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Sammanfattning 

För att skapa en lönsam och konkurrenskraftig verksamhet är en väl fungerande 
logistik en viktig faktor. Genom effektiva interna materialflöden kan effektiv 
logistik åstadkommas. Onödig hantering och förflyttning av material är slöseri 
som påverkar det interna materialflödet. Dessa slöserier bör identifieras och 
elimineras så långt det går för att förbättra den interna materialhanteringen och 
genom det åstadkomma en effektivare verksamhet. 

På Fagerhults Belysning AB, där professionella belysningssystem utvecklas, 
tillverkas samt marknadsförs, har ett nytt förråd under det senaste året byggts samt 
förändringar i monteringsupplägget gjorts. Detta har medfört att den interna 
materialhanteringen sannolikt inte är den mest effektiva. Syftet med 
examensarbetet är att förbättra den interna materialhanteringen mellan förråd och 
montering, genom att minska onödig hantering och förflyttning av material.  

För att uppnå syftet har den nuvarande materialhanteringen mellan förråd och 
montering kartlagts genom observationer och intervjuer på Fagerhults Belysning 
AB. I nulägesbeskrivningen framkommer det att både det nya förrådet (NF) och 
det gamla förrådet (GF) utnyttjas för att lagra komponenter, varav det gamla 
förrådet är beläget på nedre våningen. Eftersom NF ligger på samma våning som 
monteringen hade det bästa varit att placera samtliga komponenter där, men då 
platsbrist råder måste även GF utnyttjas. I samband med att nulägesbeskrivningen 
genomförts har även litteraturstudier gjorts, vilka tillsammans ligger till grund för 
nulägesanalysen.  

Nulägesanalysen innefattar förslag på potentiella förbättringar, samt dess påverkan 
på företaget. I analyskapitlet har författarna valt att fokusera på vilka komponenter 
som bör prioriteras för placering i NF, då detta ansågs vara viktigt för att minska 
antalet transporter till, samt antalet pallar på, materialtorget och på så sätt förbättra 
materialhanteringen. För att avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för 
placering i NF har ABC-analys baserat på orderfrekvens till montering valts att 
användas. Analysen har endast gjorts på en produktfamilj för att projektet inte ska 
bli för omfattande i förhållande till den tidsbegränsning som finns. För att kunna 
utföra analysen på hela produktsortimentet, och därmed undvika suboptimering, 
har ett verktyg utvecklats till företaget för framtida analyser.  

Avslutningsvis har en diskussion förts av resultatet och den metod som använts. 
Det verktyg som skapats anses av författarna vara ett bra hjälpmedel vid 
genomförandet av ABC-analysen för att slutligen kunna avgöra vilka komponenter 
som bör prioriteras för placering i NF. Dock finns det fler faktorer att ta hänsyn 
till för att kunna tillämpa verktyget fullt ut så som fyllnadsgrad i NF, 
inköpskvantiteter etc.   
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Abstract 

To create a profitable and competitive business an important factor today is a 
well-functioning logistics. Through effective internal material flows effective 
logistics can be achieved. Unnecessary handling and movement of materials is a 
waste which affects the internal material flow. These wastes should be identified 
and eliminated as much as possible to improve the internal materials handling and 
through that achieve a more efficient business.  

At Fagerhults Belysning AB, where professional lighting systems are developed, 
manufactured and marketed, a new inventory has been built and changes in the 
assembly has been made during the past year. The impact of this is that the 
internal handlings of the materials is probably not the most effective. The purpose 
of this study is to improve the internal materials handling between inventory and 
assembly, by reducing unnecessary handling and movement of materials.  

To achieve the purpose, the current handlings of the materials between inventory 
and assembly has been identified, through observations and interviews at 
Fagerhults Belysning AB. The description of the current situation shows that both 
the new inventory (NF) and the old inventory (GF) are used to store components, 
whereof the old inventory is located downstairs. Since NF is located on the same 
floor as the assembly, the best had been to place all the components there, but 
when space is limited, GF also has to be exploited. In connection with the 
description of the current situation, literature studies have also been done, which 
together form the base of the analysis of the current situation.  

The analysis of the current situation includes suggestions for potential 
improvements, as well as their impact on the company. In the analysis chapter the 
authors have chosen to focus on which components that should be prioritized for 
location in NF, as this was considered as an important part in reducing the 
number of movements to and pallets on the storage area, in order to improve the 
materials handling. To determine which components that should be prioritized for 
location in NF, the authors have chosen to use the ABC-analysis based on the 
order frequency to the assembly. The analysis was only made on one product 
family since the project has a tight time limit. To perform the analysis on the 
entire product range, and by that avoiding sub-optimization, a tool is evolved to 
the company for future analysis.  

Finally, a discussion of the results and the method are conducted by the authors. 
The authors believe that the tool is helpful when performing an ABC-analysis in 
order to finally determine which components that should be prioritized for 
location in NF. However, there are more factors to consider in order to apply the 
tool in full, for instance fill rate in NF, purchase quantity etc. 
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1 Inledning 
Projektet har genomförts som ett examensarbete inom utbildningen Industriell 
organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. Projektet består av att kartlägga den nuvarande interna 
materialhanteringen mellan förråd och montering på Fagerhults Belysning AB. 
Utifrån detta görs en analys och förslag ges på potentiella förbättringar för att 
förbättra den interna materialhanteringen, genom att minska onödig hantering 
samt förflyttning av material.  

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet som ligger till grund för 
projektet, vilket följs av en kort presentation av företaget. Kapitlet tar även upp 
syftet och de frågeställningar som behöver besvaras för att det ska uppnås. För att 
begränsa projektets omfattning redogörs för de avgränsningar som gjorts i 
projektet. Slutligen beskrivs rapportens disposition som förklarar hur rapporten är 
uppbyggd.  

 

1.1 Bakgrund  

Idag är en väl fungerande logistik en viktig faktor för bättre konkurrenskraft och 
lönsamhet hos företag (Aronsson et al., 2004). För att åstadkomma en väl 
fungerande logistik krävs såväl effektiva flöden mellan företag som internt i 
företaget (Jonsson & Mattsson, 2005). En verksamhets flöden kan förbättras 
genom eliminering av slöseri, som förekommer i olika former inom företag 
(Lumsden, 2006; Peterson et al., 2009).  

Enligt Peterson et al. (2009) är slöseri ett begrepp inom Lean som innebär 
aktiviteter som inte tillför något värde för slutkunden. Slöseri leder till onödiga 
kostnader och onödig osäkerhet i materialflödet. Det är därför viktigt att känna till 
olika typer av slöseri samt var i värdekedjan dessa uppstår (Lumsden, 2006). Om 
slöseri som förekommer i värdekedjan inte är kända kommer dessa att kvarstå och 
inte kunna elimineras (Duggan, 2002). Ohno (1988) klassificerar slöseri i sju olika 
grupper – överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, onödiga rörelser 
samt produktion av defekta produkter. 

Onödiga rörelser, exempelvis onödiga förflyttningar i ett lager, kan undvikas 
genom att anpassa layouten samt ta hänsyn till artiklarnas placering för att 
minimera transportsträckan (Jonsson & Mattsson, 2005). Förflyttning och 
hantering av material, vilka tillsammans benämns materialhantering, internt i 
anläggningen påverkar exempelvis kostnader beroende på vilket sätt hanteringen 
görs (Aronsson et al., 2004; Jonsson & Mattsson, 2005). Kostnader kan minimeras 
genom att lägga upp rutiner för exempelvis plockning, vilket kan göras genom att 
tillämpa principer för var produkterna placeras i lager samt i vilken ordning 
produkterna bör plockas etc. (Aronsson et al., 2004). För att styra plockplatsens 
placering i lagret och skapa en hög plockeffektivitet kan frekvensläggning 
användas, dvs. fastställa plockplats med hänsyn till artiklarnas uttagsfrekvens 
(Aronsson et al., 2004). Exempelvis ska högfrekventa artiklar placeras så att 
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transportsträckan minimeras och artiklar med en lägre frekvens kan ha en 
transportsträcka som är längre (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

1.2 Företagsbakgrund 

Fagerhults Belysning AB har en produktionsenhet belägen i Fagerhult, som ligger 
strax utanför Habo, och tillverkar professionella belysningssystem för offentliga 
miljöer så som kontor, skolor, industrier och sjukhus. Dessutom utvecklas och 
marknadsförs belysningssystemen av företaget (Fagerhults Belysning, 2010). 
Företaget hade år 2009 ungefär 700 anställda och en omsättning på knappt 1,2 
miljarder SEK (Affärsdata, 2011).  

Fagerhults Belysning AB tillhör Fagerhultgruppen tillsammans med ett antal andra 
enheter. Fagerhultgruppen vänder sig till den professionella marknaden, vilka 
erbjuds anpassade belysningssystem efter önskemål. Belysningssystemen är 
avsedda för såväl inomhus- som utomhusmiljöer, exempelvis kontor, skolor, 
butiker, industri- och sportanläggningar samt sjukhus. (Fagerhult Group, 2010)  

År 2009 var Fagerhultsgruppens omsättning drygt 2,4 miljarder SEK och de har 
idag ungefär 2000 anställda samt verksamheter i 17 länder (Fagerhult Group, 
2010; Affärsdata, 2011). Fagerhultsgruppens vision är att (Fagerhult Group, 2010):  

”Skapa energieffektiva belysningslösningar som bidrar till en ergonomisk riktigt miljö på en 
internationell arena” 

Fagerhults Belysning AB hade även en produktionsenhet i Falkenberg tidigare, 
men den lades ned år 2010. Produktionen flyttades därmed till fabriken i 
Fagerhult. Då detta gjordes uppstod platsbrist i det dåvarande förrådet på fabriken 
i Fagerhult, vilket medförde att ett nytt förråd byggdes. Det nya förrådet ligger i 
större närhet till slutmonteringen. För närvarande utnyttjas både det gamla och det 
nya förrådet till förvaring av komponenter till monteringen. Dessutom har 
fabriken i Fagerhult nyligen gjort förändringar i monteringsupplägget då 
slutmonteringen numera till stor del sker i taktade monteringslinor.  

 

1.3 Problembeskrivning 

Förändringarna i monteringsupplägget samt bygget av det nya förrådet har 
medfört att den interna materialhanteringen idag sannolikt inte är den mest 
effektiva. Anledningen till detta är att det inte gjorts några förändringar i den 
interna materialhanteringen i samband med förändringen av monteringsupplägget 
samt bygget av nytt förråd. På grund av detta finns det nu ett behov av att 
kartlägga och analysera det nuvarande material- och informationsflödet från förråd 
till montering.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att förbättra den interna materialhanteringen mellan 
förråd och montering hos Fagerhults Belysning AB, genom att minska onödig 
hantering och förflyttning av material. 

För att uppnå syftet behöver följande frågeställningar besvaras: 

- Hur fungerar den nuvarande materialhanteringen mellan förråd och 
montering? 

- Vilka potentiella förbättringar som stödjer hela processen, vad gäller både 
fysisk hantering och administrativa rutiner, kan göras för att förbättra 
materialhanteringen mellan förråd och montering? 

- Vad innebär de föreslagna förbättringarna för företaget? 

 

1.5 Avgränsningar 

Projektet behandlar endast en utvald del i det interna material- och 
informationsflödet mellan förråd och montering. Därför beskriver projektet inte 
hur inköp och inlagring av komponenter sker. Det innefattar heller inte hur 
tillverkningen av egna komponenter utförs och inte heller operationerna i 
monteringen.  

För att begränsa projektets omfattning ytterligare har författarna valt att inte ta 
någon hänsyn till materialhanteringen till övriga monteringslinor än 
monteringslina 2. Monteringslina 2 har valts utifrån önskemål från företaget, då 
flest produktfamiljer och olika varianter monteras där. Dessutom kommer inte 
projektet att innefatta materialhanteringen till monteringsbänkar.  

Vidare hanterar projektet inte lager för högfrekventa komponenter som finns 
placerade vid monteringslinorna, för att minska projektets omfattning ytterligare. 
Avgränsningen har gjorts eftersom dessa högfrekventa komponenter inte ingår i 
den plockning som sker i de förråd som projektet inriktar sig på.  

Slutligen, på grund av tidsbegränsning, behandlar projektet inte heller några 
ekonomiska beräkningar för att visa på kostnadseffektivisering. Endast en analys 
för att visa på hur förändringar kan leda till minskad hantering och onödig 
förflyttning av material ingår i projektet. 

 

1.6 Disposition 

I nästkommande kapitel, kapitel två, presenteras den teoretiska bakgrunden för att 
ge läsaren en förståelse för de teorier och begrepp som används i rapporten. 
Teorin som behandlas är knuten till projektets nulägesbeskrivning och 
nulägesanalys, men även som underlag för att diskutera och ta fram 
förbättringsförslag. 

Det tredje kapitlet i rapporten beskriver projektets metod och genomförande. Där 
förklaras vilken typ av studie som projektet är, samt hur insamling av empiri och 
teori gjorts. I kapitlet beskrivs även hur nulägesanalysen genomförts.  
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Kapitel fyra består av en nulägesbeskrivning som presenterar företagets 
verksamhet samt en beskrivning av den nuvarande materialhanteringen från förråd 
till montering. Härefter följer sedan en nulägesanalys och förslag på förbättringar 
som presenteras i kapitel fem, där nuläget analyseras kopplat till den teori som 
beskrivits i den teoretiska bakgrunden. I analysen av nuläget beskrivs även vad de 
potentiella förbättringarna som identifierats innebär för företaget samt ett 
tillvägagångssätt för att klassificera komponenter. I kapitlets avslutande del 
presenteras ett verktyg för hur företaget bör tänka vid placeringen av 
komponenter i rätt förråd.  

Avslutningsvis, i rapportens sjätte kapitel, förs en diskussion om det resultat som 
projektet gett och den metod som använts. Dessutom presenteras en slutsats samt 
förslag på fortsatta förbättrings- och utvecklingsområden. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel ges en presentation av den teori som kopplas till projektets 
nulägesbeskrivning och nulägesanalys, men även som underlag för att diskutera 
och ta fram förbättringsförslag. Den teoretiska bakgrunden ska även styrka 
antaganden som gjorts i projektet. Vissa delar i kapitlet presenteras mer ingående 
då de anses vara av större betydelse för resultatet i projektet.  

 

2.1 Logistik  

Enligt Jonsson och Mattsson (2005, s. 20) kan logistik beskrivas som läran om 
effektiva materialflöden och de definierar logistik som: 

”planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som 
syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en god 

kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser” 

Enligt Aronsson et al. (2004) är logistikens mål att samtliga kunder ska erhålla de 
produkter som efterfrågas på rätt plats och i rätt tid till en så låg kostnad som 
möjligt. 

När logistiken betraktas kan det göras i en enskild del av ett företag eller för ett 
materialflöde som är samordnat genom flera företag. Eftersom det förekommer 
beroende mellan kunder och leverantörer är det oftast nödvändigt att studera 
logistiksystemet ur ett bredare perspektiv, dvs. inte enbart betrakta det egna 
företaget utan även ta hänsyn till konsekvenser och förutsättningar för andra. 
(Jonsson & Mattson, 2005) 

För flera företag idag så är en väl fungerande logistik en viktig faktor för bättre 
konkurrenskraft och lönsamhet (Aronsson et al., 2004). För att åstadkomma 
effektiv logistik krävs effektiva flöden mellan företag, men även effektiva interna 
materialflöden (Jonsson & Mattson, 2005). 

 

2.2 Lean Produktion 

Lean Produktion betyder resurssnål produktion och innebär att eliminera allt 
onödigt, alltså slöseri, genom att sträva efter endast värdeskapande aktiviteter 
(Lumsden, 2006; Storhagen, 2003). Det finns olika former av slöseri som 
förekommer inom logistiken (Lumsden, 2006). Lean Produktion är ett 
förhållningssätt eller en strategi för hur verksamheten ska bedrivas. 
Förhållningssättet är långsiktigt och handlar i grunden om bra produktionsteknik, 
samtligas engagemang och att se till helheten för att fokusera på rätt saker 
(Petersson et al., 2009). Huvudfokus ligger i att utgå från kundens behov och på så 
sätt styra behovet av resurser. Lean produktion kommer ursprungligen från 
bilindustrin, Toyota, i Japan. Under 1970-talet växte Toyota till en ledande 
position i bilmarknaden genom att implementera principer som inte var 
kapitalintensiva. Resultatet blir effektivare processer, där allt onödigt (icke 
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värdeskapande aktiviteter) elimineras. Syftet är också att öka kvalitet och 
kompetens inom företaget (Lumsden, 2006). 

De principer som styr en Lean organisation är riktlinjer för hur ett företag vill 
bedriva sin verksamhet. Principerna leder medarbetarna mot rätt lösningar sett 
utifrån ett Lean-perspektiv. Inom ett företag kommuniceras vanligtvis Lean-
principerna genom att de visualiseras i en Lean-modell, vilken har formen av ett 
hus. Syftet med att visualisera principerna på detta sätt är att principerna lättare 
kommuniceras inom verksamheten samt ge stöd för minnet. (Petersson et al., 
2009) 

Målet med att använda Lean produktion är att skapa flexibla och snabba flöden 
genom att ta hänsyn till både processer, produkter, volymer och anställda. 
(Lumsden, 2006) 

 

2.3 Slöseri 

Slöseri är aktiviteter som konsumerar resurser men som inte skapar något värde 
för slutkunden. Inom Lean och Toyota Production System används tre termer för 
att beskriva slöseri. Dessa är Muda, Mura och Muri, vilka tillsammans kallas för 
"The Three Ms" (Marchwinski et al., 2008).  

Muda står för alla aktiviteter som inte skapar något värde till slutkunden och är 
indelad i två olika typer. Den första typen skapar inget värde till slutkunden men 
är en aktivitet som ändå måste finnas kvar på grund av olika anledningar. Den 
andra typen skapar heller inget värde till slutkunden, men är en aktivitet som kan 
elimineras. (Marchwinski et al., 2008) 

Mura står för ojämnheter som kan uppstå i verksamheten som till exempel en 
ojämn arbetstakt. Dessa ojämnheter kan oftast elimineras genom att göra en jämn 
schemaläggning och genom noggrann uppmärksamhet på arbetstakten 
(Marchwinski et al., 2008). Genom att använda utjämnad produktion undviks 
variationer i både uppströms och nedströms processer. Utjämning är kärnan i all 
resursplanering, vilket underlättar planering och styrning i verksamheten (Liker & 
Meier, 2006). För att skapa ett utjämnat flöde med avseende på 
produktionsvolymen används takttid för att sätta pulsen i ett flöde. Takttid 
innebär att det ska produceras lika många produkter inom varje tidsintervall 
(Petersson et al., 2009).  

Muri innebär slöseri i form av överbelastad utrustning och operatörer. Det kan 
innebära att köra i ett högre eller hårdare tempo, samt med mer kraft och 
ansträngning, under en längre tid än utrustning är designad för. Ofta är de tre 
M:en kopplade till varandra vilket innebär att elimineras ett "M" kommer även de 
andra att elimineras. (Marchwinski et al., 2008) 

De aktiviteter i en värdekedja som skapar värde till slutkunden är ofta en mycket 
liten del av den totala ledtiden. Att eliminera slöseri och icke värdeskapande 
aktiviteter är den största källan till att förbättra företagets resultat och kundservice 
(Marchwinski et al., 2008). Slöseri klassificeras i följande sju olika grupper (Ohno, 
1988; Peterson et al., 2009): 



Teoretisk bakgrund 

7 
 

1. Överproduktion - att producera mer än vad som behövs till följande 
process eller kunden. 

2. Väntan - operatörer som väntar på maskiner, utrustning som går sönder, 
material som behövs men inte kommer fram etc. 

3. Transport - onödiga förflyttningar. Efterföljande processer bör ligga i 
anslutning till varandra eftersom inga interna transporter tillför något värde 
till slutkunden. Onödiga förflyttningar inom en verksamhet kan bero på 
felaktig layout i produktionen.  

4. Överarbete - att utföra onödiga eller felaktiga processteg, exempelvis på 
grund av dåligt verktyg eller produktdesign, eller att utföra extra arbete som 
kunden inte är villig att betala för. 

5. Lager - att lagerhålla mer material än vad som precis krävs för ett 
behovsbaserat system. Detta döljer andra problem och förlänger ledtiden, 
vilket i sin tur leder till försämrad flexibilitet. 

6. Onödiga rörelser - Rörelser som inte tillför något värde, exempelvis 
operatörer som gör onödiga eller ansträngande rörelser så som att leta efter 
komponenter, verktyg, dokument etc.   

7. Produktion av defekta produkter – extra arbete som krävs för att 
kontrollera att produkterna inte är defekta, så som kvalitetskontroll, 
inspektion etc.   

 

2.4 Intern materialhantering 

Som nämnts i det inledande avsnittet, Logistik, är en viktig faktor för bättre 
konkurrenskraft och lönsamhet i en verksamhet, en väl fungerande logistik 
(Aronsson et al., 2004). För att åstadkomma effektiv logistik krävs effektiva 
interna materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Hantering och förflyttning av material internt i anläggningen benämns enligt 
Jonsson och Mattsson (2005) som materialhantering. Aronsson et al. (2004) anser 
att när det gäller all lagring och transport hanteras produkter på olika sätt. På vilket 
sätt hanteringen görs påverkar kostnaden (Aronsson et al., 2004). Enligt Jonsson 
och Mattsson (2005) uppstår transport- och hanteringskostnader när gods 
förflyttas, både vad gäller interna och externa transporter av gods, men även från 
förpackningar och skador på godset som uppkommer under hanteringen. Interna 
transporter som utförs inom företaget avser till största del aktiviteter så som 
plockning, intern förflyttning och paketering. Medan externa transporter som 
utförs till och från externa leverantörer och kunder, samt mellan företagets egna 
anläggningar huvudsakligen avser lastning, förflyttning, omlastning och lossning 
av gods (Jonsson & Mattsson, 2005). 

För att hålla nere kostnaden kan rutiner för exempelvis plockning skapas. Detta 
kan göras genom att tillämpa principer för var produkterna placeras i lagret samt i 
vilken ordning produkterna bör plockas etc. (Aronsson et al., 2004).  
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2.4.1 Lagring 

Lagring innebär fysisk lagerhållning av artiklar i ett lager där lager är en åtgärd som 
vanligtvis måste tas till då det finns variationer mellan produktion och efterfrågan 
(Jonsson & Mattsson, 2005; Storhagen, 2003). Lager kan finnas på ett flertal 
ställen i en verksamhet och beroende på vilket syfte lagret har benämns det på 
olika sätt. Materialförråd och färdigvarulager är vanligtvis de största lagren medan 
stationsbuffertar i produktion däremot ofta är mycket små (Storhagen, 2003). 
Lagring inkluderar bland annat fysisk lagerutformning samt lagerläggning, vilket 
baseras på metoder och principer för att bestämma var och hur artiklarna ska 
placeras i lagret (Jonsson & Mattsson, 2005). Ett godsplaceringssystem innebär att 
det finns principer för var artiklarna ska placeras i lagret samt kriterier som 
placeringen av artiklarna baseras på. Vanligtvis görs en uppdelning av artiklarna på 
plock- och buffertartiklar (Aronsson et al., 2004). Plockartiklar placeras på en 
plockplats från vilken artiklarna till en kundorder plockas medan buffertartiklar 
placeras på en buffertplats vilken avser den plats där artiklarna tas för påfyllnad av 
plockplatserna (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Onödiga förflyttningar i ett lager kan undvikas genom att anpassa lagrets layout till 
de processer som genomförs i lagret. Detta kan exempelvis göras genom att 
högfrekventa artiklar placeras så att transportsträckan minimeras i lagret medan 
artiklar med en lägre frekvens kan ha en transportsträcka som är längre. 
Hanteringskostnaderna påverkas dock inte enbart av fysiska transportavstånd utan 
även av hur lätt artiklarna kan hittas och flyttas samt hur lättillgängliga artiklarna 
är. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Plockplatsens placering i lagret styrs främst av fyra parametrar, nämligen 
uttagsfrekvens, artikelvolym, uttagskvantitet och artikelvikt. Uttagsfrekvensen 
innebär hur ofta ett uttag görs vid plockplatsen. För att skapa en hög 
plockeffektivitet är en betydelsefull del i lagerhanteringen frekvensläggning, dvs. 
att fastställa plockplats med hänsyn till artiklarnas uttagsfrekvens. Vid 
frekvensläggning är det vanligtvis ett fåtal artiklar som har mycket hög frekvens, 
medan flertalet artiklar har låg frekvens. Artiklar som är högfrekventa ska alltid 
placeras så att de är lätt och snabbt tillgängliga. Ju lägre artiklarnas uttagsfrekvens 
är, desto längre bort och högre upp ska artiklarna placeras i lagret. (Aronsson et 
al., 2004)  

Uttagskvantiteten avser det antal artiklar eller förpackningar som plockas vid varje 
uttag. Kvantitet och frekvens för en viss artikel hänger ihop, exempelvis finns det 
med hänsyn tagen till hela sortimentet med stor sannolikhet artiklar med låg 
förbrukning som både plockas sällan och där uttagskvantitet är liten varje gång. 
En artikels volym och vikt påverkar även placeringen av plockplats (Aronsson et 
al., 2004). Vanligtvis placeras lätta och lågfrekventa artiklar högre upp medan 
tunga artiklar placeras på golvet. Anledningen till detta är att artiklar vid eller strax 
ovanför golvytan är mer lättåtkomliga för materialhanteraren. Materialhanteraren 
behöver då endast en truck av enklare modell eller ingen alls, medan plockning av 
artiklar som är placerade högre upp i lagret behöver mer avancerade truckar och 
kräver mer tid (Jonsson & Mattsson, 2005).  
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Ett ytterligare principiellt övervägande vad gäller placering av artiklar i lager avser 
vilka artiklar som lämpligast placeras fysiskt nära varandra. För att minimera 
hanteringsarbetet är ett sätt att placera artiklar som tillhör samma order nära 
varandra i lagret. (Jonsson & Mattsson, 2005)   

2.4.2 Kartläggning av materialflöden 

För att kartlägga och analysera materialflöden, exempelvis förflyttning av material, 
är processcheman ett bra verktyg att använda. Vid utnyttjande av ett 
processchema används ofta standardiserade symboler när de olika typerna av 
aktiviteter beskrivs, för att skapa en bra överskådlighet och läsbarhet (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Jonsson och Mattsson (2005) ger exempel på några vanligt 
förekommande symboler vid kartläggning av materialflöden, Figur 1: 

 

 

Figur 1: Vanliga symboler för kartläggning av materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2005, s. 496). 

 

Ett bra komplement till processchema är att använda materialflödesschema, för att 
få en bättre överblick över materialflödet. Vid användandet av ett 
materialflödesschema läggs de olika symbolerna in i en skalenlig skiss över 
verkstaden för att beskriva materialflödets väg och aktiviteter genom verkstaden. 
(Jonsson & Mattsson, 2005) 

 

2.5 Beroenden 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) bör, som tidigare nämnts, ett övervägande 
göras vad gäller placering av artiklar i lager, med avseende på vilka som är 
lämpligast att placera fysiskt nära varandra. För att minimera hanteringsarbetet bör 
artiklar som tillhör samma order placeras nära varandra då det finns ett beroende 
(Jonsson & Mattsson, 2005).  

Produktstrukturer visar på beroenden mellan slutprodukt, halvfabrikat och 
inköpta komponenter. En produktstruktur kan illustreras i form av ett träd, se 
Figur 2. 
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Figur 2: Illustration av en produktstruktur. A-L avser komponenter som ingår i Produkt P (modifierad från 
Jonsson & Mattsson, 2005, s. 181). 

 

En produktstruktur visar uppbyggnaden av en produkt från köpta komponenter 
och råmaterial, via detaljer och halvfabrikat som är tillverkade till den slutliga 
monteringen av en produkt (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Eftersom en order i det här projektet består av en sorts slutprodukt måste hänsyn 
tas till det beroende som finns mellan slutprodukt, halvfabrikat och inköpta 
komponenter. Om en order exempelvis skulle vara Produkt P, vars 
produktstruktur illustreras i Figur 2, innebär det att komponent A-F är de 
komponenter som är beroende av varandra i en order. Då det finns ett beroende 
bör dessa komponenter placeras i nära anslutning till varandra.  

 

2.6 Produktfamilj 

En grupp av liknande slutprodukter med exempelvis liknande materialegenskaper, 
funktionella egenskaper, tillverknings- eller marknadsföringsegenskaper kallas 
produktfamilj eller produktgrupp (Mattsson, 2004). Produkterna grupperas oftast i 
produktfamiljer av praktiska skäl, exempelvis är långsiktig prognostisering och 
planering vanligen baserad på sådana grupperingar (Jonsson & Mattsson, 2005). 

 

2.7 ABC-analys 

För att klassificera artiklar och välja vilka som ska prioriteras kan en ABC-analys 
göras. ABC-analys innebär att en segmentering av artiklar görs baserat på 
efterfrågan (Marchwinski et al., 2008). Det är viktigt att skilja på ABC-analys inom 
Lean, eftersom den baseras på efterfrågan, och metoden som används för att 
kategorisera lager som A, B och C, då den baseras på volymvärde (Smalley, 2004). 
ABC-analysen inom Lean används för att avgöra hur mycket och vilka produkter 
som ska finnas i lager. De artiklar som har hög efterfrågan benämns A-artiklar, de 
som har medelefterfrågan kallas B-artiklar och resterande är C-artiklar, låg 
efterfrågan. Typiskt för C-artiklar är att de har en annorlunda färg eller är speciella 
på något vis (Marchwinski et al., 2008; Smalley, 2004). 
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2.7.1 Beräkning 

Jonsson & Mattsson (2005) beskriver de beräkningar som görs vid en ABC-analys 
baserat på volymvärde, men principen är samma oberoende av vad ABC-analysen 
baseras på. Vid beräkning tillämpas följande arbetsgång (Jonsson & Mattsson, 
2005): 

1. Beräkna förbrukning under ett år för varje artikel som ska ingå i ABC-
analysen. 

2. Beräkna volymvärde för varje artikel, genom att multiplicera artikelns 
försäljningspris med förbrukning under ett år. 

3. Beräkna summan av volymvärde för samtliga artiklar. 
4. Beräkna för varje artikel dess volymvärde i procent av det totalt 

summerade volymvärdet. 
5. Rangordna artiklarna utifrån procentandel av det totalt summerade 

volymvärdet, från högst till lägst. 
6. Analysera artiklarnas fördelning och gör en lämplig gruppindelning genom 

att dela in dessa i olika volymvärdeintervall. Varje volymvärdeintervall 
motsvarar en klass, A, B, C etc.   

7. Förse varje artikel med den ABC-klass som motsvaras av dess volymvärde.  

I Figur 3 illustreras ett exempel på en ABC-analys. 

 

 

Figur 3: ABC-analys (modifierad från Jonsson & Mattsson, 2005, s. 511). 

2.7.2 Indelning 

Indelningen av artiklar i grupper grundar sig i 80/20-regeln, även kallad Paretos 
lag (Lumsden, 2006). Så som regeln presenteras i Lumsden (2006) bygger den på 
att 20 % av företagets produkter står för 80 % av volymvärdet. Detta innebär 
alltså att en liten del av artiklarna står för en stor del av volymvärdet och vice 
versa. En ABC-analys som följer 80/20-regeln resulterar i en graf vars principiella 
utseende illustreras i Figur 4.  
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Figur 4: Utseende på en ABC-analys som följer 80/20-regeln (modifierad från Lumsden, 2006, s. 448). 

 

I Figur 4 framgår det att A-gruppen innehåller 20 % av antalet produkter, vilka 
står för 80 % av volymvärdet. B-gruppen består av 50 % av produkterna vilka står 
för 15 % av volymvärdet och C-gruppen innehåller 30 % av produkterna som 
utgör 5 % av volymvärdet.  

 

2.8 Flödesdiagram 

Flödesdiagram fungerar som ett hjälpmedel vid beslutsfattande och bygger på en 
serie av aktiviteter samt olika ja- och nej-frågor. Ett flödesdiagram bygger på logik 
och består av frågor samt beslutspunkter. Vid varje beslutspunkt besvaras frågor 
med ett ja- eller nej-svar. Baserat på svaret följs en viss väg och vid slutet av vägen 
finns ett förslag på en åtgärd. (Duggan, 2002) 

Flödesdiagram kan variera i både storlek och komplexitet, men måste utformas för 
en specifik värdekedja (Duggan, 2002). Enligt Duggan (2002) finns det tre 
grundregler att följa när ett flödesdiagram utformas: 

1. Alla frågor måste besvaras med antingen ja eller nej.  
2. Alla slutpunkter måste leda till en särskild åtgärd att vidta.  
3. Kartan måste tillhandahålla standardåtgärder som företaget kommit 

överens om för varje ja- och nej-svar.  

Ett flödesdiagram byggs upp med hjälp av olika symboler, vilka beskrivs i Figur 5. 

 

 
Figur 5: Symboler i flödesdiagram (baserat på Duggan, 2002, s.142)
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3 Metod och genomförande 
I det här kapitlet beskrivs genomförandet samt val av metod. Det presenterar även 
vilken data som samlats in och på vilket sätt detta gjorts. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av hur nulägesanalysen samt återkoppling till företaget genomförts.  

 

3.1 Typ av studie 

Det projekt som genomförts på Fagerhults Belysning AB anses av författarna vara 
en fallstudie utifrån hur det definieras i teorin. En fallstudie är en undersökning 
som görs på en mindre avgränsad grupp, där ett ”fall” exempelvis kan vara en 
organisation eller en situation. Vanligtvis kommer fallstudier till användning då 
processer och förändringar studeras. Utgångspunkten är ett helhetsperspektiv där 
så mycket information som möjligt samlas in för att stödja studien. Resultatet i 
studien ska senare kunna diskuteras och generaliseras för vidare användning inom 
liknande situationer och i andra organisationer. I fallstudier samlas information av 
olika karaktär in för att skapa en så utförlig bild av studien som möjligt (Patel & 
Davidson, 2003). Enligt Merriam (1994) anses observationer och intervjuer vara 
de primära informationskällorna i en fallstudie. 

I en fallstudie kan både kvantitativ och kvalitativ information användas, där dessa 
begrepp syftar på hur information som har samlats in genereras, bearbetas och 
analyseras (Merriam, 1994; Patel & Davidson, 2003). En kvantitativt inriktad 
fallstudie innebär att mätningar görs vid datainsamling, samt att statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder utförs. En kvalitativt inriktad fallstudie däremot 
är mer inriktad på verbala analysmetoder, exempelvis intervjuer och tolkningar 
(Patel & Davidson, 2003). Kvalitativ fallstudie strävar efter att förstå hur alla 
delarna integrerar med varandra för att skapa en helhet, vilket är en skillnad från 
kvantitativ fallstudie (Merriam, 1994). I studien som genomförts på Fagerhults 
Belysning AB har både kvalitativ och kvantitativ information använts vid 
insamling av empiri. 

Under fallstudiens gång har även litteraturstudier gjorts för att öka förståelsen av 
den insamlade empirin, samt för att styrka föreslagna förändringar.  

 

3.2 Insamling av empiri 

Empiri är den kunskap som erhålls genom erfarenheter som skaffas då 
observationer av verkligheten genomförs (Patel & Davidson, 2003). Författarna 
har valt att samla in empiri från Fagerhults Belysning AB genom observationer, 
intervjuer samt från dokument och IT-system. Dessa ansågs vara nödvändiga 
källor för att erhålla den empiri som krävdes för att genomföra projektet. Totalt 
har tio heldagsbesök gjorts på produktionsenheten i Fagerhult, vilka främst ägt 
rum under månaderna januari, februari och mars 2011. 
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3.2.1 Observationer 

I projektet har observationer genomförts på Fagerhults Belysning AB. Vid ett 
flertal besök på företaget har rundvandringar gjorts tillsammans med anställda då 
författarna har observerat hur arbetet utförs i nuläget. Observationerna har skapat 
en förståelse för hur det dagliga arbetet genomförs, dvs. vilka rutiner och 
arbetssätt som förekommer i verksamheten. Den information som mottagits har 
använts som grund till projektet. De anställda som deltagit vid rundvandringarna 
vid olika tillfällen har varit produktionslogistikchef, huvudplanerare, lagledare för 
monteringslina och förråd samt förrådspersonal. De rundvandringar som gjorts 
har bidragit till att en helhetssyn och en nulägesbeskrivning av företaget har 
skapats.  

3.2.2 Intervjuer 

Projektet baseras även på intervjuer som gjorts med de anställda på Fagerhults 
Belysning AB vid ett flertal tillfällen för att erhålla information om hur nuläget ser 
ut på företaget. Intervjuerna har mestadels varit av ostrukturerad karaktär men 
även till viss del strukturerade.  

När strukturerade intervjuer genomförs bestäms vilka frågor och ordningen på 
dessa i förväg. Vid ostrukturerade intervjuer däremot ställs inga färdigformulerade 
frågor, vilka ofta är användbara när inte tillräcklig kunskap finns inom området. 
(Merriam, 1994)  

Författarna har i förväg diskuterat lämpliga punkter att ta upp under intervjuerna 
men inte formulerat skriftliga frågor på förhand. Dessa frågor har utvecklats 
löpande under intervjuns gång. De frågor som tagits upp under intervjuerna har 
främst behandlat det nuvarande arbetssättet och rutiner som används i 
verksamheten, men även åsikter och synpunkter från de olika personerna har 
framkommit under intervjuerna. 

Det har även förts diskussioner och samtal löpande under samtliga besök, vilket 
gjort att färdigformulerade frågor inte använts. Dessa diskussioner och samtal har 
främst förts med förrådspersonal och lagledare för att öka förståelsen samt få 
bättre insikt i hur det dagliga arbetet utförs. 

Intervjuer och diskussioner som utförts under projektets gång har gjorts med 
medarbetare i förrådet, lagledare i monteringslina och förråd, inköpare, 
huvudplanerare samt produktionsledare. Anledningen till att dessa har förts med 
medarbetare som arbetar på olika avdelningar är för att erhålla information från 
olika synvinklar. Intervjuer och diskussioner har gjorts ungefär 20 gånger på 
Fagerhults Belysning AB och tiden har varierat mellan 20-60 minuter.  

Vid två tillfällen har författarna tagit del av presentationer om företaget och dess 
verksamhet som presenterats av två medarbetare på logistikavdelningen.  
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3.2.3 Dokument och IT-system 

Under projektets gång har olika typer av dokument använts, men även olika IT-
system har varit tillgängliga vid besöken på företaget. IT-systemen som författarna 
själva hämtat information från är IBS ASW och Satsstore. Genom IBS ASW har 
information hämtats om produktstrukturer, dvs. vilka komponenter som ingår i de 
olika varianterna för utvald produktfamilj. I Satsstore har uppgifter om 
komponenternas plockplats i förråd erhållits. Dessutom har statistik på efterfråge- 
och orderfrekvens samt uppgifter om vilka varianter som ingår i utvald 
produktfamilj tilldelats författarna från BI-portalen som finns på företagets 
intranät.  

Information till företagsbeskrivningen har erhållits från broschyrer, årsredovisning 
och företagets hemsida. Dessutom har information från Powerpoint-
presentationer, som tillhandahållits från företaget, använts i nulägesbeskrivningen.  

 

3.3 Litteratur 

I projektet har litteraturstudier gjorts för att hitta relevant teori för projektet. De 
teorier och fakta som valts ut samt använts i projektet presenteras i den teoretiska 
bakgrunden. Litteraturen är hämtad från böcker som har använts i tidigare kurser 
inom utbildningsprogrammet, men även facklitteratur som författarna sökt efter 
på högskolebiblioteket. Dessutom har fakta inhämtats från högskolebiblioteket 
databaser. Den litteratur som använts i projektet finns listad i kapitel 7. 

De teoriområden som studerats är de som av författarna ansågs vara lämpliga för 
att få en förståelse och för att kunna koppla teori till projektets nulägesbeskrivning 
och nulägesanalys. Teoriområdena som främst berörs är slöseri, intern 
materialhantering samt metoden ABC-analys, vilka varit centrala i projektet.   

 

3.4 Nulägesanalys 

Utgångspunkten för nulägesanalysen har varit den kartläggning av nuläget som 
gjorts, samt den teori som samlats in i litteraturstudien och som presenteras i 
kapitel 2, Teoretisk bakgrund. Analysen har genomförts löpande under 
kartläggningen av nuläget då den diskuterats för att sedan sammanställas i kapitel 
5, Nulägesanalys och förbättringsförslag. I nulägesanalysen kom författarna fram 
till olika potentiella förbättringar att fokusera på. Då prioritering av komponenter i 
det nya förrådet (NF) ansågs vara av störst betydelse, valdes detta som inriktning i 
projektet. Utifrån inriktningen i projektet klassificerades en produktfamiljs 
varianter för att avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för placering i NF. 
Tillvägagångssättet och de beräkningar som gjorts för att klassificera varianterna 
beskrivs mer ingående i kapitel 5. Då endast en produktfamilj valdes, ansåg 
författarna att ett verktyg vore lämpligt att skapa för fortsatt arbete i företaget 
samt för att utföra analysen med hänsyn till helheten.  
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3.5 Metodkritik 

När det gäller fallstudier är frågor som rör validitet och reliabilitet viktiga för att 
bidra med pålitliga och trovärdiga kunskaper (Merriam, 1994). Validitet innebär i 
vilken utsträckning det som undersöks är det som är avsett att undersökas (Patel 
& Davidson, 2003). Reliabilitet, som även kan kallas pålitlighet, avser i vilken 
utsträckning resultatet kan upprepas, dvs. kommer samma resultat erhållas om 
undersökningen upprepas (Merriam, 1994). Författarna har valt att diskutera 
projektets validitet och reliabilitet i avsnittet Metoddiskussion i kapitel 6. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet görs en presentation av Fagerhults Belysning AB, samt en 
nulägesbeskrivning av materialhanteringen på det avgränsade området i 
verksamheten. Om ingen källa anges har uppgifter hämtats från samtal och 
intervjuer med medarbetare på Fagerhults Belysning AB. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

4.1.1 Företagets historia 

Företaget startade verksamheten 1945, där bakgrunden till uppkomsten var att en 
elektriker, Bertil Svensson, från Fagerhult tillverkade en golvlampa som julklapp 
till sina föräldrar. 1946 byggdes sedan den första fabriken och bolaget kom att 
kallas ”Lampen”. De första lysrören kom ut på marknaden i början av femtiotalet 
och Fagerhult började då tillverka lysrörsarmaturer. Deras stora genombrott kom 
då de fick en order, i stor konkurrens, på 5000 lysrörsarmaturer till 
”Skatteskrapan” på Söder i Stockholm. (Fagerhult, 2007)   

Företagets första byggnad, som finns i Fagerhult, är densamma som Fagerhults 
Belysning AB har sin nuvarande produktion i. Fagerhult Belysning AB tillhör 
Fagerhultgruppen tillsammans med ett antal andra enheter. Genom åren har 
Fagerhultgruppen köpt upp flertalet andra företag vilka bland annat är Tryckta i 
Markaryd (1968), Ateljé Lyktan (1974), Whitecroft lighting (2005), LampGustav 
(2005), ECL (2006) och Eagle Lighting (2007). (Fagerhult Group, 2010)  

4.1.2 Fagerhultsgruppen 

Fagerhultsgruppen har idag produktionsenheter i Fagerhult och Åhus i Sverige, 
Manchester i England, Melbourne i Australien samt Suzhou i Kina. Enheterna 
som ingår i Fagerhulsgruppen är Fagerhults Belysning AB, Ateljé Lyktan, 
Fagerhult Retail, Whitecroft Lighting, Eagle Lighting Group och Project Lighting. 
(Fagerhult Group, 2010; Fagerhult Retail, 2010) 

Fagerhultgruppen erbjuder belysningssystem till den professionella marknaden 
och anpassar sina lösningar efter kundens behov för såväl inomhus- som 
utomhusmiljöer, exempelvis kontor, skolor, butiker, industri- och 
sportanläggningar samt sjukhus. Tidigare fanns det även ett affärsområde för 
inredningsbelysning som Fagerhultgruppen valde att avveckla år 2008. 
Affärsområdet avvecklades för att företaget skulle kunna koncentrera sig på 
kärnverksamheten, belysning för offentliga rum. (Fagerhult Group, 2010)   

Idag har Fagerhultgruppen ungefär 2000 anställda, verksamheter i 17 länder och 
omsättningen år 2009 var drygt 2,4 miljarder SEK (Fagerhult Group, 2010; 
Affärsdata, 2011). Fagerhultsgruppens vision är att (Fagerhult Group, 2010):  

”Skapa energieffektiva belysningslösningar som bidrar till en ergonomisk riktigt miljö på en 
internationell arena” 
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En viktig del i Fagerhultgruppens verksamhet är arbetet med miljö- och 
klimatfrågor. En ambition är att ta hänsyn till produkternas miljöpåverkan genom 
hela livscykeln, dvs. från materialval och tillverkning till användning och 
återvinning. Dessutom är Fagerhults produktionsenheter certifierade enligt ISO 
14001 och ISO 9001 som är en miljöcertifiering respektive en kvalitetscertifiering. 
(Fagerhult Group, 2010) 

4.1.2.1 Marknader och kunder 

Fagerhults försäljning är uppdelad per marknad, Europa, Sverige, Norden och 
övriga världen. Försäljningen sker främst till kunder i Europa som motsvarar 43 % 
av deras totala marknad. I Sverige utgör försäljningen 29 %, övriga Norden 20 % 
och övriga världen 8 %. Marknaden är indelad i tre olika affärsområden, vilka är 
professionell belysning, butiksbelysning och utomhusbelysning. (Fagerhult, 2010b)  

Professionell belysning, exempelvis kontorsbelysning, skolbelysning, 
industribelysning och sjukhus, är företagets största affärsområde. Fagerhult är 
framför allt stora på den nordiska marknaden, men även på marknader i Europa 
så som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Affärsområdet butiksbelysning 
innefattar försäljning av belysningssystem, ljuskällor och service till butiker. 
Affärsområdet utgör en fjärdedel av hela den Europeiska marknaden, sett till den 
totala marknaden utgör den en relativt liten del. De största marknaderna för 
affärsområdet är Sverige, Storbritannien och Frankrike. Affärsområdet 
butiksbelysning levererar utomhusprodukter för belysning av byggnader, parker, 
fritidsområden, gångvägar etc. Fagerhults verksamheter på affärsområdet är 
fokuserat på den nordiska marknaden. (Fagerhult, 2010b)  

Fagerhult har ingen försäljning av sina produkter till privatpersoner eller grossister 
utan vänder sig till byggföretag och elinstallatörer. 

4.1.3 Fagerhults Belysning AB 

Fagerhults Belysning AB är ett företag som tillverkar professionella 
belysningssystem för offentliga miljöer så som kontor, skolor, industrier, parker 
etc. Dessutom utvecklas och marknadsförs belysningssystemen av företaget 
(Fagerhults Belysning, 2010). Fagerhults Belysning AB hade år 2009 ungefär 700 
anställda och en omsättning på knappt 1,2 miljarder SEK (Affärsdata, 2011).  

På Fagerhults Belysning AB är filosofin Lean produktion något som genomsyrar 
hela verksamheten. Detta återspeglas exempelvis genom deras sätt att arbeta med 
Fagerhult Guidance Principles, FGP, och dess byggstenar, se Figur 6. Syftet med 
arbetet är att åstadkomma en växande verksamhet med god konkurrenskraft och 
lönsamhet. FGP är utformat som ett hus för att symbolisera de olika 
byggstenarna. Grunden i huset innehåller det som Fagerhult bygger sin 
verksamhet på – värderingar, metoder, verktyg och arbetssätt. Taket på huset 
består av de mål som ska uppnås, vilket de anser vara en nödvändighet för 
överlevnad och fortsatt utveckling. De grundpelare som bär upp huset är 
”Kundstyrd verksamhet” och ”Rätt från mig”. Huset innehåller dessutom tydliga 
prioriteringar – säkerhet och miljö, kvalitet, leverans och ekonomi. Företaget i 
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Fagerhult anser att det är samtliga medarbetare som genom engagemang bidrar till 
att företaget utvecklas och överlever. (Fagerhult, 2010a)  

4.1.3.1 Produkter 

Produkterna som utvecklas och tillverkas i Fagerhult är professionella 
belysningssystem, vilka tillverkas i flera olika varianter för att anpassa sig och 
tillgodose kundernas behov. Det finns i nuläget ungefär 9100 slutprodukter, vilka 
är både standard och special. Vanligtvis består armaturerna av en stomme, 
toppreflektor och bländskydd som i sin tur består at ett antal ingående 
komponenter. Dessutom består armaturerna av inköpta komponenter så som don 
och chassidon, men även kablar, etiketter etc. Armaturens produktstruktur 
åskådliggörs i Figur 7.  

 

Figur 7: Produktstruktur. 

 

Figur 6: Fagerhult Guidance Principles, FGC (Fagerhult Guidance 
Principles, 2010). 
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De vanligaste produkterna är lysrörsarmaturer inom handel, industri och offentliga 
miljöer så som kontor och skolor etc. Några armaturer som tillverkas på 
Fagerhults Belysning AB i Fagerhult åskådliggörs i Figur 8-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutprodukterna, vilka är olika varianter, är indelade i produktfamiljer. Av de 
produkter som tillverkas på Fagerhults Belysning AB är 50 % lagervaror och 
resterande 50 % beställningsvaror. Produkterna är kodade utifrån om de är lager- 
eller beställningsvaror. E-kodade produkter tillverkas mot lager och får aldrig ta 
slut, dessa produkter har en påfyllnadsledtid som är tio dagar. Beställningsvaror är 
antingen G- eller H-kodade. G-kodade produkter är katalogvaror där de ingående 
komponenter är lagerlagda. Ledtiden för G-kodade produkter är 12 dagar från 
order till leverans. H-kodade produkter är kundanpassade och har därmed en 
längre ledtid som är 18 dagar och uppåt, från order till leverans. 

4.1.3.2 Leverantörer 

Fagerhults Belysning AB har främst leverantörer i Kina, Tyskland, Norge, 
Österrike, Polen, England samt Sverige, varav flera är lokala leverantörer från 
Habo. Inköparna i Fagerhult har god kontakt till sina leverantörer och försöker 
alltid samarbeta med dessa för att utveckla relationen. Exempelvis har vissa 

Figur 8: Telescope Aqua (modifierad från Fagerhults Belysning, 
2010). 

Figur 9: Ten.  

Figur 10: Recesso (Fagerhults Belysning, 2010). Figur 11: Sektor (Fagerhults Belysning, 2010). 
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leverantörer tillgång till prognoser för att veta när det finns ett behov hos 
Fagerhults Belysning AB för att åstadkomma en kortare leveransledtid. 
Leverantörerna som Fagerhult har är ofta långvariga. 

Strategiska inköpare sköter leverantörsförhandling och avtal för samtliga 
produktionsenheter inom Fagerhultgruppen. Vid behov av nya leverantörer ställs 
stora krav på dessa. En utvärdering av leverantören görs på plats av de strategiska 
inköparna, då bland annat leverantörens ekonomi och flöden studeras. Dessutom 
görs en kapacitets- och kvalitetssäkring. När upphandlingar ska göras med nya 
leverantörer görs först ett utfallsprov för att testa produkten och sedan en 
utvärdering av resultatet innan avtal skrivs. 

 

4.2 Planering och styrning 

Författarna har i detta avsnitt valt att ge en övergripande beskrivning av planering 
och styrning på Fagerhults Belysning AB för att skapa en helhetsförståelse. I nästa 
avsnitt ges en djupare presentation om hur materialhanteringen mellan förråd och 
montering fungerar i nuläget, då detta anses vara det centrala i projektet.   

Fagerhults försäljningsavdelning, som är belägen mitt emot fabriken i Fagerhult, 
prognostiserar försäljningen för varje månad. Försäljningsavdelningen skickar 
därefter försäljningsprognosen till huvudplaneringen på fabriken i Fagerhult 
månadsvis. Prognosen är uppdelad på produktfamiljnivå och i en 
produktionsgrupp i monteringen ingår flera produktfamiljer. Huvudplaneringen 
ansvarar för att jämna ut produktionen genom att ta fram taktplaner för varje 
produktionsgrupp, vilket görs baserat på erhållen försäljningsprognos. Dessutom 
ansvarar huvudplaneringen för kapacitetsplaneringen, vilket är ett underlag för 
resursfördelning.   

Produktionsplaneringen ansvarar för den mer detaljerade planeringen och tar 
emot ordrar från försäljningsavdelningen. Det tar en dag för en order att nå 
produktionsplaneringen eftersom ordern överförs från datasystemet Microsoft 
Dynamnics AX till produktionssystemet IBS ASW. Under natten görs ett förslag 
på montering av försäljningsordern, dvs. en körplan, i ASW. Om ordern avser 
lagerlagda produkter skickas ordern direkt från försäljningsavdelningen till 
Fagerhult Distribution Center (FDC) för leverans till kund. Om däremot ordern 
avser beställningsprodukter och samtliga ingående komponenter finns i lager ser 
produktionsplanering till att monteringsordern läggs ut. Dessutom ansvarar 
produktionsplaneringen för att bevaka tillverkningsorder samt lägga ut 
tillverkningsorder mot brister. En orderbekräftelse till kund skickas inom 48 h 
med bekräftat leveransdatum.  

När produktionsplaneringen kontrollerat att alla ingående komponenter finns i 
lager görs en materialklarering. Detta innebär att de säkerställer att allt material till 
ordern är tillgängligt i lager. Klockan 08.30 varje morgon ska morgondagens 
arbete vara materialklarerat och körplanen fastställd av respektive 
produktionsplanerare. När körplanen är fastställd och materialklareringen är klar 
ansvarar förrådspersonalen för att göra plockbeställningar. Eftersom körplanen är 
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fastställd har förrådspersonal inte befogenhet att ändra ordning på orderna. 
Förrådspersonalen använder produktionssystemet ASW, där körplanen finns, för 
att genomföra plockbeställningarna. Plockbeställningarna görs ordervis för varje 
monteringslina. För att bestämma vilken tid ordern ska finnas på materialtorget 
används en lathund men mestadels sker det genom erfarenhet. Första ordern som 
ska tillverkas har en fast tid, därefter bestäms tiden utifrån orderns kvantitet samt 
takttiden vid monteringslinan. Eftersom plockningen görs via lagersystemet 
SattStore sker överföring av data mellan ASW och SattStore med jämna intervall. I 
SattStore frisläpps sedan plockorderna automatiskt två timmar innan materialet 
ska finnas på materialtorget, vilket är en lagerpunkt som försörjer monteringslinan 
med material. Frisläppning av order kan även göras manuellt om det anses vara 
nödvändigt. Förrådspersonalen kontrollerar även eventuella brister som kan finnas 
trots materialklarering. Om brist uppstår undersöks först om materialet finns vid 
inkommande gods, om inte så kontaktas respektive produktionsplanerare.  

Detaljer som köps in ansvarar tekniskt inköp för då de lägger inköpsorder mot 
leverantörer samt bevakar ordern. Förrådspersonalen ansvarar i sin tur för att 
mottagna inköpsorder levereras in i materialförråden och tillverkningsorder i 
mellanlagret. Dessutom plockar de och levererar order från förråden och 
mellanlagret till monteringen. Materialhanteringen mellan förråden och 
mellanlager till monteringen beskrivs mer detaljerat i nästkommande avsnitt. 

 

4.3 Materialhantering 

I nuläget finns det tre olika förråd, där komponenter plockas till de olika 
produkterna som ska monteras i monteringslinorna. Dessa förråd är lokaliserade 
på olika våningar i fabriken. Förhållandet mellan de olika lagerpunkterna samt 
monteringslina 2 (Mont. 2) illustreras i Figur 12, där även transportsträckorna är 
markerade.  

På övre våningen finns ett nybyggt förråd (NF) som är i nära anslutning till 
mellanlagret (ML), vilket även det ligger på den övre våningen. I ML lagras alla 
egentillverkade komponenter och i NF lagras inköpta komponenter. 
Transportsträcka 1 visar transporten, som utförs av en gul plocktruck, mellan ML 
och NF. 

Mellan förråd och montering utförs en transport av en röd transporttruck till ett 
materialtorg (MT) som finns vid varje monteringslina, se transportsträcka 2. Till 
MT körs allt plockat material som behövs i monteringslinan. Dessutom finns 
högfrekventa småkomponenter, så som skruvar, brickor etc., lagrade vid 
monteringslinorna i nära anslutning till förbrukningskällan. Dessa lagerplatser 
benämns ”HF-lager”, vilka inte behandlas i projektet.   

Det gamla förrådet (GF) är beläget på nedre våningen med anslutning till 
godsmottagningen, där liksom i NF inköpta komponenter lagras. I GF finns en 
liten avdelning som kallas ”småplocket” (SP), där flera mindre komponenter finns 
lagrade. Komponenter som plockas i GF och SP transporteras till MT, av en röd 
transporttruck, enligt transportsträcka 3. Transportsträcka 4 avser 
materialförsörjning från MT till stationerna i monteringslina 2. 
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Mer detaljerad beskrivning om hur plockningen och transporterna ser ut för 
respektive förråd anges nedan.  

 

 
Figur 12: Materialflödesschema. 
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4.3.1 Plock från mellanlager (ML) och nya förrådet (NF) 

När en order frisläpps i SattStore tilldelas denna en plocktruck. Truckföraren 
hämtar den nya ordern från systemet genom att trycka på ”Hämta”. När 
truckföraren gör detta skrivs en etikett ut med ordernummer och övrig info, se 
Figur 13. På datorn som finns i trucken syns alla orderrader som ingår i ordern 
och som skall plockas. En orderrad avser en komponent med ett specifikt 
artikelnummer samt dess plockplats och kvantitet. Truckföraren börjar med att 
hämta en tom pall i mellanlagret (ML) för att lägga komponenterna på, eventuellt 
kan en kartongskiva behövas för att mindre komponenter inte ska falla igenom. 
Det finns även lådor att hämta då ordern innehåller mindre komponenter. 
Tompallen som hämtas finns i olika längder och väljs av truckföraren beroende på 
komponenternas storlek. Valet av längd sker endast genom tidigare erfarenhet och 
finns inte specificerat i systemet. 

 
Figur 13: Etikett. 

Truckföraren läser av plockplats och antalet av varje komponent som ska plockas 
på datorskärmen i trucken och åker därefter till plockplatsen. Där plockas rätt 
antal och en checksiffra, som finns på varje plockplats, skrivs in i systemet för att 
bekräfta att komponenten är plockad på rätt plats. När checksiffran registrerats 
skrivs en artikeletikett, se Figur 14, ut automatiskt och placeras av truckföraren vid 
komponenten som plockats. Tillvägagångsättet är detsamma för plockningen av 
samtliga orderrader. Komponenterna som ingår i en order plockas först i ML och 
därefter i nya förrådet (NF), om någon komponent är lagerlagd där. När alla 
orderrader är plockade åker truckföraren till en uppsamlingsplats i ML där pallen 
ställs av på ledig plats och etiketten som skrivits ut när ordern hämtades sätts 
synligt på pallen.  
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Figur 14: Artikeletikett. 

Pallarna som placerats på uppsamlingsplatsen i ML hämtas av en transporttruck 
för vidare transport till materialtorget (MT). När transporttrucken kommer för att 
hämta pallen scannar truckföraren av nedre streckkoden på etiketten för att erhålla 
information om vilken monteringslina pallen ska till och för att bekräfta i systemet 
att pallen hämtas upp. Om transporttrucken har möjlighet att hämta flera pallar 
vid samma tillfälle görs detta för att minska antalet transporter. 
Transporttruckarna hämtar pallar på uppsamlingsplatsen regelbundet, dvs. de får 
inget uppdrag om när och vilken pall som ska hämtas. När truckföraren vet vart 
pallen ska, körs den till MT vid rätt monteringslina och placeras på ledig plats. 
Även på MT finns en checksiffra som truckföraren registrerar i systemet för att 
bekräfta att pallen är lämnad på rätt plats. Här lämnas ansvaret för materialet över 
till gruppen som arbetar i monteringslinan. 

Materialflödet från ML och NF till MT åskådliggörs i Figur 15, där förhållandet 
mellan lager, transporter samt omlastning är kartlagt.  

 

 
Figur 15: Processchema över materialflödet från ML och NF till MT. 

 

4.3.2 Plock från gamla förrådet (GF) 

När en order även innehåller artiklar från gamla förrådet (GF) är 
tillvägagångssättet vad gäller plockningen där samma som i mellanlagret (ML) och 
nya förrådet (NF). Men när alla orderrader är plockade, skrivs ”00” in i systemet 
för att bekräfta att plockningen är slutförd. Då får truckföraren uppgifter om det 
finns något att hämta i ”småplocket” (SP), som är en avdelning i GF. I SP finns de 
komponenter som ingår i ordern redan färdigplockade tillsammans i en låda med 
en annan etikett. Där får truckföraren kontrollera vilken låda som ska hämtas 
genom att avläsa ordernumret. Dessa komponenter ställs sedan på pallen 
tillsammans med det som plockats tidigare. Etiketterna klistras sedan på pallen 
som ställs i en hiss för att hissas till övervåningen.  
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När hissen kommer upp tänds en gul lampa för att indikera att det finns material 
att hämta för en transporttruck. När en transporttruck kommer för att hämta 
pallen scannas streckkoden på etiketten av för att erhålla information om vilken 
monteringslina pallen ska till och körs ut till rätt materialtorg (MT). Truckföraren 
ställer av pallen på ledig plats och registrerar en checksiffra. 

En beskrivning av materialflödet från GF till MT åskådliggörs i Figur 16, där 
förhållandet mellan lager, transporter samt omlastning är kartlagt.  

 
Figur 16: Processchema för materialflödet från GF till MT. 

 

4.3.3 Plock från ”småplocket” (SP) i GF 

”Småplocket” (SP) är en avdelning i GF, avsedd för mindre komponenter. Plocket 
i SP fungerar på samma sätt som i GF, NF och ML. Plockaren i SP behöver ingen 
truck då det handlar om mindre komponenter och dessa läggs i små plastlådor. 
När alla orderrader är plockade visar systemet om det är en order som samplockas 
med andra komponenter från GF. Om det är en order som samplockas ställs 
lådan på hyllplan som är organiserade efter vilken tid komponenterna ska finnas 
tillgängligt i materialtorget. Färdigtiden finns skriven på etiketten. Om det är en 
order som inte ska samplockas med komponenter från GF ställs lådan på en 
speciell hylla. Den här hyllan töms med jämna mellanrum, då det blir fullt eller då 
det finns ledig plats på en annan pall som ska transporteras med hissen till 
övervåningen. När komponenterna hissats upp kommer en truckförare och 
hämtar upp pallen med lådorna som sedan delar ut dessa till de olika 
monteringslinorna. Lådorna ställs på en bänk vid materialtorget. 

4.3.4 Materialförsörjning till stationerna i monteringslina 2 (Mont. 2) 

Vid varje monteringslina finns ett materialtorg (MT), dit allt material som behövs i 
monteringen placeras. I monteringslinan finns tillgång till en dator med körplanen 
som visas i datorsystemet Elin. Körplanen uppdateras automatiskt och finns 
tillgänglig i systemet i 14 dagar så att tidigare jobb som gjorts finns kvar. I 
körplanen visas vad som körts (ljusrött), vad som körs nu (gult) och vad som ska 
köras i monteringslinan (vitt). Monteringslinorna har ingen egen kontakt med 
förrådet/plocket för att se till att materialet som behövs i monteringslinorna finns 
på plats i MT, utan det är planeringen. Det är endast vid materialbrist som 
medarbetarna vid monteringslinorna kontaktar förrådet/plocket.  

Vid monteringslinan arbetar en grupp som omfattar 8-10 personer, som styrs av 
en lagledare, dessutom finns en vice lagledare. Gruppen ansvarar själva för att 
förse montörerna vid de olika stationerna med material från MT. Det är även 
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deras ansvar att se till att allt ingående material finns på plats på MT innan ordern 
ska köras i monteringslinan. I gruppen finns en person, materialaren, som sköter 
materialförsörjningen mellan MT och monteringsstationerna. I lina två sköts detta 
av lagledaren och vice lagledaren, då det kräver erfarenhet och kunskap. Varje 
vecka sker upplärning och underhåll av kunskap med två gruppmedlemmar för att 
föra kunskap om uppgiften vidare.  

Varje eftermiddag innan materialaren går hem skrivs en lista ut över 
morgondagens jobb och ingående komponenter. Materialaren vet med hjälp av 
systemet när material behövs vid stationen. När materialaren ser att det är dags att 
fylla på material vid stationerna letar han/hon upp rätt pallar på MT, som tillhör 
samma order. När materialaren ska hämta pallarna på MT står dessa oftast längst 
in då pallarna som transporttruckarna kommer med först, oftast ska ut först. Detta 
kräver ofta många förflyttningar av pallarna innan rätt pall finns tillgänglig för att 
köras vidare till rätt monteringsstation. Pallarna förflyttas med en handtruck. På 
artikeletiketten står det angivet vilken station respektive komponenter ska till. En 
pall kan innehålla komponenter som ska till olika stationer, vilket gör att det ibland 
måste göras ompackningar på olika pallar. Rätt monteringsstation förses sedan 
med materialet. I samband med detta kontrollerar materialaren om antalet 
stämmer och checkar av komponenterna i listan som skrevs ut dagen innan. Om 
det uppstår materialbrist ringer materialaren till förrådet eller skickar en beställning 
via systemet om situationen är mindre akut. Om det skickats för mycket material 
placeras detta på en pall tillsammans med artikeletiketten, som sedan skickas i 
retur. När allt material är utkört till monteringsstationerna följer sedan 
materialaren den första armaturen genom hela linan för att säkerställa att alla 
ingående komponenter finns, samt är tillgängliga för montören. Alla tompallar 
placeras därefter på varandra på en ledig yta som sedan transporteras med 
transporttruckar tillbaka till ML, NF och GF. Tomma lådor samlas in och körs 
också tillbaka.  
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5 Nulägesanalys och förbättringsförslag 
I detta kapitel görs en analys av nulägesbeskrivningen från föregående kapitel. 
Analysen kopplas till den teori som presenterats under kapitel 2, Teoretisk 
bakgrund. Dessutom framförs potentiella förbättringsförslag och dess påverkan på 
verksamheten. Författarna har i analysen valt ut en del att inrikta sig på, vilken 
behandlar klassificering av komponenter, eftersom det ansågs vara en viktig del 
för att minska det totala antalet transporter samt antalet pallar på materialtorget. 
Kopplat till detta beskrivs därför ett tillvägagångssätt för att klassificera 
komponenter, samt ett verktyg för hur företaget bör tänka vid placeringen av 
komponenter i rätt förråd. 

 

5.1 Planering och styrning 

Fagerhults Belysning AB använder sig av utjämnad produktion, genom att en 
takttid i monteringslinorna beräknas utifrån försäljningsprognosen som är på 
produktfamiljnivå. Fördelar med utjämnad produktion är enligt Liker och Meier 
(2006) att variationer undviks i uppströms och nedströms processer. Dessutom är 
utjämning kärnan för all resursplanering, vilket underlättar planering och styrning i 
verksamheten. 

I nuläget kan återkoppling till kund, för att ge en orderbekräftelse, ta upp till 48 
timmar. Detta eftersom produktionsplaneringen och försäljningsavdelningen 
använder sig av olika IT-system. När produktionsplaneringen får en order från 
försäljningsavdelningen tar detta en dag eftersom ordern registreras i ett IT-system 
av försäljningsavdelningen och förs över under natten till det IT-system som 
produktionsplaneringen arbetar i. Om samma IT-system hade använts för både 
ordermottagning och produktionsplanering hade troligen den här tiden kunnat 
förkortas och därmed förbättra återkopplingen till kund.  
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5.2 Materialhantering 

Som nämnts i nulägesbeskrivningen finns det tre olika lagerpunkter varifrån 
ingående komponenter plockas för att försörja monteringslinorna med material, 
varav förråden är belägna på två olika våningar. Eftersom komponenterna plockas 
baserat på order sker transporter vid flera tillfällen från både gamla förrådet (GF) 
och nya förrådet (NF). Detta innebär att flera transporter och omlastningar krävs 
för att tillgodose monteringen med material. Om samtliga komponenter till en 
order finns i mellanlagret (ML) och NF innebär det att transporten från GF 
undviks vilket resulterar i färre transporter och omlastningspunkter. Enligt Ohno 
(1988) och Peterson et al. (2009) tillför inte interna transporter något värde till 
slutkunden och av den anledningen bör efterföljande processer ligga i anslutning 
till varandra. Eftersom transporter, och även omlastningspunkter, är slöseri bör 
dessa minimeras så mycket som möjligt. Utifrån detta anses det bästa vara att 
placera samtliga komponenter i NF för att undvika transporter från GF. Detta 
eftersom NF ligger på samma våning som monteringslinorna samt i nära 
anslutning till ML. Det skulle även innebära färre pallar på materialtorget (MT) 
eftersom lastbäraren som används vid plockning av komponenter alltid är en 
helpall oavsett storlek eller kvantitet. Exempelvis kan endast en låda med skruv 
eller monteringsanvisning ibland transporteras på en helpall. I nuläget råder det 
dock platsbrist i NF vilket innebär att det inte är möjligt att placera samtliga 
komponenter där, utan GF måste även utnyttjas.  

För att minimera det totala antalet transporter till monteringslinorna krävs att 
placeringen av komponenter är noggrant planerad. Detta kan göras genom att 
använda sig av principer och prioriteringar för var komponenterna ska placeras. 
Enligt Aronsson et al. (2004) styrs plockplatsens placering av bland annat 
uttagsfrekvensen. Hos Fagerhults Belysning AB innebär detta att orderfrekvensen 
styr plockplatsens placering, då en order är ett uttag av respektive ingående 
komponent i ordern. Aronsson et al. (2004) menar även att högfrekventa artiklar 
ska placeras så att de är lätt och snabbt tillgängliga för att öka plockeffektiviteten. 
På Fagerhults Belysning AB innebär detta att högfrekventa komponenter bör 
placeras i NF. I projektet har författarna valt att fokusera på att avgöra vilka 
komponenter som bör prioriteras för placering i NF, då detta ansågs vara en viktig 
del för att minska antalet transporter till, samt antalet pallar på, materialtorget och 
på så sätt förbättra materialhanteringen. För att klassificera komponenterna i olika 
grupper har ABC-analys, som används inom Lean och så som den definieras av 
Marchwinski et al. (2008) och Smalley (2004), använts. Detta för att den ansågs 
vara lämplig för att avgöra vilka komponenter som bör prioriteras i NF, utifrån de 
tidigare erfarenheter och kunskaper som författarna har. Genomförandet av ABC-
analysen beskrivs i nästkommande avsnitt.  
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Plockningen av komponenterna i de olika lagren sker på ett standardiserat 
arbetssätt, vilket innebär att det finns rutiner för hur arbetet ska utföras. 
Dessutom sker plockningen med stöd av ett IT-system, där bland annat i vilken 
ordning plockningen av orderraderna ska göras bestäms. För att säkerställa att rätt 
komponenter plockas på rätt plats och därmed undvika felplockning, används 
checksiffror. Om inte rätt checksiffra registrerats i systemet hindrar det 
truckföraren från att fortsätta plocka resterande orderrader tills rätt checksiffra 
registrerats. Det är dock upp till varje plockare att kontrollera att rätt kvantitet är 
plockad.  

Varje nytt uppdrag, då truckföraren tilldelas en order som ska plockas, inleds med 
att truckföraren hämtar en lastbärare, dvs. en tom pall. Då pallarna finns i två olika 
storlekar måste truckföraren själv genom erfarenhet avgöra vilken storlek på pall 
som är mest lämpad utifrån storleken på de komponenter som ska plockas. 
Eftersom beslutet fattas genom erfarenhet innebär det att ”fel” storlek på pall 
ibland väljs, vilket innebär en extra transport för att byta pallstorlek. Om fel 
pallstorlek väljs kan det dessutom innebära att truckföraren inte åker för att byta 
pall, vilket kan leda till eventuella skador på komponenten om exempelvis pallen 
är för liten för komponenten. För att undvika att fel pallstorlek väljs skulle 
pallstorlek kunna visas direkt i SattStore för att plockaren ska veta vilken 
pallstorlek som krävs. Om pallstorlek visas för plockaren i SattStore innebär det 
troligen färre transporter för byte av pall, samt färre skador på komponenter 
under hantering och transport mellan förråd och montering.   

Som nämnts i nulägesbeskrivningen finns det en uppsamlingsplats i ML där pallar, 
med komponenter som plockats i både NF och ML, placeras för att sedan bli 
hämtade av en transporttruck för vidare transport till MT. Det finns inga rutiner 
för var pallarna ska placeras på uppsamlingsplatsen utan de placeras på en ledig 
yta. Dessutom får transporttruckarna inget uppdrag om när och vilken pall som 
ska hämtas på uppsamlingsplatsen, utan pallarna hämtas regelbundet av 
transporttruckarna där förarna själva väljer vilka pallar som hämtas och 
transporteras. Om transporttruckarna har möjlighet att hämta flera pallar samtidigt 
på uppsamlingsplatsen görs detta, vilket medför färre antal transporter. När 
transporttruckarna har placerat en pall med komponenter på MT övergår ansvaret 
till den grupp av medarbetare som arbetar i monteringslinan. Materialaren som 
tillhör gruppen får fysiskt se över materialet som finns placerat på MT regelbundet 
för att säkerställa att samtliga ingående komponenter till en order finns på MT. 
När kontrollen görs förekommer det ibland materialbrist, vilket gör att 
materialaren måste ringa till förrådet eller skicka en beställning via systemet om 
situationen är mindre akut. Kontrollen måste göras eftersom det inte finns något 
system som bekräftar till materialaren att ordern är komplett och färdig att startas. 
I SattStore kan endast en färdigtid avläsas av truckförarna, vilken visar när 
materialet senast ska finnas på plats i MT. Det skulle underlätta för medarbetarna 
som arbetar i monteringslinan om det på ett visuellt sätt visas när samtligt material 
till en order finns på plats på MT. Detta skulle innebära att materialaren inte 
behöver göra regelbundna kontroller för att säkerställa att samtligt material finns 
på MT, samt att brister troligtvis upptäcks i ett tidigare skede. 
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Den plats där samtliga pallar, med ingående komponenter som plockats i lagren, 
placeras för att försörja monteringslinan med det material som krävs är alltså som 
nämnts tidigare MT. På MT finns ingen struktur eller rutiner för var pallarna ska 
placeras utan pallarna ställs på ledig plats. Detta medför att materialaren får leta 
reda på pallarna som tillhör samma order. Exempelvis kan tre pallar som tillhör 
samma order stå på tre olika ställen, helt utspridda från varandra. Det kan även 
vara så att pallar står i vägen då materialaren behöver komma åt en pall som tillhör 
en specifik order. Eftersom MT anses vara ostrukturerat medför det mycket 
letande samt flera förflyttningar och mycket hantering av pallar. Ohno (1988) och 
Peterson et al. (2009) menar att utöver onödiga förflyttningar är även onödiga 
rörelser, exempelvis operatörer som gör onödiga eller ansträngande rörelser så 
som att leta efter komponenter, verktyg, dokument etc., slöseri och tillför därmed 
inte något värde. En strukturering av MT skulle underlätta för materialaren att 
lättare kunna se var på MT pallarna står och vilka pallar som tillhör en order. Om 
pallar som tillhör samma order ställs på en given plats i anknytning till varandra 
kommer onödiga förflyttningar och rörelser undvikas. 

 

5.3 ABC-analys 

I det tidigare avsnittet beskrevs att det är viktigt att planera placeringen av 
komponenter noga för att minimera det totala antalet transporter samt antalet 
pallar till monteringslinorna. Författarna har valt att använda ABC-analys så som 
den används inom Lean för att klassificera komponenterna i olika grupper. De 
olika gruppindelningarna ligger sedan till grund för vilka komponenter som bör 
prioriteras i NF. 

En ABC-analys kan göras baserat på efterfrågan så som den beskrivs av 
Marchwinski et al. (2008) och Smalley (2004) och plockplatsen placering kan styras 
av bland annat uttagsfrekvensen enligt Aronsson et al. (2004). Som nämnts i 
föregående avsnitt är det orderfrekvensen som styr plockplatsens placering hos 
Fagerhults Belysning AB. Detta eftersom antalet order som läggs till montering i 
detta fall är samma sak som uttagsfrekvensen, då en order innebär ett uttag av de 
ingående komponenterna i en order. Utifrån detta resonemang innebär det att 
efterfrågan i detta fall avser antal order, dvs. orderfrekvensen, vilket också är 
anledningen till att ABC-analys baserat på orderfrekvens valts. Dessutom beror 
antalet transporter mellan förråden och mellanlager till MT av orderfrekvensen. 

När analysen gjordes, valdes endast en produktfamilj ut på grund av den 
begränsade tiden som projektet tilldelats. Produktfamiljen som valdes ut, valdes 
tillsammans med handledaren på företaget. Valet blev produktfamilj Sektor som 
tillverkas i monteringslina 2, eftersom ett tidigare projekt har genomförts i 
produktionen med fokus på Sektor. Därför föll det sig naturligt att fortsätta även 
detta projekt med samma produktfamilj i fokus.  
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5.3.1 Genomförande och beräkningar 

Det första steget i ABC-analysen var att identifiera alla ingående varianter i 
produktfamilj Sektor. Information om de ingående varianterna i produktfamiljen 
tilldelades författarna i ett dokument, som hämtats av handledaren på företaget, 
från BI-portalen på företagets intranät. Produktfamilj Sektor hade 62 ingående 
varianter vilka presenteras i Bilaga 1. På samma sätt hämtades även information 
om orderfrekvensen per variant. Orderfrekvensen per variant som hämtades var 
från ett halvår tillbaka i tiden, från 2010-09-03 till 2011-03-03. I Bilaga 1 framgår 
även orderfrekvensen per variant.  

Anledningen till att ABC-analysen utfördes på variantnivå beror på de beroenden 
som förekommer mellan slutprodukt och de ingående komponenterna i varje 
variant. De kopplingar som finns mellan slutprodukten och de ingående 
komponenterna visas i slutproduktens produktstruktur (Jonsson & Mattsson, 
2005). Enligt Jonsson och Mattsson (2005) bör artiklar som tillhör samma order 
placeras nära varandra då det finns ett beroende. På Fagerhults Belysning AB 
utgör en order en variant, vilken består av flera ingående komponenter. Dessa 
ingående komponenter är därmed beroende av varandra och bör placeras nära 
varandra, dvs. i det här fallet i samma förråd. 

ABC-analysen gjordes alltså baserat på orderfrekvensen per variant. Arbetsgången 
som beräkningarna utfördes på baseras på den arbetsgång som Jonsson och 
Mattsson (2005) tillämpar för att göra en ABC-analys baserat på volymvärde. 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är principen densamma oberoende av vad 
ABC-analysen baseras på. Därmed kan arbetsgången tillämpas för att göra en 
ABC-analys, så som den definieras av Marchwinski et al. (2008) och Smalley 
(2004), baserat på efterfrågan. Samtliga beräkningar i analysen gjordes i Microsoft 
Excel genom att varje variant och dess orderfrekvens fördes in i en tabell. I 
tabellen beräknades sedan det totala antalet order ut inom hela produktfamiljen 
för att sedan kunna beräkna vilken procentandel varje variant hade. När 
procentandelen per variant beräknats, sorterades sedan hela tabellen så att den 
varianten med högst procentandel placerades överst i tabellen. Därefter gjordes en 
till kolumn där den ackumulerade procenten beräknades.  

5.3.2 Klassificering 

Utifrån procentandelen gjordes sedan en klassificering av varianterna, se Bilaga 2. 
Enligt Marchwinski et al. (2008) och Smalley (2004) benämns de varianter som har 
hög efterfrågan som A-varianter, de som har medelefterfrågan kallas B-varianter 
och resterande är C-varianter, vilka har låg efterfrågan. Författarna såg tydligt att 
de två översta varianterna skiljde sig anmärkningsvärt från resterande. Resterande 
varianters procentandel var betydligt jämnare vilket gjorde att en gräns var svår att 
se. Utseendet på den ABC-analys som gjorts på produktfamilj Sektor illustreras 
som en graf i Figur 17. 
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Figur 17: Utseende på ABC-analys av produktfamilj Sektor. 

 

Författarna ansåg att det fanns tre olika sätt att resonera på då klassificeringen 
gjordes;  

- Alternativ 1: 80/20-regeln som även kallas Paretos lag innebär i det här 
fallet, så som den definieras av Lumsden (2006), att 20 % av varianterna 
står för 80 % av produktfamiljens totala antal order. I ABC-analysen av 
produktfamilj Sektor finns ingen exakt gräns där 20 % av varianterna står 
för 80 % av totala antalet order. Men utifrån teorin skulle det innebära att 
de 13 översta varianterna i ABC-analysen klassas som A-varianter, då de 
motsvarar 21,0 % ((13/62)*100) av antalet varianter samt står för 75,7 % 
av totala antalet order. En indelning av B-varianter utifrån 80/20-regeln 
innebär enligt Lumsden (2006) att dessa motsvarar 50 % av varianterna, 
vilka står för 15 % av det totala antalet order. Medan gruppen med C-
varianter motsvarar 30 % av varianterna vilka står för 5 % av det totala 
antalet order. Om detta tillämpas på ABC-analysen av produktfamilj Sektor 
ingår 31 varianter i B-gruppen, vilka står för resterande 24,3 % av det totala 
antalet order. Som följd innebär detta att C-varianterna inte står för något 
av det totala antalet order då dess orderfrekvens är noll.  
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- Alternativ 2: Detta alternativ innebär att inte ha några B-varianter alls, 
eftersom ABC-analysen visar på att det finns högfrekventa varianter, A-
varianter, och lågfrekventa varianter, C-varianter, men inga medelfrekventa 
B-varianter. A-varianterna står för hela 37,1 % av det totala antalet order i 
produktfamilj Sektor, men det är även svårt att se var det finns en markant 
skillnad mellan resterande varianter för att dela in dessa i B- och C-
varianter. Därmed kan alla resterande varianter klassas som C-varianter 
eftersom deras orderfrekvens skiljer sig avsevärt från A-varianternas 
orderfrekvens.  

- Alternativ 3: Alternativet innebär att en gräns sätts för hur många order 
per halvår en variant måste ha för att klassas som en A- respektive B-
variant. I ABC-analysen av produktfamilj Sektor ansågs en lämplig gräns 
vara 20 order per halvår för A-varianter och fem order per halvår för B-
varianter. Anledningen till att 20 order per halvår ansågs vara en lämplig 
gräns i det här fallet var att det fanns två varianter, som hade en 
orderfrekvens över 20 order per halvår, vilka skiljde sig markant från 
resterande varianters orderfrekvens. Gränsen för B-varianter, med fem 
order per halvår, var inte lika självklar då skillnaden på orderfrekvensen var 
marginell mellan resterande varianter. Det här alternativet innebär att 3,2 % 
((2/62)*100) är A-varianter, vilka står för 37,1 % av det totala antalet order. 
B-varianterna motsvarar 12,9 % ((8/62)*100) som står för 30,0 % (67,1-
37,1) av det totala antalet order och resterande 83,9 % ((52/62)*100) är C-
varianterna, vilka motsvarar 32,9 % (100,0-67,1). 

Författarna anser att Alternativ 1 inte är lämpligt att använda för att klassificera 
varianterna i just den här produktfamiljen eftersom de två översta varianterna i 
ABC-analysen skiljer sig tydligt från resterande varianter. Dessutom anses inte en 
variant med orderfrekvens 4-6 gånger per halvår vara en högfrekvent variant. En 
annan anledning till att Alternativ 1 förkastas är att indelningen av grupp B och C, 
i det här fallet är svårt att tillämpa enligt teorin. Alternativ 2 anses i det här fallet 
vara det mest lämpliga alternativet då de mest högfrekventa varianterna skiljer sig 
mycket från resterande, men för att bäst beskriva ABC-analysen som metod väljs 
alternativ 3. Då alternativ 3 väljs tas hänsyn till fler varianter och därmed ett större 
antal komponenter, vilket medför att fler analyser och resonemang kan föras. 
Dessa analyser och resonemang ligger sedan till grund för det verktyg som skapats 
och presenteras i avsnitt 5.4. Genom att välja Alternativ 3 klassificeras två 
varianter som A-varianter, åtta varianter som B-varianter och resterande 52 
varianter som C-varianter.  
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5.3.3 Placering av komponenter 

När ABC-analysen är gjord behövs information om vilka komponenter som 
tillhör varje variant, vilket författarna fick hämta själva från IT-systemet IBS ASW 
(ASW). Där fanns information om alla varianternas produktstrukturer. 
Varianternas ingående komponenter åskådliggörs i Figur 18. Eftersom det finns 
begränsat med plats i NF för komponenterna måste de olika grupperna med 
varianter prioriteras på olika sätt. Författarna anser att de komponenter som 
tillhör en A-variant är sådana komponenter som SKA lagerläggas i NF eftersom 
de är högfrekventa och därmed transporteras ofta. De komponenter som tillhör 
en B-variant BÖR lagerläggas i NF i så stor utsträckning som möjligt, eftersom de 
också transporteras ofta men inte riktigt på den nivån som de A-klassificerade 
varianterna. Komponenter som tillhör en C-variant ska endast lagerläggas i NF i 
mån av plats, då detta mestadels handlar om komponenter som inte transporteras 
regelbundet eftersom de är mer eller mindre special. Däremot kan vissa 
komponenter som tillhör en C-variant även tillhöra en A- eller B-variant, vilket 
gör att komponenten SKA eller BÖR placeras i NF ändå.  

 

 
Figur 18: A- och B-varianternas ingående komponenter och dess lagerplats samt orderfrekvens per 
komponent från 2010-09-03 till 2011-03-03. 
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För att bilda sig en uppfattning om var komponenterna lagrades i nuläget 
användes IT-systemet SattStore där information om de olika komponenternas 
lagerplatser fanns. Eftersom avgränsningar gjorts i projektet sorterades en del 
komponenter bort om de låg lagerlagda på annan plats än NF och GF. Endast de 
komponenter som tillhörde en A- eller B-variant plockades ut, eftersom det är de 
som i första hand ska placeras i NF. Figur 18 visar, förutom komponenterna som 
ingår i varje variant, även komponenternas nuvarande lagerplats och orderfrekvens 
per komponent från 2010-09-03 till 2011-03-03. 

Efter att ha utfört ABC-analysen samt identifierat komponenternas nuvarande 
lagerplats kunde författarna urskilja komponenter, vilka tillhör en A- och/eller B-
variant, som ligger lagerlagda både i NF och GF. Dessa är sådana komponenter 
som författarna anser SKA eller BÖR placeras i NF. Resultatet som erhållits 
genom att analysera produktfamilj Sektor visar att det finns en komponent, 
nämligen komponent 4863690, som ingår i både A- och B-varianter som enligt 
författarna SKA flyttas till NF. I nuläget är den komponenten placerad i 
”småplocket” (SP) i GF, men SKA liksom de andra komponenterna som ingår i 
en A-variant vara placerad i NF. Dess nuvarande placering i SP medför att den 
alltid måste transporteras via hissen samtidigt som resterande komponenter i de 
flesta av varianterna plockas från NF. Vad gäller de komponenter som ingår i B-
varianter BÖR tre stycken komponenter, nämligen komponent 4852593, 4858531 
och 4969019, flyttas från GF till NF. Detta eftersom komponenter som tillhör en 
B-variant BÖR placeras i NF. Resterande komponenter som visas i Bilaga 3 är 
redan placerade i NF och är därmed placerade i rätt förråd. Målet är att samtliga 
komponenter som tillhör en A- och B-variant ska plockas från NF. 

 

5.4 Verktyg för prioritering av komponenter i nya 

förrådet (NF) 

I detta avsnitt beskrivs hur företaget bör tänka och gå tillväga för att avgöra vilka 
komponenter som bör prioriteras i nya förrådet (NF).  

Inledningsvis behöver varianterna som ska ingå i ABC-analysen identifieras. Det 
optimala är att ta med så många varianter som möjligt i ABC-analysen, då hänsyn 
tas till helheten och suboptimering undviks. Dock bör användaren av verktyget 
vara medveten om att ju mer varianter som ingår desto mer komplex blir ABC-
analysen.  

Det verktyg som skapats av författarna är utformat som ett flödesdiagram och 
illustreras i Figur 19. En förstorad bild av verktyget finns i Bilaga 3. De steg som 
ingår i verktyget beskrivs nedan. 
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Figur 19: Verktyg för prioritering av komponenter i NF. 

 

 

1. Ta fram orderfrekvens/variant 

När de varianter som ska ingå i ABC-analysen är identifierade ska 
orderfrekvens per variant tas fram. Orderfrekvensen bör enligt författarna 
vara från ett år tillbaka för att omfatta en hel säsong och därmed fånga upp 
eventuella säsongsvariationer.  

2. Genomför ABC-analys 

För att göra en ABC-analys baserat på orderfrekvens är Microsoft Excel ett 
lämpligt hjälpmedel att använda för att utföra beräkningarna. Genom att 
göra kolumner för varianterna samt dess orderfrekvens kan sedan 
procentandelen för varje variant beräknas i en ny kolumn. Beräkningen 
görs genom att orderfrekvensen per variant divideras med den totala 
orderfrekvensen. I en ny kolumn kan sedan beräkning av den 
ackumulerade procentsatsen göras, vilket görs genom att addera 
procentandelarna för varianter med samma eller högre orderfrekvens. 
Därefter klassificeras varianterna i A-, B- och C-varianter. Olika alternativ 
för att klassificera varianterna diskuterades i föregående avsnitt. 

3. Är varianten A-klassificerad? 
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Utifrån ABC-analysen kan variantens klassificering avläsas.  

JA – varianten är A-klassificerad.  

4. Identifiera ingående komponenter 

Om varianten är A-klassificerad ska de ingående komponenterna 
identifieras i detta steg. De ingående komponenterna kan identifieras i 
variantens produktstruktur. Dessa komponenter kallas A-komponenter. 

5. Dessa komponenter SKA ligga i NF  

Undersök därför var komponenterna är placerade idag för att kunna avgöra 
om dessa komponenter måste flyttas till NF eller om de redan är placerade 
där. 

NEJ – varianten är B- eller C-klassificerad.  

6. Är varianten B-klassificerad? 

JA – varianten är B-klassificerad.  

7. Identifiera ingående komponenter 

Om varianten är B-klassificerad ska de ingående komponenterna 
identifieras i detta steg. De ingående komponenterna kan identifieras i 
variantens produktstruktur. Dessa komponenter kallas B-komponenter. 

8. Dessa komponenter BÖR ligga i NF  

Undersök därför var komponenterna är placerade idag för att kunna avgöra 
om dessa komponenter bör flyttas till NF eller om de redan är placerade 
där. 

9. NEJ – varianten är C-klassificerad 

10. Identifiera ingående komponenter 

Om varianten är C-klassificerad ska de ingående komponenterna 
identifieras i detta steg. De ingående komponenterna kan identifieras i 
variantens produktstruktur. Dessa komponenter kallas C-komponenter. 

11. Tillhör komponenten en A- eller B-variant? 

JA – komponenten tillhör en A- eller B-variant. 

12. Dessa komponenter SKA eller BÖR ligga i NF 

Undersök därför var komponenterna är placerade idag för att kunna avgöra 
om dessa komponenter måste flyttas till NF eller om de redan är placerade 
där. 

NEJ – komponenten tillhör endast C-varianter.  

13. Dessa komponenter ska placeras i NF i mån av plats  

Undersök därför var komponenterna är placerade idag samt fyllnadsgraden 
i NF för att avgöra om dessa komponenter ska placeras i NF. 

 



Nulägesanalys och förbättringsförslag 

40 
 

Efter att klassificeringen av varianterna gjorts finns det en del faktorer att ta 
hänsyn till. En komponent behöver inte endast tillhöra en enda variant utan kan 
till exempel tillhöra både en A-, B- och C-klassificerad variant. Detta kan medföra 
svårigheter med att avgöra om komponenten ska prioriteras i NF eller inte. 
Författarna har nedan beskrivit de olika scenarion som kan uppstå och förklarat 
hur dessa komponenter ska klassificeras beroende på vilken/vilka varianter den 
tillhör.  

En komponent som tillhör en:  

- A-variant ska klassificeras som en A-komponent. 

- A- och B-variant ska klassificeras som en A-komponent. 

- A- och C-variant ska klassificeras som en A-komponent. 

- A-, B- och C-variant ska klassificeras som en A-komponent. 

- B-variant ska klassificeras som en B-komponent. 

- B- och C-variant ska klassificeras som en B-komponent. 

- C-variant ska klassificeras som en C-komponent.  

Utifrån dessa olika scenarion klassificeras komponenterna och placeras därefter i 
NF beroende på klassificering. A-komponenter SKA ligga i NF, B-komponenter 
BÖR ligga i NF och C-komponenter ska ligga i NF i mån av plats. 
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6 Diskussion och slutsats 
I det här kapitlet utvärderas och förs en diskussion om det resultat som 
åstadkommits i projektet. Kapitlet innehåller dessutom en metoddiskussion där 
metodkritik framförs. Dessutom presenteras en slutsats samt förslag på fortsatta 
förbättrings- och utvecklingsområden.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet som utförts på Fagerhults Belysning AB var att 
förbättra den interna materialhanteringen mellan förråd och montering, genom att 
minska onödig hantering och förflyttning av material. För att uppnå syftet har den 
nuvarande materialhanteringen mellan förråd och montering kartlagts för att 
kunna identifiera potentiella förbättringar, som kan medföra en förbättrad 
materialhantering. I examensarbetet ingick även att redogöra för vad de föreslagna 
förbättringarna kommer innebära för företaget.  

Författarna tycker att den första frågan, hur den interna materialhanteringen 
mellan förråd och montering fungerar i nuläget, har besvarats genom den 
kartläggning som gjorts. Detta eftersom resultatet av kartläggningen varit 
användbar då den legat till grund för att analysera nuläget. Genom en analys av 
nulägeskartläggningen har potentiella förbättringar kunnat identifieras, vilket var 
den andra frågeställningen att besvara för att uppnå syftet. Den sista 
frågeställningen, om hur de föreslagna förbättringarna kommer påverka företaget, 
har besvarats i nulägesanalysen i samband med att de potentiella förbättringarna 
presenterats. Samtliga tre frågeställningar är därmed besvarade vilket gör att 
författarna anser att syftet har uppnåtts.  

I kapitel 5, Nulägesanalys och förbättringsförslag, framgick det att författarna valt 
att fokusera på att avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för placering i 
NF. Detta ansågs av författarna vara en viktig del för att minska antalet 
transporter till, samt antalet pallar på, materialtorget och på så sätt förbättra 
materialhanteringen. För att klassificera komponenterna i olika grupper användes 
ABC-analys. Klassificeringen ligger sedan till grund för att avgöra vilka 
komponenter som bör prioriteras i NF. I kapitel 5 presenteras tre olika sätt att 
resonera på för att klassificera varianterna. Utifrån de tre alternativen ansåg 
författarna att alternativ 2 i det här fallet var det mest lämpliga. Dock valdes 
alternativ 3, vilket också är det alternativ som resultatet som visas i Bilaga 2 
baseras på. Alternativ 3 valdes då alternativet ansågs vara det som bäst 
exemplifierade ABC-analysen för att beskriva metoden. 
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Utifrån klassificeringen av varianterna som åskådliggörs i Bilaga 2 har sedan A- 
och B-varianternas ingående komponenter samt dess lagerplats identifierats, vilket 
visas i Figur 18, för att kunna avgöra vilka komponenter som SKA eller BÖR 
flyttas till NF. Resultatet som erhållits genom att analysera produktfamilj Sektor 
visar, som tidigare nämnts i kapitel 5, att det finns en komponent, nämligen 
komponent 4863690, som ingår i både A- och B-varianter som enligt författarna 
SKA flyttas till NF. Vad gäller de komponenter som ingår i B-varianter BÖR tre 
stycken komponenter, nämligen komponent 4852593, 4858531 och 4969019, 
flyttas från GF till NF. Resterande komponenter som visas i Figur 18 är redan 
placerade i NF och är därmed placerade i rätt förråd enligt författarna. 

Det resultat som framgår i Figur 18 är att komponenter som har en orderfrekvens 
på fem gånger per halvår är sådana som ska flyttas upp till NF. Här kan 
diskussioner och resonemang föras vad gäller om det är lämpligt att flytta upp 
komponenter som transporteras så pass sällan. Om analysen istället hade baserats 
på alternativ 2, vilket innebar att varianterna endast hade klassificerats som A- och 
C-varianter, hade antalet komponenter som ska placeras i NF reducerats. Detta 
hade medfört att komponenter som endast har en orderfrekvens på fem gånger 
per år hade klassats som C-komponenter. Dock hade det fått som följd att 
komponenter som exempelvis komponent 4881759, vilken har en total 
orderfrekvens på 42 gånger per halvår, också klassats som en C-komponent och 
endast placerats i NF i mån av plats då den inte ingår i en A-variant. Men det 
skulle kunna vara så att komponenten ingår i en A- eller B-variant i en annan 
produktfamilj vilket ändå gör att den SKA eller BÖR placeras i NF. Utifrån det 
här resonemanget inser författarna att hänsyn måste tas till helheten och därmed 
inkludera hela produktsortimentet i analysen för att definitivt kunna avgöra vilka 
komponenter som ska placeras i NF.  

Det resultat som tagits fram har dock endast baserats på produktfamilj Sektor utan 
hänsyn till resterande produktfamiljer. För att undvika suboptimering som i det 
här exemplet bör därför hänsyn även tas till resterande produktfamiljer. I det här 
projektet var detta dock inte möjligt på grund av tidsbegränsning. Eftersom det 
endast fanns möjlighet att analysera en produktfamilj ansåg författarna att det var 
lämpligt att skapa ett verktyg för fortsatta analyser, vilket är beskrivet i föregående 
kapitel. Genom att analysera helheten med hjälp av det verktyg som presenteras i 
kapitel 5, Nulägesanalys och förbättringsförslag, anser författarna att ett mer 
trovärdigt resultat erhålls. Resultatet för produktfamilj Sektor skulle kunna se 
annorlunda ut om analysen görs med hänsyn till samtliga produktfamiljer. Detta 
eftersom det skulle kunna innebära att komponenter som i resultatet ingår i en B- 
eller C-variant tillhör en A- eller B- variant i någon annan produktfamilj. Det 
resulterar i att en komponent som klassas som en C-komponent i produktfamilj 
Sektor kan klassas som en A- eller B-komponent i en annan produktfamilj, vilket 
gör att den då SKA eller BÖR placeras i NF.  
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Då analysen är baserad på helheten kan även resonemang föras kring de 
komponenter som endast tillhör en C-variant, men trots det är placerade i NF, då 
dessa kanske bör flyttas ner till GF för att kunna lämna plats i NF åt komponenter 
som ingår i en A- eller B-variant. Om samtliga produktfamiljer inkluderas i 
analysen kommer som nämnts hänsyn tas till helheten, dock är följden av detta en 
mer komplex analys. Detta eftersom ju fler varianter som tas med desto mer 
komplex blir analysen. Dels krävs det mer tid till att samla in information och data 
som behövs för att kunna genomföra analysen, men även på grund av att det blir 
mer information att hålla reda på. 

Det verktyg som skapats anses av författarna vara ett bra hjälpmedel vid 
genomförandet av ABC-analysen för att slutligen kunna avgöra vilka komponenter 
som bör prioriteras för placering i NF. Det finns dock ytterligare faktorer att ta 
hänsyn till för att kunna använda verktyget fullt ut. Exempelvis bör hänsyn tas till 
förrådens fyllnadsgrad eftersom de komponenter som ingår i C-varianter endast 
kan placeras i NF i mån av plats. Dessutom kan det vara fördelaktigt att se över 
inköpskvantiteter för att säkerställa att de är lämpliga. Om inköpskvantiteten är 
för stor medför det höga lagernivåer, vilket kräver mer plats i förråden och 
därmed plats för färre olika sorters komponenter. Ytterligare en aspekt som kan 
vara av betydelse att beakta är komponenternas storlek. 

En förbättring som nämnts i analysen är en strukturering av materialtorget (MT). 
En lösning skulle vara att alla pallar i en order ställs i anknytning till varandra, 
vilket i detta fall kan vara svårt att genomföra eftersom pallar kommer från olika 
förråd och vid olika tidpunkter. Dessutom är en svårighet med att skapa struktur 
på MT att antalet pallar är för stort i förhållande till ytan. Men genom att placera 
komponenter som tillhör samma order i samma förråd, skulle antalet pallar 
minskas och därmed frigöra yta på MT. Om komponenterna kommer från samma 
förråd skulle detta även innebära att komponenterna kommer vid samma tidpunkt 
till MT, med förutsättningen att de plockas på en gemensam pall. Struktureringen 
på MT skulle kunna utvecklas genom en visuell indikation som visar när samtliga 
ingående komponenter i en order finns på plats. Detta skulle enligt författarna 
underlätta för materialaren och troligen minska eventuella materialbrister då de 
kan upptäckas i ett tidigare skede. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som använts i projektet har bestått av att via observationer och 
intervjuer göra en kartläggning av nuläget samt utifrån litteraturstudier göra 
analyser av hur nuläget ser ut. Observationerna och intervjuerna har gjorts med 
personer på olika avdelningar i företaget för att få en beskrivning av verksamheten 
från olika perspektiv. Detta anses av författarna vara en viktig faktor för att skapa 
en sanningsenlig bild av verksamheten och för att öka projektets trovärdighet och 
därmed också validitet. För att öka projektets validitet har dessutom ständig 
återkoppling med handledare och medarbetare på företaget gjorts, för att 
säkerställa att tolkningar, observationer och inhämtad information varit korrekta. 
Delar av rapporten har även lämnats för granskning med jämna mellanrum för att 
undvika misstolkningar och felaktig information.  
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Kartläggningen av nuläget har beskrivits i ord, men också genom ett 
materialflödesschema och processchema som visar materialflödet från förråd till 
monteringslina. Anledningen till att nuläget beskrivs i både ord och med olika 
scheman är för att underlätta och öka förståelsen hos läsaren. Dessutom 
presenteras processchema och materialflödesschema i teorin som ett användbart 
verktyg för att skapa en bra överskådlighet och läsbarhet. De symboler som 
användes för att beskriva nuläget är tagna från teorin, då dessa är vanligt 
förekommande och känns igen av läsare som har kännedom om ämnesområdet. 

När nulägesanalysen gjordes kom författarna fram till att prioriteringen av 
komponenter som ska placeras i nya förrådet (NF) var en viktig faktor för att 
förbättra materialhanteringen mellan förråd och montering. Metoden som 
användes för att identifiera vilka komponenter som bör prioriteras i NF var ABC-
analys baserad på orderfrekvens. ABC-analysen valdes som verktyg då den 
presenteras i teorin som en lämplig metod för att klassificera komponenter i olika 
grupper. Dessutom har liknande analyser gjorts tidigare i utbildningen vilket gör 
att författarna har tidigare information om hur analysen utförs. Det som begränsar 
analysens trovärdighet är att de siffror på orderfrekvens som användes endast 
baseras på statistik från ett halvår tillbaka. Författarna anser att trovärdigheten 
hade ökat om statistik från ett år tillbaka hade använts, då det omfattar en hel 
säsong och därmed fångar upp eventuella säsongsvariationer. Eftersom projektet 
genomfördes inom en begränsad tid fanns inte möjlighet att inkludera samtliga 
varianter i ABC-analysen, utan endast en produktfamilj och dess varianter valdes 
ut. Detta begränsar även analysens trovärdighet eftersom det medför att 
suboptimering uppstår och inga definitiva åtgärder kan vidtas då hänsyn måste tas 
till helheten. Därför skapades ett verktyg till företaget, att tillämpa på hela 
produktsortimentet och därmed använda ett helhetstänk.  

Projektets pålitlighet, dvs. reliabilitet, anses av författarna vara god. Detta då 
metod och genomförande är tydligt beskrivet. Dock kan reliabiliteten vad gäller de 
data som samlats in diskuteras eftersom olika IT-system används i företaget. 
Dessutom kan information skilja sig beroende på från vem i företaget som 
informationen kommer från. Men som tidigare nämnts har information samlats in 
från flera olika medarbetare och synvinklar, detta för att öka projektets reliabilitet.  
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6.3 Slutsats och framtida studier 

Projektets syfte anses av författarna ha uppnåtts genom att potentiella 
förbättringar har identifierats utifrån kartläggningen av nuläget. Dessutom har 
författarna visat på vad föreslagna förbättringar kommer innebära för företaget 
om dessa införs i verksamheten och på så sätt förbättra den interna 
materialhanteringen.  

Den viktigaste delen för att förbättra den interna materialhanteringen mellan 
förråd och montering, genom att minska hantering och förflyttning av material, 
ansågs av författarna vara att prioritera rätt komponenter i nya förrådet (NF). 
Genom en ABC-analys som är gjord på variantnivå kan komponenter klassificeras 
och utifrån det prioriteras i NF. Dock har inte hela produktsortimentet analyserats 
i projektet, utan enbart en produktfamilj. För att vidare analysera hela 
produktsortimentet har ett verktyg utvecklats till företaget. Det verktyg som 
skapats anses av författarna vara ett bra hjälpmedel vid genomförandet av ABC-
analysen för att slutligen kunna avgöra vilka komponenter som bör prioriteras för 
placering i NF. Men för att kunna dra några slutsatser om vilka komponenter som 
bör prioriteras för placering i NF krävs att hela produktsortimentet analyseras. 
Verktyget bör även kompletteras för att kunna användas fullt ut genom att ta 
hänsyn till andra faktorer så som fyllnadsgrad, inköpskvantiteter och 
komponenternas storlek. För framtida arbete med verktyget bör även en 
undersökning göras för att se över om det finns något stöd, för att göra en ABC-
analys baserat på orderfrekvens per variant, i de IT-system som används i 
företaget. Detta för att göra arbetsgången mer automatiserad och därmed spara 
tid.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

I tabellen nedan visas de varianter som tillhör produktfamilj Sektor samt 
orderfrekvens per variant. 

 

 

  

Variant

Antal order 

2010-09-03 till 

2011-03-03 Variant

Antal order 

2010-09-03 till 

2011-03-03 

17402 28 17407-160 0

17403 24 17403-190 0

17401 5 17401-300 0

17402-300 4 17401-161 1

17403-300 3 17402-1018 1

17404 2 17402-1017 1

17402-101 5 17403-185 0

17407 6 17401-101 1

17402-1011 6 17401-299 2

17403-299 2 17401-368 1

17403-101 3 17403-1015 0

17402-299 5 17402-1015 0

17403-160 5 17402-137 0

17404-160 4 17404-222 0

17402-297 4 17403-1020 0

17402-368 5 17402-1014 0

17407-300 3 17402-1010 0

17404-300 0 17403-1019 0

17403-1018 0 17407-101 0

17402-160 3 17403-1008 0

17403-368 5 17402-34 0

17402-185 1 17402-1007 0

17403-1021 1 17404-136 0

17407-299 1 17404-1005 0

17404-101 1 17402-1016 0

17403-137 0 17402-1013 0

17403-1003 1 17403-1016 0

17400 2 17401-34 0

17403-34 1 17401-191 0

17402-190 2 17402-1012 0

17403-1000 0 17402-1019 1

Totalt 132
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8.2 Bilaga 2 

ABC-analys av produktfamilj Sektor baserat på orderfrekvens från 2010-09-03 till 
2011-03-03. 

 

Variant

Antal order 

2010-09-03 till 

2011-03-03 Procentandel

Ack. 

Procentandel Klassificering

17402 28 20,000% 20,00% A

17403 24 17,143% 37,14% A

17407 6 4,286% 41,43% B

17402-1011 6 4,286% 45,71% B

17401 5 3,571% 49,29% B

17402-101 5 3,571% 52,86% B

17402-299 5 3,571% 56,43% B

17403-160 5 3,571% 60,00% B

17402-368 5 3,571% 63,57% B

17403-368 5 3,571% 67,14% B

17402-300 4 2,857% 70,00% C

17404-160 4 2,857% 72,86% C

17402-297 4 2,857% 75,71% C

17403-300 3 2,143% 77,86% C

17403-101 3 2,143% 80,00% C

17407-300 3 2,143% 82,14% C

17402-160 3 2,143% 84,29% C

17404 2 1,429% 85,71% C

17403-299 2 1,429% 87,14% C

17400 2 1,429% 88,57% C

17402-190 2 1,429% 90,00% C

17401-299 2 1,429% 91,43% C

17402-185 1 0,714% 92,14% C

17403-1021 1 0,714% 92,86% C

17407-299 1 0,714% 93,57% C

17404-101 1 0,714% 94,29% C

17403-1003 1 0,714% 95,00% C

17403-34 1 0,714% 95,71% C

17401-161 1 0,714% 96,43% C

17402-1018 1 0,714% 97,14% C

17402-1017 1 0,714% 97,86% C

17401-101 1 0,714% 98,57% C
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17401-368 1 0,714% 99,29% C

17402-1019 1 0,714% 100,00% C

17404-300 0 0,000% 100,00% C

17403-1018 0 0,000% 100,00% C

17403-137 0 0,000% 100,00% C

17403-1000 0 0,000% 100,00% C

17407-160 0 0,000% 100,00% C

17403-190 0 0,000% 100,00% C

17401-300 0 0,000% 100,00% C

17403-185 0 0,000% 100,00% C

17403-1015 0 0,000% 100,00% C

17402-1015 0 0,000% 100,00% C

17402-137 0 0,000% 100,00% C

17404-222 0 0,000% 100,00% C

17403-1020 0 0,000% 100,00% C

17402-1014 0 0,000% 100,00% C

17402-1010 0 0,000% 100,00% C

17403-1019 0 0,000% 100,00% C

17407-101 0 0,000% 100,00% C

17403-1008 0 0,000% 100,00% C

17402-34 0 0,000% 100,00% C

17402-1007 0 0,000% 100,00% C

17404-136 0 0,000% 100,00% C

17404-1005 0 0,000% 100,00% C

17402-1016 0 0,000% 100,00% C

17402-1013 0 0,000% 100,00% C

17403-1016 0 0,000% 100,00% C

17401-34 0 0,000% 100,00% C

17401-191 0 0,000% 100,00% C

17402-1012 0 0,000% 100,00% C

Totalt 140 100,000%
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8.3 Bilaga 3 

Verktyg för prioritering av komponenter i nya förrådet (NF). 

 

 

 


