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Sammanfattning 
Intern materialhantering är ett begrepp som innefattar ett företags transporter samt 
interna lagerhanteringsprocesser. Materialhanteringen har direkt påverkan för 
materialflödet samt är en betydande kostnad i en produktion.  
 
Syftet med examensarbete är att kartlägga de interna transporterna samt 
lagerhanteringen. Studien ska sedermera klargöra inom vilken utsträckning 
samverkan mellan produktion och lager påverkar materialhanteringen. Målet är att 
föreslå arbetssätt som effektiviserar materialtransporter, samt lagerhanteringssystem 
som medför större samverkan mellan lager och produktion. 
 
Studien initierades genom en övergripande kartläggning av den interna 
lagerhanteringsprocessen. Detta genomfördes genom observationer och intervjuer 
med lageroperatören. Studiens fortsatta arbete innefattade detaljerad kartläggning av 
materialtransporter, detta genomfördes främst genom observationer och intervjuer.  
 
Kartläggningen visade att lagerhanteringsprocessen var ineffektiv när det gäller tid- 
och resursutnyttjande. Den övervägande delen av Lundqvist transporter visade sig 
vara sökande av material. Detta resulterade i att produktionen blev lidande av 
försämrad materialförsörjning. Vid lagerhanteringsprocessen ansågs 
störningskänsligheten som en mycket kritisk del.  
 
Studien resulterade i ett lagerhanteringssystem och en layoutlösning. 
Lagerhanteringssystemet utformades med hjälp av lagerkort och plocklistor. 
Lagerkortens funktion vid lagerhanteringsprocessen innebär att dokumentation sker 
vid varje in- och uttag från lagret, där även lagerplats registreras. Detta medför ökad 
samverkan för alla enheter och för en störningsfri situation. Lösningsförslag om 
plocklistor är riktat för att effektivisera materialförsörjningen till produktion, detta ger 
en planerad materialförsörjning som möjliggör just-in-time-användning.  
 
NYCKELORD: Materialhantering, lagerhanteringsprocess, transport, produktion, 
lagerlayout, information. 
  



 

Abstract 
Materials handling is a term that includes a corporate transport and warehouse 
processes. Materials handling has impact on the flow of materials and constitute a 
significant part of costs. 
 
The aim of the thesis is to identify internal transport and warehouse management. The 
study will clarify the extent of collaboration between production and warehouse affect 
materials handling. The aim is to suggest approaches to streamline material shipments 
and inventory management system enhancing interaction between warehouse and 
production. 
 
The study was initiated with a comprehensive survey of the internal inventory 
management process. This was made by observations and interviews with operators. 
Continued work in the study included detailed mapping of materials transport, which 
mainly was done through observations and interviews. 
 
The survey showed that the inventory management process was inefficient in terms of 
time and resources. A major part of Lundqvist’s internal transports were shown to 
constitute searching for materials. This resulted in the production suffering from 
impaired supply of materials. Inventory management process was showed to be 
interference sensitive and very critical for the production. 
 
The study resulted in an inventory management system and a layout solution. The 
inventory management system was designed for using stock cards and pick lists. The 
inventory cards' feature at the warehouse management process means that 
documentation is done at each entry and removal from storage. This will result in 
increased interaction for all organisational units and reduced interference problems. 
Solutions for pick lists are targeted to streamline the supply of materials to 
production, which provides a planned supply of materials that enable just-in-time use. 
 
KEYWORDS: Materials handling, warehouse processes, transports, production, 
warehouse layout, information. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport är utformad utifrån examensarbete omfattande 15hp för 
högskoleingenjörsexamen på Luleå Tekniska Universitet, examensarbetet utfördes 
våren 2015 i Luleå och Piteå. Materialhantering är ett begrepp som innefattar all 
hantering av material inom företaget från råvara till färdig produkt. 
Materialhanteringen utgör en kritisk aktivitet för vilken nivå ett företag kan förhålla 
sig till inom leveransprecision och kostnadseffektivitet. Detta examensarbete är ett 
utvecklingsarbete vid Lundqvist Trävaru AB där den interna materialhanteringen på 
företaget ska analyseras. Genom att öka effektiviteten vid materialhanteringen så kan 
man på så vis förbättra kostnadseffektiviteten samt produktiviteten genom utnyttjande 
av företagets resurser på bästa möjliga sätt.  
 
Förbättrad materialhantering ställer högre krav på en väl fungerande lagerhantering. 
Lagerhantering är ett centralt begrepp gällande resursutnyttjande, kapitalbindning och 
lagerhållningskostnader. Dagens tillverkande företag ställs inför stor konkurrens vad 
gäller hög kundservice, låga tillverkningskostnader och korta tillverkningstider. Det 
ställer därför krav på dagens industrier att göra de rätta avvägningarna gällande 
resursutnyttjande, kapitalbindning och leveransservice. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Lundqvist Trävaru AB, som kommer gå under benämning Lundqvist vidare i 
rapporten, producerar i dagsläget 320 byggsatser per år, man har som mål att näst 
intill fördubbla försäljningen till 620 byggsatser per år till år 2019. I dagsläget finns 
ingen utarbetad lagerhantering vid brädgården. Färdiga produkter ställs mer eller 
mindre där det finns plats vilket skapar en ostrukturerad lagerhållning och resulterar 
även i ineffektivt utnyttjande av lagrets resurser. I och med företagets mål på 620 
tillverkade byggsatser per år så kommer lagerhanteringen få en större betydelse för 
leveransprecision, kapitalbindning och materialhanteringen i framtiden. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Studiens syfte är att analysera den interna materialhanteringen samt lagerhanteringen 
vid brädgården. Genom att identifiera nuvarande arbetssätt och ökad samverkan så 
ska arbetet resultera i en effektivare lagerhantering och materielleveranser mellan 
brädgård och produktion. 
 
Genom kartläggning och analys av lagerhanteringen är målet att studien ska resultera 
i förbättringsåtgärder som ska gynna en effektiv och strukturerad lagerhantering och 
transport av material till och från brädgården mot produktion, samt förslag för 
förvaring av obearbetat material. Studien ska även resultera i layoutförslag för 
utomhuslagret, denna lösning ska ses långsiktig och lämplig för framtida expansion. 
För att uppnå målen kommer en övergripande kartläggning av den interna 
materialhanteringen och över lagerlayouten att genomföras, samt en detaljerad 
processkartläggning för lagerhanteringsprocessen vid materialförsörjning, utlastning 
mot kund samt lagerläggning av färdigt material. 
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1.3  AVGRÄNSNINGAR 
Studien utformades med fokus på materialhanteringen mellan brädgård och 
produktion. Därför har materialhanteringen i produktionen huvudsakligen lämnats 
utanför studien. Den ekonomiska omfattningen för implementering av studien skulle 
inte heller tas i beaktande.  

1.4 INTRESSENTER 
I detta avsnitt redogörs för vilka som berörs av det utförda utvecklingsarbetet.  
 
Lageroperatör 
I första hand är lageroperatören direkt påverkad av arbetet, då arbetets fokus finns vid 
utomhuslagret är det därför lageroperatörens arbete som i synnerhet kommer 
observeras.  
 
Produktionsoperatörer  
Produktionsoperatörernas inverkan i arbetet kommer främst vara vid 
materialförsörjningen. Produktionsoperatörer kommer även de observeras och 
intervjuas under studiens gång.  
 
Produktionsplanerare och inköp 
Produktionsplanerarens uppgift är att se till att produktionsplaneringen hålls efter och 
att färdigt material levereras i utsatt tid. Inköps funktion ligger vid att material 
ankommer till företaget i rätt kvantitet och vid rätt tidpunkt. Det är en förutsättning 
för att kunna motsvara kundens efterfrågan men att inte binda för mycket kapitel i 
lager.  

1.5 ARBETETS STRUKTUR 
Rapporten inleds med kapitel 1, där läsaren får en inblick av studiens bakgrund. 
Kapitel 2 redogör för teorin som ligger till grund för studien, läsaren ska genom detta 
kapitel få en större förståelse inom logistik och materialhantering. I kapitel 3 redogörs 
studiens metod och förfarande. I kapitel 4 redovisas en företagsbeskrivning om 
Lundqvist Trävaru AB för att ge läsaren förståelse om företaget och dess produkter. 
I kapitel 5 presenteras nulägessituationen vid Lundqvist Trävaru AB, samt problem 
som identifierades i samband med nulägessituationen. Kapitel 6 behandlar problemen 
som identifierades i föregående kapitel, där genomförs en analys för vartdera 
problemområde för att nå rotorsaken. Analysen resulterar i en kravspecifikation som 
ligger till grund för kommande lösningsförslag. I kapitel 7 presenteras de 
lösningsförslag som studien genererade. I kapitel 8 och 9 framförs diskussion om 
studiens förfarande och resultat, samt slutsats för studiens resultat. Rapporten avslutas 
med referenslista över de referenser som använts under studiens gång.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas teorin som ligger till grund för studien. Detta kapitel är även 
ämnat för att skapa större förståelse inom logistik och materialhantering för läsaren. 
  

2.1 LOGISTIK 
Både Bjornland et al. (2003) och Segerstedt, (2008) menar att logistik i folkmun 
oftast förknippas med enbart transport och lagring. Segerstedt, (2008) hävdar att bra 
logistik innebär ett effektivt hjälpmedel till att sänka totalkostnader genom att öka 
intäkter, frigöra kapital och skapa flexibilitet. Segerstedt, (2008) begrundar begreppet 
logistik som en rad aktiviteter där material- och produktflöde finns involverat, där 
man vill eftersträva ett så effektiv flöde mellan produktion, verksamhet och transport 
som möjligt. Bjornland et al. (2003) beskriver logistik ur ett skandinaviskt perspektiv 
där företaget, varuägaren står i fokus för logistikens intresse där man betraktar logistik 
som ett begrepp av materialflödet från råvara till slutförbrukare. 
 
Aronsson et al. (2003) beskriver logistiksystemet ur ett helhetsperspektiv där 
leverantör, produktion och distribution utgör huvudfunktionerna, där råvaran börjar 
vid leverantören och resulterar i slutlig produkt hos kunden. Logistiksystemet 
visualiserar Jonsson & Mattson, (2005) enligt Figur 1. De beskriver att relationerna 
sker genom samordning mellan de ingående komponenterna och systemen och mellan 
systemet och sin omgivning, där utbyte utgörs i huvudsak av material och 
information. Respektive delsystem har en direkt påverkan för storleken och 
tidpunkten på materialflödet via lager, transport och olika hantering- och 
förädlingssteg. 
 

Aronsson et al. (2003) beskriver vikten i att dimensionera de olika delsystemen 
utifrån marknadens efterfrågan samt en jämn dimensionering av materialförsörjning, 
produktion och distribution. Kapaciteten bestäms av maskiner, personal, byggnader 
och andra resurser som företaget består av. Använder sig ett företag av högre 
kapacitet än vad marknaden efterfrågar så riskeras stora utgifter. Har man dock för 

Figur 1 – Logistiksystemet med företaget som gräns (Jonsson & Mattson, s24, 2005) 
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liten kapacitet mot vad marknaden efterfrågar så riskerar man att förlora kunder och 
försämrad leveransservice. 
 
Aronsson et al. (2003) menar även att man bör dimensionera delsystemen med jämn 
kapacitet. Om exempelvis produktionen har lägre kapacitet än materialförsörjningen 
och distributionen så riskerar det att flaskhals uppstår. Detta innebär att man 
begränsar utflödet av produkter och utnyttjandegraden av materialförsörjningen och 
distributionen minskar. 

2.1.1 Materialförsörjning 
Jonsson & Mattson, (2005) beskriver gränsen mellan materialförsörjning och 
produktion då leverans sker från råvarulagret in till produktion. Går materialet direkt 
mot produktion vid ankomst ses gränsen när materialet nås innanför produktionens 
väggar. 
 
Aronsson et al. (2003) menar att man bör separera mellan inköp och 
materialförsörjning även om de i många företag är integrerade. De menar att 
materialförsörjningen är det mer praktiska arbetet med att ta hem material utifrån de 
kontrakt som finns med leverantörer. För att materialförsörjningen ska fungera så är 
det nödvändigt att även ha ett fungerande informationsflöde som driver 
materialflödet, vilket beskrivs mer ingående nedan. 

2.1.2 Produktion 
Jonsson & Mattson, (2005) beskriver produktionen ur ett logistiskt perspektiv som 
förmågan att förse produktionen med information. Genom informationen ska det 
framgå när och hur mycket som ska produceras av vilka maskiner och personal. 
 
Enligt Lumsden, (2012) har man ur ett historiskt perspektiv ifrågasatt om 
produktionen verkligen har med logistik att göra. Lumsden, (2012) hävdar att 
produktionen har en avgörande betydelse för hur vida ett företag lyckas uppnå en väl 
fungerande logistik. Genom åren har kraven höjts sett till marknad- och 
kundorientering, det medför större krav på kundservice som i sin tur ställer krav på 
fler produktvarianter, resultatet blir tillslut högre produktionskostnader. Lumsden, 
(2012) menar vidare på att produktionskapaciteten alltid är en begränsad resurs 
oavsett på vilket sätt man producerar. Detta ställer krav på att det finns rätt råmaterial 
vid rätt plats vid rätt tidpunkt och att det man producerar i slutändan finns efterfrågan 
för. 

2.1.3 Distribution 
Bjornland et al. (2003) beskriver distribution som den del i logistiksystemet där 
produkter levereras från företaget till kunden. Distribution innefattar en rad aktiviteter 
så som transport, lagring och hantering samt administration.  
 
Aronsson et al. (2003) menar att man kan använda sig av centrallager eller både 
centrallager och regionlager i distributionsprocessen. Centrallager är en lagervariant 
som främst lämpar sig för stora produktioner. Ett centrallager för Lundqvist skulle 
troligtvis innebära större kostnad än vinst för företaget. Vid användande av endast 
centrallager så levereras produkten direkt från centrallager till kund då kundorder 
lagts. Att utöver centrallager också använda sig av regionlager kan bero på att 
kunderna är så pass geografiskt utspridda så att regionlager vid dessa områden är 
nödvändigt. I dessa fall så levereras produkten från centrallagret vidare till 
regionlagret som tillslut levereras till kund. 
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2.3 LOGISTIKSYSTEMETS FLÖDEN 
Jonsson & Mattson, (2005) förklarar enligt Figur 2 att logistik inte endast handlar om 
materialflöden. Effektiva informationsflöden kan i högsta grad vara lika relevant som 
materialflöden. Som följd av material- och informationsflödena så tillkommer även 
monetärt flöde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Materialflöde 
Jonsson & Mattson, (2005) beskriver materialflödet som traditionsenligt ses som 
logistikens primära flöde. Materialflödet går in i företaget i form av råmaterial och 
komponenter, bearbetas i företaget och lämnar sedan företaget i form av färdiga 
produkter. Jonsson & Mattson, (2005) menar att materialflödet kan delas in i 
systemkomponenter beroende på om det förflyttas inom anläggningen eller mellan 
anläggningar. Material som förflyttas mellan anläggningar benämns som transporter 
och kan exempelvis ske mellan anläggning och centrallager. Material som behandlas 
vid godsmottagning, in- och uttag från lager och lastning på extern transport är 
exempel på förflyttning inom anläggningen.  

2.3.2 Informationsflöde 
Informationsflödet är en förutsättning för ett effektivt materialflöde. Genom 
information kan man på kort och lång sikt balansera tillgång mot efterfrågan menar 
Jonsson & Mattson, (2005). De menar även att det krävs information om kundens 
behov, tillgänglig kapacitet, beläggning och material i företaget samt leverantörers 
förmåga att leverera i rätt tid. 
 
För att ett företag ska kunna tillverka rätt kvantitet krävs försäljningsinformation, 
prognosinformation och kundorderinformation. Denna information kan ske internt 
genom försäljningsprognoser men även externt genom kundorder, 
försäljningsstatistik, leveransplaner etc. (Jonsson & Mattson, 2005). 

2.3.3 Monetära flödet 
Jonsson & Mattson, (2005) beskriver det monetära flödet som en följd av material- 
och informationsflödet. Genom en betalning av kund till leverantör så kan det ske 
genom faktura eller annan överenskommen betalningsmetod, detta sker i den motsatta 
riktningen gentemot material- och informationsflödet. 

Figur 2 – Logistiksystemets f löden (Jonsson & Mattson, s51, (2005) 
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2.4 MATERIALHANTERING 
Jonsson & Mattson, (2005) beskriver materialhantering som hanteringen och 
förflyttningen av material internt på företaget. Hur materialhanteringssystemet är 
utformat är individuellt utifrån antalet placeringar att lämna och hämta godset, hur 
frekventa flödena är, hur långa sträckor godset ska förflyttas och av vilken typ godset 
är av. De menar att den vanligaste utrustningen för transport inom produktionen är 
bemannad truck.  
 
Ray, (2008) beskriver materialhantering som en aktivitet som inte är direkt 
värdeskapande för slutprodukten, det är en aktivitet som kostar pengar. Det bör därför 
reduceras så mycket som möjligt. Han menar dock att materialhantering är 
nödvändigt för produktionen men bör begränsas till minsta möjliga mån. 
 
Enligt Bloomberg et al. (2002) innebär en väl fungerande materialhantering 
reducerade kostnader och arbetskraft, ökad säkerhet, ökad produktivitet, minskad 
slöseri, ökad kapacitet samt förbättrad servicenivå. Bloomberg et al. (2002) menar 
även att materialhanteringen står för ca 30-70 % av kostnaden beroende på industri. 
Enligt Heragu & Ekren, (2009) kan materialhanteringen på ett företag uppgå till 80 % 
av produktionens totala aktivitet. 
 
Aronsson et al. (2003) beskriver att transport och lagring av material hanteras detta på 
olika sätt. Beroende på hur hanteringen genomförs kan man påverka kostnader och 
leveransservice. Ineffektiv hantering leder det till längre ledtider. Längre ledtider 
leder i sin tur till försvårad grad till att bestämma ledtiden på förhand, detta resulterar 
i försämrad leveransprecision. 
 

2.5 LAGER 
Aronsson et al. (2003) beskriver lagrets olika funktioner beroende var i 
produktionsprocessen lagret befinner sig. Några typer av lager som vanligtvis finns i 
ett tillverkande företag är; råvarulager, buffertlager, komponentlager och 
färdigvarulager.  
 
Aronsson et al. (2003) menar att det finns både positiva och negativa aspekter vid 
lagerhållning, dessa måste vägas mot varandra. Lagerhållning bör dock ses som den 
sista lösningen på problemet, då man i första hand bör söka efter andra alternativ.  
Segerstedt, (2008) beskriver lagerhållning av färdiga varor som en nödvändighet för 
att bemöta kundens efterfrågan.  
 
Segerstedt, (2008) menar att lagret binder kapital, kräver hantering och fordrar 
utrymme vilket bidrar till kostnader. Liksom Aronsson et al. (2003) beskriver 
Segerstedt, (2008) att överväganden krävs för att finna det optimala lagret. För stort 
lager leder till onödiga kostnader och upptagen yta, medan för litet lager kan leda till 
att produktionen står stilla eller försämrad leverensprecision. Aronsson et al. (2003) 
menar att utöver lagrets kostnadsbärare innebär det även risk för att materialet skadas 
vid hantering, material försvinner i samband med hanteringen, stöld eller 
skadegörelse av material och risk för stort bortfall vid eventuell brand. 
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2.5.1 Lagringsmetoder 
Aronsson et al. (2003) beskriver olika typer av lagringsmetoder för inlagring av 
material. De beskriver två huvudsystem för placering av gods; fastplatssystem och 
flytande placeringssystem. En kombination av dessa utgör ett blandsystem. 
   
Fastplatssystem är ett system som bygger på att varje artikel har en fast plats i lagret. 
Genom detta system så genererar det stor lageryta då man måste dimensionera lagret 
för maximal kapacitet av den givna artikeln, även om denna kapacitet sällan uppnås. 
Detta system kräver minimal administration men försvårar FIFO (First in-First out). 
Detta genererar till att material kan bli liggande och resultera i inkurans på grund av 
lång lagringstid (Aronsson et al. 2003). 
 
Flytande placeringssystem innebär att artiklar som inlagras inte har någon bestämd 
plats. Istället lagras artiklarna utefter ett prioriteringssystem, detta system ställer dock 
stora krav på ett relativt avancerat administrativt system. Artiklarna placeras i lager 
efter uttagningsfrekvens, vid inlagring så placeras alltså nya artiklar på en annan 
plockplats. Detta innebär att plockplatserna alltid töms helt och underlättar kontroll av 
saldonivå. Det flytande placeringssystemet underlättar även användning av FIFO 
vilket minskar risken för inkurans. Detta system utnyttjar lagerutrymmet upp till 40 % 
bättre än vid fastplatssystemet (Aronsson et al. 2003). 
 
Blandsystemet bygger på en kombination av ovanstående system. Vid detta system 
har man fasta plockplatser men flytande buffertplatser. Administrationsarbetet är 
relativt enkelt och lagringsutrymmet utnyttjas väl. 
 
Alla system som beskrivs ovan kräver någon typ av administrativt system som påvisar 
var en artikel ska lagras eller vart det finns ledigt utrymme. Detta kan exempelvis ske 
genom ett datorbaserat system (Aronsson et al. 2003). 

2.5.2 Lagerplacering 
Aronsson et al. (2003) beskriver lagerplacering där man delar in godset efter plock- 
och buffertgods, där plockgods ska placeras åtkomligt för plockaren. De beskriver 
fyra grundkriterier för val av placering; 
 

• Uttagsfrekvens 
• Uttagskvantitet 
• Artikelvolym 
• Artikelvikt 

 
För att åstadkomma hög plockeffektivitet så innebär det att man åstadkommer hög 
uttagningsfrekvens. Med det menas i vilken grad artiklarna plockas ut från 
plockplatsen. Det kan dock vara komplicerat att frekventlägga artiklar, då det i många 
fall är ett litet urval av artiklarna som plockas med högst frekvens. Desto högre 
frekvens en artikel har desto lättåtkomligare ska vederbörande vara. Lågt frekventa 
artiklar kan således placeras högt upp eller långt in (Aronsson et al. 2003). 
 
Uttagningskvantiteten har även betydelse för godsplaceringen. Med detta menas i 
vilken kvantitet som hämtas ut av artiklarna vid varje uttag. Frekvensen och 
kvantiteten samspelar i den mening att ju högre kvantiteten är, desto lägre blir då 
frekvensen (Aronsson et al. 2003). 
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Artikelns vikt och volym har även en påverkan vid val av lagerplacering. Är en artikel 
stor och tung bör den placeras långt ner och vice versa. Det gäller dock att ha ett 
samspel med hur frekvensen är för respektive artikel. Det kan därför uppstå konflikt 
mellan dimensionen på artikeln och frekvensen, vilket kan generera till att stora 
artiklar med låg frekvens ändå placeras längst ned (Aronsson et al. 2003). 

2.6 LEAN PRODUCTION 
Storhagen, (2003) beskriver Lean Production som en japansk filosofi som grundades i 
samband med en MIT-studie, där världens biltillverkare jämfördes. Genom studien 
visade det sig att de japanska tillverkarna var dubbelt så bra mot konkurrenterna. 
Enligt Storhagen, (2003) är syftet med Lean att eliminera allt som inte är 
värdeskapande och ständigt söka perfektion med värdefokusering. Användning av 
Lean förutsätter att det finns en rimlig kännedom om efterfrågan, det är även fördel 
om produktvariationen finns inom givna gränser. 
 
Lumsden, (2012) betraktar fem steg för att uppnå Lean i en verksamhet.  
 
Specificera alltid värde utifrån kundens synpunkt. Värdet för en viss produkt eller 
service, tiden och priset för att leverera produkten.  
 
Identifiera de processer som skapar värde. Granska och identifiera hela värdekedjan 
för att i sin tur eliminera det som inte är värdeskapande.  
 
Skapa flöden, helst idealiserade en-stycks-flöden. Analysera information från hela 
flödet, identifiera problem som finns för att sedan eliminera dessa för att effektivisera 
processen och hela värdekedjan.  
 
Skapa sug genom tillverkningen. Genom att skapa ett sugande system så sker 
produktion genom efterfrågan, vilket minskar mellanlager. Detta kräver dock god 
kännedom om marknad och kundens önskemål.  
 
Sträva efter perfektion. Verksamheten måste vara öppen för förändringar genom att 
kontinuerligt analysera kedjan. 

2.6.1 Kaizen 
Kaizen betyder ständiga förbättringar. För att kunna arbeta utifrån Kaizen är 
standardisering en förutsättning eftersom Kaizen måste utgå från ett förutbestämt 
arbetssätt. Kaizen är den viktigaste parametern vid ett företags Leansatsning. För att 
kunna införa Lean ur ett lyckat perspektiv innebär det att företaget arbetar utifrån ett 
självgående förbättringsarbete, där så många som möjligt är delaktiga (Peterson et al. 
(2009). 
 
Peterson et al. (2009) menar även att det är omöjlig att angripa problem på ett 
övergripande plan om man vill åstadkomma förbättring. Det är därför en förutsättning 
att arbeta med de små detaljerna vid användande av Kaizen. Han menar att det är 
viktigt att se problemen utifrån ett helhetsperspektiv vid ett förbättringsarbete, 
eftersom en lösning på ett problem inte alls behöver innebära en förbättring sett från 
ett helhetsperspektiv. 
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2.6.2 Slöseri 
2004 publicerade professorn J, K Liker boken The Toyota Way. Boken var menad 
som verktyg för människor att ständigt förbättra dess arbete. Boken bygger på 14 
principer som ligger till grund för Toyotas produktionssystem. Dessa 14 principer kan 
delas in i fyra huvudrubriker; filosofi, process, människor och problemlösning.  
 
Liker, (2004) beskriver Taiichi Ohno som en av grundarna till Toyota Production 
System, där Ohno även identifierade det slöseri som förekom på Toyotas 
produktionsgolv. Ohno arbetade för att eliminera slöseri genom att identifiera de 
aktiviteter som inte tillförde värde för slutprodukten. Liker, (2004) beskriver detta 
synsätt som att alltid se på produktionen ur kundens perspektiv. 
 
Lumsden, (2012) beskriver formen slöseri som något som bör undvikas i alla dess 
former. Slöseri resulterar i osäkerhet vid materialhantering samt onödiga kostnader i 
samband med detta. Det är kostnader som inte tillför slutprodukten något värde.  
 
För att reducera slöseri menar Peterson et al. (2009) att man först måste synliggöra 
dem. För att synliggöra slöseriet i en verksamhet bör man utmana verksamheten på ett 
kontrollerat sätt, på så vis framträder avvikelser som tidigare varit okänt för företaget.  
Peterson et al. (2009) beskriver även vikten av att alla medarbetare är medvetna om 
förbättringsarbetet. Tillämpning av Kaizen vid reducering av slöseri medför en 
förbättringsmedvetenhet, medarbetare bör fokusera på reducering av allt som inte 
tillför värde. Liker, (2003) beskriver sju former av slöseri som identifierats hos 
Toyota, detta är slöserier som inte endast är aktuella för industriella produktioner, 
utan även för kontorsarbete, ordermottagning etc. 
 
Överproduktion är den värsta formen av slöseri, då den bidrar till andra former av 
slöseri. Överproduktion innebär att producera mer än vad kunden vill ha, att 
producera snabbare än nästkommande process och i för stora volymer (Peterson et al. 
2009). 
 
Väntan beskrivs som den vanligaste typen av slöseri. Det innebär väntan på material 
eller otydlig information om vad som ska tillverkas härnäst (Peterson et al. 2009). 
Enligt Lumsden, (2012) har det genom undersökningar visat att 90 % av ledtiden för 
en produkt oftast representerar väntan. 
 
Den enda transport som kunden normalt är beredd att betala för är transport till kund. 
Transporter utöver det ska ses som rent slöseri, då det inte tillför värde för 
slutprodukten (Peterson et al. 2009). 
 
Lumsden, (2012) menar att överarbete innebär all bearbetning av en produkt utöver 
vad kunden är villig att betala för. Det kan exempelvis innebära att producera högre 
kvalitet än vad kunden efterfrågar eller genom att utföra onödiga arbetsmoment. 
 
Som tidigare nämnts så anses lager ofta som en nödvändighet eftersom interna eller 
externa processer inte alltid går som planerat. Att binda för stort lager förlänger 
ledtiden i den mening att tiden till dess att materialet behandlas förlängs, vilket i sin 
tur minskar förmågan att anpassa sig till förändringar i kundefterfrågan. Detta har 
större påverkan om produktionen är kundorderbaserad än om produktionen i 
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huvudsak består av produktion av standardiserade produkter mot lager (Peterson et al. 
2009). 
 
Exempelvis kan en orsak till lagringsbehov ske då inköpsavdelningen fått ett bra pris 
vid beställning av en stor volym. Detta kan dock innebära en kostnad istället för 
besparing i form av kapitalbindning (Peterson et al. 2009). Ytterliggare konsekvenser 
till för stort lager beskriver Liker, (2004) är inkurans samt transport- och 
lagerkostnader. 
 
Rörelse anses som ett slöseri i form av att arbetare måste röra sig för att hämta 
utrustning och andra förnödenheter. Det kan även handla om att leta reda på 
medarbetare (Peterson et al. 2009). 
 
Arbete för att åtgärda defekter av produkter är något som kunden sällan är beredd att 
betala för. Ett vanligt exempel på denna typ av slöseri är felaktigt ifyllda uppgifter, så 
som ofullständig orderinformation (Peterson et al. 2009). 
 
Outnyttjad kompetens är ett tillägg utöver de övriga sju. Det innebär inte utnyttja 
arbetarens fulla kompetens som därmed genererar risker för att mista arbetaren eller 
att gå miste om förbättringar. Förbättringar som skulle kunna genomföras om 
kompetensen utnyttjades på rätt sätt (Peterson et al. 2009). 
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3. Metod  
I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt, motiveringar för valda metoder 
samt beskrivning av litteraturstudien. 
  
I Figur 3 illustreras processens tillvägagångssätt. Litteraturstudier har varit en aktiv 
del genom hela studien. Detta genomfördes för att få en mer detaljerad kunskap inom 
ämnet. Studien har genomförts genom ett cykliskt arbetssätt med viss modifikation. 
Processens delar upprepas 2-3 gånger men där tyngdpunkten förskjuts framåt under 
processens gång. Detta arbetssätt möjliggör tillbakablick på föregående delar och 
skapar på så vis en friare arbetsmetod. Bohgard et.al, (2011) menar att detta arbetssätt 
skapar större kreativitet då ett beslut som är fattat i studiens början kan redigeras 
genom processens gång.  
 
 

 

3.1 PLANERING 
Studien inleddes med en detaljerad tidsplanering för de faser som skulle behandlas 
under studiens gång. Tidsplaneringen formades genom ett ganttschema som visas i 
Bilaga A. Vid denna fas samlades litteratur som var grunden för senare analys.  

3.2 NULÄGESBESKRIVNING OCH KARTLÄGGNING 
Vid denna fas var fokus att samla data och kunskap om den nuvarande situationen på 
företaget, främst genom observationer och ostrukturerade intervjuer med 
produktionsarbetare samt ledningen. Interna dokument granskades för att få en 
detaljerad information av nulägessituation, dessa var bl.a. layoutunderlag över 
brädgården, produktbeskrivningar, lagerhistorik och produktionsflöden. 
I samband med kartläggningen genomfördes en problemidentifikation. 
Problemidentifikationen synliggjorde de mest kritiska problemen som uppdagades 
under kartläggningen, som även blev underlag för kommande analys. 
 

3.2.1 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingsmetoder används i syfte för att samla information om hur människan 
beter sig i en viss miljö. Exempelvis relationen mellan arbetsuppgifter, beteende, 
rörelsemönster och beslutsfattande (Bohgard et.al, 2011). I denna studie genomfördes 
i första hand observationer för att få en korrekt uppfattning om den rådande 

Figur 3 – Stud iens t i l lvägagångssätt 
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situationen. Intervjuer har sedan genomförts efter behov i samband med 
observationerna och även i efterhand. 

3.2.1.1 Observation 
Observation är en datainsamlingsmetod som används för att uppmärksamma hur 
människor agerar i olika situationer. Observation är en effektiv metod för att få 
förståelse om användarsituationen utan att påverka processen. Genom observation kan 
även information framgå som inte visat sig genom interjvuer, exempelvis underbyggt 
rörelsemönster som inte arbetaren är direkt medveten om (Bohgard et.al, 2011). 
Observationer kan genomföras direkta eller indirekta. Direkta observationer innebär 
att iakttagelser sker i verklig fältmiljö, medan indirekta observationer innebär att man 
inte är direkt ansluten till den verkliga miljön, exempelvis genom observationer via 
övervakningskamera eller erhållen data. I denna studie har både direkta och indirekta 
observationer använts. Direkta observationer har genomförts med direkt koppling till 
lager och produktion. Vid dessa observationer har fokus varit på lageroperatörens 
beteende vid varierande situationer. Transportsträckor, rörelsemönster, på- och 
avlastning och kommunikation har varit det primära som noterats vid observation av 
lageroperatören. Observationer av indirekt karaktär har åstadkommit erhållen data i 
form av dokument över lagerkapacitet, lagerlayout, materialrörelse i produktionen 
samt produktstrukturer.  
 
Observationer kan även vara systematiska eller osystematiska. Systematisk 
observation innebär att observatören riktar in sig på ett specifikt område för att samla 
en viss information, medan osystematisk observation innebär att man inte begränsar 
sig åt något håll, man vill istället få en bild av helheten (Bohgard et.al, 2011). Vid 
studiens inledning genomfördes främst osystematiska observationer, denna metod 
användes främst i egenskap att få en helhetsuppfattning mellan lager och produktion. 
Observationer av systematisk karaktär genomfördes för att få specifik information av 
beteende vid särskilda situationer, exempelvis vid lossning av material, lagerhantering 
samt utlastning av material. 

3.2.1.2 Intervju 
Intervju är den effektivaste datainsamlingsmetoden enligt Bohgard et.al, (2011). De 
menar att för få en uppfattning om människors tyckande och tänkande. Genom 
intervjuer kan intervjuaren få en uppfattning om särskilda åsikter, erfarenheter och 
värderingar. Data som samlas utifrån intervjuer är därför främst av subjektiv karaktär. 
Intervjuer kan ske strukturerat, ostrukturerat eller halvstrukturerat. En strukturerad 
intervju innebär att intervjuaren använder sig av förutbestämda frågor och där 
utrymme för diskussion är liten. Ostrukturerad intervju innebär att öppna frågor ställs 
om ett specifikt ämne som sedan efterföljs av diskussion. Intervjun saknar 
förutbestämd ordning vilket innebär att intervjun fortgår i den riktning som 
diskussionen ter sig. Halvstrukturerad intervju är en blandning av de tidigare nämnda. 
Intervjuaren har i förhand bestämt vilka frågor som ska ställas, frågorna kan dock 
ställas i den ordning som passar bäst vid intervjusituationen. Utrymme för följdfrågor 
och diskussion finns även (ibid). 
 
I studien har endast ostrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuer har legat som 
grund för att ta del av lageroperatörens och övriga operatörers åsikter och 
tillvägagångssätt gällande den interna material- och lagerhanteringen. Intervjuer har 
till stor del ägd rum efter observationer. Där frågor rörande uppmärksammat beteende 
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och rörelsemönster uppdagats. Intervjuerna utgick från ett antal områden som noterats 
sedan tidigare, men där intervjupersonen fick resonera fritt styra intervjun. 
Vid intervjuer med lageroperatören har stor del behandlat lossning av inkommande 
material, utlastning av färdigt material, kommunikation med produktionen och 
rörelsemönster. Intervjuer har även ägt rum med produktionsoperatörer för att få deras 
syn på situationen. Det visade sig att delade meningar fanns hos olika operatörer. 
Efter att en observation ägd rum intervjuades berörda operatörer för att säkerställa att 
det som observerats var korrekt uppfattat. 

3.3 NULÄGESANALYS 
Data från nulägesbeskrivningen och kartläggningen sammanställdes för att analyseras. 
Utifrån problemidentifikationen genomfördes en analys för att kritiskt granska 
eventuella orsaker till problemen. Som underlag i analysen genomfördes 
litteraturstudier. Under fasen intervjuades personal på Lundqvist för att avstämma att 
nulägessituationen var korrekt uppfattad. 

3.4 KRAVSPECIFIKATION 
Efter analys av problemidentifikationen redovisades rotorsaker för problemen. Med 
analysen som grund utformades kravspecifikationen för att säkerställa krav för hur 
framtida lösningsförslag ska utformas.  

3.5 FÖRSLAG OCH IDÉSAMLING 
Med kravspecifikationen som underlag genomfördes en idésamling. De idéer som 
togs fram under denna fas var potentiella lösningar för tidigare problemidentifiering. I 
studien vid idésamling rörande layoutförändring har brainpainting tillämpats till viss 
del. Det är en metod som liknar brainstorming men urskiljer sig då det handlar om att 
rita ned de idéer som framförs, istället för att de skrivs ned. Vid layoutförslagen 
skissades olika idéer utifrån skalenligt layoutdokument som mottagits från företaget. 
Idéerna omformades allt eftersom samt kombinerades även i strävan efter det 
optimala layoutförslaget.  
 
Vid idéesamling för övriga förslag har ingen speciell metod tillämpats, idéer har 
uppkommit löpande under observationer och intervjuer med berörd personal. 

3.6 LÖSNINGSBEARBETNING 
Vid denna fas bearbetades lösningarna som togs fram vid föregående fas. Lösningarna 
ställdes mot kravspecifikationen. Kravspecifikationen fungerade som ett styrande 
dokument för att undersöka hur vida utformningen på lösningarna motsvarade kraven. 
Lösningsförslagen visades upp och diskuterades med produktionstekniker och 
produktionsplanerare på Lundqvist. Genom diskussionerna framfördes för- och 
nackdelar för lösningsförslagen. Det diskuterades även möjligheter för framtida 
implementering. Resultatet från denna fas blev ett urval av idéer som på bästa sätt 
motsvarade kravspecifikationen. 
 
Vid denna fas utvecklades även layoutförslaget från ett skissat förslag till att det 
utformades som ett slutgiltigt koncept via Google SketchUp.  

3.7 LITTERATURSTUDIER 
Som grund under studiens gång har omfattande litteraturstudier genomförts. Innan 
studien inleddes, samlades ett antal böcker från universitetsbibliotekets söksystem 
PRIMO. Böckerna var främst riktade mot logistik och materialhantering, för att skapa 
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en referensram inom området. Under studiens gång har artikelsökningar genomförts, 
främst genom PRIMO och även från Google Scholar. Efter analyser och 
problemidentifikationer har studien återgått till referensramen för analyser och 
problem mot litteraturstudier. 
 
Under studien har en stor mängd sökord använts för att samla teori som speglar 
studiens innehåll, några av dessa sökord var: 
 
Lagerhantering    
Lagerstyrning 
Lager 
Intern logistik 
Logistics 
Lean production 
5S  

Slöseri 
Kaizen 
Materialhantering 
Intern materialhantering 
Materialflöde 
Materialförsörjning 
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4. Företagsbeskrivning 
I detta kapitel redovisas bakgrundsbeskrivning av Lundqvist Trävaru AB samt 
produktbeskrivningar. 
 

4.1 LUNDQVIST TRÄVARU AB 
Lundqvist finns beläget i Öjebyn och är ett familjeägt företag som grundades 1936 av 
bröderna John och Ivar Lundqvist. Företaget var vid sin början ett snickeri som 
tillverkade möbler till försvaret. 1940 tog John över företaget då man även övergick 
från snickeri till att vara sågverk och hyvleri. Efter dess att Jan Lundqvist tagit över 
företaget så valde man att under början 2000-talet enbart producera de byggsatser som 
företaget tillverkar i dagsläget (Lundqvist Trävaru AB, 2015). 
 
Affärsidén vid Lundqvist är att tillverka byggsatser som sedan levereras till kund där 
kunden på egen hand får montera dessa till färdig byggnad. Företaget tillverkar 
byggsatser i störst utsträckning till garage och fritidshus.  
 

 
Figur 4 – Flygbild över Lundqvist Trävaru AB (Lundqvist Travaru AB, 2015) 

4.2 PRODUKTER 
Lundqvist tillverkar takstolar, gavelspetsar och väggblock. I en byggsats tillkommer 
även löst virke och tillval. Löst virke är det material som kunden på egen hand får 
montera vid leverans, exempel på löst virke kan vara knutbrädor, foder kring fönster 
och dörrar och väggreglar. Kunden har även möjlighet till att beställa tillval, detta kan 
exempelvis vara garageportar och takavvattning. Lundqvist använder sig i vissa fall 
av externa leverantörer, där leverans går från extern leverantör direkt till kund, detta 
sker främst vid leverans av tillval. En byggsats som levereras till kund innehåller 
vanligtvis följande delar: 
 

• Takstolar 
• Väggblock 
• Gavelspetsar 

 

4.2.1 Takstolar 
Takstolar tillverkas med varierande bredd och lutning, den vanligaste dimension är 6 
meter bred med 22 graders lutning. Byggnationen av takstolar av samma dimensioner 
kan dock variera beroende på kundens önskemål och storlek på byggnaden. 
Dimensionerna är även beroende för vilken snözon taket ska klara av, då det råder 

• Plocklista virke 
• Plocklista tillval 
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olika typer av snözoner i Sverige sett ur ett geografiskt perspektiv. Figur 5 visar 
uppbyggnaden av en takstol, uppbyggnaden varierar dock beroende på dimensioner 
och byggnad. 
 
 

 
Produktstrukturen för en takstol visas i Bilaga B. Takstolarna är tillverkade med 
specialbehandlat virke som heter C24. Detta virke finns att tillgå i olika dimensioner, 
dimensionerna finns representerade i produktstrukturen som benämns som över- och 
underliggare samt kort- och lång diagonal. I Figur 5 ovan utgör C24 det yttre 
materialet. Takstolarna är även utrustade med spikplåt som används för att 
sammanfoga virket till en enhetlig takstol. 

4.2.2 Gavelspetsar 
I en byggsats så tillkommer vanligtvis två gavelspetsar. Gavelspetsarna utgör de två 
yttre takstolarna med tillagt panel på den sida som riktar sig mot byggnadens yttre 
sida. Panelen utgör samma sorts panel som väggblocken, panelen ska även 
lineariseras, vilket innebär att panelen vid gavelspetsen ska gå i samma linje som 
panelen vid väggblocket.  

4.2.3 Väggblock 
Väggblocken består av småblocksystem och storblocksystem. Småblocksystemet är i 
huvudsak lämpat för garage eller fritidshus och har standardbredden 1,2 m, detta kan 
dock variera beroende på kundens önskemål. Höjden för småblocksystemet varierar 
mellan 2 – 4,8 m. Lundqvist erbjuder fyra sorters panel vilka är standardpanel, 
lockpanel, ribbpanel och liggande panel. Produktstrukturen för vardera paneltyp visas 
i Bilaga C-E. 
 
Storblocksystemet är en relativt ny expansion i företaget. Storblocksystemet har en 
högre färdigställandegrad och lämpar sig främst till byggnation av villor och 
fritidshus. I storblocksystemet färdigställs isolering, fönster, dörrar, plåtdetaljer, foder 
etc. 
 

4.2.4 Standardpanel 
Väggblock med standardpanel utgör Lundqvist vanligaste paneltyp. Standardpanelen 
består av ett specialhyvlat virke där längden för panelen beror på höjden för 
väggblocket. I Figur 6 visas standardpanelen sedd uppifrån. 
 

Figur 5 – Taksto l, 6 meter bred - 16° lutn ing (Lundqvist  Trävaru AB, 2015) 
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4.2.5 Ribbpanel 
Väggblock med ribbpanel utgörs av bredare underplankor och smalare överplankor. 
De smalare överplankorna är placerade vid skarvarna för underplankorna. I Figur 7 
visas ett väggblock utrustat med ribbpanel sedd uppifrån. 
 

 
Figur 7 – Väggblock med ribbpanel sedd uppifrån (Lundqvist Trävaru AB, 2015) 

 
4.2.6 Lockpanel 
Längst ut på vardera sida finns två fria underplankor, anledningen att skapa en jämn 
struktur över väggblockets bredd av lockpanelen. Mellan två väggblock placeras en 
överplanka som lock mellan dessa. I Figur 8 visas ett väggblock med lockpanel sedd 
uppifrån. 
 
 

 
Figur 8 – Väggblock med lockpanel sedd uppifrån (Lundqvist Trävaru AB, 2015) 

  

Figur 6 – Väggblock med standardpanel sedd uppi från (Lundqvist Trävaru AB, 2015) 
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5. Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel inleds med en nulägesbeskrivning av Lundqvist produktionsplanering, 
materialflöde och materialhanteringsprocess samt en detaljerad kartläggning av 
Lundqvist nuvarande lagerhanteringsprocess. Kapitlet avslutas med 
problemidentifiering som är kopplad till nulägesbeskrivningen. 
 
Lundqvist består i huvudsak av tre områden; produktionen, brädgården samt 
virkesförrådet. En övergripande layout över verksamheten visas i Bilaga F. I 
produktionen arbetar totalt åtta personer men detta kan variera beroende på säsong. 
Under sommarhalvåret hyr företaget in extra personal för att kunna motsvara den 
ökade efterfrågan. Man hyr in personal som enbart arbetar vid packningen, något som 
produktionsoperatörerna själva styr över under vinterhalvåret. 
 
Brädgården är benämningen för utomhuslagret. På brädgården lagerhålls råmaterial, 
färdiga takstolar som producerats mot lager samt färdiga byggsatser som ska levereras 
mot kund. Allt lager på brädgården förutom råvarulagret bakom virkesförrådet saknar 
tak. Takstolar placeras på utlagda stockar för att skyddas från väta på marken.  
 
Lagerhanteringen på brädgården administreras i huvudsak av en lageroperatör.  
Transportmedel som används är endast hjullastare på grund av att underlaget består av 
grus, vilket försvårar det framkomligheten för truckar. Lundqvist är utrustade med två 
hjullastare då man på senare tid köpt in en nyare modell. Vid observationer har det 
dock framgått att endast den äldre modellen används. Anledning har genom intervjuer 
visat sig vara att operatören förlitar sig mer på den äldre hjullastaren. 
 
Virkesförrådet administreras av en operatör. Förrådet är utrustat med en klyv samt 
lager för olika virkesdimensioner, samt väggblock som producerats mot lager under 
vintersäsong. Utifrån plocklistor med angivna dimensioner och kvantiteter är 
operatörens arbetsuppgift att klyva det befintliga virket till de dimensioner som 
önskas till kund. Operatörens arbete avslutas med paketering och lastning utanför 
virkesförrådet i väntan på hämtning från lageroperatören. 
 
5.1 PRODUKTIONSPLANERING 
Produktionen vid Lundqvist är säsongsbaserad, säsongen pågår från mars till slutet av 
november med toppar i juni och augusti. Under vinterhalvåret producerar man 
takstolar och väggblock som historiskt sett har störst efterfrågan mot lager, medan 
man vid säsong enbart producerar mot order. Lundqvist baserar mängden produktion 
mot lager genom att titta på beställningsmängden av den specifika produkten för 
föregående år och tillverka 50 % av den mängden mot lager. 
 
Lundqvist använder sig av en planeringslista som är utformat via Google Drive. 
Programmet baseras på kundorder som lagts, som kontoret skriver in i 
planeringslistan. Eftersom planeringslistan uppdateras online kan kontoret och 
produktionen kommunicera i realtid. Planeringslistan sorteras efter vilken vecka 
ordern ska levereras, det är upp till produktionen att bli klara med ordern till planerad 
leverans. Då en produktionsavdelning är klar med sin del i en order så checkas detta 
av i planeringslistan. På så vis är övrig produktionspersonal och kontoret ständigt 
uppdaterade om vad som har genomförts i planeringslistan.  
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Tabell 1 visar informationen som visas via planeringslistan. Vid varje order finns 
specifikt produktionsunderlag med information om produktionsritning, plocklista 
virke, tillvalslista och transport/kontrollblad. Då en produktionsavdelning ska 
tillverka ordern tar personalen produktionsritningen från facket ”Ej färdiga” . Då 
produktionspersonalen är klar med sin del av ordern lämnas produktionsritningen i 
orderfacket för ”Färdigt”. I första hand prioriteras order som ska levereras den 
närmsta tiden, finns material nära till hands av en order som ska levereras vid senare 
tillfälle kan produktionsavdelningen besluta om att producera denna order. 
 

 
Tabell 1 – Planeringslista 

 
  

Kundnamn	   Leveransvecka	   Bredd	   Längd	   Höjd	  
Pkt	  
block	  

Pkt	  
virke	  

Pkt	  
tak	  

Pkt	  
tillval	   Paneltyp	   Grundmålning	   Information	  

…	   1513	   4,8	  -‐	  22	  gr	   9,6	   2,4	   	  	   	  	   	  	   	  	   Stdpanel	   	  	  
Luftspalt!	  
Specialpanel	  

…	   1513	   4,8	  -‐	  22	  gr	   7,2	   2,7	   	  	   	  	   	  	   	  	   Stdpanel	   Röd	  
OBS!	  
Preliminärbokad	  

…	   1513	   7,2	  -‐	  38	  gr	   9,6	   2,5	   	  	   	  	   X	   	  	   Lockpanel	   Vit	  
Luftspalt!	  
Specialpanel	  

…	   1514	   8,4	  -‐	  38	  gr	   13,2	   4	   X	   X	   X	   	  	   Ligg	  panel	   Röd	   	  	  

…	   1514	   8,4	  -‐	  16	  gr	   10,8	   3,2	   X	   X	   X	   X	   Ribbpanel	   Vit	   Luftspalt!	  

…	   1515	   7,2	  -‐	  22	  gr	   9,6	   2,4	   X	   X	   X	   	  	   Stdpanel	   Vit	   	  	  
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5.2 MATERIALHANTERINGSPROCESS 
I Figur 9 visas materialflödet från inleverans av material till dess att färdigt material 
levereras mot färdigvarulager. I figuren visas det försörjande materialflödet, återflödet 
i form av spill eller annat återgående material, produktionsprocesser, lagringspunkter 
samt i vilka banor behov av material signaleras. 
  
Nedan följer ingående förklaring för respektive del i flödet. 

 
1. Inleverans av material  
Material ankommer till företaget. Det finns en operatör som hanterar inkommande 
material med hjälp av hjullastare.  
 
2. Lagerläggning vid råvarulagret   
Det ankommande materialet tas om hand och lagerläggs bakom virkesförrådet med 
hjälp av en hjullastare. Materialet som placeras i råvarulagret är C24, panel och övrigt 
virke. Materialet är omslutet av plast för att skyddas mot väta. Operatören uppskattar 
att det tar ca 30 minuter för lossning av en fullastad lastbil. 
 
3. Kapning   
Den produktionsprocess som är i behov av material signalerar dimensioner och 
kvantitet till kapningen. Kapningen signalerar därefter behovet vidare till 
lageroperatören, därefter sker materialförsörjning från lager till kapning. 
 
Man har på senare tid utformat ett system via Google Drive där man i produktionen 
antecknar vilket material som efterfrågas, därefter får lageroperatören kännedom via 
sin mobiltelefon. Produktionsoperatörerna kan vid beställningarna prioritera 
materialet genom att anteckna ”A1”, ”A2” eller ”A3”, där ”A1” motsvarar det högst 
prioriterade materialet. Genom intervjuer i produktionen har det dock framgått att 
detta inte används, främst på grund av att lageroperatören sällan noterar beställningar 

Figur 9 - Material f lödesschema 
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via mobiltelefonen. Då produktionsoperatörerna är i akut behov av material går de till 
lageroperatören och meddelar vilket material som behövs.  
 
Material som går in i produktion kapas till önskad dimension innan det transporteras 
till slutlig produktionsprocess, det finns en datorkap samt en manuell kap. Datorkapen 
erhåller en mer exakt måttsättning än manuella kapen, det är därför till stor fördel att 
använda datorkapen vid kapning av virke som kräver hög precision. Vid exempelvis 
kapning av reglar som ska användas vid småblocken är kravet stort på exakt 
måttsättning, då toleranserna vid väggblocken är väldigt små. 
 
Det är vid kapningen som det mesta av spillet blir till. Det finns idag ingen 
förutbestämd metod för att minimera spillet, personalen arbetar istället mest på rutin 
då de vet vilka längder de bör kapa för att reducera spillet. Beroende på längden av 
spillet så kan detta återanvändas för tillverkning av gavelspetsar, småblock och 
storblock. Spillet transporteras i ett återflöde till råvarulagret. I lagret finns ingen 
förutbestämd plats för spillet, det placeras där utrymme finns. 
 
4. Mellanlager i produktionen   
Från kapningen går materialet till mellanlager i produktionen. Lagrets syfte är att 
snabbt kunna förse produktionen med material vid behov. Det finns ingen utarbetad 
metod för hur mycket som ska placeras i lager, man går istället på ”magkänsla” av hur 
mycket material som brukar gå åt vid respektive produktionsprocess. Man är 
medveten om att en del material går åt snabbare än annat, därför lagerhålls det mest 
åtgångna materialet i större volymer. Under vinterhalvåret kapas stor mängd material 
för påfyllnad av mellanlagret, detta gör man främst för att undvika materialbrist under 
sommarhalvåret. 
 
5. Produktion   
Produktionen söker efter materialet i mellanlagret och förser sig själva genom en 
truck eller handtruck. Materialet placeras därefter lättåtkomligt intill 
produktionsprocessen. Det finns ingen bestämd metod hur produktionsprocesser 
förses med material. I vissa fall söker operatören vid produktionsprocessen upp 
operatören vid kapningen för signalera om behov av material. I annat fall förser 
operatören själv det material som behövs till produktionsprocessen. Variationen av 
detta beror på hur stor belastningen är för övriga arbetare.  
 
Material som placeras i mellanlager saknar till stor del märkning i form av skyltar och 
materialrutor. Produktionsarbetarna vet istället genom erfarenhet vart materialet 
brukar placeras. Det saknas även materialrutor vid produktionsprocesserna. Detta 
leder till att operatören ställer materialet där det finns plats och är lättåtkomligt. Vid 
observationer så har det noterats att pallar i vissa fall placerats i gångar intill 
kapningen. Detta för att man saknar plats vid produktionsprocessen. 
 
Återflödet ifrån produktionen sker i form av spill. Det ställs utanför porten i väntan på 
lageroperatörens notering, som sedan transporterar spillet till lager. 
 
6. Mellanlager för övrigt material   
Material som inte hanteras vid tidigare processer går direkt från att det ankommer till 
ett mellanlager intill produktionen. Detta material är exempelvis vindpapp som 
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används vid tillverkning av småblock. Även tillval som levereras med produkten 
lagerhålls där.  

5.3 LAGERHANTERINGSPROCESS 
På brädgården lagerhålls ankommande material i råvarulager, takstolar som 
producerats mot lager under vintern lagerhålls färdigvarulager samt färdigt material 
som är kundorderbestämt i ett färdigvarulager mot kund. De tre 
lagerhanteringsprocesserna på brädgården är;  
 

• Lagerhantering av ankommande material 
• Material från produktion till lager 
• Material från lager till kund 

 
Nedan följer processbeskrivningar för de olika lagerhanteringsprocesserna. 
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5.3.3 Ankommande material 
Material ankommer till Lundqvist med lastbil. Materialet lossas därefter med 
hjullastare av lageroperatören som placerar ankommet material på marken. 
Operatören kontrollerar om det ankommande materialet motsvarar vad som finns 
angivet i följesedeln eller eventuellt skador. Det råder ingen strukturerad kontroll, den 
kontroll som sker är endast översiktligt från lageroperatören. Noterar lageroperatören 
brister kontaktas expeditionen som i sin tur kontaktar med leverantören. 
 
Ankommande materialet utgörs av C24, panel, plockvirke och tillval. Lundqvist 
använder sig av olika leverantörer beroende på material, ankommande material utgörs 
därför av endast ett slags material åt gången.  C24 levereras ca en gång per månad, 
panel och plockvirke levereras ca två gånger per vecka. Tillval lastas och 
transporteras till ett lager intill produktionen. C24 och panelvirke lastas och 
transporteras till lagret på brädgården. Vid lastning och lagerläggning sker ingen form 
av registrering av det ankommande godset. 
 

 
 
  

 

                                              
   Lager               Aktivitet          Frågeställning          Dokument           Transport        Relation/samband 

Figur 10 – Nuvarande processkarta för ankommande materia l t i l l  lager 
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5.3.1 Material från färdigvarulager till kund 
När produktionsunderlagen från produktionen är färdigställda skickas de till 
expeditionen. Expeditionen i sin tur ringer upp kunden för att kontrollera att angivet 
leveransdatum fortfarande är aktuellt. Expeditionen skickar därefter fraktsedeln till 
lageroperatören där material och kvantitet finns angivet. Lageroperatören söker upp 
materialet för att sedan gruppera allt material som tillhör ordern i färdigvarulagret, 
detta genomförs för att underlätta utlastningen. 
 
I vissa fall har kunden ändrat sig angående leveransdatum till ett senare datum, detta 
kan bero på försenat byggtillstånd från kundens sida. Det resulterar i att material i 
färdigvarulagret lagras längre tid än väntat. Figur 11 visar en processkarta för material 
från lager till kund. 

  

Figur 11 – Nuvarande processkarta för material från lager t i l l  kund 
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5.3.2 Färdigt material från produktion till lager 
När en produktionsprocess är klar med en tillverkningsorder paketeras det och ställs 
på lastbärare. Därefter fylls produktionsunderlaget i och läggs tillbaka i 
produktionsunderlagsmappen. Operatören skriver ordernamn och leveransort på 
paketet för att hänvisa vilken order materialet tillhör. 
 
Operatören lastar ut det färdiga materialet utanför porten för att synliggöra för 
lageroperatören att materialet färdigställt. Lageroperatören granskar materialet för att 
säkerställa om det ska gå mot färdigvarulaget eller mellanlager, detta gör 
lageroperatören genom att undersöka om kundnamn står på materialet eller inte. Ska 
det färdiga materialet gå mot kund lastas det och körs till färdigvarulagret. Materialet 
placeras intill resterande som hör till samma order. Om material istället ska mot lager 
lastas tillhörande material och placeras i mellanlager i väntan på kundorder. Takstolar 
som produceras mot lager paketeras med 20 takstolar i varje paket. Vilket innebär att 
paketen måste gå in till produktion för att paketeras om eftersom de flesta kundorder 
innehåller en udda kvantitet av takstolar än det färdigpaketerade antalet. Därefter 
lastas det färdiga materialet mot färdigvarulager. 
 
På paketen anges inte datum för leverans, detta innebär att operatören inte kan placera 
material efter leveransdatum. Genom samtal med operatören så kan detta generera till 
överarbete då man måste flytta på material som ska levereras vid senare tillfälle vid 
lastning. I Figur 12 visas hanteringsprocessen då färdigt material går från produktion 
till lager. 
 
 
 
 

Figur 12 – Nuvarande processkarta  för färdigt material från produtkion t i l l  lager  
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5.4 PROBLEMFRAMSTÄLLNING  
Utifrån nulägesbeskrivningen har problem identifierats. Vid detta avsnitt identifieras 
problemen och analyseras sedan i nästa kapitel. Identifikation av problemen som 
presenteras har framgått löpande under nulägesbeskrivningens gång. Problemen har 
främst framgått genom observationer och intervjuer på företaget. Problemen som 
identifierats är;  

  • Tidsödande materialhantering 
• Låg lagersaldosäkerhet   

 

• Utrymmesbrist 
• Störningskänslig situation 
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6. Analys  
I detta kapitel framförs analyser för problemidentifikationen som utgjorde resultatet 
av nulägesbeskrivningen. Kapitlet avslutas med en kravspecifikation, där krav 
specificerats, som framtida lösningsförslag ska utformas efter. 

 
6.1 TIDSÖDANDE MATERIALHANTERING 
Ett problem som anses väldigt kritiskt i företaget är tidsödande materialhantering vid 
råvarulagret. Varför stor tid går till materialhanteringen beror på att lageroperatören 
lägger stor del av tiden till att leta efter det eftersökta materialet. Varför stor del av 
tiden går till att leta efter material beror på att man saknar en strukturerad 
lagerhantering, med det menas att stor del av lagret saknar utmärkning. 
 
Färdigt material som går från produktionen ställs på lastbärare utanför porten. Utanför 
porten blandas ingående och utgående material, vilket skapar oordning och ibland 
svår framkomlighet. Det saknas ingående och utgående materialrutor vilket kan ses 
som den främsta orsaken problemet.  
 
I produktionen används planeringsbaserade prioriteringsregler. Detta sker genom att 
man prioriterar den order med närmst leveransdatum. Detta följs till viss del men 
ibland så produceras en lägre prioriterad order eftersom material finns nära till hands. 
Prioriteringssystemet erhålls dock endast i produktionen. Eftersom ingen information 
om leveransdatum anges på materialet vid utleverans mot färdigvarulagret bortfaller 
prioriteringen vid färdigvarulagret. Det orsakar i sin tur att material som först ska 
lastas ibland är svåråtkomligt, vilket skapar överarbete då material måste omplaceras 
vid lastning.  
 
Genom observationer och intervjuer med lageroperatören har det visat att efterfrågan 
av material från produktionen orsakar det i många fall stress och ibland försenade 
leveranser vid materialförsörjning. Uppkomsten av stress orsakas eftersom materialet 
efterfrågas inom kort tidsintervall. Produktionsoperatörerna erhåller en 
produktionsplan, vilket innebär att de har kännedom om vad som ska produceras den 
närmsta tiden. Dock finns ingen planering av materialförsörjning vilket är orsaken till 
att material efterfrågas med kort tidsintervall. Varför man saknar materialplanering 
har att göra med avsaknad av möte där delaktiga går igenom vad som ska produceras 
den närmsta tiden.  

6.2 LÅG LAGERSALDOSÄKERHET 
Vid råvarulagret är kännedomen av det aktuella lagersaldot vag. Orsak till detta är att 
man inte för någon dokumentation vid in- och uttag från lagret. Idag förlitar man sig 
endast på obestämda okulära inventeringar från lageroperatörens sida. Ledningen har 
en generell uppfattning om i vilken utsträckning material förbrukas, inköp sker 
därefter på förutbestämda tider. Detta förhållningssätt innebär att man riskerar 
materialbrist vid särskilda situationer, vilket kan leda till minskad leveransservice 
under högsäsong. 

6.3 UTRYMMESBRIST 
Den ineffektiva materialhanteringen beror till stor del på utrymmesbristen. Mycket tid 
går till överarbete genom att flytta på material som ligger i vägen. En av de största 
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bristerna som identifierats är råvarulagret bakom virkesförrådet. Lagret är strukturerat 
efter virkets dimensioner. Lageroperatören strävar efter att placera liknande material 
intill varandra men då det sällan finns utrymme placeras materialet på annan plats.  
 
I lagret ställs materialet på marken och staplas sedan på varandra, anledningen är 
avsaknad av ställage. Det medför svår åtkomlighet och ineffektivt utnyttjande av 
utrymme. Det enda material operatören kan hantera med en rörelse är det material 
som ligger överst och längst ut i lagret, vilket är ca 16 % av det totala antalet. 
Aronsson et al. (2003) beskriver detta förvarningssystem som ett alternativ då man 
håller samma typ av artikel i lager. Systemet ger även upphov till att de sist 
inplacerade artiklarna plockas ut först, vilket talar emot FIFO-användning. De menar 
att ställagelager ökar flexibiliteten och användning genom att låta alla artiklar vara 
direkt tillgängliga, man får ett mer rörligt system. 
 
I dagsläget grupperas färdigt material för tillhörande order på samma plats. Material 
som grupperas efter kundorder resulterar i mycket hålrum då materialets volymer 
varierar. Det innebär att mycket yta i lagret förblir obrukat.  

6.4 STÖRNINGSKÄNSLIG SITUATION 
Som tidigare nämnt är lageroperatören den enda arbetaren som har kännedom vart 
material finns placerat. Denna situation uppstår eftersom det inte finns dokumentation 
av ingående och utgående material. I lagret saknas benämningar samt utmärkning av 
lagerplatser, vilket är en förutsättning för att kunna föra dokumentation. 
 
Vid eventuellt bortfall av lageroperatören skapar det stora konsekvenser för sökande 
av material. Vid intervjuer med produktionsoperatörer framgår stor förvirring vid 
materialförsörjningen under sommarhalvåret då lageroperatören är ledig. 
Uppfattningen om var material finns i lager är låg då det går mycket tid enbart till 
sökande av var material finns lagerlagt.  

6.5 KRAVSPECIFIKATION 
Kravspecifikationen är framtagen med analysen som underlag. Syftet med 
kravspecifikationen är att konkretisera krav för att motverka problemen. 
Kravspecifikationen ska fungera som ett underlag för framtida lösningsförslag, där 
målet är att uppfylla kraven. 

6.5.1 Ökad utnyttjandegrad av lagerutrymme 
Ökat utnyttjande av företagets lagerutrymme kan ses som en kritisk aspekt mot 
företagets framtida expansion. Detta krav är framtaget för att på lång sikt arbeta för en 
layoutförändring. 

6.5.2 Minskad störningskänslig situation 
Genom minskad störningskänslig situation ska känsligheten vid eventuella bortfall 
reduceras. För att åstadkomma en minskad störningskänslighet krävs ett 
standardiserat arbetssätt vid lagerhanteringen. 

6.5.3 Bättre lagersaldosäkerhet 
Större kännedom om lagersaldo ska generera i minskad risk för materialbrist och 
effektivare inköpsåtgärder. Genom detta krav ska material köpas in med hänsyn till 
ledtider för transport. 
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6.5.4 Effektivare materialförsörjning 
Detta krav syftar till att effektivisera materialförsörjning från lager till produktion. 
Effektiviserad materialförsörjning ska det leda till reducering av försenade leveranser 
och minskad stress. Vilket även ska resultera i en förbättrad arbetsmiljö med ökad 
Just-In-Time-användning. 
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7. Lösningsförslag 
Kapitlet beskriver lösningsförslag som tagits fram med kravspecifikationen som 
underlag. Kapitlet avslutas med en återblick till kravspecifikationen. 
 

7.1 INFORMATIONSFLÖDE 
Som resultat av analysen och problemidentifieringen problem vid informationsflödet 
mellan produktion och lager. Jonsson & Mattson, (2005) menar att ett fungerande 
informationssystem är nödvändigt för att balansera tillgång och användning av 
resurser. Lundqvist saknar ett standardiserat informationsflöde mellan lager och 
produktion, vilket orsakar oklarheter om vart material finns lagerlagt, aktuellt 
lagersaldo och behovet av material från produktionen. Avsaknad av standardiserat 
informationsflöde bidrar även till en störningskänslig situation vid lagerhanteringen, 
då information om var material finns lagerlagt endast finns hos lageroperatören. 

7.1.1 Lagerkort 
Lagerkorten som utformats skiljer sig beroende på om materialet behandlas i 
råvarulagret eller färdigvarulagret. Tabell 2 illustrerar lagerkort som ska användas 
manuellt vid råvarulagret. Vid lossning av ankommande material registrerar 
lageroperatören vilket material som är ankommet samt datum. Vid lagerläggning 
undersöker operatören om liknande material redan finns i lager, om så är fallet 
placeras det ankommande materialet intill det som redan finns i lager. Operatören 
registrerar kvantitet och lagerplats där materialet placeras. Då lageroperatören förser 
produktionen med material avläses lagerkortet för notering om var material finns 
lagerlagt. Lageroperatören registrerar vilken kvantitet som tas ut från lagret. Den 
kvantitet som finns kvar efter uttag visas i balansen, vilket ger information om det 
aktuella lagersaldot. 
 

Tabell 2 – Koncept för lagerkort vid råvarulager 

 

 
Vid lagerläggning av färdigt material från produktionen samt vid utlastning mot kund 
ska manuellt lagerkortet för färdigvarulagret användas som visas i Tabell 3. I 
dagsläget märks det färdiga materialet från produktionen endast med kundens namn. 
Det ger inte lageroperatören information om leveransdatum, vilket försvårar valet av 

Lagerkort	  -‐	  råvarulager	  

	   	   	   	   	   	  Material	   Datum	   In	   Lagerplats	   Ut	   Balans	  
C24	   24-‐apr	   8	   C1	  

	  
8	  

Stdpanel	   27-‐apr	   6	   B2	  
	  

6	  
Liggpanel	   28-‐apr	   4	   B3	  

	  
4	  

C24	   28-‐apr	  
	   	  

2	   6	  
Liggpanel	   29-‐apr	  

	   	  
2	   2	  

Stdpanel	   01-‐maj	  
	   	  

2	   4	  
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lagerplats. Lundqvist bör därför märka det färdiga materialet med kundens namn, 
kundnummer samt leveransdatum.  
 
Då lageroperatören hämtar färdigt material från produktionen söker operatören om 
befintligt kundnummer finns angivet i lagerkortet. Om så är fallet noteras vart 
material för tillhörande kund finns placerat, operatören placerar sedan materialet intill 
tidigare lagerlagt material och registrerar lagerplatsen i lagerkortet. Vid utlastning 
kontrolleras för vilket kundnummer lastning ska ske, respektive lagerplats för 
materialet noteras. Efter utlastning avregistreras kundnumret och lagerplatsen frigörs. 
 
 
Tabell 3 – Koncept för lagerkort vid färdigvarulager 

 

 

 

 

7.1.2 Plocklista 
I dagsläget finns ingen detaljerad planering för vilket material och vid vilken tidpunkt 
materialförsörjning ska ske. Behov signaleras inom väldigt kort tidsintervall till dess 
att materialet ska användas. Lundqvist använder sig av en produktionsplan, vilket 
möjliggör planerad materialförsörjning. Produktionsledare, produktionsoperatörer och 
lageroperatören bör därför samordna ett måndagsmöte där planerad produktionsvecka 
ska synliggöras för samtliga parter. Därefter ska det framgå vilka produktionsordrar 
som planeras tillverkas respektive veckodag. Genom denna planering möjliggörs en 
utformad plocklista som anger tillverkningsorder, material och datum. Tabell 4 
exemplifierar en framtida plocklista till lageroperatören. 
 
Tabell 4 – Koncept för plocklista 

 

Lagerkort	  -‐	  färdigvarulager	  

	   	   	   	   	   	  Leveransdatum	   Kundnr	   Takstolar	   Väggblock	   Virkespaket	   Tillval	  
150421	   2206	   A1	   A1	   A1	   A1	  
150423	   2207	   A6	   A6	   A6	   A7	  
150422	   2209	   A4	   A4	   A3	   A4	  
150421	   2208	   A2	   A2	   A2	   A2	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Tillverkningsorder	   Material	   Lagerplats	   Status	   Leveransdatum	  
2206	   45x45	   B3	   Levererad	   15-‐04-‐25	  
2210	   C24	   C4	   Kö	   15-‐04-‐26	  
2208	   Std	  panel	   B2	   Plockas	   15-‐04-‐26	  
2207	   16x95	   B1	   Kö	   15-‐04-‐27	  
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Då lageroperatören noterar vilket material som efterfrågas från produktionen 
kontrollerar operatören lagerplats, plockorder sorteras efter planerat leveransdatum. I 
varje plockorder signaleras status, detta för att informera produktionen om materialet 
är levererat, plockas eller är placerat i kö. 

7.2 LAGERHANTERINGSPROCESS 
I detta avsnitt presenteras lagerhanteringsprocesser för ankommet material, material 
från färdigvarulager till kund samt färdigt material från produktionen. I figur 13-15 
visas processkartor för lagerhanteringsprocess med införande av det nya 
informationsflödet. 

7.2.1 Ankommande material 
Hanteringsprocessen vid ankommande material kontrollerar lageroperatören antalet 
gods mot följesedeln. Lageroperatören hämtar lagerkortet och antecknar mottaget 
material, dess kvantitet och datum. Omlastning sker till lager, lageroperatören 
registrerar lagerplats för ankommet material i lagerkortet som sedan skickas till 
terminalen.  

Figur 13 – Föreslagen processkarta för ankommande material 
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7.2.2 Material från färdiglager till kund 
När expeditionen mottagit färdigställda produktionsunderlag skickas en fraktsedel till 
lageroperatören där kundnamn och kundnummer finns angivet. Lageroperatören 
stämmer av kundnummer mot lagerplats i lagerkortet. Lagerplatsen frigörs sedan 
genom avregistrering, lagerkortet återgår sedan till terminalen.  
 
Idag sker förberedande utlastning först när fraktsedeln skickas från expeditionen till 
lageroperatören. I vissa fall är tidsspannet kort från dess att lageroperatören får 
fraktsedeln till dess att utlastning sker. Detta medför att materialförsörjning kan bli 
lidande i form av försenade leveranser då utlastning måste prioriteras. En lösning på 
detta problem, som inte framgår av processkartan i Figur 14 nedan, är att 
lageroperatören genom produktionsplanen transporterar veckans leveranser till en 
markerad utlastningsplats. Genom detta förhållningssätt kan lageroperatören planera 
transporter under veckans gång utan att riskera förenad materialförsörjning till  
produktionen. 
 
 

Figur 14 – Föreslagen processkarta för materia l mot kund 
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7.2.3 Färdigt material från produktion till lager 
Färdigt material som lämnar produktionen ställs på lastbärare och transporteras till 
utgående materialruta utanför porten. I dagsläget får lageroperatören stiga ur 
hjullastaren för att besluta om materialet ska gå mot kundorder eller lager. Detta är ett 
arbetsmoment som tar tid, det skapar även en försämrad arbetsmiljö för 
lageroperatören. I detta lösningsförslag ska material som går mot kund märkas med 
kundnumret. Märkningen ska vara tydlig för lageroperatören från hjullastaren vilket 
innebär att operatören aldrig behöver stiga ur hjullastaren.  
 
Lagret för takstolar som tillverkas mot lager är strukturerat efter takstolens 
dimensioner. Paketeraren märker materialet med dimensionen, väl synligt för 
lageroperatören. I processkartan i Figur 15 nedan börjar lagerkortets inverkan först 
efter att lageroperatören läst av kundnamn eller dimension. Operatören stämmer av 
kundnummer eller dimension mot lagerplats som finns angivet, därefter sker lastning 
till lager. Då material lagerlagts registreras ny lagerplats. 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 15 – Föreslagen processkarta för färdigt materia l från produktion t i l l  lager  
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7.3 LAYOUTFÖRSLAG 
En layout har utformats i syfte att ge ett förändringsförslag för framtida utomhuslager. 
Layoutförslaget är utformat som ett potentiellt alternativ till Lundqvist expansion på 
lång sikt. I Figur 16 visas layoutförslaget samt transportvägar för truck och 
hjullastare. I dagsläget är endast råvarulagret bakom virkesförrådet utrustat med tak, 
detta layoutförslag är utformat med tak för alla lager, främst för att minska risken för 
inkurans. Idag paketeras takstolar som produceras mot lager med 20 takstolar i varje 
paket. Som tidigare nämnt skapar detta ett återflöde när kundorderpunkt lagts, då en 
kundorder sällan innehåller den andel takstolar som finns paketerat. Lundqvist ser 
paketering som ett krav för att skydda materialet mot väta. I detta layoutförslag uteblir 
kravet då taket skyddar materialet mot väta. Takstolarna kan således placeras i lager 
styckvis. Hjullastaren har möjlighet att förse produktionen med exakt det antal som 
behövs för tillhörande kundorder, vilket innebär att återflödet uteblir och 
materialhanteringen minskar. I Bilaga G-H visas en detaljerad bild av utformningen 
av layoutförslaget. 

 

 
 

1. Färdigvarulager 
(Takstolar) 
 
2. Färdigvarulager mot 
kund. (Takstolar och 
småblock) 
 
3. Färdigvarulager mot 
kund (Småblock) 
 
4. Färdigvarulager mot 
kund (Virkespaket) 
 
5. Råvarulager (C24) 
 
6. Råvarulager (Virke 
mot produktion) 
 
7. Plocklager 
 
8. Utlastningslager 
 
9. Lager för tillval 
 
10. Råvarulager (Virke 
mot virkesförråd) 

- Truck     - Hjullastare 
 Figur 16 – Layoutförslag samt transportvägar 
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Truckanvändning sker endast vid materialförsörjning från lager till produktionen. 
Genom att avgränsa materialförsörjningen till en enhet innebär det ökad möjlighet att 
arbeta utifrån ett sugande system där materialförsörjningen sker just-in-time. Bellgran 
& Säffsen (2005) beskriver materialförsörjningssytemet som en viktig del av 
produktionsutvecklingsarbetet för att uppnå ett sugande system. I layoutförslaget har 
ett plocklager utformats intill råvarulagret. Plocklagrets funktion är att planerad 
materialförsörjning först plockas till plocklagret och levereras därifrån till 
produktionen.  
 
Vid en framtida expansion kommer Lundqvist ställas inför utrymmeskrav. I 
layoutförslaget är färdigvarulagret indelat efter materialtyp. Detta lagersystem medför 
effektivare utnyttjande av lageryta men kräver mer hantering. Hjullastarens del i 
materialhanteringen är avgränsad till endast transport av färdigt material från 
produktionen samt lossning och utlastning. Detta innebär effektivare hantering av 
färdigt material vilket möjliggör det nya lagerhanteringssystemet. Vid leverans till 
kund transporterar hjullastaren material för tillhörande kundorder till 
utlastningslagret, där grupperas materialet efter kundorder, för att uppnå en 
effektivare utlastning. 

7.4 ÅTERKOPPLING TILL KRAVSPECIFIKATION 
Införande av lagerkort kommer framförallt generera en ökad kännedom om vilken 
placering material har i lager. Vid materialförsörjningen kommer mindre tid läggas på 
att leta efter material. Att föra dokumentation om var material finns i lager innebär ett 
ökat resursutnyttjande då övriga operatörer har tillgång för att lokalisera lagerlagt 
material. På så vis minskas den störningskänsliga situationen vid eventuellt bortfall 
av lageroperatören.  
 
Utrymmesbristens mest kritiska del ansågs i kapitel 5 vara avsaknad av ställage och 
materialets gruppering. Layoutförslaget är utformat där samtliga material lagerhålls 
på ställage. Aronsson et al. (2003) menar att flexibiliteten och användningen ökar 
med ställagelager. Genom att låta alla artiklar vara direkt tillgängliga ger det upphov 
till FIFO-användning. I layoutförslaget grupperas material efter dess materialtyp, det 
medför ökad utnyttjandegrad av lagerutrymmet. 
 
Vid användning av lagerkort registreras in- och uttag från råvarulagret, den 
resulterande andelen material i lager registreras under ”balans”. Kontinuerlig 
dokumentation av in- och uttag genererar större saldosäkerhet vilket i sin tur minskar 
risken för materialbrist då signal om lagerpåfyllning kan ges med hänseende till 
ledtid. 
 
I produktionen har man byggt upp stora mellanlager för att säkerhetsställa att material 
finns att tillgå vid behov. Planerad materialförsörjning genom införande av plocklistor 
möjliggörs användning för just-in-time-principen. Detta resulterar i en effektivare 
materialförsörjning som i sin tur leder till minskat behov mellanlager och därmed 
frigjord produktionsyta. Förbättrad arbetsmiljö kan även ses som ett resultat genom 
planerad materialförsörjning. Då lageroperatören har kännedom om vad som ska 
plockas under dagen finns möjlighet att planera transporter, på så vis finns möjlighet 
för att transportera mer material vid varje transport, vilket minskar transportlängden 
och stress. 
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8. Diskussion 
 
Vid studiens inledning fanns inget utformat problemområde från företagets sida, 
företaget gav endast rekommendationer att studien skulle innefatta den interna 
logistiken. Min strategi var att få en översiktlig bild över den interna logistiken för att 
själv utforma problemområden som ansågs kritiska. Det framkom relativt snabbt att 
problemområdena främst var vid samverkan för den interna materialhanteringen. En 
processkartläggning för material- och lagerhanteringen inleddes därefter för att få en 
djupare förståelse inom området.  
 
Det mest kritiska problemet genom studien var hur tidsineffektiv och störningskänslig 
den interna materialhanteringen var. Lösningsförslag under studien har därför 
fokuserat på dessa områden. I teoridelen om materialhantering (2.4) framgår det att 
materialhanteringen är en mycket stor del av en produktion. Enligt Heragu & Ekren, 
(2009) så kan materialhanteringen uppgå till 80 % av produktionens totala aktivitet. 
Detta påstående talar för att Lundqvists tidsineffektiva materialhantering samt den 
störningskänsliga situationen har större påverkan än vad ledningen är medveten om. 
 
I studien har inga tidsstudier genomförts vid utomhuslagret. Att ha genomfört 
tidsstudier vid kartläggningen av företaget skulle innebära tydlig data för hur stor del 
olika moment vid lagerhanteringsprocessen tar. Det skulle även medföra tydliga 
förbättringsresultat vid uppskattning av teoretiska tidsstudier för lösningsförslagen. 
 
Studiens resultat är tillämpat som hjälpmedel för att åstadkomma större samverkan 
inom den interna materialhanteringen. Vilket i framtiden kommer generera en mindre 
störningskänslig situation samt en tidseffektivare materialhantering genom 
standardiserat informationsflöde. Från teoridel (2.4) menar Bloomberg et al. (2002) 
att materialhanteringen motsvarar ca 30-70 % av ett företags totala kostnader. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv kommer därför kostnader reduceras genom minskad tidsåtgång 
vid materialhanteringen, tid som istället kan appliceras på värdeskapande aktiviteter. I 
samband med förbättrad planering kommer det generera till förbättrad arbetsmiljö 
genom minskad stress och minskade transporter. 
 
Materialhantering är ett brett område i en verksamhet. Att undersöka både 
produktionen och utomhuslagrets materialhantering fanns det inte tillräckligt mycket 
tid till. Att utesluta produktionen i studien skulle riskera att lösningar vid 
utomhuslagret genererar till konsekvenser i produktionen. I studien har Kaizens 
tankesätt från teoridel (2.6.1) tillämpats, där man menar att det är viktigt att se 
problemen utifrån ett helhetsperspektiv. Därför har produktionen studerats endast på 
ytan, medan utomhuslagret studerats mer på djupet. 
 
Resultat som studien genererat är främst tillämpat till förändring på kort sikt. Hänsyn 
till framtida expansion var därför inte prioritet vid lagerhanteringsprocessen. Manuell 
hantering medför risker för felhantering pga. den mänskliga faktorn, det är även en 
tidskrävande aktivitet. Anledning till den kortsiktiga förändringen antogs eftersom 
företagets interna materialhantering ansågs så pass kritisk att en genomförbar 
förändring på kort sikt var att föredra.  
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För att uppnå förändring på lång sikt bör Lundqvist strukturera upp delmål. Delmålen 
ska fungera som ett succesivt förbättringsarbete som på sikt kommer kunna svara upp 
till den tänkta expansionen. Som verktyg till detta förbättringsarbete bör Kaizen 
tillämpas. För arbete genom Kaizens filosofi bör därför Lundqvist att arbeta mot ett 
standardiserat arbetssätt.  
 
För att resultatet som tagits fram i studien ska ge effekt krävs det att företaget märker 
ut lagerplatser synligt för operatörer. Införande av lagerkort och plocklistor bör 
därefter ses som ett första delmål. I framtiden är det rekommenderat att man ser över 
underlaget vid utomhuslagret, idag utgörs underlaget av grus vilket innebär endast 
framkomlighet av hjullastare. Genom att asfaltera utomhuslagret möjliggörs 
truckanvändning vilket är en förutsättning för implementering av det framtagna 
layoutförslaget. Det slutliga målet är att införa elektroniskt lagersystem med 
truckdatorer och streckkoder. Detta är ett mer tidseffektivt hanteringssystem, som 
även minskar risken för felhantering.  
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9. Slutsats 
 
I studiens initiering formulerades tre problemställningar, dessa problem har legat som 
grund under studien. Problemframställningen som formulerades i studiens början 
presenteras nedan.  
 
Redogör för lagerlayout vid brädgården för att resultera i en effektivare 
lagerhantering. 
 
I kapitel 6 och Bilaga G-H besvaras studiens första problemställning. Där redogörs ett 
potentiellt layoutförslag på lång sikt. Förslaget syftar till förändring som kommer 
motsvara företagets tänkta expansion. I kapitel 5 framgår företagets kritiska 
utrymmesbrist. Vid en framtida expansion kan utrymmesbristen generera större skada 
för företaget än det gör idag, exempelvis genom uteblivna kundordrar. Att genomföra 
layoutförslaget skulle innebära stora kostnader för Lundqvist, vilket innebär att en 
sådan förändring inte är aktuell i dagsläget. Förslaget bör istället betraktas som en 
vision som inte behöver fullföljas till punkt och pricka.  
 
En förbättring av lagerlayouten kommer inte enbart påverka lagerhanteringen. I 
teoridel 2.2 anses respektive delsystem i logistiksystemet ha en direkt påverkan för 
storleken och tidpunkten för materialflödet. Lagrets layout är nära kopplat till den 
interna materialhanteringen. I dagens situation ställs material i gångar och försvårar 
framkomligheten, vilket har en negativ effekt på materialhanteringen då det genererar 
längre transportsträckor.  
 
Hur kan materialhanteringen effektiviseras mellan brädgården och produktionen? 
 
Analysen från kapitel 5 presenterar de kritiska delarna för materialhanteringen mellan 
brädgården och produktionen. Lösningsförslag för införande av lagerkort är framtaget 
för en strukturerad lagerhanteringsprocess. Införande av plocklista ska ses som ett 
hjälpmedel vid materialförsörjningen och ska därmed användas i samband med 
lagerkort. Att införa både lagerkort och plocklista till lageroperatören riskerar att 
resultera i mycket sidogöra och att lagerkort och plocklista inte används fullt ut. Det 
skulle innebära att lösningsförslaget fallerar och ger motsatt effekt. Kaizen’s filosofi 
från teoridel 2.6.1 pekar på vikten för delaktigheten i hela företaget vid ett 
utvecklingsarbete. Det är av högsta relevans att man från ledningen tydligt informerar 
om hur viktigt detta arbeta är för en fungerande lagerhanteringsprocess i framtiden.  
 
Uppdelning av transportresurser mellan materialförsörjning och materialtransport från 
produktion till lager är ett förslag som möjliggör större närvaro vid båda delarna. Att 
låta lageroperatören ansvara för brädgårdens hela materialhantering är i dagsläget 
hanterbart. Uppdelning av transportresurser är en förändring som bör initieras vid 
framtida expansion. I teoridel 2.3 redovisas att materialhanteringen har direkt 
påverkan för kostnader och leveransservice hos företaget. Försämrad 
materialhantering leder till längre ledtider, en verksamhet med långa ledtider försvårar 
att på förhand beräkna hur lång ledtid en kundorder antas ha. Vilket i sin tur resulterar 
i försämrad leveransservice, vilket har en negativ påverkas ur ekonomiskt perspektiv. 
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Vilka faktorer påverkar en effektiv hantering och förvaring av brädvirke? 
 
Som redovisas i kapitel 5 har avsaknad av ställage störst inverkan för en effektiv 
hantering och förvaring. Avsaknaden av ställade resulterar i att tungt material placeras 
på ömtåligt, vilket medför inkurans. Ur en ekonomisk aspekt bidrar detta till 
kostnader för företaget. I teoridel 2.4.2 redogörs vikt och volym i förhållande till 
artikelplacering. Stora och tunga artiklar bör placeras långt ned medan artiklar som är 
lättare placeras ovanpå, detta minskar risken för inkurans.  

9.1 ÅTERKOPPLING TILL SYFTE OCH MÅL 
Studiens syfte var att genom övergripande kartläggning av företagets interna 
materialhantering uppnå förbättringsåtgärder, som på sikt kommer generera ökad 
samverkan samt effektivare material- och lagerhantering. 
 
Genom kartläggning och analys var målet att med förbättringsåtgärder vidta en 
effektiv och strukturerad lagerhantering och transport av material till och från 
brädgården mot produktion, även ge förbättringsåtgärder för förvaring av obearbetat 
material. 
 
Studiens resultat är utformat som verktyg till nytt arbetssätt. Vid implementering av 
de förslag som angetts i studien kommer samverkan mellan lager och produktion 
förbättras, detta främst genom ökad närvaro och en minskad störningskänslig 
situation. Förslag för framtida utformning av lagret har bidragit till 
förbättringsåtgärder som på sikt kommer effektivisera lagerhanteringsprocessen. 
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Bilaga A: Ganttschema 
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Bilaga B: Produktstruktur för 
takstolar 
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Bilaga C: Produktstruktur för 
väggblock med lockpanel 
 
 
 
 
  



 

 IV 

Bilaga D: Produktstruktur för 
väggblock med  standardpanel 
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Bilaga E: Produktstruktur för 
väggblock med ribbpanel 
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Bilaga F: Nuvarande lagerlayout 
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Bilaga G: Framtida layoutförslag 
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Bilaga H: Framtida layoutförslag 
  
 
 

 


