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Abstract 
Three students with two different theoretical focuses have worked together to develop 
our examination thesis. This thesis is a requirement of the curriculum at the School of 
Engineering in Jönköping. The School of Engineering�s programs include Industrial 
engineering and management, with a focus on logistics and management and 
mechanical engineering. 
  
This exam thesis was implemented at Thule�s plant in Hillerstorp, Sweden. Thule is a 
world-leading company offering transport solutions in a safe, simple and elegant way 
for cars (Thule 2007). 
 
The project objective was to analyze and to implement a fully functional inventory 
system for one of Thule�s average stock items and to address meeting capacity 
requirements of 
2 268 stores. In this inventory, attention is paid to tracking product labels and their 
assembly instructions. These two article groups are important for Thule�s material 
management.  
 
The output of data related to these two article groups are included with each end 
product that is to be delivered from Thule�s factory in Hillerstorp. 
 
Thule was having problems managing stock/inventory. Employees found it difficult to 
locate articles that were required for production and manufacturing due to inadequate 
labeling of stock and inventory. This problem was caused by insufficiently labeled 
storage areas and inadequate information of what inventory was being stored. 
 
The group performed an analysis comprised of a comparison between four different 
inventory management systems: a system with permanent stores, one paternoster 
inventory management system, a management system for delivery direct to the 
production groups and a system with dynamic stores. A decision was made choosing a 
dynamic system; which was chosen because of Thule�s requirement to address 
seasonal variations. A dynamic management system has the advantage that the articles 
that belong to various summer and winter products can� borrow� stores of each other 
when one of them are not in production.  
 
After the analysis, a dynamic system was implemented. The system design decisions 
were made with input from employees that work with Thule�s inventory. This was 
important from the examination group's point of view because the employees will 
work with whatever future inventory management system would be implemented. In 
addition, they contributed with knowledge that would be difficultly to see for as an 
outsider. 
After the implementation was made, various proposals have been presented in order to 
further develop Thule�s material management system. These proposals comprise 
measures to improve the dynamic supply system further, and in conjunction with 
Thule�s business model works to further develop supplier collaboration with the 
company�s production requirements. 



 

 

Sammanfattning 
Tre studenter med två olika inriktningar har tillsammans utfört ett examensarbete. 
Arbetet är ett led i ingenjörsutbildningen på Jönköpings tekniska högskola på 
programmen Industriell organisation och ekonomi, med inriktning logistik och 
ledning och Maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion. 
 
Detta examensarbete har bedrivits på Thules anläggning Hillerstrop. Thule är idag ett 
världsledande bolag som erbjuder transportlösningar för bilen på ett säkert, enkelt och 
elegant sätt (Thule 2007).  
Arbetets inriktning har varit att analysera och implementera ett fullt fungerande 
lagersystem för ett av Thules mellanlager med en kapacitet på 2268 lagerplatser. I 
detta lager lagerförs etiketter och monteringsanvisningar. Dessa två artikelgrupper är 
viktiga för Thules materialhantering, då de två artikelgrupperna på ett eller annat sätt 
ingår i varje slutprodukt som skickas ifrån Thules fabrik i Hillerstorp. 
 
Problemet som Thule hade med materialhanteringen vid mellanlagret var att 
lagerpersonalen hade svårigheter med att lokalisera de artiklar som 
produktionsgrupperna behövde. Detta berodde i grunden på otillräckligt märkta 
lagerplatser och bristande information om vad lagret innehöll. 
 
Analysen som examensgruppen har bedrivit innehöll en jämförelse mellan fyra olika 
lagerhanteringssystem. Ett system med fasta lagerplatser, ett paternosterverk, ett 
hanteringssystem för utleverans direkt till produktionsgrupperna och ett 
lagerhanteringssystem med dynamiska lagerplatser. Valet föll på att välja ett 
dynamiskt system, bland annat eftersom Thule har en kraftig säsongsvariation. Ett 
dynamiskt hanteringssystem har den stora fördelen att de artiklar som tillhör olika 
sommar och vinterprodukterna kan �låna� lagerplatser av varandra då någon av dem 
inte tillverkas.  
 
Efter analysen implementerades det dynamiska systemet. Hur systemet utformades 
bestämdes tillsammans med lagerpersonalen som idag arbetar i det aktuella lagret. 
Detta var viktigt från examensgruppens sida, då det trots allt är personalen som 
kommer att arbeta med hanteringen framöver. Samtidigt bidrog de med kunskap som 
kan vara svår att se för personer som inte arbetar på Thule i Hillerstorp. 
 
Efter implementeringen har olika förslag tagits fram för att kunna utveckla Thules 
materialhantering ytterligare. Dessa förslag handlar om att vidareutveckla det 
dynamiska systemet med hjälp av Thules affärssystem eller att använda sig mer av 
leverantörssamverkan. 

Nyckelord 
Materialadministration, Materialhantering, Lagerstyrning, Lagerhantering, 
Implementering, Dynamiska lagerplatser 
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1 Inledning   
Detta är det avslutande examensarbetet i den utbildning som vi har läst på 
Jönköpings Tekniska Högskola under tre år. Denna rapport kommer att guida dig 
som läsare genom den analys och lösning som vi under våren 2007 aktivt bedrev på 
Thule AB i Hillerstorp. Inledningen kommer att beskriva bakgrunden till Thule, 
området materialhantering, samt en problembeskrivning över uppgiften. 

1.1 Bakgrund 
Thule AB i Hillerstorp tillverkar och säljer lasthållarsystem till bilindustrin. 
Anläggningen i Hillerstorp har över 200 anställda och omsatte år 2005, 550 miljoner 
SEK. Fabriken ingår i Thulekoncernens division Europa/Asien och fungerar även som 
huvudkontor.  

Thules har en vision �att bli det naturliga märkesvalet för konsumenter världen över, 
som vill transportera sin utrustning med bil, säkert, enkelt och elegant.�(Thule, 2007) 

Visionen innebär en stor utmaning, att kunna erbjuda en lösning för att fästa ett 
lasthållarsystem på nästan varje bilmodell på marknaden. Olika bilmärken har olika 
förutsättningar och krav som också kan variera mellan olika delar av världen. Två 
sådana saker är monteringsanvisningar och etiketter. 

Monteringsanvisningar är instruktioner som visar köparen hur produkten ska monteras 
på bilen och till vilken bil produkten är anpassad till. Dessa trycks på olika sorters 
papper och format då olika bilmärken kan ha olika sorters fästlösningar och önskemål. 
T.ex. är en anvisning till Porsche utformad för att kännas mer exklusiv än en 
anvisning till Skoda. Till monteringsanvisningar räknas även varningstexter, dessa är 
dock standardiserade och följer med varje produkt, oavsett bilmärke.  

Etiketter är enkelt uttryckt klistermärken som klistras på de kartonger som de färdiga 
produkterna transporteras i, för att visa vad kartongen innehåller. Etiketterna används 
även för att märka produkterna. Exempelvis kan Mazda ha en önskan om att de 
produkterna är anpassade till deras bilmodeller ska märkas med en Mazda-dekal.  

Totalt sett leder de olika kundkraven till en stor mängd olika variationer av 
monteringsanvisningar och etiketter, där varje anvisning och etikett har ett unikt 
artikelnummer. Thule räknar med att de lagerför drygt 1500 unika etiketter och 
monteringsanvisningar. Dessa lagerhålls på olika platser på anläggningen. Utöver att 
varje produktionsgrupp har ett närliggande lager för att kunna tillgodose behovet av 
den närmsta tidens produktion, finns ett mellanlager som lagerhåller artiklar 
(monteringsanvisningar och etiketter), från det att artiklarna godsmottas på Thule, till 
att de behövs i produktionen. Lagret används också som lagerplats för det material 
som blivit över, efter produktion och som sänds tillbaka till lagret (så kallat återflöde). 

Att ha en bra materialhantering av monteringsanvisningar och etiketter är viktigt för 
Thule, då alla produkter som lämnar fabriken innehåller dessa artiklar. 
Materialhantering, eller materialadministration som det även kallas är inom teorin ett 
brett område som spänner över företagets hela organisation. Lager, förråd och 
transporter är bara en del inom materialhanteringsområdet. Området är stort, och är  
därför svårt att styra (Andersson och Aronsson, 1989). Ericsson och Persson (1981) 
beskriver materialhantering som: 



 

 

�Planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av 
materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare.�( Ericsson och Persson, 
1981, s.13) 

När kontakt togs med Thule, under senare delen av 2006, kände de att den 
materialhantering rörande det mellanlager som tidigare beskrivits, inte var tillräckligt 
bra, utan hanteringen av monteringsanvisningar och etiketter hade stora problem. 
Problemet, som mer utförligt beskrivs senare i rapporten under 
problemformuleringen, kan enkelt sammanfattas med att personalen som arbetade 
med mellanlagret hade stora svårigheter att lokalisera de artiklar som 
produktionsgrupperna behövde. Detta berodde i grunden på otillräckligt märkta 
lagerplatser och otillräcklig kunskap av vad som fanns i lagret. Problemet var så stort 
att Thule utöver en utredning och analys, även ville ha en implementering av 
lösningen för att klara av sommarens högsäsong.  

Sammanfattningsvis kan sägas att examensarbetet syftar till att analysera olika 
lösningar av materialhanteringen av monteringsanvisningar och etiketter, 
implementera denna lösning, samt att vidare analysera förbättringsåtgärder av 
materialhanteringen. 

 



 

 

1.2 Företagsbeskrivning 
Presentation ges först över Thules anläggning i Hillerstorp för att sedan utvidgas och 
även innehålla information om hela Thulekoncernen.  

1.2.1 Historia om Hillerstorpsfabriken 

1942 började Erik Thulin att tillverka gäddsaxar, bältesspännen och strålkastargaller i 
sin arbetsbod i Hillerstorp. Detta utvecklades senare till takräcken och företaget Thule 
föddes. Idag är Hillerstorpsfabriken en produktionsanläggning för kit, cykel � och 
skidhållare. Efter flera tuffa år för fabriken, med dålig lönsamhet och mycket 
personalvarsel, har Thule nu börjat med att flytta ner en del av tillverkningen till en ny 
fabrik i Polen. Tillverkningen som flyttar till Polen är tillverkning av produkter som 
inriktar sig på OES � marknaden, det vill säga. den marknad där produkterna säljs 
som originaltillbehör av olika biltillverkare, till exempel �Volvo original� och är 
därför inte märkta med Thules logotyp. Kvar i Hillerstorp finns tillverkning av kit, 
cykel- och skidhållare som säljs på marknaden under varunamnet Thule, den så 
kallade eftermarknaden.  
Effektiviseringar har, efter att delar av produktionen flyttats, gjorts på anläggningen, 
till exempel har det kanbansystem som använts gjorts om i grunden och 
produktionsgrupperna har flyttats så att de alla finns inom ett och samma område på 
anläggningen. Effektiviseringar på anläggningen i Hillerstorp kommer att fortgå, och 
koncernen satsar aktivt på fabriken. Bland annat ska ett testcenter byggas, där Thules 
prototyper ska få genomgå mer precisa prover och analyser, innan de sätts i 
tillverkning. Detta för att få en ökad möjlighet till att slippa eventuell ombearbetning 
av produkten efter lansering, vilket i förlängningen kan spara materialkostnader och 
öka goodwill (Thule, 2007). 

1.2.2 Thulekoncernen 

Thule består idag av fem olika affärsområden, även kallade divisioner, se figur 1. 

 

 
Figur 1 Thulekoncernen (www.thule.com, 2007) 

Towing System 



 

 

Affärsområdet towing system tillverkar, marknadsför och utvecklar draganordningar. 
Produkter i detta sortiment är t.ex. avtagbara dragkrokar. 
 

1. Towing Systems North America 
Produkterna i detta affärsområde marknadsförs under namnet Valley. 
Affärsområdet har sitt huvudkontor i Lodi (Kalifornien, USA) och produktion i 
Madison Heights (Michigan, USA), utöver detta har divisionen fyra stycken 
distributionscenter runt om i USA. 
Divisionens omsättning uppgick år 2006 till 4 % av Thulekoncernens totala 
omsättning. Divisionen har 430 anställda. 

 
2. Towing Systems Europe/Asia 
Produkter marknadsförs till stor del under varumärket Brink, och kunderna finns 
på den europiska eftermarknaden. Divisionens huvudkontor ligger i holländska 
Staphorst där även en del av produktionen ligger. Övrig produktion och säljkontor 
är uppdelad på sex olika platser runtom i Europa. Dessa platser ligger i 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Polen och Sverige.   
 
Inom detta affärsområde finns även en affärsenhet vid namn Automotive 
Accessories. Denna enhet tillverkar Thules fabriksmonterade takrelingar. 
Kunderna är i första hand bilindustrin i Nord- och Östeuropa. Exempel på kunder 
är Volvo, BMW, Audi och Porsche. Affärsenheten har huvudkontor och 
produktion i brittiska Rotterdam men även produktion i Sverige och Polen.  
Divisionens omsättning uppgick år 2006 till 19 % av Thule koncernens 
omsättning. Divisionen har 990 anställda. 

 
Car Accessories  
Affärsområdet Car accessories tillverkar lasthållarsystem och i lasthållarsystem ingår 
takboxar, takräcken och cykelhållare.  
 

3. Car Accessories Europe/Asia  
Divisionen har sitt huvudkontor och en produktionsanläggning i Hillerstorp. 
Denna division är den största i Thules koncern med en omsättning på 39 % av 
Thule koncernens totala omsättning. Förutom produktionsanläggning i Hillerstorp 
finns fabriker och marknadsorganisationer i flera länder, exempelvis Tyskland, 
Polen och Brasilien se figur 2 



 

 

 
Figur 2 Division Car Accessories Europe/Asia (Thule, 2007) 
Efter förvärvet av företaget Omnistor erbjuder Thule nu även produkter anpassade 
till husbilar och husvagnar. I divisionen ingår också affärsenheten Thule Snow 
Chains som tillverkar snökedjor för personbilar och professionella entreprenör-
maskiner. Enheten har kontor och produktion i italienska Molteno samt 
marknadsorganisationer i Tyskland, Frankrike och Norge.  
Divisionen har totalt 1215 anställda.  

 
4. Car Accessories North America 
Divisionen har sitt huvudkontor i Seymour (Connecticut, USA), med produktion i 
Chicago (Illinois, USA), säljorganisation i Arkata i Kalifornien samt lager i 
Denver (Michigan, USA). Divisionen har 370 anställda och stod för 13 % av 
koncernens totala omsättning år 2006.   

 
5. Trailers  
Divisionen Trailers tillverkar släpvagnar inom fyra olika segment; båttrailers, 
hästtrailers, konsumenttrailers och kommersiella trailers. Thule koncernens 
marknader finns i Europa, Nordamerika och Sydafrika. Divisionen har sitt 
huvudkontor och sin produktion i danska Nörre Aaby och övriga 
produktionsanläggningar ligger i Jönköping, Bromölla, Wielen (Polen), 
Jamestown och Winslow (USA) samt Johannesburg (Sydafrika). Divisionen har 
870 anställda och omsätter 25 % av Thules totala omsättning år 2006 och är 
således den näst största av Thules divisioner.   



 

 

1.3 Problembeskrivning 
Nedan beskrivs och presenteras uppgiften mer noggrant. Först kommer bakgrunden 
till vilket sorts lager mellanlagret är, hur lagerplatserna blev märkta vid införandet 
av kanbansystemet och hur materialhanteringen av monteringsanvisningar och 
etiketter fungerar. Därefter presenteras bakgrunden till att problemet har uppstått 
med en efterföljande problembeskrivning. 

1.3.1 Mellanlagrets ursprungliga utformning 

Monthyllan är namnet på det mellanlager på Thules anläggning i Hillerstorp, som 
lagerhåller monteringsanvisningar och etiketter för de produkter som tillverkas. 
Lagret är av typen tätpackningslager och består av 12 stycken hyllor med 189 
lagerplatser i varje hylla, totalt 2268 stycken. Varje lagerplats har utrymme för en 
plastback (lastbärare), med måtten basen 30, höjden 22 och längden 40cm, se bild 1. 

 
Bild 1 Plastback 
Hyllsektionerna förflyttas med hjälp av elektriska motorer på en räls i golvet och för 
att få access till en hylla måste de andra hyllorna flyttas, endast en hyllgång kan vara 
öppen åt gången, se figur 3 nedan. 

 
Figur 3 Tätpackningslager (Lumsden, 1998) 
Ett tätpackningslager är tidskrävande när flera olika artiklar skall hämtas från olika 
gångar, och lämpar sig egentligen bäst vid hantering av dyrbara artiklar med låg 
uttagningsfrekvens. Fördelarna med tätpackningslager är att artiklarna skyddas från 
damm och smuts när de inte används (Lumsden, 1998). Vilket i Thules fall är en 
fördel då monteringsanvisningarna trycks på papper. Etiketterna är däremot mindre 
känsliga då dessa är plastbehandlade, se bild 2 

  
Bild 2 Exempel på etiketter och monteringsanvisningar 



 

 

Monthyllan har ett fast lagerplaceringssystem. Det vill säga, varje artikel har en egen, 
fast uppmärkt plats som är konstant över tiden (Mattson, 2004). Placeringssystemet 
kräver ett stort lager, då alla artiklar ska ha minst en lagerplats, samtidigt måste det 
vara noggrant planerat för att alla artiklar ska få rätt antal lagerplatser (Muller, 2003). 
När det fasta systemet började användas för 3 år sedan, markerades monthyllans 
lagerplatser med knappt hälften av alla artikelnummer (cirka 740 av de 1500). Dessa 
artiklar fick en lagerplats var och monthyllan delades upp i två zoner: Etiketter och 
monteringsanvisningar. Resterande 860 artiklar placerades i ett hyllager vid 
produktionsgruppen för kit, även kallad kitlinan. 

Kitlinan är den vardagliga benämningen på produktionsgrupp 70012. Gruppen 
använder sig av i särklass flest monteringsanvisningar och etiketter av de alla 13 
produktionsgrupperna, se bild 3.  
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Bild 3 Antal unika artiklar per produktionsgrupp 
Kit kallas den fästanordning som fäster takräcket i bilens fästen. Se bild 4 nedan 
 

Kit  
Bild 4 Beskrivning av kit (Thule, 2007) 

Anledningen till att kitlinan har så många olika artiklar är att varje bilmodell har olika 
fästen. Varje kit behöver därför en monteringsanvisning som säger hur kitet ska fästas 
i bilen, samt till vilken bilmodell kitet passar.  
Gruppen har därför ett eget fast lagersystem med 1032 platser, som består en lång 
hylla utmed väggen, se bild 5. 
 



 

 

 
Bild 5 Bilden visar fyra hyllsektioner av totalt 24 vid kitlinan    
I affärssystemet finns information om vilka artiklar som används av kitlinan. Därför är 
det möjligt att styra gruppens artiklar direkt ut till deras lager, från godsmottagningen. 

1.3.2 Uppdateringsrutiner av monteringsanvisningar och etiketter 

Lagerinkurans kan uppstå ganska ofta på monteringsanvisningar, då det är naturligt 
för en monteringsanvisning att uppgraderas sex till sju gånger under en tio års period, 
vilket kan anses vara en normal livslängd för en monteringsanvisning. 
Uppgraderingarna kan bero på att ett nytt och bättre sätt att montera produkten på, har 
hittats.  
 
De kan även uppgraderas då biltillverkare lanserar nya bilmodeller eller tar bort gamla 
modeller. Om det till exempel finns en monteringsanvisning som visar hur ett kit fästs 
på Audis modeller A4 och A3 och Audi släpper en ny modell vid namn A1 så kan 
Thules kit passa även denna modell, utan att ändringar behöver göras på just kit 
konstruktionen, men monteringsanvisningen måste ändras så kunder kan se att även 
detta kit passar deras nya A1:a. 
  
Uppdateringarna sköts av en grupp i Hillerstorp på 3 anställda som enbart sysslar med 
att ta fram nya och uppdatera gamla monteringsanvisningar och etiketter. Det som 
händer när Thule får en ny uppdatering är att man antigen använder anvisningen tills 
saldot är noll på den gamla versionen eller att man helt enkelt skrotar ut nuvarande 
monteringsanvisning och börja använda den nya uppgraderingen direkt. Varje år får 
monthyllan in ca 150 nya artikelnummer, de flesta av dessa är monteringsanvisningar 
men det finns även en del etiketter som förnyas.  
 

1.3.3 Materialhantering av monteringsanvisningar och etiketter 

När ett kolli kommer in till godsmottagningen på Thule jämförs detta med den order 
som finns i affärssystemet och godsmottagaren ser då vilka artiklar kollit ska 
innehålla. Därefter registreras de artiklarna i affärssystemet och tilldelas där ett lager 
som de sedan blir transporterade till. Monteringsanvisningar och etiketter som i 
affärssystemet är lokaliserade till kitlinan, styrs direkt till produktionsgrupp 70012, 
medan resterande anvisningar och etiketter tilldelas lager �monthylla�. 



 

 

När anvisningarna och etiketterna levereras till monthyllan placeras dessa på en 
inlastningsyta. Eftersom artiklarna anländer på pallar måste dessa packas upp och 
läggas i backar, för att sedan sorteras in i lagret. Detta görs av ansvarig personal över 
monthyllan och artiklarna placeras på deras märkta lagerplatser. 
När en produktionsgrupp upptäcker brist av en monteringsanvisning eller etikett så 
läggs en order in och ett kanbankort (se s. 26 för teori om kanban) skrivs ut och 
placeras vid monthyllan. Den ansvarige för lagret tar därefter kortet, plockar ut den 
artikel som är beställd, för att sedan levereras ut till produktionsgruppen.   

1.3.4 Problemets bakgrund 

Monthyllan var, när examensarbetet startade, uppdelad i fyra olika zoner, utöver zoner 
för etiketter och monteringsanvisningar fanns zonerna �70012� och �blandat�. Att 
kitlinan hade en zon i monthyllan var på grund av att gruppens artiklar enbart 
tilldelats en lagerplats var. När artiklar som godsmottogs redan fanns vid Kitlinan så 
lagras de därför i monthyllan i väntan på ledig plats, då artikelns lagerplats ute i 
gruppen var upptagen. 

De två zonernas lagerplatser var båda omärkta. Detta bidrog till att lokaliseringen av 
artiklar försvårades och därmed ökade i tid. Blandzonen hade sitt ursprung i två 
orsaker: 

• Bristande uppdatering 
Thule uppdaterar sina artikelnummer genom att lägga till två siffror efter det 
ursprungliga numret. Exempelvis blir ursprungsnumret 501-1234 i uppdaterad form 
501-1234-02. Om den uppdaterade versionen behöver lagerhållas samtidigt som den 
äldre så ska det artikelnumret placeras efter ursprungsnumret (Muller, 2003). Är den 
nästkommande lagerplatsen då märkt med ett annat artikelnummer måste alla 
nästkommande märkningar flytta en lagerplats, eller så placeras den nya artikeln där 
det finns en omärkt lagerplats. Detta leder till att artiklarna inte längre står i 
nummerföljd och därför blir svårare att hitta (Muller, 2003). Det som skett på Thule är 
precis detta. Istället för att skriva ut och märka upp tomma lagerplatser för de nya 
versionerna, har artiklarna bara placerats i �blandhyllan� utan inbördes ordning. 
Dessutom blev inkuranta artiklars (d.v.s. artiklar som inte längre används, se sid.18) 
lagerplatser inte nymärkta, utan var fortfarande uppmärkta med ett inaktuellt 
artikelnummer och tog då upp onödig plats i monthyllan.  

 

• Bristande planering vid införande 
Som tidigare nämnts tilldelades varje artikelnummer varsin lagerplats. Problemet 
ligger i att artiklarna inte alltid kommer i storlekar som får plats på en lagerplats. Då 
placeras dessa, större artiklar också i blandhyllan, utan märkt plats. 

Att artiklarna tar tid att lokalisera beror på ytterligare en faktor som bara har delvis 
med märkningen att göra, och examensarbetet kommer därför inte att inrikta sig på att 
lösa detta problem, med det är viktigt för helhetssynen att läsaren har vetskap om det. 

• Artiklarna omlokaliseras inte i affärssystemet 



 

 

Bakgrunden ligger i, som tidigare beskrivits, att när artiklarna kommer in registreras 
dessa på lagerplats: monthylla. Problemet uppstår när de kanban beställda artiklarna 
som produktionsgruppen beställt, levereras till produktionsgruppen. De omlokaliseras 
då inte i affärssystemet utan är fortfarande registrerade på lager monthylla.  
Detta kan leda till följande exempel: När ett kanbankort (används för att beställa 
material) skickats iväg från produktionsgruppen, ska den beställda artikeln levereras 
till gruppen inom den närmsta timmen, men artikeln kommer inte eftersom personalen 
vid monthyllan inte lyckas lokalisera den. I själva verket kan artikeln redan finnas i 
gruppen, då personal i produktionsgruppen själva kan ha varit och hämtat artikeln 
utan att avlägsna kanbankortet. De kan då ha ställt artikeln någon annanstans än på sin 
plats där efterföljande skift inte hittar den. Detta sker eftersom produktionsgrupperna 
arbetar tvåskift medan personalen i monthyllan arbetar dagskift. Problemet är då att i 
affärssystemet står det fortfarande �monthylla� som lagerplats. Resultatet blir att 
personalen vid monthyllan kan gå och leta efter en artikel i monthyllan som redan 
plockats, och som därför inte finns, vilket leder till att mycket onödig tid kan gå åt, 
innan det kommer fram att artikeln redan finns i gruppen.  

1.3.5 Slutgiltig problembeskrivning 

Sammanfattningsvis består problemet av: artiklar som står på omärkta platser utan 
någon sortering och ett affärssystem som inte omlokaliserar artiklarna trots en 
lagerändring. Detta leder till att den tidsplan som finns i kanbansystemet inte kan 
hållas, vilket i förlängningen gör att grupperna inte får in material i tid till produktion 
och då måste vänta.    

1.4 Ny layout 
Under examensarbetets genomförande skedde en omstrukturering på fabriken i 
Hillerstorp. Produktionsgrupper flyttades och den layout som syns i figur 4 skapades 
för att bättra passa den effektivisering av kanbansystemet som gjorts, se figur 4 (De 
svarta pilar som syns är den rutt som truckförarna använder vid utkörning av kanban 
beställda artiklar en gång i timmen). De nummer på 70 000 som syns i figuren är 
benämningen på produktionsgrupperna. Figuren föreställer den del som involverar 
examensarbetet. 



 

 

 
Figur 4 Ny layout för Hillerstorpsfabriken 

1.5 Syfte och mål 
Syftet med denna examensrapport är att omsätta de studier som bedrivits under tre år 
på Tekniska Högskolan i Jönköping till lösning av ett verkligt problem på ett verkligt 
företag. Det kan också beskrivas som en möjlighet till att testa på en del av det 
arbetsliv som väntar efter avlutade studier. Allt för att få oss att stå mer rustade inför 
framtiden. 

Målet är, att tillsammans med Thule ta fram och enkelt analysera några andra 
möjligheter till materialhantering vid mellanlagret monthylla, detta för att klara av 
pågående högsäsong. Lösningen ska vara enkel och för personalen lättanvänd. 
Därefter ska den valda lösningen implementeras. Efter det följer en diskussion om hur  
ytterligare förbättring av materialhanteringen kan göras.    

1.6 Avgränsningar 
I denna rapport kommer de nedan, antecknade avgränsningar att göras. 

• Beställningspunktsystemet som används av Thule kommer inte att analyseras i 
rapporten. 

• Det förutsätts att alla leveranser kommer i rätt tid. 

• Arbetet begränsas till de artiklar som existerar i monthyllan. 

• Det flöde som kommer att undersökas är från det att artiklarna kommer in på 
godsmottagningen, till dess att de har förbrukats i produktionsgrupperna. 

• Problemet med att artiklarna inte omlokaliseras i affärssystemet kommer inte 
att analyseras. 

• Beräkning av hur många lagerplatser som behövs ute vid 
produktionsgrupperna kommer inte att göras. 



 

 

1.7 Disposition 
Här presenteras hur resterande delen av rapporten är upplagd. En kort 
sammanfattning beskriver vad de olika kapitlen innehåller. 
Teoretisk bakgrund: Här presenteras den teori som använts för 
bakgrundbeskrivning, idéer och argument.  
Metod: De metoder som använts för att hämta information återfinns här, tillsammans 
med en del av den metodteori som finns. 
Implementering: Beskrivning av hur resonemanget till den valda lösningen gick till. 
Men även hur själva implementeringen genomfördes med alla de problem och 
diskussioner som uppstod. 
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Slutsats och diskussion: Här presenteras vad som har hänt under de veckor 
lagersystemet varit i drift, vad kunde ha gjorts annorlunda, vad personalen tycker om 
förändringarna och hur Thule kan gå vidare med hanteringen av 
monteringsanvisningar och etiketter. 

Referenser: Förteckning på den litteratur, hemsidor och andra dokument som använts 
under examensarbetets gång. 

Bilagor: Beräkningar som inte har behövt redovisas i texten finns här tillsammans 
med de instruktioner som delgivits personalen för att underlätta arbetet i monthyll
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2 Teoretisk bakgrund 
Rapporten stödjer sig på teori från andra författare. I detta kapitel presenteras teori 
för de områden som ansetts relevanta för rapporten och uppgiften. 

2.1 Lager 
Lager, alla har nog hört ordet och har en uppfattning om vad det är. En generell tanke 
kan vara en stor öppen yta med hyllor som huserar en mängd artiklar. Ofta brukar 
lager nämnas som något dåligt, något nödvändigt ont, som egentligen bara kostar 
pengar och inte bidrar med något. Detta kan vara en allmän uppfattning om lager. Det 
som lager dock är, och för med sig, är en buffert mellan två flöden i ett, eller mellan 
två företag. En buffert som gör det möjligt att styra de två flödena var för sig 
(Aronsson, m.fl. 2003). De skriver sedan om de anledningar som finns för att använda 
sig av lager, tre av dessa är:  

1. Lager på grund av kostnadsskäl 
Lager ses oftast som något som enbart kostar. Det är dock inte nödvändigtvis sant. 
Genom att använda sig av lager kan företag vinna skalekonomiska fördelar. Det vill 
säga att företaget får lägre kostnader på stora inköp och transporter av varorna. Vilket 
är en förutsättning, då besparingen som görs på inköp och transporter måste vara 
större än lagerhållningskostnaden för att detta ska löna sig. (Aronsson m.fl. 2003) 

2. Lager på grund av serviceskäl 
Att alltid kunna leverera varor till sina kunder är viktigt. Detta gäller både externa 
som interna kunder. För att fånga upp osäkerhet och variation i efterfrågan använder 
sig företag därför av säkerhetslager. Så länge inleveranserna och uttagen från lagret 
görs som planerat behövs säkerhetslager inte. Om leveranser däremot försenas, antal 
varor i inleveransen är för lågt eller om uttaget blir högre än beräknat, så kommer 
säkerhetslagret till användning. Som ett sätt att serva kunden trots oväntade händelser. 
Se figur 5. Dock är uttagen i verkligheten oftast inte lika linjära som i figuren. 
(Aronsson, m.fl. 2003).  

  
Figur 5. Exempel på lager med säkerhetslager (Ohlhager, 2000) 
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3. Lager på grund av både kostnad � och serviceskäl 

Säsongslager existerar på grund av att efterfrågan är så pass stor under delar av året att 
produktionen inte klarar av att producera hela behovet under säsongen. Därför byggs 
ett lager upp under året för att klara den kraftigt ökande efterfrågan under säsongen. 
Detta bidrar även till att det bibehålls en någorlunda jämn produktionstakt under hela 
året (Aronsson, m.fl. 2003). 
Det finns fler anledningar till att lager existerar, men de tre orsaker som är nämnda 
ovan, är de som rapporten i huvudsak kommer att behandla. 

2.1.1 Inventering 

Då det ibland uppstår variationer i lagersaldot behövs inventeringar utföras. Toomey 
(2000) använder benämningen inspektioner och skriver för att veta hur mycket 
lagerförda artiklar som finns i lager behöver företag någon form av inspektion av 
lagersaldot. Säkerhetslager hjälper till att täcka upp för avvikelser i efterfrågan och 
osäkerhet i prognoser, medan inspektioner används för att täcka upp för fel i 
lagersaldo.  

Axsäter (1991) skriver om två olika sätt att sköta inspektionen/inventeringen på: 
kontinuerlig inspektion och periodisk inspektion. Den kontinuerliga inspektionen är 
något som utförs parallellt med den ordinarie verksamheten, medan den periodiska 
utförs med jämna mellanrum och är skilt från den ordinarie verksamheten.  

2.2 Lagerinkurans 

Artiklar i ett lager kan i varierande utsträckning och av olika anledningar förlora sitt 
värde, vilket leder till att de inte längre är till någon nytta för organisationen. Exempel 
kan vara nya uppdateringar eller utgångna artiklar på grund av konstruktions 
ändringar. Detta kallas för inkurans (Mattson, 2004). 
 
Alla kategorier av artiklar kan bli inkuranta, men är mer vanligt förekommande bland 
smådelar, verktyg, mätverktyg och fixturer. När en värdering av lagret ska göras inför 
varje bokslut måste hänsyn tas till artiklar som så småningom ska bli inaktuella, dessa 
ska då räknas som dolt inaktuella (Jessop och Morrison, 1994). 
 
En artikel sägs börja bli föråldrad när den slutar att användas, men den behöver 
därmed inte bli oanvändbar. Jessop och Morrison (1994) skriver om följande 
exempel: 
En logistikfirma har använt lastbilar av modellen XYZ och bestämmer sig för att byta 
ut alla fordon till modell ABC från en annan leverantör. Från den dagen då bytet blir 
offentligt, börjar de flesta av reservdelarna till XYZ som logistikfirman äger, bli 
omoderna. Det betyder däremot inte att de omedelbart blir värdelösa, artiklarna kan 
fortfarande användas för att reparera lastbilarna så länge de är i bruk. Å andra sidan 
kommer XYZ-fordonen minska i antal och så småningom helt försvinna. 
Sannolikheten att alla reservdelar kommer att användas under den tiden är inte stor, en 
del kommer antagligen att finnas kvar tills den dag då ingen av XYZ-lastbilarna 
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nyttjas, och får då säljas som skrot. Artiklar anses som inkuranta då organisationen 
inte längre har någon nytta med dem. I detta exempel är det när alla XYZ-fordon har 
försvunnit (Jessop och Morrison, 1994). 
 
För att få ett aktuellt lager krävs det därför att oaktuella artiklar rensas ut och en 
kontroll bör göras över vilka produkter som har planerat att tillverkas och vilka 
artiklar som ingår i dessa produkter (Muller, 2002). 
 
I organisationer uppstår alltid variationer som behöver tas i beaktning. 
Säsongsvariationer är ett sådant exempel. Produkten kanske bara tillverkas under 
någon enstaka månad, för att resten av året fram till nästa högsäsong ligga i vila. Att 
då felaktigt rensa ut artiklar som kan ingå i den produkten, bara för att de inte använts 
på sex månader kan bidra till onödiga merkostnader för inköp av nytt material. 
Genom att då ha kontroll över den planerade åtgången och vad som har producerats, 
så kan sådant skrotas som inte har något värde för organisationen, först då kan 
organisationer få bra uppdaterade och aktuella lager (Muller, 2002). 

2.3 Lagerhållning 

2.3.1 Lagerplacering av artiklar 

Efter inleverans placeras godset på antingen en plockplats eller en buffertplats 
(Muller, 2002). En plockplats är en plats som är avsedd att ta ifrån och en buffertplats 
fungerar som en säkerhet. Det finns två huvudmodeller för att placera gods i lager, 
nämligen �fast lagerplats� och �flytande placering� (Muller, 2002). Dessa förklaras, 
enligt Mullers definition nedan: 
 

1. Fast lagerplacering (Fixed location storage system) � med denna modell 
placeras varje artikel på sin förutbestämda plats, där inget annat får placeras. 
Med fasta lagerplatser kommer varje artikel att ta större plats jämfört med 
flytande lagerplacering, då den platsen som är bestämd måste vara beräknad 
på maximala antalet platser varje artikel kan uppta. Det beror även på att 
�honeycombing� bildas. Honeycombing är ett engelskt uttryck för då en del av 
lagret är tomt, men inte kan användas då det är reserverat för en annan artikel 
som inte finns i lagret. Fördelar och nackdelar med fast lagerplacering 
presenteras nedan. 
Fördelar 

• Det kräver lite administration 
• Blir effektivt då modellen medför full kontroll över varje artikel 
• Går snabbt att lära nyanställda 
• Artiklar kan placeras strategiskt om de artikelnumren med låg 

uttagsfrekvens kan placeras långt in i lagret 
Nackdelar 

• Varje artikelnummer kräver stor yta 
• Honeycombing bildas 
• Systemet är inte flexibelt, till exempel när en ny eller uppdaterad 

version ska börja användas, samtidigt som den gamla är kvar, vilket 
medför att den nya artikeln antingen placeras på en annan hylla, eller så 
får utrymme skapas emellan två befintliga artiklar, för att få plats med 
den nya versionen. 
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2. Flytande lagerplacering (Random location storage system) � denna 

lagerplacerings modell fungerar så att varje artikel som ska lagras placeras där 
det finns en tom plats, ofta enligt ett prioriteringssystem, detta medför att hela 
lagret kan utnyttjas maximalt. Gods kan även placeras med hänsyn till 
uttagsfrekvensen, så kallad frekvensläggning. Det betyder att artiklarna kan 
placeras på olika platser beroende på hur ofta artikeln behövs och gör att 
frekvent använda artiklar kan plockas ut snabbare. Ur kostnadsperspektiv är 
även flytande placering bättre då mindre golvyta behövs, men kräver oftast ett 
påkostat datorsystem och ställer högre krav på lagerredovisningssystemet, i 
vissa fall kan tavlor användas som innehåller nödvändig information. 
Fördelar 

• Mindre lageryta behövs jämfört med fast lagerplacering 
• Mer tålig för störningar då artiklar kan placeras på olika platser 
• Enkelt att lokalisera artiklar 

Nackdelar 
• Kräver administration i form av datorsystem eller tavlor 
• Mindre effektivt då artiklar av samma sort kan placeras på olika platser 

i olika gångar 
• Det är helt nödvändigt med en kontinuerlig och god uppdatering av 

administrationssystemet.  
 

Figur 6 visar skillnaden på fast och flytande märkning. I figuren �fast tilldelning� har 
lagerplatserna märkts med artikelnumrets namn �Art 001� och �Art 002�, medan i 
�dynamisk tilldelning� har lagerplatserna fått egna namn. 

 

Figur 6 Schematisk bild av den märkningen som skiljer fasta och dynamiska 
lagerplatser 

 

2.3.2 Skillnad i platsåtgång mellan fast och dynamisk lagerplacering 

Som nämnt tidigare innebär fast lagerplacering att varje artikel har bestämda platser. 
Lumsden (1998) säger att antalet platser som krävs vid fast lagerplacering är summan 
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av artiklarnas säkerhetslager + inköpt kvantitet. Vidare skriver Lumsden (1998) att till 
skillnad från fast lagerplacering så har flytande placering ett mer friare upplägg där 
artiklar kan placeras där det är ledigt. Detta innebär att lagerytan inte tar så stor plats, 
då ytan kan användas optimalt. Lumsden menar att skillnaden i platsåtgång kan räknas 
fram teoretiskt, vilket beskrivs i figur 7 och följande exempel. 
  
Exemplet nedan innefattar 3 artiklar med en hemtagningskvantitet på 12 enheter och 
ett säkerhetslager på 4 enheter. Alltså kan varje artikel maximalt behöva 16 stycken 
platser i lagret, se figur 7. 
 
 

 
Figur 7 Skillnaden på platsåtgång mellan fast och flytande lager, där den högra 
figuren förutsätter att artiklarna kommer hem direkt när de når sitt säkerhetslager, 
och att två artiklar inte kommer hem samtidigt. (Lumsden, 1998) 
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• Fast placering 
Lagringsutrymmet Lfast för fast placering är i behov av: 

fastL  = antal artiklar  (maximalt omsättningslager + säkerhetslager)×  
  = 3  (12 + 4) = 48× platser 

• Flytande placering 
Med flytande placering kan artiklar använda vilka lagerplatser som helst i lagret. På 
grund av det så kan storleken på ett medellager beräknas. Lagringsutrymmet Lflytande 
för flytande placering blir: 

flytandeL  = antal artiklar  (omsättningslager + säkerhetslager)×  

 inköpskvantitet= antal artiklar  (  + säkerhetslager) =
2

×  

 12= 3 ( +4) = 3 10 = 30 
2

× × platser 

Differensen mellan dessa två system ger i detta fall att fast lagerplacering kräver 18 
lagerplatser fler än vad flytande placering behöver, vilket är en differens på 37,5 %. I 
praktiken är det inte alltid så stor skillnad. I verkligheten kan två orders komma från 
leverantören samtidigt vilket gör att de inte kan �låna� platser av varandra, i exemplet 
ovan kommer artiklarna hem samma dag som säkerhetslagret nås, vilket inte sker 
samtidigt för varje artikel och därför kan nyinköpta artiklar �låna� platser av de 
artiklar som inte köpts in än. Desto fler artiklar som innefattas av det flytande 
systemet, desto mer liknar den verkliga skillnaden av lagerplatsbehov den i teorin. 

2.3.3 Att dela in lagret i olika zoner 

Att eftersträva att likvärdiga artiklar placeras i närheten av varandra, är ett bra sätt för 
att indela lagret i mindre lager, så kallat zonindelning. Genom att göra detta kan tiden 
för att leta efter artiklar som tillhör samma grupp minimeras. Till exempel kan en 
hylla innehålla enbart en artikeltyp. Det går även att dela in varje hylla i zoner så att 
produkter rangordnas och placeras enligt uttagsfrekvens, storlek eller vikt. Hänsyn 
behöver tas till hur många uppdelningar som görs, vilket leder till att lagret kan kräva 
större yta och då börjar likna fast lagerplacering (Jonsson och Mattsson, 2005). 

2.4 Uppmärkning av platser 
Vid arbete med att märka upp ett lager är det viktigt att tänka på att få ett enkelt 
system som kan förstås av alla och ha en enkel logik (Muller, 2002). Hur märkningen 
sen utförs kommer att påverkas av hur lagret ser ut, det vill säga, beroende på antal 
lagerplatser, storlek, volym och utseendet på det lagrande godset. 
 
Genom märkningen av lagerplatserna fås en så kallad adress för att varorna eller 
godset enkelt skall kunna lokaliseras till platsen (Muller, 2002). Uppmärkningen av 
adresserna kan se olika ut. Enligt Muller (2002) kan en uppmärkning bestå av siffror 
eller bokstäver och oftast kombineras dessa två. Även färg eller olika symboler kan 
fungera som märkning. Genom att enbart använda sig av siffror fås en variation på 10 
(0-9). Med en användning av det engelska alfabetet fås en kombination på 26 (A-Z). 
Det engelska alfabetet kan vara att föredra om företaget ingår i en internationell 
koncern, detta tack vare att det då går att märka alla lagerplatser på samma sätt, men 
även för att ha möjligheten till att använda sig av samma märkning genom hela sin 
logistikkedja.  
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Vidare beskriver Muller (2002) antalet olika möjligheter med bokstavs och 
sifferkombinationer, se tabell 1. 
 

Siffror/bokstäver som används Antalet möjliga kombinationer 
0 - 9 = 10 

00 - 99 = 10*10 = 100 
000 - 999 = 10*10*10 = 1000 

   
A - Z =  26 

AA - ZZ = 26*26 = 676 
AAA - ZZZ = 26*26*26 = 17576 

A1 - Zα =  26*α  
Där α är valfritt heltal  

Tabell 1 Bokstavs- och sifferkombinationer (Muller, 2002) 
För att få en så bra lösning som möjligt ska märkning kombineras med både siffror 
och bokstäver. Viktigt att tänka på då är att särskilja dem så att inga förväxlingar 
uppstår (Muller, 2002). Siffran noll(0) kan lätt förväxlas med bokstaven (O) och 
siffran ett (1) med bokstaven (I). Enligt Muller (2002) är det även bra att växla 
bokstäver med siffror, då rena sifferkombinationer är svårare att komma ihåg.  
 
En lageradress kan lätt kopplas samman med en adress till en gata, på gatan finns det 
flera olika hus, i husen kan det finnas olika våningar som de olika lägenheterna kan 
finnas på. På liknade sätt går det att bygga upp ett lagersystem, genom att döpa 
gångar, platser och höjder med olika kombinationer. Muller (2002) ger ett bra 
exempel på hur ett lager kan märkas upp. Systemet kan bygga på att gångarna är 
märkta med bokstäver, hyllplatsen med nummer och slutligen hyllnivån med en 
bokstav, se figur 8. 
 
Pilen från A01A visar på hyllnivåerna lagret har, C och G är exempel på hur de 
platserna skulle vara uppmärkta om de ligger i nivå två, respektive ett. 
 

 A01C 
 
  

 
C  

    
    B      
    A      
         
  01 02 03 04 05 06 07 08 

A                
B                 
C     C 03B           
D                 
E                 
F                 
G         G 05A       

  01 02 03 04 05 06 07 08 

Figur 8 Förslag på lagermärkning (Muller, 2002) 

A01C ligger alltså i gång A, på första 
hyllplatsen och tredje hyllnivån 
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2.5 Karusellager och paternosterverk 
Organisationer med ett behov av ett lager som innehåller små detaljer i stor volym kan 
med fördel gå över till en annan lagerteknik. Karusellager är en sådan lagerteknik, 
som med hjälp av dator underlättar framtagning av artiklar och som är utformat efter 
små artiklar. Det fungerar så att datorn letar fram det aktuella facket så att det blir 
lättåtkomligt. Det finns två olika sorters karusellager; ett horisontellt och ett vertikalt, 
varav det vertikala karusellagret kallas Paternosterverk (Lumsden, 1998), se figur 9.  

 
Figur 9 Paternosterverk (Lumsden, 1998) 

Idén bakom Paternosterverk är att det byggs på höjden, vilket innebär att nödvändig 
golvyta drastiskt minskas och genom att två vertikala rader lagras jämsides i lagret fås 
ett effektivt platsutnyttjande. Det finns även möjligheter för ännu bättre 
platsutnyttjande med ett Paternosterverk, ett är att sänka ner en del av verket i golvet, 
att bygga så att verket går hela vägen upp till taket eller låta det gå igenom taket till 
nästa plan och samtidigt ha en hanteringsstation per plan (Constructor, 2007). 
 
Säljaren på Constructor menade sedan att ett Paternosterverk kan minska tiden för in- 
och uttag till en tredjedel, jämfört med vanliga pallställ, vilket också ger låga 
väntetider för produktionsgrupperna. Detta uppnås genom att Paternosterverket är 
möjligt att integrera ihop med affärssystemet, vilket medför att artikelnumret kan 
skrivas in på kontrollpanelen på verket och det rätta hyllplanet med den önskade 
produkten roteras fram. Vidare berättade han om fördelarna med ett Paternosterverk. 
Fördelar 

• Förenkling vid samplockning 
• Mindre antal felplockade artiklar och inget behov av pappersarbete.  
• Bättre ergonomi för operatören jämfört med ett lager där produkter är 

placerade på obekväm höjd. 
Nackdelar 

• Svårt med en visuell överblick 
• Dyr vid inköp 

2.6 Lagerföringskostnad 
I benämningen lagerföringskostnad (inventory carrying cost), ingår kostnader för 
inventering och riskkostnader knytet till det lagrade materialet. Kostnader kan till 
exempel vara kapitalkostnad och kostnader för svinn, åldrande, förstörelser enligt 
Storhagen (2003).  
 
När företaget köper in material eller komponenter, lagerhålls materialet och 
komponenterna, vilket innebär en blockering av företagets resurser. Produkter 
kommer sedan att användas av företaget och till slut säljas. Först när dessa säljs får 
företaget in pengar, men så länge de finns i flödet binder de företagets kapital. Detta 
kapital hade exempelvis istället kunnat användas till marknadsföring som på så sätt 

Verket sett från sidan 
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hade gett företaget större intäkter eller så hade pengarna kunnat behållas orörda och 
därigenom förräntas (Aronson m.fl. 2003). 
 

( / / )
, (%) 100

kapitalkostnad år riskkostnad år
Lagerränta r

medellagervärde
+

= ×∑  

Formel 1 Lagerränta (Aronson m.fl. 2003) 
 

, tLagerföringskostnad C lagerränta medellagervärde= ×  

Formel 2 Lagerföringskostnad (Aronson m.fl. 2003) 

2.7 Push/Pull system 
De två, mest vanliga system som används för att styra produktion och lager kallas på 
engelska för push- och pullsystem. Tryck- och sugsystem på svenska. Vid 
tryckstyrning utförs arbetsuppgifterna efter prognos, medan i ett sugsystem utförs de 
först då en kund vill ha produkten, kunder i detta fall kan vara både interna och 
externa (Aronsson m.fl. 2003). Lumsden (1998) beskriver push- och pullsystem 
nedan: 

• Push- styrning är det traditionella upplägget för att styra produktion och 
baseras på att artiklarna trycks genom fabriken. Tillverkningen styrs med hjälp 
av planeringsprogram och därför är informationsflödet från bland annat 
prognoser viktigt för att styrningen ska fungera. Planeringen bestämmer när 
partiet ska börja tillverkas. När partiet är klar i en process går det vidare till 
nästkommande process, se figur 10. Detta leder till hög beläggning för de 
ingående processerna. 

Råmaterial Process Process KUND

Planering
 

Figur 10. Schematisk bild över ett push- system 

• Pull- system baseras på att nästkommande process i flödet ger order till 
bakomvarande process att det finns ett behov av en viss artikel, se figur 11 
Detta leder till att beläggningen på processerna minskar men att de produkter 
som tillverkas verkligen behövs vilket leder till minskad lagerhållning.  
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Råmaterial Process Process KUND

 
Figur 11. Schematisk bild över ett pull- system 

2.8 Kanbanstyrning 
Kanbanstyrning är en vidareutveckling av pullsystemet. Metoden styr produktion och 
materialförsörjning och togs ursprungligen fram av japanska företaget Toyota. Ordet 
Kanban betyder på japanska �kort att anteckna på� och just kort används ofta i 
kanbansystem (Lumsden, 1998). Dessa kort skickas bakåt i flödet och innehåller 
viktig information som artikelnummer, kvantiteten på ordern och leveransadress. Det 
finns olika sorters kort, ett för att meddela behov av material och ett för att initiera 
produktion (Storhagen, 1995). Se figur 12. 

 
Figur 12 Kanbansystem (Toyota, 2007)  

 
Tillvägagångssättet kan vara följande: En container fylls med en order och på denna 
fästs ett kort. När denna container är tom, används kortet för att göra en beställning 
från tidigare process eller lager. Hur stor beställningen kan vara beror på hur många 
kort som är fria, detta på grund av att det inte går att få en beställning som är större än 
vad antalet kort är multiplicerat med orderstorleken per kort (Axsäter, 1991). Om det 
till exempel finns ett behov på 270 stycken artiklar finns, och det finns 5 stycken 
lediga kort och varje Kanbankort ger en beställning på 50 stycken artiklar går det inte 
att få mer än 250 stycken beställda. Axsäter (1991) förklara för att det inte ska bli 
kaos, används ett förutbestämt antal kort för varje lager så att det inte blir för mycket 
produkter i arbete. En nackdel med Kanbansystemet är om det blir en restorder (alla 
kort är upptagna). Det går då inte att göra något åt det, förutom att ändra systemets 
regler t.ex. ändra antalet Kanbankort. 
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2.9 Belysning 
Belysning över arbetsplatser är en viktig del i det dagliga arbetet. Att personalen ska 
slippa anstränga synen för att därmed lättare kunna utföra sitt arbete och minska 
risken för skador (Arbetsmiljöverket, 2007). 

2.10 Projektarbete 
Ordet projekt betyder enkelt �kasta fram� eller �sträcka fram� en idé eller plan 
(Nationalencyklopedin, 2000). Dock finns enligt Macheridis (2005) två andra 
betydelser som ordet projekt kan syfta till. Det första handlar om vilket sätt arbetet 
utförs på och hur uppställda mål nås. Det andra handlar om ett sätt att organisera 
företaget på. Den projektdefinition som detta examensarbete främst präglas av är på 
vilket sätt arbetet utförs på. Därför kommer den andra betydelsen inte ges någon 
närmare förklaring. 

Att förklara vad ett projektarbete är med hjälp av en enkel definition kan vara svårt. 
Eftersom det, enligt Macheridis (2005), saknas en gemensam definition som alla 
författare ställer sig bakom. Det han däremot beskriver är fyra olika särdrag ett 
projektarbete oftast har och som, enligt honom de flesta författare håller med om. 
Dessa är: 

• Det ska finnas ett tydligt uppdrag för vad som är projektets mål 
• Oftast finns förutbestämda slut � och leveransdatum 
• Det finns för det mesta en förutbestämd ram för resursförbrukning, oftast i 

form av en projektbudget. 
• Projektarbetet drivs och leds av en tillfällig men fast organisation. 

Marttala och Karlsson (1999) har sammanfattat dessa fyra särdrag i ett mantra som 
lyder: 
�Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad 
aktivitet som genom styrning av resurser kan nå ett bestämt mål.� (Marttala och 
Karlsson, 1999, s.10) 

Detta mantra kan kanske lite förklara att projekt är så populära inom de flesta 
organisationer och oftast ses som något positivt. Detta beror på att det utlovar början 
och slut, ordning och kontroll men också frihet och gränsöverskridande (Johansson, 
Löfström, Ohlsson, 2000). Samtidigt som det är inspirerande för deltagarna, leder till 
ökad personlig utveckling och projektarbetarna får ökad kännedom om 
organisationens funktioner (Macheridis, 2005).  

Givetvis kan projektformen missbrukas, till exempel kan projekt tillsättas i en trög 
organisation för att få den att verka effektiv för att rikta uppmärksamheten till sig. Det 
går ibland även lättare att idka resurser om en del av verksamheten byter namn och 
låter det bli ett projekt. Men överhuvudtaget så används oftast projekt på ett bra och 
seriöst sätt (Marttala och Karlsson, 1999).  
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2.10.1 Ett projekts genomförande 

Macheridis (2005) beskriver fyra faser för genomförandet av ett projekt. Dessa är 
definitionsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och reflektionsfasen. Dessa fyra 
faser kan sedan delas upp i två perspektiv; det mekaniska perspektivet och det 
organiska perspektivet. Det mekaniska synsättet präglas av en logisk indelning mellan 
de olika faserna, där den föreliggande fasen ligger till grund för den nästkommande 
och att hela projektet fastställs redan i planeringsfasen. Det organiska perspektivet 
hänvisar till att projektprocessen och dess omvärld ständigt förändras, därför måste 
det finnas ett visst mått av flexibilitet i genomförandet och att det finns fasta mål, men 
vägen dit behöver inte vara helt och hållet utstakad (Macheridis, 2005). 
Marttala och Karlsson (1999) beskriver på ett mer pedagogiskt sätt hur ett 
genomförande ska ske. Deras fem steg är: 

1. Utforska � Kartläggning och formulering av problemet. Problemet bryts ner 
och analyseras. Även omgivningen tas i beaktning. Resultatet av allt detta 
ligger sedan som bas för vidare beslut. 

2. Välja väg � Här tas ett antal alternativa lösningar fram. Lösningarna diskuteras 
och det alternativ som på bästa sätt löser problemet väljs. Valet ligger sedan 
till grund för beslut. 

3. Planera � Vilka resurser behövs? Vilka kompetenser behöver tillföras 
gruppen? Vilka metoder ska användas? Planen behöver förmodligen 
omarbetas några gånger innan den slutligen kan fastställas. När detta är färdigt 
finns det en plan som alla som arbetar med projektet förbinder sig att arbeta 
efter. 

4. Realisera � Nu ska problemet lösas. Finns de rätta förutsättningarna och 
resurserna och planeringen stämmer, finns goda förutsättningar för att 
projektet ska lyckas. 

5. Överföra � Den sista fasen handlar om att överföra projektets resultat till 
beställaren av projektet. I denna fas bör även en planering för hur 
kunden/slutanvändaren ska kunna följa upp resultatet finnas med. 

Ett projekt kan utföras genom att fas ett betas av och fas två tar vid direkt efter och så 
vidare. Men oftast är ett dynamiskt förhållande till de olika faserna att föredra. Det 
vill säga att man prövar sig fram, gör om och går tillbaka (Marttala och Karlsson, 
1999). Detta kan jämföras med Macheridis mekaniska och organiska synsätt.  

Under fas 4 borde en eventuell implementering genomföras. Dock är inte ett projekts 
mål alltid att få till stånd en implementering utan som tidigare skrivits kan ett projekt 
ha andra anledningar till att existera. Där det är önskvärt av uppdragsgivaren att 
projektet ska leda till en implementering, bör organisationen vara medveten om vissa 
saker. Johansson m.fl. (2000) skriver att under projektets gång lyder personalen under 
två överordnade, dels projektgruppens ledare och dels den ordinarie chefen och där 
mest auktoritet ligger hos den ordinarie chefen. Detta kan påverka implementeringen 
och hur den i framtiden används om inte den ordinarie chefen varit involverad och 
intresserad av projektet.  
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Bragg (2004) skriver att det är viktigt att det finns tydliga instruktioner för hur ett 
lagersystem ska fungera och hur personalen ska utföra sina uppgifter. Bragg föreslår 
därför att en manual bör finnas som beskriver tillvägagångssättet. Braggs förslag på 
manual skulle kunna ses som en del av en lösning till det problem Johansson m.fl. 
beskriver här ovan.
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3 Metod 
Kapitlet beskriver vilka metoder som använts för att få fram den information som 
varit nödvändig. 

3.1 Intervju 
För att kunna genomföra en bra analys av nuläget vid monthyllan genomfördes ett 
flertal intervjuer med de personer som var mest berörda av monthyllan. De som 
intervjuades var samordnarna (produktionsgruppsansvariga) vid respektive 
produktionsgrupp, den person som förr var ansvarig för monthyllan, innan hon fick 
andra arbetsuppgifter för 4 månader sedan, samt en av godsmottagarna. Detta ansågs 
som ett lämpligt urval av intervjuobjekt då de täckte hela flödet av 
monteringsanvisningar och etiketter, från att de godsmottogs till att de placeras i 
monthyllan och fram till att de används i produktionen.  

Intervjuerna som utfördes låg någonstans i mitten mellan strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer. En strukturerad intervju kan jämföras med en enkät som 
skickas ut, men med skillnaden att intervjuaren fyller i resultatet och inte 
intervjuobjektet. Ett exempel på en strukturerad intervju kan vara när en viss lösning 
ska utvärderas (Bell, 2000). Bell beskriver också en ostrukturerad intervju mer som 
vanliga samtal, där ett fåtal anteckningar görs av intervjuaren. En sådan intervju är 
mer inriktad till att skapa förståelse för området eller problemet som ska lösas. 
Innan intervjun skickades ett frågeformulär med de frågor som skulle ställas på 
intervjun, ut till dem som skulle bli kallade. Detta gjordes för att de skulle få en chans 
att förstå vad intervjun skulle handla om, för att tänka igenom och komma med bra 
och relevanta svar. Under intervjun användes en bandspelare för att säkerställa att allt 
skulle dokumenteras, då ingen i examensgruppen har någon tidigare erfarenhet av 
intervjuer. 
Intervjuer ses som insamling av kvalitativ data, en kvalitativ datainsamling är, till 
skillnad från kvantitativ data, oftast verbal och tolkande (Patel och Davidsson, 2003). 
Kvantitativ data beskriver Patel och Davidsson (2003) som mer exakt data, 
exempelvis statistiska metoder. Vidare anser de att en studie ofta är till viss del 
kvantitativ och till viss del kvalitativt inriktad. Intervjuer utfördes för att få fram 
kvalitativ data, medan de data på vilka artikelnummer som fanns lokaliserade i 
monthyllan och som tillhandahölls av personal på Thule var kvantitativ.  

Vidare måste data även tolkas efter dess reliabilitet och dess validitet. Reliabilitet är 
enligt Helander (2006) mätverktygets förmåga att visa samma värde vid samma sorts 
mätning, varje gång. Exempelvis är ett högskoleprov reliabelt, då det mäter en 
students kunskap på ett likvärdigt sätt varje gång.  

Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses (Helander, 2006). Ett 
mätverktyg kan vara reliabelt, utan att ha hög validitet. Exempelvis så är ett 
högskoleprov inte något bra instrument för att mäta studentens kunskaper i gymnastik. 
Däremot kan en nykalibrerad våg ha en hög validitet för att mäta vikten på 
monteringsanvisningar.  
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Därför måste det finnas eftertanke i vissa av de metoder som används i rapporten. 
Exempelvis, under rubriken: Leverans ut till grupp, s.34, ställer examensgruppen 
frågan till godspersonalen om de anser att de har tid att göra ytterligare saker, utöver 
deras nuvarande arbetsuppgifter. Svaret blev nej, men svaret på frågan kan bero på 
hur personen i fråga känner sig för dagen, eller om personen känner att ytterligare 
arbetsuppgifter inte hade varit roligt. Det betyder inte att ytterligare arbetsuppgifter 
inte hade kunnat gå att införa. D.v.s. validiteten var låg. I detta specifika fall ansåg 
examensgruppen däremot att svaret hade tillräcklig validitet för att ligga till grund för 
den efterföljande analysen efter frågan. Detta på grund av kunskapen och 
tillförlitligheten hos den tillfrågade godsmottagaren.  

3.2 Övriga data 
För att få information om de olika artiklarna, företagsbeskrivning och 
beräkningsunderlag har personal kontaktats på Thule allteftersom det har behövts. 
Beräkningsunderlag och information om artiklar är material som oftast kommit i form 
av Excel � ark. Oftast har informationen redigerats för att få fram rätt data, vilket 
betyder att examensgruppen inte har varit med om att ta fram all data, utan i de flesta 
fall fått tillförlita sig på personalens kunskaper och erfarenhet. 

3.3 Felkällor 
Då två av författarna har arbetat på Thule sedan innan, kan en viss, förutfattad syn ha 
präglat en del av arbetet. Förhoppningen är ändå att detta inte ska ha hindrat 
rapportens utformning på något större sätt. Det känns dock väsentligt att nämna. 
Det beräkningsunderlag som använts har givits till examensgruppen av Thule, dessa 
kan innehålla felaktigheter 
Examensgruppen kan ha misstolkat muntliga redogörelser och förklaringar. 

I de fall som prognosmaterial har använts finns alltid risk för fel. 
Lösningen med lapparna till problemet under rubrik 5.3.2 (Förflyttning av artiklar: 
Monthylla till Kitlina) har ingen teoretisk bakgrund, problemet var oförutsett och 
löstes utan att teorin konsulterades, vilket gör att det kan finnas en enklare och 
logiskare lösning. 
Att grunda analysen för �Leverans ut till grupp� på en fråga kan ge en felaktig bild av 
problemet och möjligheterna till lösning.
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4 Analys 
Analysen ligger till grund för implementeringen. De lagerhanteringssystem som 
presenterats i teoridelen, analyseras i kapitlet och leder fram till ett val av lösning. 

4.1 Driftkostnader för monthyllan 
Att ta fram en lagerföringskostnad för monthyllan sågs som en god utgångspunkt 
innan analysen av olika lagersystem skulle ske. Lagerföringskostnaden skulle då 
kunna användas som argument vid en eventuell diskussion om investeringskostnader 
av ett nytt lagersystem. Då det inte fanns någon given lagerränta inom Thule använde 
examensgruppen den modell Aronsson m.fl. (2003) presenterar och som finns given i 
teoridelen av rapporten på sidan 25. Resultatet presenteras nedan och beräkningarna 
finns i Bilaga 5 

Nedanstående kostnader har använts för att räkna fram lagerräntan. Samtliga siffror 
har givits av Thule, och avser 2006 års redovisning. 

• Personalkostnad  
Personalkostnaden beräknas genom att ta den totala lönen för antalet anställda 
operatörer som direkt arbetar med monthyllan och dividera denna summa med 
det totala lagervärde som finns för monthyllan. I den totala lönen ingår endast 
grundlön och inte någon övertids- eller semesterersättning. Summan för 
kostnaden av en operatör uppgår då till 370tkr/år.  

• Kapitalkostnader  
Kapitalkostnad är den intäkt Thule går miste om när de investerar i artiklar till 
lagret istället för att till exempel låta pengarna vara kvar på banken och 
förräntas. Kapitalkostnaden räknas fram genom att Thule bestämmer en 
kalkylränta som multipliceras med värdet på de lagerhållna artiklarna. Thules 
kalkylränta ligger på 12 %.  

• Försäkringskostnad  
Försäkringskostnad är den kostnad som företaget har för att försäkra de 
lagrade varorna. I detta fall användes den totala premien som Thule betalar per 
år. Genom detta kan en procentsats fås ut och försäkringskostnaden för 
monthyllan kan beräknas. Det värde som Thule har försäkrat uppgick till 700 
Mkr och premien för detta var 575 tkr. 

• Inkurans 
Inkurans är kostnader för skrotning av föråldrade och icke användbara artiklar 
från lagret. Här beräknas en procentsatsen med hjälp av den summan som är 
avsatt för inkurans för Thules lager i Hillerstorp och centrallagret i Europa. 
Lagerinkuransen var under 2006, 10 Mkr.  

 
Thule baserar detta belopp på det totalt inköpta värdet av artiklar, lagerhållna i 
monthyllan. Monthyllans beräknades ha ett värde av 7 Mkr.  
 
Beräkningarna resulterade i en lagerränta på 24,4 % och en total lagerföringskostnad 
på 1 098 000 kr/år, se Bilaga 5. 

4.2 Fasta lagerplatser 
Analysen beskriver förutsättningarna för att i dagsläget införa ett fast 
lagerhanteringssystem på Thule. 
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När nya artiklar skapas på Thule, får artikeln ett artikelnummer som är större än det 
senaste. Det vill säga om 501-2456 är det högsta artikelnumret innan, får den nya 
artikeln, numret 501-2457. Vid användandet av ett system med fasta lagerplatser är 
detta en förutsättning, då den tomma lagerplatsen som kommer efter 501-2456 märks 
med 501-2457. Nummerordning bibehålls då på ett smidigt sätt.  

En av nackdelarna med ett fast lagerplatssystem är när nya uppdateringar på artiklar 
skapas. Thule (2007) uppdaterar cirka 150 monteringsanvisningar och etiketter varje 
år. Då monthyllan lagerhåller cirka 740 olika artiklar betyder det att 20 % (150/740) 
av artiklarna byts ut under året. Många lagerplatser skulle då bli tvungna att märkas 
om. Som det beskrivits i teorin innan, och som det även är på Thule, kan det vara 
svårt att göra en ny märkning, då den gamla artikeln fortfarande kan vara i bruk när 
den nya uppdateringen anländer. Att bara märka om den gamla versionens lagerplats 
går därför inte. Utan för att behålla nummerföljden i lagret måste plats skapas efter 
den gamla versionen i lagret, vilket betyder att alla efterföljande artikelnummer skulle 
behöva flytta. Lagerplatserna på Thule var vid examensarbetets början märkta med 
klisterlappar med artikelnumret på. Hade ett fast lagerplaceringssystem använts och 
artikelnumren hade behövt flytta, skulle dessa klisterlappar behövt skrapas bort, för att 
ersättas med nya. Alternativet hade varit att klistra artikelnumret på magneter, vilket 
skulle göra en flyttning betydligt lättare, se bild 6. 

 
Bild 6 Artikelnummer på magneter 

Problemet med att klistra artikelnumret på magnet är själva monthyllans uppbyggnad. 
Den korridor som personalen går i monthyllan är väldigt smal, vilket skulle leda till 
att magneterna lätt skulle kunna stötas till och falla ner på golvet, utan att personalen 
märker av det. Hade enstaka magneter fallit ner på golvet hade det förvisso inte vållat 
större problem, då artikelnumren hade varit ordnade i nummerföljd och därför 
fortfarande varit enkla att lokalisera. Med förutsättningen att lagerplatserna hade varit 
fyllda och artiklarna i sig själva märkta med sitt artikelnummer. Är lagerplatserna 
däremot tomma och omärkta kan detta leda till oreda och problem med lokalisering.  

Ett fast lagerplaceringssystem behöver fasta inköpsrutiner. Eftersom artiklarna har ett 
bestämt antal lagerplatser till förfogande, får inte inköpsmängden variera. Thules 
inköpare har i dagsläget bara förslag till hur stora kvantiteter som ska köpas in och 
dessa förslag grundas mer på pris än på hur stor lageryta de tar. En fullständig 
genomgång av alla artikelnummer hade behövts göra för att beräkna hur stor plats 
varje artikel skulle ha behövt. Något som ytterligare försvåras av den 
säsongsvariationen som Thule har.  
Att använda ett fast lagerplaceringssystem i monthyllan hade givetvis inte varit 
omöjligt, men då ett fast lagerplaceringssystem i grunden inte är anpassat för att 
många av de lagerhållna artiklarna byts ut kontinuerligt, väljer examensgruppen att 
inte gå vidare med att införa fasta lagerplatser.  
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4.3 Leverans ut till grupp 
Under intervjuerna som gjordes i början av examensarbetet kom det fram att det fanns 
ett intresse för att monteringsanvisningarna och etiketterna som finns i monthyllan 
skulle flyttas ut till respektive flödesgrupp. En av förutsättningarna för en sådan 
lösning, är att godsmottagarna hinner med att leverera de inkomna artiklarna ut till 
grupperna. För att få reda på det ställdes följande fråga till personalen på 
godsmottagningen  
� Hade monthyllans artiklar kunnat levereras direkt ut till produktionsgrupperna efter 
godsmottagning, eller är de tvungna att mellanlagras någonstans? 
Svaret blev att ett mellanlager behövs för de gånger då stora inleveranser kommer, då 
kan nämligen en del pallar lagras på mellanlagret en tid tills behovet av pallarna finns. 
Svaret låg sedan till grund för följande analys. 

Om ett framtida beslut skulle tas att alla artikelnummer i monthyllan skulle köras ut 
till de olika linorna, skulle en hel del förändringar behöva ske. Förslaget är att platsen 
där monthyllan är placerad görs om till en stor öppen yta, så att denna ger en 
möjlighet till mellanlagring av pallar, innan de körs ut till grupperna. Anledningen till 
att ett mellanlager behövs beror på att de anställda vid godsmottagningen ansåg att de 
inte skulle hinna med att förlänga sin tur ut till alla 14 grupper, inte med den 
bemanning som finns i nuläget. Istället hade en annan del av personalen fått sköta 
leveransen mellan den öppna ytan och ut till varje grupp. Förslagsvis skulle de som 
arbetar vid monthyllan kunna göra detta, då de har kunskap om hur det ska skötas 
eftersom de i nuläget gör på ett liknande sätt när kitlinans artiklar ska köras ut. 
Då orders av etiketter och monteringsanvisningar beställs av inköpsavdelningen, gör 
dessa beställningar i dagsläget så att varje order innehåller artiklar tillhörande flera 
olika produktionsgrupper och kan därför innehålla ett stort antal artikelnummer. Om 
nu en förändring ska ske, så som analyserats här, är det en stor fördel om varje artikel 
som kommer in kan styras direkt till rätt produktionsgrupp. Precis som fallet är med 
kitlinan. 
Detta kan leda till att en artikel som tidigare levererats i en kartong á 1000 stycken 
monteringsanvisningar och som används av fyra olika grupper delas upp så att det 
kommer i fyra mindre kartonger á 250 stycken. Utanpå kartongen ska sedan det 
pallkort sättas som visar information om den produktionsgrupp som ska använda just 
den kartongen. Nackdelen med att det delas upp så är att risken för att de pallarna som 
skickas till Thule ifrån leverantören inte är lika fyllda. Vilket kommer att påverka 
transportkostnaderna då lastbilarna får leverera flera gånger och innehålla mindre 
antal kolli per gång. Därför behövs ett närmare samarbete med leverantörer så att 
leveranserna kan samordnas så mycket som möjligt. 

Lagringen i produktionsgrupperna behöver även de lösas, antingen med fasta platser, 
som är enkelt, då varje hylla inte kommer att innehålla så många artikelnummer. Ett 
annat alternativ då inte så många artiklar kommer att finnas per flödesgrupp är ett 
minnessystem, och ett tredje alternativ är flytande lagerplatser.  

4.4 Paternoster 
Thule har sedan tidigare funderat på att placera ett paternosterverk vid kitlinan. Därför 
har en del av den informationen används för att göra denna analys. 

Thule har då gett examensgruppen tillgång till det underlag som använts och som 
innehöll beräkningar och interna diskussioner. De för- och nackdelar som kom fram är 
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dels det som nämnts under denna rapports teoridel, men även annat som till exempel 
de funktioner som kunde samarbeta med Thules affärssystem. Paternosterverket 
uppdateras varje dygn med informationen om de artiklar som finns i verket från 
affärssystemet. I affärssystemet syns då antalet upptagna och tomma platser i verket. 
Informationen om vilka lagerplatser som är tomma används sedan till att skriva ut 
streckkodsetiketter som appliceras på inkommande gods. Detta eftersom 
paternosterverket använder en streckkodläsare för att hantera artiklarna (Thule, 2004). 

 

Kapaciteten av antalet artiklar som går att lagra i lagerautomatsystem varierar mycket 
i förhållande till den höjd som är möjlig att använda. I Thules anläggning är takhöjden 
4 meter, vilket betyder att ett verk med 500 hyllplatser hade fått plats (Thule, 2005). 
Själva lagringen fungerar som i ett flytande system där alla platser kan användas, 
vilket betyder att det antal som skulle behövas i ett paternosterverk är 740 stycken, 
vilket medför att två verk skulle behövas. Då skulle även ytterligare plats finnas för 
framtida lagringsmöjligheter. Kostnaden för två verk i grundutförande är runt 800 000 
kr och därutöver finns funktion som streckkodsläsare med mera. Arbetet, som enligt 
Constructor skulle reduceras med en tredjedel, skulle få personalens arbete vid 
monthyllan att förenklas och de skulle även ha tid för andra uppgifter. 

 

En del av fördelarna är som sagt att det är ett smidigt uppdaterat system som sköts via 
datorn och kontrollpanelen på verket och den största nackdelen är den investerings 
som måste göras. Det är en mycket intressant lösning, men som tyvärr inte kan hinna 
implementeras under tiden för examensarbetet. 

4.5 Flytande lagerplatser � slutsats 
Varför föll valet på att välja ett flytande lagersystem? Examensgruppen ansåg att 
fördelarna skulle överväga nackdelarna. Vilka är då fördelarna respektive 
nackdelarna? Då detta examensarbetes uppgift bestod av att hitta en lösning för 
hanteringen i monthyllan, samt att analysera andra tänkbara system som skulle kunna 
användas. Förslaget fanns att bibehålla det gamla systemet med fasta lagerplatser och 
istället ordna och strukturera upp det bättre, eller att byta till ett nytt system. Valet 
hamnade på ett nytt system där flytande lagerplatser skulle användas istället. 
 
En av fördelarna med detta system kom att vissa sig direkt. Då inköparna inför en 
högsäsong köper in större partier av monteringsanvisningar och etiketter till 
sommarsäsongsprodukter, vilket bidrar till att öka antalet lagerhållna artiklar. 
Bild 7 nedan visar Thules säsongsvariation i förhållande till den teoretiska 
säsongsvariationen. 
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Bild 7 Thules säsongsvariation under 2006 (Thule, 2007) 

Den största fördelen med flytande lagerplatser är att när större partier med sommarens 
etiketter och monteringsanvisningar köps in, kan dessa �låna� platser som under en 
vintersäsong brukar vara uppfyllda med vinterns etiketter och monteringsanvisningar.  
Detta gör att inköpskvantiteterna kan variera jämfört med ett fast lagerplatssystem där 
hänsyn behöver tas till hur många märkta lagerplatser varje artikel har. 
 
Detta leder till fördelen att det behövs mindre platsåtgång i lagret jämfört med det 
fasta lagersystemet. Vid närmare beräkning har examensgruppen kommit fram till att 
monthyllan behöver 234 antal mindre lagerplatser, när monthyllan använder systemet 
med flytande lagerplatser, se tabell 2.  
 

 
Tabell 2 Jämförelse i lagerfyllnad 

Tabellen grundar sig på antalet artiklar som är eller kommer att bli placerade i 
monthyllan under 2007, som i dagsläget är 702st. I nuläget har monthyllan en 
lagerfyllnad på ca en tredjedel av dess totala kapacitet på 2016 platser, vilket innebär 
att 671 lagerplatser används av monthyllans totala kapacitet.  
Hade Thule använt sig av det fasta lagersystemet hade de varit tvungen att använda 
905 lagerplatser och idag används alltså 26 % mindre yta jämfört med det fasta. Hela 
beräkningen finns i Bilaga 6. 
 

Lagerfyllnad med flytande 
lagerplatser

artiklar

tot.lagerplatser

Lagerfyllnad med fasta lagerplatser

artiklar

tot.lagerplatser
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Ett fast lagerplaceringssystem hade i nuläget klarat av att lagerhålla alla artiklar i 
monthyllan, men om en fullskalig fast märkning införs i monthyllan finns risk att 
antalet lagerplatser inte längre räckt till, se beräkningar Bilaga 7.  
 
Examensgruppen har lyckats med att komprimera lagerytan till en mindre yta vilket 
ger fördelen att mindre tid behöver läggas på uttagning ifrån monthyllan då det inte 
behövs hämtas artiklarna från en lika stor yta. 
 
En av nackdelarna med flytande lagerhantering är att det måste finnas strikta och bra 
rutiner för användandet. Hamnar fel artiklar på fel lagerplats är det svårt att lokalisera 
artikeln. Examensgruppen har därför valt att bemanna monthyllan med ett fåtal 
operatörer som har fått rätt utbildning och förstår vilka rutiner som skall användas.  
 
Examensgruppen hade även som förslag att koda lagret för att enbart personal med 
access skulle kunna använda det. Detta hade enligt leverantören av monthyllan varit 
genomförbart, men detta förslag samtyckte inte handledaren med på Thule, eftersom 
det skulle innebära att systemet var låst om det någon gång blev obemannat, vilket 
skulle leda till att ingen annan personal hade kunna hämta ut material till 
produktionslinorna. Ett värsta scenario hade då varit att en produktionslina som glömt 
beställa etiketter eller monteringsanvisningar för kvällsskiftet hade blivit stillastående. 
Därför har beslut tagits om att enbart samordnare från respektive produktionsgrupp får 
hämta ut material när monthyllan inte är bemannad av behörig personal. Detta för att 
ytterligare minimera risken för att icke behörig personal skall göra fel i monthyllan.  
 
Ytterligare problem som kan uppstå är att de artiklar som används av fler än en 
produktionslina inte skickas tillbaka med återflöde till monthyllan. Det kan då hända 
att produktionsgruppen avrapporterat datormässigt hur många antal etiketter eller 
monteringsanvisningar de förbrukat, men fysiskt behåller de kvar etiketterna vid sin 
produktionslina. När personalen vid monthyllan får in en ny beställning av samma 
etikett skall det datamässigt finnas X antal i monthyllan medan de fysiskt ligger kvar 
hos produktionsgruppen.   
 
Ett antal veckor efter implementeringen har personalen som arbetar/arbetade med 
monthyllan innan och efter implementeringen intervjuats, där har examensgruppen 
fått fram en väldigt positiv respons från berörd personal. Personalen anser att det nya 
systemet sparar väldigt mycket tid åt dem, då de inte behöver leta lika mycket nu som 
innan. Nu kan personalen direkt se om materialet finns hemma. Nästa steg som 
personalen skulle vilja ta, är att försöka koppla detta till ett datasystem som håller koll 
på vilka platser godset finns på, samt även ge förslag på vilka platser som artiklarna 
skall läggas på. Se diskussionen för en vidareutveckling av detta. 
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5 Implementering 
Steg för steg kommer arbetsgången att beskrivas i detta kapitel. Då 
implementeringen drevs i form av ett mindre projekt kommer beskrivningen grundas 
på de faser som presenterats i teoridelen av Marttala och Karlsson (2000). Här 
presenteras även resultaten från de första intervjuerna, och de problem som 
upptäcktes presenteras i punktform med en efterföljande förklaring till hur de sedan 
löstes.  

5.1 Intervjuer 
Genom intervjuerna kom personalen till tals och detta ledde till att en mer nyanserad 
och tydligare bild kom fram från dem som verkligen arbetar och dagligen är i kontakt 
med monthyllan. Vissa kommentarer var genomgående i alla intervjuer. Bland annat 
tyckte de att monthyllan i grunden är en bra lösning på den materialhantering som 
finns. Men att det största problemet ligger i att den inte är bemannad under båda 
skiften. Det leder i sin tur till att folk kommer och går lite som de vill i monthyllan. 
Att det är möjligt för alla att komma och gå var också en källa till problem. Givetvis 
måste en stor tillgänglighet finnas men tillgängligheten bör skötas av ett fåtal som då 
får en större kunskap om lagret och kan bibehålla den ordning och struktur som krävs. 

Personalen känner även att de saknar kunskap om hur kanbansystemet fungerar och 
varför man använder det.   

5.2 Projektet fastslås 
Under ett möte v.14, 2007 tillsammans med handledare och annan personal på Thule 
beslutades fredagen v.17, 2007 som slutdatum för projektet (den del av 
examensarbetet som handlade om implementeringen). Examensarbetsgruppen blev 
ansvariga för att driva igenom förändringsarbetet och under mötet bestämdes också att 
i anslutning till implementeringen skulle en inventering av lagret göras. Detta för att 
uppdatera saldot i affärssystemet och för att ge projektet en större chans till att bli en 
effektiv lösning.  
Den lösning som valdes åt monthyllan var den som beskrivits i kapitel 4, det vill säga 
en dynamisk styrning av artiklarna, eller en så kallad flytande lagerhantering. Detta 
innebar, som tidigare nämnts att den mer eller mindre korta projekttiden skulle räcka 
till. Att införa en flytande lagerhantering hade också det positiva med sig att ett 
liknande system fanns vid ett annat lager på anläggningen. Därför skulle det för 
personalen vara ett system som de kände igen och redan innan visste hur det 
huvudsakligen fungerade.   

Det som bestämdes utöver tidsplanen och ansvarsfördelningen var att efter genomförd 
implementering skulle en fortsatt analys av ytterligare förbättringsåtgärder för 
monthyllan äga rum.  
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5.3 Genomförande av implementeringen 

5.3.1 Skrotning och inventering 

Vid implementeringens början gjordes en överblick på vilka monteringsanvisningar 
som sålts under 2006 fram till maj 2007, detta för att få en bild över vilka artiklar som 
är aktuella. Samtidigt matchades dessa med kommande prognos för att få en god 
överblick på vilka som ska komma att användas under resterande 2007. Med hjälp av 
dessa matchningar kunde ett material fås fram för att jämföra använda artiklar och 
kommande artiklar mot vad som för närvarande fanns i lagret. Med hjälp av denna 
jämförelse kunde icke aktuella artiklar avlägsnas från monthyllan. Artiklar som 
rensades ut var antigen inkuranta artiklar eller artiklar som skulle förflyttas ner till 
Thules nya produktionsenhet i Polen. Antal artiklar som skrotades eller sändes till 
Polen var cirka 100 stycken. Detta var ett bevis för Thule att deras system för 
skrotning av inkuranta artiklar inte fungerat på ett tillfredställande sätt. Efter denna 
händelse håller Thule på att lösa problemet med vem eller vilka som skall meddelas 
när en artikel inte längre är aktuell.  
En inventering skedde i implementeringens slutskede, detta för att förbättra 
förutsättningarna för ett lyckat införande av lagersystemet. 
Inventering som utfördes var en periodisk inventering, vilket i detta fall innebar att 
ekonomiavdelningen skrev ut de aktuella inventeringslistorna under 
fredagseftermiddagen. Att inventeringen valdes att utföras just på en fredag är på 
grund av att de berörda grupperna på Thule står stilla då deras andra skift inte arbetar 
på fredagar. Detta innebar att de saldon som ekonomiavdelning skrev ut på listor 
skulle vara aktuella under hela inventeringen då inga artiklar skulle lämna 
avdelningen eller användas i produktion. 
 
En periodisk inventering kräver mycket personal och resurser, totalt deltog 15 
personer under 5 timmar på fredagen, samt 10 personer under lördagen då 
inventeringen inte helt avslutades på fredagen. Ett alternativ till den resurskrävande 
inventeringen är enligt Axsäter (1991) en kontinuerlig inventering, som innebär att 
man parallellt med den ordinarie verksamheten kontrollera och gör stickprov på 
artiklars saldo.  
En parallell inventering skulle kunna utföras på olika sätt, enligt handledaren på Thule 
fanns valmöjligheterna mellan att inventera artiklarna när de uppnått ett nollsaldo, 
eller minussaldo, det vill säga när artiklarnas saldo sjunkit till noll, eller under noll. 
Alternativt kan artikeln inventeras när saldot varit noll och den nya hemleveransen 
anländer till godsmottagningen på Thule. Detta är något som diskuterats på Thule, 
vilket skulle ge en större och bättre kontroll av artiklars saldo och lagerstatus om 
informationen kontinuerligt uppdaterades. 

5.3.2 Förflyttning av artiklar: Monthylla till Kitlina 

Som tidigare beskrivits använder sig Kitlinan av ett stort antal artiklar vilket har gjort 
att gruppen även har haft en till två hyllor i monthyllan. Dessa sektioner i hyllan har 
används till att lagerhålla sådant som redan funnits vid Kitlinans egna hyllager 
(hädanefter kallad kithyllan, se bild 8) ute vid produktionslinan.  
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Bild 8 Bilden visar fyra hyllsektioner av totalt 24 i kithyllan  

 
En önskan från både handledare på Thule och annan personal på företaget, var att de 
artiklar som var märkta med 70012 (kitlinans flödesgruppnummer) skulle placeras ute 
vid kitlinan, och inte i monthyllan. För att detta skulle kunna genomföras gjordes 
följande: 
 

• Den ovannämnda skrotningen genomfördes både i monthyllan och kithyllan 
• Alla artiklar i monthyllan tillhörande 70012 transporterades ut till gruppen 
 

De artiklar som redan fanns uppmärkta i kithyllan fylldes där på vid behov. Detta gav 
upphov till följande anmärkningar och problem: 
 

• Själva anledningen till att Kitlinans artiklarna från första början fanns i 
monthyllan är lagerhållningsbrist i produktionsgruppen.  

• Kithyllan är uppmärkt med ett artikelnummer per lagerhållningsplats, och 
varje artikel har bara en sådan plats. Det betyder att om den lagerplatsen är full 
måste artikeln lagerhållas på ett annat ställe. Det var den funktionen 
monthyllan hade innan. 

• Artikeln som placeras på en annan lagerplats måste på något sätt märkas för att 
personalen i kitlinan ska veta att det finns ytterligare artiklar. 

• Märkningen i kithyllan är bristfällig. Vissa lagerplatser saknar märkning. Detta 
leder till att hela kithyllans kapacitet inte utnyttjas, samt att det blir problem 
när artiklar som inte har en plats i kithyllan måste placeras på annat ställe utan 
inbördes ordning. 

 
Lagerhållningsbristen ute i kitlinan löstes genom att utöka lagerkapaciteten med 
ytterligare tre hyllsektioner. Dessa sektioner har kapacitet för 132 artiklar och 
kommer att användas för att lagerhålla de artiklar som inte har eller får plats i den 
ursprungliga kithyllan. Med den nya lagerkapaciteten har kithyllan totalt 1032 
lagerplatser.  
Dubbletter, d.v.s. artiklar som hade för stort antal för att få plats på den märkta platsen 
i kithyllan, behövde ett system för att få personalen medveten om att artikeln även 
finns i de nya hyllorna. Diskussionen angående ett sådant system handlade om två 
möjliga lösningar: 
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1. Använda en färgad magnet vid artikelns fasta lagerplats, för att signalera att 

artikeln även fanns i de nya hyllorna 
2. Använda en färgad lapp som placeras i plastfickan tillsammans med pallkortet. 

Plastfickan används för att fästa pallkortet på lastbäraren, i vilken artikeln 
transporteras i, se bild 9. 

  

 
Bild 9 Lastbärare med etikett 

 
Valet föll på att använda sig av en färgad lapp utanpå pallkortet, se bild 10. 
 

 
Bild 10 Färgad lapp i pallkort 

Att detta val togs beror på grund av att lappen, efter diskussion hade fler fördelar än 
magneten. Utöver att lapparna inte krävde någon investering då det fanns stor tillgång 
till dem, följer de även hela tiden med lastbäraren. Magneten skulle ha placerats på 
artikelns fasta plats på kithyllan och därmed varit tvungen att flyttats efter att artikeln 
förbrukats. Risken att detta glömdes och i förlängningen ställde till med mer problem 
än de som löstes, ansågs vara större än risken med lapparna. Detta eftersom det är mer 
naturligt att kassera lapparna tillsammans med pallkortet, vilket personalen också har 
informerats om. 
 
Kithyllan byggdes sedan upp på följande sätt: 

• När det upptäcktes att en artikel inte fick plats på den fasta lagerplatsen i 
kithyllan, placerades en lapp i plastfickan på den lastbärare som stod på den 
fulla, fasta lagerplatsen.   

• Personalen blev informerad om hur de ska hämta ut en artikel från hyllan.  
 
Medvetenheten om att det valda systemet också har brister, finns. Informationen om 
hur systemet fungerar och är uppbyggt har förmedlats till de ansvariga för kitlinan. 
Dessa fick i uppgift att föra vidare informationen till hela gruppen. Även instruktioner 
om hur systemet fungerar är uppsatta på hyllplanen, se Bilaga 3, både för att 
informera om hur systemet fungerar, men också för att personalen ska bli påminda om 
att använda det.  
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5.3.3 Beskrivning av Thules flytande lagersystem 

Det finns olika möjlighet att utforma ett flytande lagersystem på. Det system som 
valdes var ett som var likt det som redan fanns vid den så kallade fästhyllan 
(lagerhåller fästelement, d.v.s. skruvar, muttrar och brickor) och som använts under 
några år. Det flytande lagersystem som skulle införas kom att bestå av: 

• En tavla med artikelnummer, och varje artikelnummer innehar en krok, 
artikelnumret är även utskrivet och fastklistrat på magnet för att lätt kunna 
förflyttas vid införandet av nya artiklar. 

• En bricka med ett lagerplatsnummer på 

• Märkta lagerplatser 
Se bild 11 som visar tavlan, bricka med lagerplatsnummer och artikelnumret på 
magnet, samt de märkta lagerplatserna i bilden till höger. 

 
Bild 11 Den flytande lagerplatsens komponenter  
Användandet av systemet är relativt enkelt. 

Vid uttag är arbetsgången följande: 
När ett kanbankort placeras vid monthyllan signalerar det att en av 
produktionsgrupperna är i behov av en artikel. På kanbankortet står vilken grupp 
som gjort beställningen, artikelnummer samt antalet artiklar. Personalen som 
arbetar vid monthyllan lokaliserar då artikelnumret på tavlan. Under artikelnumret 
finns en krok där det hänger brickor som är kopplade till lagerplatser. Varje 
enskild lagerplats har en bricka. Personalen hämtar då det beställda antalet artiklar 
på lagerplatsen och placerar artiklarna på trucken för vidare leverans ut till 
gruppen. Om en lagerplats tömts placeras den bricka som är kopplad till 
lagerplatsen på en krok, på kroken hänger brickor som alla är kopplade till tomma 
lagerplatser 

Vid inlastning är arbetsgången följande: 
Från kroken där det hänger brickor kopplade till tomma lagerplatser, tas en bricka. 
Artikeln som ska lastas in i monthyllan placeras då på den lagerplats som den 
tagna brickan är kopplad till. Efter att artikeln placerats i lagret hängs brickan 
därefter upp på artikelnumrets krok på tavlan. 
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5.3.4 Ny layout vid monthyllan 

Då de tavlor som används är rätt stora (90cm breda och 200cm höga) så kräver de en 
del plats. Beräkningar, se Bilaga 8 som gjordes visade att 3 tavlor behövdes. Det vill 
säga en total bredd av 2,7 meter. Den plats som användes vid monthyllan för in- och 
utlastning hade inte en naturlig placering för dessa tavlor, se figur 13.  

  
Figur 13 Ursprunglig layout av lagerplats monthylla 

Ett alternativ som diskuterades var att hänga tavlorna direkt på hyllgavlarna men 
övergavs sedan, dels på grund av att dessa hyllgavlar ofta är i rörelse för att personal 
ska kunna komma in i gångarna, risk finns då att krokar, brickor och kanske 
artikelnummer ramlar av och ställer till med oordning. Främst var det på grund av att 
de krokar som behövdes inte skulle få plats på hyllgavlarnas yta. Tavlorna var därför 
tvungna att placeras på ett annat vis. Platsmässigt fanns två alternativ, se figur 14 och 
figur 15.
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Figur 14 Layoutförslag 1    

 
Figur 15 Layoutförslag 2 
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Det som valdes var alternativet som illustreras i layoutförslag 2. Detta på grund av att 
layoutförslag 1 skulle tvinga wellpappinsamlingen och containern för brännbart avfall 
att flytta. Samtidigt var risken att inlastat material skulle ha placerats framför tavlorna, 
detta då inlastnings � zonen (avställningsplatserna för pall) fanns där. Vid 
layoutförslag 2 bildas en naturlig arbetsyta där tavlornas placering hindrar 
truckförarna att placera gods på ytan. Samtidigt blir insamlingsplatserna för wellpapp 
och brännbart avfall kvar och det enda som behövde flyttas var skrivbordet se bild 12. 

 

 
Bild 12 Ny layout vid monthyllan, pilen visar den stå � truck som artiklarna levereras 
ut till produktionsgrupper med. 

5.3.5 Numrering och märkning av artikelnummer på tavlan 

Alla artikelnummer som monthyllan innehåller börjar på 501, 515, 516 eller 520, på 
grund av detta har märkningen på tavlan valts på följande sätt: 
De olika artikelgrupperna har delats in var för sig, det vill säga att alla 501 har sitt 
valda område på tavlan. Varje område har också tydligt markerade avgränsningar 
vilket har skett med hjälp av tejp. Detta för att ytterligare särskilja de olika 
artikelgrupperna och underlätta lokalisering av artikelnumret, se bild 13. 
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Bild 13 Tavlans uppdelning 
Efter att har delat in dem i olika grupper, ordnades de olika artikelnumren i fallande 
nummerordning. Indelning i grupper leder till att en viss struktur blir lättare att 
upprätthålla, vilket leder till att det blir enklare att hitta enskilda artikelnummer. 
Något som även togs i beaktning vid införandet av tavlorna var att lämna två rader 
med krokar fria i höger leden, detta som en sorts framtida buffert för att 
säkerhetsställa att man inte behöver förflytta alla artikelnummer ett steg om det skulle 
komma ett artikelnummer mellan två gamla, se bild 14. 

 
Bild 14 Buffert bland krokarna och artikelnumren på magneter 
Systemet bygger på att artikelnumren klistrats på magneter, detta för att de skall vara 
lätta att ändra, flytta eller ta bort från tavlorna, vilket leder till ett ännu mer flexibelt 
system. 

5.3.6 Numrering av lagerplatser 

Lagersystemet som Thule ville ha förbättrat består av 12 hyllsektioner och varje 
sektion består av 189 lagerplatser vardera. Det valdes dock att enbart märka upp 168 
lagerplatser då det ansågs att den översta hyllnivån ur ett ergonomiskt perspektiv inte 
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är lämplig att arbeta med. Enligt Helander (2006) skall personalen inte arbeta på 
nivåer ovanför �functional overhead reach�. Dessa nivåer är 215cm för män och 
205cm för kvinnor. Hade den översta hyllnivån inkluderats i märkningen hade 
personalen varit tvungen att arbete med höjder över 240 cm. Nu arbetar personalen 
istället på nivåer omkring 200cm, det vill säga under de kritiska nivåerna. 
Detta beslut togs först efter att ha kontrollerat fyllnadsgraden i lagret och konstaterat 
att lagret enbart var fyllt till 33 % och att det inte krävdes utnyttjande av den översta 
hyllnivån.  
 
Det nya uppmärkningssystemet som valts består av både bokstäver och siffror vilket 
generar ett stort val av möjligheter med olika kombinationer (Se tabell 1 bokstavs- 
och sifferkombinationer (muller, 2002). Samtidigt som det enligt Muller även är 
enklare för personer att komma ihåg bokstäver tillsammans med siffror istället för 
långa sifferkombinationer.  
 
Monthyllan märktes upp enligt följande:  

• De 12 hyllsektionerna märktes från A till L.  
• Varje lagerplats fick en siffra oberoende hyllnivå. Varje hyllsektion får då 

lagerplatser uppmärkta från 1 till 168.  Nivå ett är den närmst golvet och består 
av kombinationer från 1 till 21, hyllnivå två består av kombinationer från 22 
till 42. Se bild 15, se även figur 16 där pilen visar A sektionens första 
lagerplats på varje nivå, jämfört med Muller (2002). 
 

 
Bild 15. Märkning av monthyllan sett från sidan.  
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 A148                      
 A127                      
 A85                      
 A64                      
 A43                      
 A22  De 7 nivåerna i hyllan            
 A1                      
                       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   
A                                           A
B                                           B
C                                           C
D                                           D
E                                           E
F                                           F
G                                           G
H                                           H
I                                           I
J                                           J
K                                           K
L                                           L
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

Figur 16. Vår märkning av monthyllan, efter Mullers (2002) exempel, s.23 

 
Ett förslag på lösning hade varit att märka upp varje sektion så som Muller (2002) 
gjort i teoridelen, s.23. Varför det inte valdes var att efter förfrågning hos berörd 
personal ansågs det förstnämnda systemet som mer logiskt och enklare att arbeta med 
samtidigt som personalen tyckte att det var lättare att komma ihåg de olika 
kombinationerna om de bestod av siffror.   

5.4 Utbildning och instruktioner 
När ett lagersystem har förändrats så som det i examensarbetet har gjort, nås en nivå 
då personalen som arbetat med det tidigare systemet kan känna sig osäkra på eller till 
och med i vissa fall inte alls veta hur de ska gå till väga. Viktigt i detta fall är att ha 
utbildat personalen och att det finns tydliga instruktioner att följa. Vilket leder till att 
risken för fel kan minimeras och att uppgifterna utförs på önskvärt sätt.  
Det har varit ett mål från examensgruppens sida att det vid slutet av implementeringen 
skulle finnas en manual att använda för berörd personal i monthyllan. Denna manual 
tar bland annat upp vardagliga moment som uttag och inlastning i monthyllan, men 
även problem som kan uppstå när en specifik artikel behöver kontrolleras, vilket gör 
att Thules affärssystem konsulteras. Denna manual ger den berörda personalen en 
överskådlig bild av hur det dagliga arbetet skall lösas samtidigt som den ger 
instruktioner till lösningar av mer ovanliga problem. Syftet med denna manual är 
självklart att underlätta arbetet för den ordinarie personalen samtidigt som det skall 
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ses som ett hjälpmedel för upplärning av ny personal. Se bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3 
och bilaga 4. 
 
Efter genomförd implementering och intervjuer med berörd personal har dessa 
instruktioner fått ett väldigt bra genomslag och varit mycket populära. För att lyckas 
med att få en lättförståelig och bra överskådlig bild över instruktionerna arbetade 
projektgruppen tillsammans med delar av den berörda personalen bara för att få deras 
synpunkter på instruktionens uppbyggnad och dess förstålighet. Detta ledde till ett bra 
samarbete mellan examensgruppen och berörd personal och det har visat sig att 
personalen kände sig delaktiga när de hade möjlighet att påverka delar av det system 
som de själva skulle komma att arbeta med i framtiden. 
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6 Slutsats och diskussion 
Denna slutliga del i arbetet har vi som skrivit rapporten vår chans att framföra våra 
reflektioner. Vi kommer här ta upp de förslag på förbättringar som vi anser Thule bör 
fundera över, här kommer även tas upp det som hänt efter implementeringen och vad 
som kunde ha gjorts annorlunda. 

6.1 Diskussion 
En av fördelarna som examensgruppen upplevt är att två av medlemmarna har 
erfarenhet från tidigare arbete på Thules fabrik i Hillerstorp. Fördelarna som de två 
upplevt är att de redan innan examensarbetet hade en bra överblick på Thules 
materialhantering och hur dess materialflöde fungerar. Samtidigt upplever de att viss 
begränsning ligger i att de kan har haft ett för smalt synsätt och kanske i så fall låst sig 
vid en lösning. Men efter diskussion i gruppen om detta problem upplevs det som att 
erfarenheten övervinner nackdelarna. Hade denna implementering lyckats att 
genomföra om kunskapen och erfarenheten inte funnit i gruppen? Förmodligen, men 
den hade förmodligen inte gjorts under samma tid. 

6.1.1 Varför ett paternosterverk inte valdes  

Hade valet fallit på att använda ett paternosterverk istället för det dynamiska systemet 
som infördes i monthyllan hade verket troligtvis fungerat bättre än den lösningen. 
Problemet med detta val hade varit att examensgruppen inte hade haft möjlighet att 
fullgöra sin implementering under examensarbetets tid och Thule hade varit tvungna 
att använda monthyllan under hela säsongen, med de problem som beskrevs i kap. 1.3 
och som skulle ha försvårat materialhanteringen under hela högsäsongen. Det var inte 
heller förenligt med målet för detta examensarbete. Samtidigt är monthyllan i grunden 
inte en dålig lösning för hanteringen av monteringsanvisningar och etiketter. 

6.1.2 Vad personalen tycker om förändringarna 

Under de veckor som det nya lagersystemet använts, har mycket positiv respons 
kommit från personalen, några av de åsikter som nämnts redovisas nedan. 
 
Några av uttrycken som användes var �Det har gått ifrån kaos till ordning och reda�, 
vilket även examensgrupp själva tyckte när de insett hur det förändrats.  
�Det går direkt att hitta artiklarna och platserna de är lokaliserade på, till skillnad ifrån 
tidigare då flera ur personalen kunde få leta ett par timmar för att hitta en artikel som 
kunde vara antingen i monthyllan eller i flödesgrupperna, detta har i sin tur lett till att 
en hel del tid har sparats in�. Något som nämnts tidigare i analysen och känns relevant 
ta framföra �Det har känts ovant att bli tillfrågad innan en förändring skett, det känns 
som om man har varit mer involverad� 

6.1.3 Vad har hänt under de veckor lagersystemet varit i drift 

Under de veckor som det flytande lagersystemet varit i drift har en del saker ändrats. 
Dels har ytterligare artiklar skrotats ut, då det kommit fram att dessa varit inkuranta 
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eller skulle skickas ner till produktionsanläggningen i Polen. Det har även skapats nya 
ett antal nya artikelnummer, vilket under denna korta tid ytterligare styrker att 
flytande placering är det mest lämpade systemet, då med ett fast system skulle stora 
förflyttningar har fått göras i snitt minst en gång i veckan. 
 
Problem som uppkom efter införandet 

• När kanbankorten beställs görs detta genom affärssystemet, affärssystemet 
skriver sedan ut kanbankortet på en skrivare. Skrivaren är inte placerad i 
monthyllan utan står i ett annat mellanlager kallat ompack. Ompack är 
bemannad med tre personer med liknande arbetsuppgifter. När ett kanbankort 
skrivs ut kan en person ta emot kortet. Tanken är att kanbankortet sedan ska 
levereras till monthyllan. Problemet är att det inte finns någon speciellt märkt 
plats i monthyllan för mottagning av kanbankortet. Korten har då kunnat 
placeras på olika platser gång på gång, beroende på vem i personalen på 
ompack som levererar. Därför har ibland visa kanbankort inte kommit till 
personalen vid monthyllans kännedom vilket resulterat i irritation från 
produktionsgruppen då det beställda godset inte anlänt i tid. Problemet löstes 
tämligen enkelt genom att välja ut en gemensam plats för avlämning av 
kanbankortet.  

• Ungefär 40 olika monteringsanvisningar och etiketter används av fler än en 
produktionsgrupp. Detta leder ibland till problem när en av 
produktionsgrupperna gör en beställning på en artikel, som enligt 
affärssystemet ligger i monthyllan, inte gör det. Detta har att göra med den 
omlokalisering som beskrivits tidigare i rapporten. Ett försök till åtgärd har 
gjorts, där varje flödesgrupp har fått en lista som innehåller de artiklar som 
används av fler än en flödesgrupp. Mot denna lista kan artiklar sedan 
kontrolleras om det visar sig att de finns i affärssystemet, men inte i 
monthyllan. 

6.2 Fortsatt arbete för Thule  
Vad examensgruppen skulle vilja göra härnäst hade varit att försöka koppla 
monthyllan till Thules affärssystem. Denna koppling hade kunnat se ut som följer:  
Redan vid godsmottagning hade affärssystemet valt lagerplatser i monthyllan för de 
godsmottagna etiketterna och monteringsanvisningar. Detta system hade fungerat som 
ett flytande lagersystem, med skillnaden att affärssystemet valt platsen istället för 
operatören. På samma sätt hade det fungerat med de kanbankort som personalen i dag 
använder De hade istället för att ange monthyllan som lagerplats, angett den lagerplats 
i monthyllan som affärssystemet valt. Att göra denna förändring är inte särskilt svår 
för Thule då ett av de större råmateriallagren använder detta system vid in och 
urtagning av pallar. Då en av examensgruppens medlemmar fått anställning hos Thule 
som materialhanteringschef, kommer han att driva vidare denna förändring för att på 
så sätt ytterliggare effektivisera materialhanteringen rörande etiketter och 
monteringsanvisningar. Detta skulle även innebära att personalbesparingar kan göras 
genom att de får en snabbare och enklare materialhantering. Den uppskattade tiden 
som skulle kunna sparas är ungefär en halvtidstjänst och översatt i pengar, ungefär 
185 tkr/år. Beräkningen/uppskattningen grundas på en minskning av hanteringstiden 
med 50 %. Kunskapen om hur implementeringen sen ska utföras finns redan i 
anläggningen och bör därför inte bli särskilt resurskrävande. 
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6.2.1 Standardiserade monteringsanvisningar 

Mer standardiserade monteringsanvisningar innebär att de är uppbyggda utefter 
samma struktur, mått och papper. I dagsläget har Thule ca 100 olika format på sina 
monteringsanvisningar. Hade Thule kunnat ta fram en standardmodell som alla 
monteringsanvisningar var anpassade efter, skulle Thule kunnat integrera sin/sina 
leverantörer på ett helt annat sätt. Ett exempel på det hade varit att låta sin leverantör 
av monteringsanvisningar placera en eller flera skrivare som skriver ut 
monteringsanvisningar direkt på Thules anläggning. Detta koncept används redan på 
en av Thules produktionsanläggningar i Holland. Konceptet har fått väldigt bra 
genomslag och alla inblandade har varit nöjda med resultatet. Fabriken i Holland har 
något färre antal artiklar än Hillerstorps fabriken, vilket gör att fabriken i Hillerstorp 
skulle kunna använda samma koncept. När examensgruppen höll på att utreda 
anledning till det stora antalet variationer av monteringsanvisningar, kontaktades 
personal vars arbete går ut på att utveckla och ta fram nya monteringsanvisningar. 
Denna grupp höll redan på att driva ett projekt vid namn �print-on-demand�. Projektet 
har samma mål som det som diskuterats ovan. Dock hade det inte bestämts om 
projektet skulle ske som en punktinsats, det vill säga att Thule satsades mycket 
resurser under en kortare tid för att åtgärda problemet med de olika variationerna. 
Skulle personalen välja att bedriva projektet som ett projekt bredvid sitt ordinarie 
arbete hade tidsåtgången uppskattats till ca fyra år. Anledningen till att det skulle ta 
ungefär fyra år, beror på att många av de produkter som i dagsläget inte använder sig 
av de standardiserade monteringsanvisningarna anses vara ute ur sortimentet, vilket 
betyder att de inte längre tillverkas i Thules fabrik i Hillerstorp. 
 
När personalen idag tar fram nya monteringsanvisningar försöker de att anpassa dessa 
efter den standardiserade modellen som tagits fram. Samtidigt går det i alla fall inte att 
genomföra denna standardisering. Ibland kan anpassningen till standardmodellen bli 
dyrare och Thule är då tvungen att försöka hitta andra lösningar.  
 
Fördelarna med att ha en skrivare på anläggningen hade varit att lagerytan hade 
kunnat minskas drastiskts. Produktionsanläggningen i Holland har en platsåtgång på 
ca 15 hyllplatser, jämfört med Hillerstorpsfabriken som i dagsläget använder sig av ca 
1500 lagerplatser för monteringsanvisningar (Kithyllan tillsammans med 
monteringsanvisningarna i monthyllan). 
 
Ytterligare en fördel hade varit att fabriken i Hillerstorp hade fått en mycket 
effektivare materialhantering då arbetstiden för personalen i monthyllan skulle kunna 
halveras, samtidigt som godsmottagningens och all övrig personals arbetstid som idag 
läggs på monteringsanvisningar skulle kunna minskas eller fördelas ut på andra 
uppgifter. Detta leder till att mindre personal skulle bli involverade i material 
administrationen och således mindre risk att den mänskliga faktorn gör fel. Samtidigt 
skulle risken att ha en massa inaktuella monteringsanvisningar i lager bli väldigt liten, 
vilket i sin tur sänker inkuranskostnaderna. Uppdateringar skulle inte heller bli svåra 
att införa, då det skulle gå att ändra dem direkt. Nackdelen är om skrivaren går sönder 
och den egna personalen inte besitter den kunskap som krävs för denna reparation. 
Lösningen skulle vara ett avtal som ingås med leverantören av skrivaren, där 
leverantören förbinder sig att ta hand om all service samtidigt som de har jour för 
maskinstopp. Lösningen är möjligt i Hillerstorp, då leverantören som används i 
dagsläget endast befinner sig på 25 minuters bilavstånd. 
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6.2.2 Bättre belysning 

En annan förbättringsåtgärd är belysningen i monthyllan då den i dagsläget är 
bristfällig. Vid val av en ny ljuskälla bör en något för stark ljuskälla väljas, detta för 
att en belysning i fabriksmiljö lätt blir nedsmutsad och därför måste ha ett starkare 
ljus finnas från början för att sedan bli bra (Arbetsmiljöverket, 2007). Denna åtgärd 
skulle kunna leda till att färre fel görs då det kommer bli lättare att särskilja de olika 
artikelnumren. Samtidigt får inte för stark belysning användas då den kan reflekteras 
mot hyllplanen vilket i sin tur kan leda till ett störande moment.  

6.3 Slutsats 
Resultatet av detta examensarbete är att ett nytt lagerhanteringssystem har införts på 
Thule. De mål som sattes upp i början av arbetet har uppnåtts på ett sätt som både 
Thule och examensgruppen känner tillfredställande. Medvetenheten om att det 
dynamiska systemet ändå har begränsningar och i längden inte är hållbart finns både 
inom examensgruppen och på Thule. Examensarbetet kan mer ses som ett mellansteg 
innan större rationaliseringar görs med hanteringen av monteringsanvisningar och 
etiketter då den manuella hanteringen av tavlan och brickorna är mycket beroende på 
personalens inställning och vilja att sköta lagersystemet på ett korrekt sätt. Ur ett 
kritiskt perspektiv kan även påståendet om att Thule har gått bakåt i tiden göras, något 
som examensgruppen är beredda att hålla med om, speciellt i en tid när mycket 
information lagras i datorn. Trots att själva lagerhanteringen kan kännas 
gammalmodig, har ändå ett steg i rätt riktning tagits. Detta genom att ett flytande 
system har införts, vilket i grunden behövs för den typ av artiklar och 
säsongsvariation som Thule har. Arbetet kan också ses som grunden till en mer 
modern hantering, då inventeringar och skrotning ändå hade behövt göras vid 
implementering av ett datoriserat system.  
 
Sammanfattning av förbättringsåtgärderna som examensgruppen föreslår är: 

• Infoga materialhanteringen vid monthyllan till Thules affärssystem. Förslag 
till hur upplägget skulle kunna se ut har nämnts tidigare. 

• Standardisera monteringsanvisningarna. Då kunskapen om tryckningen finns i 
fabriken i Holland finns det ingen anledning till att vänta. De kostnader som 
kan uppstå när en monteringsanvisning standardiseras känns ändå befogade då 
andra kostnader drastiskt kan minskas och även om inte alla 
monteringsanvisningar finns standardiserade bör en skrivare kunna installeras 
på Thule inom en snar framtid. Detta skulle även sätta press på att arbetet med 
standardiseringen kommer igång och görs snabbare. 
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7 Bilagor 
Bilaga 1 Lathund för intag i monthyllan 
Bilaga 2 Lathund för uttag av artikel ur monthyllan 
Bilaga 3 Lathund för Kitlinan 
Bilaga 4 Felsökning för Monthyllan 
Bilaga 5 Beräkningar för lagerränta 
Bilaga 6 Lagerfyllnad, jämförelse mellan fast och flytande lagersystem 
Bilaga 7 Lagerutnyttjande vid en eventuell fast märkning i monthyllan 
Bilaga 8 Beräkningar för behovet av antalet tavlor
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Bilaga 1 Lathund för intag i monthyllan 

Finns artikelnumret på 
tavlan?

Tag en bricka från 
kroken med lediga 

platser .

Tillhör den Kitlinan eller 
Rörhallen?

Ja

Placera artikeln på 
platsen & brickan på 

tavlan.

Intag

Märk ut 
artikelnummer synligt .

Nej

Kör ut artikeln 
direkt till gruppen .

Skriv ut ny 
etikett till 
tavlan & 

placera i rätt 
nummerföljd.

Ja

Nej

Ja
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Bilaga 2 Lathund för uttag av artikel ur monthyllan 

Finns artikelnumret på 
tavlan?

Finns det någon 
bricka?

Ja

Låt brickan hänga kvar 
och hämta det du 

behöver.

Står artikeln på en pall 
utanför?

Ja

Tog du det sista på 
platsen?

Uttag

Tag bort brickan & 
häng upp på någon 

av krokarna för lediga 
brickor.

Ja

Nej

Nej

Kontrollera 
artikelnumret i 

Movex.
(Se lathunden för 

felsökning)

Kontrollera 
artikelnummer 
och ta sedan , 
inget behöver 

göras med krokar 
eller brickor

Ja

Nej

Låt brickan vara .Nej
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Bilaga 3 Lathund för Kitlinan 
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Bilaga 4 Felsökning för Monthyllan 

Felsökning 
Följande punkter ska gås igenom innan du ber någon annan om hjälp med att 
hitta artikeln du söker. 
1. Hur stort saldo finns enligt Movex? Kontrollera genom 
Saldoidentitet, öppna funktioner (MWS060).  
2. Bli säker på att artikeln inte finns ute i gruppen, gå ut 
och leta själv. Titta på kanbankortet för att se vilka som 
beställt artikeln. 
3. Gå in i Movex igen och kontrollera när artikeln 
godsmottagits. Gå då in i Lagertransaktion, visa historik 
(MWS070). Leta reda på den ruta där det står PPS, vilket 
betyder godsmottag.  

 
I detta exempel mottogs artikeln 515-0219 den 4 april 
2007 kl.11:03. 
 
4. Skriv upp datumet och kontrollera följesedeln, den hittas 
i de pärmar som finns på kontoret på HF. 
5. Har artikeln mottagits korrekt eller finns det 
kommentarer om annat på följesedeln? 
6. Vilka artiklar kom i samma leverans? Leta upp dessa 
och kontrollera så att ingen har blivit felmärkt.  
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Bilaga 5 Beräkningar för lagerränta 

Monthyllans produkters totala inköpsvärde= 7Mkr  
 
Totalt värde på lager i Hillerstorp och Europalagret i Tyskland= 143Mkr  
 
Beräknad lagerinkurans år 2006=10Mkr  

Total procentsats avsatt för lagerinkurans för Thules lager
10 7%
143

Mkr
Mkr

= ≈  

 
Monthyllans skrotningsvärde = 7 0,07 490Mkr tkr× =  
 
Personalkostnad i procent jämfört med monthyllans totala 

inköpsvärde
370 / 5.3%

7
tkr år
Mkr

= ≈  

Totalt försäkringsvärde = 700Mkr  

Total betald premier för år 2006 = 575tkr  
 

Försäkringskostnad i förhållande till det försäkrade värdet = 
575 0,081%

700
tkr
Mkr

=  

 
Försäkringskostnad för monthyllan = 0,081% 7 5700Mkr SEK× =  
 
Kalkylränta = 12%  
 
Lagerränta/år 7% 5,3% 0,081% 12% 24, 4%+ + + ≈  
 
Lagerföringskostnad för monthyllan/år 24, 4% 7 1,098Mkr Mkr× ≈  
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Bilaga 6 Lagerfyllnad, jämförelse mellan fast och flytande lagersystem 
702 Totalt antal artikelnummer som finns i monthyllan. 
93 

203 
Antal artikelnummer som använder fler än en lagerplats. 
Det totala antalet extra lagerplatser dessa artikelnummer upptar. 

702 +203 = 905 
 

Det totala antalet lagerplatser som behövs för att uppfylla kravet för fasta 
lagerplatser. 

671 Det verkliga antalet platser det flytande systemet använder. 
234 

 
 

234
905

 

 
 

26 %  
 

Antal fler lagerplatser som det fasta systemet behöver jämfört med det 
flytande systemet 
 
Siffrorna här används för att få fram hur många procent mindre lagerplatser 
som det flytande lagersystemet använder jämfört med det fasta. 
 
Andel mindre lagerplatser som det flytande lagersystemet använder jämfört 
med det fasta lagersystemet. 
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Bilaga 7 Lagerutnyttjande vid en eventuell fast märkning i monthyllan 
 

Beräkningen visade att antalet lagerplatser varje artikel upptog i 
monthyllan kunde variera mellan 1 och 16.  

1-16 
 

93  Antalet olika artiklar som upptog mer än en lagerplats uppgick till 93 
stycken. 

702*2+93+203 
= 1700 platser 

Alla artiklar som finns i lagret i nuläget (702) får två platser var och de 
som upptar fler än en lagerplats i monthyllan (2-16 stycken) får tre 
platser utöver de 203 platser som redan är placerade i monthyllan. 
Detta ger ett behov av 1700 lagerplatser.  

2016-1700 = 
316 platser 

2016 är antalet märkta lagerplatser i monthyllan. Detta leder till att det 
finns 316 stycken tomma lagerplatser tillgängliga för nya 
artikelnummer.  

1700+702=2402 
 
 

189 * 12 = 2268 

Om varje artikelnummer fått ytterligare en plats hade inte monthyllans 
totala lagerkapacitet räckt till. Även om den översta nivån, som i 
dagsläget inte är märkt på grund av ergonomiska skäl, hade använts 
hade lagerkapaciteten inte räckt, då 2404 > 2268. 
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Bilaga 8 Beräkningar för behovet av antalet tavlor 
 
 
 

 

Varje krok behöver fästas i fyra hål, 
så på varje tavla får 12 x 25 = 300 
stycken krokar plats 

196 cm 

90 cm 


