggt för att se artiklar som unika produkter. Skulle Bygg-Gross i 
framtiden vilja sätta olika priser på längdpaket och truckpaket finns den möjligheten.  
Företaget skulle till och med kunna sätta olika priser på olika längder beroende på 
försäljningsstatistik. 

8.1.2 Uppmärkning och produktplaceringssystem 
När artiklarna har tilldelats artikelnummer kan arbetet med att märka upp produkter 
och lagerplatser startas. Bygg-Gross bör satsa på en konsekvent uppmärkning av 
både träpaket och lagerplatser. Lagerplatser bör märkas upp med klistermärken 
istället för med magnetlappar för att de inte ska kunna flyttas runt.  
 
Paketen ska ses som individer och varje paket bör ha en eller helst två dataskrivna 
paketetiketter med dess unika paketnummer. Även varje hyllplats inom Bygg-Gross 
ska ha en identitet. Detta kan vara en kombination av bokstäver och siffror som gör 
att en bestämd lagerplats lätt kan hittas. Det system för tilldelning av 
lagerplatsidentitet som i dagsläget används i Trollhättan och Karlstad kan med fördel 
användas.  En ny konsekvent uppmärkning bör göras. Det bör gå att se på vilken ort 
och lager som hyllplatser finns.  
 
Skilt från denna identitet bör det finnas en tydlig rekommendation om vilken grupp 
av artiklar som ska placeras inom ett bestämt område, eller inom en zon. Den 
uppmärkningen kan göras med magnetetiketter. Ju större dessa zoner görs, desto 
bättre lagerutnyttjande får Bygg-Gross och desto mindre blir risken att en vara inte 
får plats inom avsedd zon.  När zonerna blir större ökar även svårighet för 
lagerpersonal att hitta en bestämd artikel.  
 
Större zoner fungerar bättre med en koppling mellan individnummer och lagerplats. 
En sådan koppling kräver en tydlig uppmärkning av både träpaket och lagerplats. Vid 
en framtida användning av streckkoder skjuter lagerpersonalen av streckkoden på 
paket och på hyllplatsen då han fört in en vara i lagret. Detta medför att 
lagerpersonalen genom affärssystemet snabbare kan hitta en vara.  
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8.1.3 Processer 
Bygg-Gross bör sträva efter att kontinuerligt förbättra sina processer. Utveckling av 
företagets processer kan endast ske då dessa har kartlagts. Genom att företaget först 
och främst satsar på att effektivisera de fysiska och informationsmässiga processerna, 
kan man därefter utveckla ett optimalt affärssystem. Det är viktigt att ställa upp mål 
och börja mäta nyckeltal för processerna. Till att börja med kan de nyckeltal som 
mäts för andra produkter användas. Att mäta nyckeltalen bör ske snabbt och enkelt. 
Eventuellt kan man använda sig av makron i Excel för att förenkla arbetet. En bättre 
variant är att kunna betrakta nyckeltalen direkt i affärssystemet. Bygg-Gross 
kostnader för informationshantering kan därmed minskas genom att onödig 
hantering av informationen tas bort. Allt dubbelarbete bör elimineras. På så sätt kan 
tiden istället användas för värdeskapande aktiviteter.  
 
Istället för att uppdatera lagersaldot med manuella lagertransaktioner vid 
träpaketshanteringen bör inleveransregistrering och återrapportering användas. 
Detta leder dels till en snabbare process men även en större säkerhet i lagersaldo. 
Bättre möjligheter till statistik och spårning av träpaket uppstår. Affärssystemet 
måste anpassas för att återrapportering ska kunna ske av specifika träpaket. 
Affärssystemet bör som tidigare sagts hantera varje paket som en individ. Det bör 
finnas lättillgänglig information om varje individ från att det lämnar leverantören 
tills den skickas till kund. Beställningar bör därmed föras in i datorn. 
 
Den effektiviserade processen för träpaketshantering kan ses i Figur 25. Den bör ligga 
till grund för utvecklande av ett gemensamt affärssystem. 
 

Figur 25 Träpaketshantering Bygg-Gross 
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Förberedelse inleverans 
I förslaget till ny process på Bygg-Gross sker beställningen i två steg enligt Figur 26. 
Detta för att inköparen i första steget inte vet vilka träpaket som kommer att 
levereras. Så tidigt som möjligt vill säljare kunna se i systemet vad som är beställt och 
därmed på väg. Process 1.1 åstadkommer detta. Process 1.2 däremot gör att 
inleveransregistrering kan ske i funktionen ”Beställning, inleverans”. 

Figur 26 Förberedelse för inleverans 

 
Inköparen för först in en ”generell beställning”, på ett antal m3 eller löpmeter, i 
Jeeves, se process 1.1 i Figur 26 ovan. Den inkluderar endast antalet kubik-, eller 
löpmeter av en bestämd artikel. Antal löpmeter som är beställt av varje 
artikelnummer kan ses i funktionen ”Beställning, inleverans” enligt Figur 27.  

Figur 27 "Generell beställning" införd 

 
När lastbilen med träpaket lämnar leverantören faxas en leveransspecifikation till 
inköparen. Leveransspecifikationen bör innehålla information om varje enskilt paket 
och kan vara en kopia av följesedeln. Skickas det med extra träpaket just innan 
lastbilens åker iväg bör inköparen även få information om dessa paket så fort som 
möjligt. Den faxade leveransspecifikationen ska sedan ligga till grund för en 
”specifika beställningen” i Jeeves. Orderraden för den första beställningen bör 
inaktiveras. Därefter förs varje paket på leveransspecifikationen in på varsin 
orderrad, vilket ger den ”specifika beställningen” i Jeeves. Fönstret ”Beställning, 
inleverans” som lagerpersonalen ser vid inleveransregistrering kommer då att visas 
enligt Figur 28. För varje paketnummer finns antalet löpmeter redan angivet på den 
vänstra sidan i bilden. 
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Figur 28 Införd "Specifik beställning" 

 
I Figur 28 har det skett en förberedelse för inleveransen, utan uppdatering av 
lagersaldon. 
 
Inleveransprocessen  
Inleveransprocessen startar när paketen anlänt till Bygg-Gross och förslaget på 
inleveransprocessen ses i Figur 29 nedan. 
 

Figur 29 Inleveransprocessen 

 
När lastbilen anlänt lastar lagerpersonalen av paketen, kontrollerar kvaliteten och att 
antalet paket stämmer med fraktsedeln. Med hjälp av beställningsnumret kan 
lagerpersonalen  skriva ut paketetiketter, som innehåller både Bygg-Gross 
paketnummer och leverantörens paketnummer. Genom att dessa häftas fast på 
motsvarande paket sker här även en kontroll av att den ”specifika beställningen” i 
Jeeves motsvarar mottagna paket. 
  
Paketen bör därefter föras in i lagret och registreras i lagersaldot, så fort som möjligt. 
Inleveranser i lagret bör prioriteras för att produkterna ska finnas tillgängliga för 
försäljning. Motsvarar paketetiketterna de mottagna träpaketen kommer 
inleveransregistreringen i princip endast innebära att den ”specifika beställningen” 
godkänns som inlevererad i lagret. Paketen som syns på vänster sida av figur 30 i 
Jeeves förs över till högra sidan och godkänns. 

Figur 30 Inleveransregistrering 

 

2.2
Godsmottagning,

häftar fast etiketter,
kör träpaket till

lagerplats [Lager]

Paketetiketter utskrivna

2.1 Skriver ut
paketetiketter med hjälp
av beställningsnummer

[Lager]

Ankomna
träpaket

Träpaket på lagerplats

2.3
Inleveransregistrering

i Jeeves [Lager]

Uppdaterade lagersaldon

1.  Paketnummer 1

2.  Paketnummer 2

3.  Paketnummer 3

4.  Paketnummer 4

5.  Paketnummer 5

1.  Paketnummer 1

2.  Paketnummer 2

3.  Paketnummer 3

4.  Paketnummer 4

5.  Paketnummer 5

1.  Paketnummer 1

2.  Paketnummer 2

3.  Paketnummer 3

4.  Paketnummer 4

5.  Paketnummer 5



Förbättringsförslag 
 

 50

Är det något paket som inte har någon, i Jeeves införd, beställning bör den föras in 
innan paketen godkänns. Detta för att få korrekta lagersaldon, samtidigt som det ger 
möjlighet till spårning och statistik som inkluderar alla paket.  
 
Orderläggningsprocess 
Orderläggningsprocessen som bör ligga till grund för utveckling av affärssystemet 
startar med ett behov hos kunden och ses i Figur 31 nedan. 
 

Figur 31 Orderläggningsprocess 

 
När säljaren skriver en order bör han eller hon ha tillgång till korrekt, komplett och 
tidsaktuell information i affärssystemet. Detta för att kunna informera kunden om 
varan som kunden efterfrågar finns tillgänglig i lager eller ej. Säljaren bör även ha 
möjlighet att uppskatta om en vara kommer att ta slut inom en snar framtid. I så fall 
skulle säljaren kunna rekommendera en likvärdig produkt.  
 
Utleveransprocess  
Då en plocklista är utskriven startar utleveransprocessen, vilken sker enligt Figur 32. 

Figur 32 Utleveransprocess 

 
När produkten plockats fyller lagerpersonalen i en plocklista där varje ordernummer 
kopplas till olika artikelnummer. Tillsamman med varje artikelnummer fyller de i 
information om hur många löpmeter som plockats ur respektive paket.  
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Vid återrapportering, efter plock, finns information om antalet löpmeter som 
beställts på vänster sida av ”återrapporteringsbilden” (se Figur 33) i Jeeves. Antalet 
beställda löpmeter för en order finns uppdelat på olika orderrader beroende på 
artikelnummer. De är även uppdelade beroende på om de är beställda i form av paket 
eller i form av ett bestämt antal löpmeter. Detta då man ska kunna sätta ett lägre pris 
om kunden efterfrågar ett paket. Denna information förs över till höger sida, varmed 
en klickning på respektive rad gör att en ruta kommer fram där lagerpersonal, 
alternativt kontorspersonal kan fylla i hur många löpmeter som plockats ur 
respektive träpaket (se Figur 33). 
 

Figur 33 Återrapportering 

 
Då personalen fyllt i alla paket som plockats ur, räknas löpmeterantalet samman och 
förs automatiskt över till rätt orderrad. Är löpmeterantalet lägre än vad ordern visar 
bör ett beslut tas om restantalet ska annulleras eller ej. Restantalet annulleras genom 
att en ruta fylls i.  
 
Anpassas affärssystemet enligt Figur 33 kan tid sparas genom att uppdatering av 
lagersaldot kan ske direkt vid återrapporteringen.  
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8.1.4 Säljarens fönster i Jeeves 
Funktionen ”Artikeluppgifter” kommer i den nya lösningen för Bygg-Gross att få ett 
utseende enligt exemplet i tabell 2. Bilden kommer att vara likadan för alla 
produkter. Vad gäller trä kommer det enligt förbättringsförslaget visa antal löpmeter 
av varje artikelnummer och även i likhet med övriga produkter visa ett disponibelt 
lagersaldo.  

Tabell 2: Del av funktionen artikeluppgifter 

 
Genom att artikelnumren sätts på längdnivå ses skillnad på vad som finns i lager för 
LP och för TP av en trävara. Fördelarna med att använda funktionen 
”Artikeluppgifter” för att se vad som finns i lager istället för funktionen ”Fråga 
träpaket” är att säljarna kan se ett disponibelt lagersaldo för en artikel. 
 
Det som inte visas i Jeeves standardlösning är information om antalet disponibla 
löpmeter i form av helpaket, ¾- paket, halvpaket. Säljarna skulle även kunna ha en 
fördel av att se hur många, alltså styck, träpaket som finns disponibla i lager. Detta 
inkluderas i förbättringsförslaget som beskrivs nedan.   
 
Förslaget inkluderar två extra delar i funktionen artikeluppgifter. De innebär ett 
översiktligt lagersaldo för varje artikelgrupp (se Tabell 3) och ett komplett lagersaldo 
för artikel (se Tabell 4). 
 
I vissa fall är det kanske inte viktigt vilken längd som kunden får utan kunden vill 
endast ha en bestämd profil och kvalitet. Lagersaldot för varje artikelgrupp ger 
möjlighet för säljaren att se en översiktsbild på hur många löpmeter som finns 
disponibelt av alla längder på respektive ort (se Tabell 5).  
 
Lagersaldo för artikelgrupp

Artikelgrupp 22170KFGS Göteborg

TP LP3 LP33 LP36 LP39 LP42 LP45
Lagersaldo xxxx xxxx 3670 xxxx xxxx xxxx xxxx
Reserverat xxxx xxxx 1800 xxxx xxxx xxxx xxxx
Disponibelt 1500 -1500 1870 0 500 -600 400

Tabell 3 Lagersaldo för aktuell artikelgrupp 
 
I Tabell 3 ses att det disponibla lagersaldot för 3.3 meters längpaket är 1870 m. För 
att undersöka närmare vad som finns av en viss längd bör säljaren kunna gå vidare 
till ”Detaljerat lagersaldo för artikel” (se Tabell 4). 
 

Lagersaldo för artikel

Artikelnummer 22170KFGS33

Artikelbeskr Lagersaldo Reservantal Disponibelt BestAntalLev Totalt lagersaldo
Trollhättan
Göteborg Klädsel…. 3670 1800 1870 0 1870
Karlstad
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Detaljerat lagersaldo för artikel

Artikelnummer 22170KFGS33 Göteborg

Totalt Helpaket (lm) 3/4paket (lm) Halvpaket (lm) Löpmeter (lm) Helpaket (st) 3/4paket (st) Halvpaket (st)
Lagersaldo 3670 1600 800 2000 70 3 2 8
Reserverat 1800 1500 0 250 50 3 0 1
Disponibelt 1870 100 800 1750 20 0 2 7

Tabell 4 Detaljerat lagersaldo för aktuell artikel 
 
För att säljaren ska kunna få en komplett bild av vad som finns disponibelt i lagret 
krävs alltså detaljerad information om lagersaldo för varje artikel (se Tabell 4). Här 
kan ses information om disponibelt antal löpmeter och disponibelt antal paket av 
artikeln. Denna bild rekommenderas att säljarna använder sig av vid försäljning i 
stället för ”fråga träpaket”. Detta för att de här har tillgång till disponibelt lagersaldo 
för träpaket med olika status.  
 
För att ge möjlighet till lagersaldon enligt tabell 3 och 4 bör orderdelen av Jeeves 
utökas med en extra del enligt tabell 5. Detta ger även ett tydligare och mer enhetligt 
sätt att skriva en order, samtidigt som det minimerar informationen som behöver 
fyllas i. Strävan är att plocklistan som bygger på ordern ska bli tydlig så att det direkt 
framgår vad som skall plockas. Genom att ordern delas upp mellan träpaket och 
löpmeter ges möjlighet att ge ett lägre pris om kunden väljer att köpa ett paket. Detta 
utan att ha dubbla artikelnummer. 

Tabell 5 Order i Jeeves  

 
Säljaren behöver endast fylla i antal paket eller ett bestämt antal löpmeter då kunden 
har specifikare krav. Affärssystemet räknar sedan fram hur många löpmeter en 
beställning av paket motsvarar i genomsnitt. Det sker genom att det lagts in ett 
genomsnitt på hur många löpmeter ett paket innehåller (se Tabell6). Detta 
genomsnittliga värde läggs till i orderfältet och ligger till grund för det disponibla 
lagersaldot som visas i Tabell 3 och 4. 
 

Tabell 6 Information om genomsnittligt antal löpmeter 

 

Del av orderfunktion 

Artikelnummer Helpaket (st) 3/4paket (st) Halvpaket (st) Löpmeter (lm)
22170KFGS33 3 0 1 50

 Genomsnittligt antal löpmeter i paket

Artikelnummer Variant löpmeter/paket
22170KFG33 Helpaket 500

3/4paket 375
Halvpaket 250
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8.1.5 Paketstatus 
För att affärssystemet ska kunna visa lagersaldo och disponibelt lagersaldo enligt 
förslagen i stycke 8.1.4 krävs att funktionen ”artikeluppgifter” kan läsa informationen 
om alla paket som finns i databasen. För att rätt information skall visas införs en ny 
kolumn i databastabellen med information om varje träpaket. Där står träpaketets 
status. Statusen är helpaket, ¾ paket halvpaket eller ”löpmeter”.  
 
Då lagerpersonalen plockar i paket krävs att statusen är föränderlig. Denna status 
kan räknas ut på olika sätt beroende på hur mycket träpaketen varierar i storlek vid 
leverans, men också på vilka krav kunderna ställer på träpaketen. 
 
Alternativ 1 (se Figur 34) innebär att paketet får en status beroende på hur mycket 
antalet kubikmeter i paketet avviker från det genomsnittliga värdet för ett paket. 
Avvikelsen från genomsnittligt antal för artikeln sätts i procent. Detta genom en 
kombination av med hur många procent paketen varierar när de kommer från 
leverantören och vilka krav kunderna har. Hamnar kubiktalet mellan de streckade 
linjerna kommer paketet få statusen ”löpmeter”. 
 
Visar det sig att kunderna inte har så höga krav på vad som räknas som t.ex. helpaket 
eller halvpaket kan statusen förändras enligt alternativ 2.  Paketen får då inte 
statusen ”löpmeter” förrän paketet räknas som mindre än ett halvpaket enligt 
alternativ 2 i figur 34. 
 
Den metoden för statusändring som kräver minst fortsatt undersökning är alternativ 
3. Den innebär att paketen får ”löpmeterstatus” så fort man plockat ur paketet. Är det 
många paket som plockas ur samtidigt kommer alternativ 3 innebära att många paket 
får statusen löpmeter trots att de vid plock kan räknas som paket. Saldot per artikel 
ger därmed inte en sådan exakthet som man kanske önskar. Är det endast ett fåtal 
paket som plockas i kan man kanske bortse ifrån att vissa paket räknas som löpmeter 
trots att de kan säljas som paket. 
 

Figur 34: Alternativ för statusändring hos paket 

 
Examensarbetarna tar här inte ställning till vilket av alternativen som ska väljas. För 
att bestämma detta krävs vidare undersökningar på kundernas krav och i hur stor 
utsträckning paketen varierar från leverantören. 
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8.1.6 Information kopplad till träpaket och artikel 
Till paket och artiklar bör en mängd information kopplas. I steg ett bör även tankar 
finnas på ett eventuellt användande av handdatorer i framtiden. Nedan följer en 
uppräkning på information som kan kopplas till artikel respektive träpaket. Listan är 
inte komplett utan ytterligare information kan behöva användas. Ur 
individinformationen räknas sedan lagersaldo och disponibelt lagersaldo för varje 
artikel fram. För varje artikel ska också stå vilka varor som är beställda och på väg till 
Bygg-Gross. 
 
Artikel 

 Artikelnummer 
 Artikelnamn 
 Profil 
 Kvalitet: Norrländskt, Värmländskt eller sydsvenskt 
 Brädlängd när det gäller LP 

 
Information om vart på området och i lagret som varje artikel ska lagras bör finnas 
tillgänglig.  
 
Systemet bör förberedas för att i framtiden kunna koppla varje individ (träpaket) till 
en bestämd lagerplats. Till träpaketet kan information enligt nedanstående lista 
finnas. 
  
Träpaket  

 Paketnummer (individnummer) 
 Artikelnummer  
 Ankomstdatum till Bygg-Gross  
 Tillstånd: Helpaket, ¾ -paket, halvpaket och löpmeter.  
 LP/TP 
 Totala antalet löpmeter, styck och längd i paketet när det gäller LP 
 Totala antalet löpmeter, styck och medellängd i paketet när det gäller TP 
 Övrig info, till exempel tvålängdad, flerlängdad eller fallande paket 
 Fuktighetskvot 
 Övriga kommentarer om individen. 
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8.2 Steg två och tre 
Skall streckkoder användas så föreslås att en noggrann utredning görs vilka system 
och standarder leverantörerna använder sig av eller planerar att införa. Att använda 
sig av skogsindustriernas standard rekommenderas även om paketetiketterna inte 
kan se ut exakt som rekommendationen. Standarden kan med hjälp av elektroniska 
leveransspecifikationer helt ta bort det förberedande moment som diskuteras i steg 
ett. Detta kan motivera en standard även om bara ett fåtal leverantörer följer den. 
Ansluter sig sedan andra är det naturligtvis bra.  
 
Med standarden ingår att använda sig av EAN128. Där information om längd och 
volym skrivs på etiketten. Det föreslås att Bygg-Gross internt enbart använder sig av 
SSCC numret utan att skriva ytterligare information i streckkoden. Att göra detta 
skulle leda till att en ny paketetikett måste skrivas ut varje gång ett paket förändras. 
Istället bör paketetiketten utformas generellare med paketnummer, 
artikelinformation och så vidare. All information som förändras ska enbart gå att se 
genom kontroll i affärssystemet och i den handdator som används i lagret.  
 
Införs ett system med handdatorer kan uppdatering av lagersaldo ske löpande för att 
på så sätt ytterligare förkorta tiden mellan lagerrörelse och uppdatering av 
lagersaldo. Det rekommenderas också att koppla produkt till lagerplats. Detta sker 
genom att lagerpersonal skjuter av streckkod på lagerplats och på paket när de 
placerar en vara i lagret. Vid uttag av virke läses paketnumret av med hjälp av 
streckkodsläsare, sedan fylls antalet plockade löpmeter tille en viss order i 
handdatorn.  
 
Att lösa detta kräver en vidare undersökning som går utanför företagets 
träpaketshantering. Systemet som används på Bengtsson & Gedelius idag kan med 
fördel användas för att tilldela lagerplatser identiteter. Själva uppmärkningen av 
lagerplats bör ske både med streckkod och läsbar text.  
 
När systemet med streckkoder fungerar tillfredsställande bör samarbete sökas med 
leverantörerna för att de ska börja skicka leveransspecifikationer elektroniskt via 
WoodX standarden. Detta skulle dels minska det administrativa arbetet väsentligt 
men även bidra till att Bygg-Gross blir en starkare länk i leverantörskedjan. 
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9 Rekommendation 
Här sammanfattas de åtgärder som är viktigast och bör genomföras först. 
 
Åtgärderna bör leda till kortare ledtider, korrekta lagersaldon, rätt och tillräcklig 
information till säljarna och skapa förutsättningar för en bättre lagerstyrning. 

9.1 Steg ett 
Examensarbetarna rekommenderar Bygg-Gross att till en början genomföra steg ett 
som är beskrivet i förbättringsförslagen. Här sammanfattas de viktigaste punkterna. 
 

 Se över artikelnummer  
Undersök möjligheten att sätta artikelnummer på lägsta nivå. Detta för att enklare 
kunna visa relevant information till säljarna, möjliggöra en enkel beställning för 
kunderna samt för att få bättre statistik över produkterna.  

 
 Märk upp lagerplatser och träpaket 

Se till att alla lagerplatser på samtliga tre orter har en identitet enligt Bengtsson & 
Gedelius system. Se till att alla träpaket är uppmärkta med en enhetlig 
paketetikett. Använd ett produktplaceringssystem med relativt stora zoner.  
Behåll lagerstruktur med blandning av ställage och blocklager. 
 

 Förbättra processerna  
Ta ställning till examensarbetarnas förslag på förberedande process, 
inleveransprocess, orderläggningsprocess och utleveransprocess. Ytterligare 
dokumentation av processer bör göras. Mål, nyckeltal och uppföljning bör införas 
för träpaketshanteringen.  
 

 Affärssystemet 
Anpassa affärssystemet så att det möjliggör en individhantering av träpaket enligt 
förbättringsförslagen. Affärssystemet ska vissa ett disponibelt lagersaldo både på 
en aggregerad nivå och på en nivå där hel-, ¾- och halvpaket syns. 

 

9.2 Steg två och tre 
Förutom dessa första rekommendationer bör helst steg två göras för att ytterligare 
effektivisera träpaketshanteringen. Steg två kan gärna komma i nära anslutning till 
första steget såvida de ekonomiska förutsättningarna finns. Stora fördelar finns med 
att minska den manuella hanteringen av information. Hanteringstid minskar, 
felläsningar minskar och saldosäkerheten ökar. Därmed kan kostnader sparas. Skall 
en sådan investering göras finns förmodligen fördelar med att göra den över hela 
sortimentet på en gång. Innan streckkoder och handdatorer införs bör därför en 
undersökning göras av företagets samtliga produkter. Bygg- och snickerivaror är 
enklare till sin natur och kan förmodligen utan problem märkas med EAN13. Det 
skulle kunna ske på så sätt att egna streckkodsetiketter skrivs ut för att klistras på 
övriga produkter vid inleverans i lager.  Genomförs steg två bör strävan vara att följa 
standarder och samarbeta i leverantörskedjan. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras projektet, projektets genomförande och vad som kunde ha 
gjorts annorlunda.  
 
Att projektet utfördes på tre olika orter och två företag är bra ur ett 
utbildningsperspektiv. Examensarbetarna fick möjligheten att se hur två olika 
byggvarugrossister logistiskt hanterar träpaket olika. Då träpaketshanteringen med 
dess komplexa produkter inte helt följer skolboksexemplen blev examensarbetet 
extra intressant. 
 
En mer kvantitativ inriktad undersökning hade kunnat göras. Intervjuer hade kunnat 
vara strukturerade och enkäter hade kunnat göras. Examensarbetarna anser dock att 
i detta fall passade en kvalitativ undersökning bättre. Ett samtal har lett till att nya 
frågor uppstått som steg för steg lett vidare till det verkliga problemet. Hade en strikt 
intervjumall skapats i ett tidigt skede skulle säkerligen viktig information ha missats. 
 
Att projektet utfördes som en kvalitativ fallstudie innebär att mycket tolkningar av 
material och uttalanden gjorts. Till den kvalitativa fallstudiens natur hör att det är 
svårt att upprepa arbetet och få exakt samma resultat. Rapporten bör läsas kritiskt då 
tolkningar gjorts och missuppfattningar kan ha bidrag till vissa felaktigheter. Den 
kvalitativa fallstudie som använts har dock genererat information och idéer som kan 
vara till hjälp vid sammanslagningen av företagen. 
 
Förbättringsförslagen har presenterats för berörd personal på Bengtsson & Gedelius 
och Timber Trading. De var nöjda med undersökningen och positiva till 
förbättringsförslagen. Den del av förbättringsförslagen som berör Jeeves, har 
presenterats för Lars-Göran Jansson på SYSteam AB. Han och konsultfirman 
SYSteam samarbetar med Bygg-Gross när det gäller utveckling av affärssystemet. 
Förslagen är enligt honom genomförbara och bör leda till bättre informations-
kvalitet.  
 
Som kan läsas i metodavsnittet har arbetet i den grad som går utförts på ett sådant 
sätt att hög validitet och reliabilitet uppnåtts. Genom samtal med handledare och 
beställare av projektet har säkerställts att rätt metod använts för att få fram önskat 
resultat. Genom samtal med många olika anställda på de tre orterna har reliabiliteten 
ökats. Även användandet av fallstudiedatabas där alla dokument finns samlade 
bidrar till att arbetet håller hög reliabilitet. Exempel på dokument är anteckningar 
från intervjuer, skriven teori, rapporter och foton från trävarulager.  
 
Valet att i huvudsak utgå från processer och vad som önskas av affärssystemet 
innebär att rapporten blir ett underlag för dem som ska göra anpassningar i Jeeves. 
Projektarbetarna hade kunnat utgå mer från vad Jeeves tekniskt sett klarar av för att 
komma fram till en lösning på problemet. Enligt Mentzer (2004) kan inget 
dataprogram göra något åt dåligt uttänkta processer och därför tycker 
examensarbetarna att angreppssättet har varit bra.
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Bilaga A – Exempel på beställning av ett antal kubikmeter från leverantör 
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Bilaga B – Exempel på beställning av ett antal paket från leverantör 
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Bilaga C– Återrapportering, bild ett 
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Bilaga D – Återrapportering, bild två och tre 
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Bilaga E – Leveransspecifikation 
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Bilaga F – Plocklista 
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Bilaga G – Dagrapport 
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Bilaga H - Trävarulager  

100 m

Trollhättan

Göteborg Karlstad

Grön – 
tryckimpregnerat virke i 
blocklager 
Mörkgul – 
ställageplatser 
Ljusgul – Blocklager 
 
Bilderna är endast 
skisser och inte helt 
skalenliga. 




