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Abstract 

The aim of this report is to investigate how the work handling at the department 
for arriving goods at EFG in Tranås is working, as well as how it could be 
improved and made more effective. EFG is a corporation who process and sell 
office furniture. The company is working with a project concerning delivery 
precision, the subject is therefore particularly interesting from the perspective 
of delivery accuracy. The number of orders has increased notably during the 
fall of 2005 and the spring of 2006. This has led to new demands at the 
department for arriving goods and the topic is as a result of that important also 
from this point of view. 

Interviews and investigations have been conducted at location since no written 
material earlier has been made in the topic. A description of the main flows at 
the department and how they are being handled has been the results of those 
investigations. The amount of material arriving is to great to be handled 
without problems. Large quantities are received in intervals in the current 
situation. Those quantities demands storage which are impossible to house in 
the existing storerooms in the building. The goods must be moved several times 
and the handling becomes unnecessarily inconvenient. It is impossible to carry 
out the quality controls in a fashionable manner as a result of this, simply as 
there is no time for it, which may lead to faults ad problems further on in the 
refinement process. The result of the analysis shows that a combination of 
measures could be appropriate to prevent this. The measures include the 
introduction of a new identification system to make the registration of goods 
easier and faster. It is also recommended to buy the goods loaded on EUR-
pallets, which means that no reloading will be necessary. Finally EFG is 
proposed to increase their cooperation with their suppliers and order smaller 
and more frequent deliveries.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur arbetshanteringen på 
godsmottagningen hos EFG i Tranås ser ut, samt hur denna skulle kunna 
förbättras och effektiviseras. EFG är en koncern som producerar och säljer 
kontorsmöbler. Företaget arbetar med ett leveransprecisionsprojekt och ämnet 
är därför extra intressant ur ett leveranssäkerhetsperspektiv. Orderingången har 
ökat markant under hösten-05 och våren-06, detta har lett till nya krav på 
godsmottagningen varför ärendet är aktuellt även ur denna synvinkel. 

För att utreda hur arbetshanteringen ser ut har undersökningar och intervjuer 
genomförts direkt på plats, då inget skriftligt material har funnits att tillgå i 
ämnet. Detta har resulterat i en beskrivning av de huvudsakliga flödena på 
avdelningen och hur de hanteras. Vidare kan konstateras att mängden 
inkommande material är större än vad som kan hanteras problemfritt. I nuläget 
inkommer stora kvantiteter med mellanrum vilket kräver en mellanlagring som 
inte kan inhysas i befintliga förråd i fabriken. Konsekvensen av dessa båda 
problem blir en omständlig hantering med många onödiga omförflyttningar. 
Detta resulterar i att stickprovskontrolleringen uteblir, då tid för detta ej finns 
tillgängligt, vilket kan resultera i problem längre fram i förädlingskedjan. 
Resultatet av analysen visar att en kombination av flera åtgärder kan vara 
lämpliga för att åtgärda detta. Åtgärderna inkluderar införande av ett nytt 
identifieringssystem för att registreringsarbetet skall förflyta snabbare. Vidare 
rekommenderas att godset köps in lastat på EUR-pall så att omlastning ej krävs, 
utökad leverantörssamverkan samt mindre och tätare inleveranser.  

 

Nyckelord 

Godsmottagning, materialhantering, materialflöden, leveransservice, 
kvalitetskontroller. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 EFG:s bakgrund 

EFG är en företagskoncern som producerar och säljer möbler och all den 
inredning som behövs för att inreda kontor och offentliga miljöer. 
Organisationen är huvudsakligen uppdelad i två delar. Den ena består av de 
producerande företagen inom organisationen, dessa finns idag i Tranås, Sverige 
och i Finland. I Tranås finns två fabriker. En av fabrikerna producerar bord, 
skåp, hyllor, och annan inredning bestående av spån- eller mellaminskivor. 
Även företagets ledning och administration är förlagd i samma byggnad som 
fabriken. Den andra fabriken tillverkar skärmväggar och stolar. Fabriken i 
Finland tillverkar stoppade möbler såsom soffor och fåtöljer. Den andra delen 
av koncernen består av säljbolag. Det finns ett säljbolag för varje land EFG 
verkar mot.  

     

Figur 1. Exempel på EFG:s produkter 

 

Företaget grundades i Tranås 1885 av K G Andersson och fick namnet Kågens. 
Ursprungligen tillverkade företaget pinnstolar men kom så småningom att 
utöka sitt sortiment. 1972 slogs Kågens samman med två andra företag som 
hade köpts upp och fick då namnet NKR, Nygrens, Kågens, Rosengrens, efter 
de tre sammanslagna företagen. 1984 köpte Ebbe Krook upp företaget och det 
är Ebbe med familj som fortfarande idag äger majoriteten av företagets aktier. 
Ebbe fortsatte att köpa upp företag och 1993 döptes organisationen om till 
EFG, för att samla alla ursprungliga företag under ett gemensamt namn.  
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EFG står för European Furniture Group, dvs. Europeiska Möbelgruppen. I 
namnet kan man läsa in det mål som ägaren Ebbe Krook satte för företaget – att 
bli en stor aktör inom kontorsmöbler i hela Europa. Under nittiotalet sattes 
målet att EFG skulle bli en av de 10 största, inom kontorsmöbler, år 2000. Efter 
flera år av strategiska företagsförvärv och ökad omsättning, var man år 2000 
den sjunde största aktören i Europa inom sin marknad. Det nya målet blev då 
att man skulle vara bland de fem största i Europa år 2008.  

Under 2003 minskade efterfrågan inom hela marknaden av kontorsmöbler. För 
första gången på många år fick EFG känna av dalande försäljningssiffror och 
resultatet av detta ledde till åtstramningar inom organisationen. Under andra 
halvan av 2005 och våren 2006 har efterfrågan och orderingången åter ökat, 
vilket har lett till att företaget många veckor producerar över prognos. 

1.1.2 Ämnesområdets bakgrund 

EFG driver ett projekt som innebär att företaget skall ha en leveransprecision 
mot kund som konstant skall vara minst 96 %. Företaget arbetar med tre olika 
leveranskoncept. Beroende på vilket koncept kunden valt skall tiden mellan 
lagd order och leverans till kund skall vara 5-30 arbetsdagar. Projektet med 
leveransprecision innebär alltså att 96 % av alla order skall levereras korrekt, 
på utsatt tid. För att förbättra leveransprecisionen undersöker fabriken i Tranås 
flera olika delar av organisationen. En del av leveranskedjan är 
godsmottagningen där allt material som ankommer till företaget tas emot och 
hanteras. Godsmottagningen i Tranås är uppdelad på tre ankomsthallar. 
Ankomsthall 1 och 2 ligger i fabriken där möbler av spån- och mellaminplattor 
tillverkas och ankomsthall 3 ligger i stolsfabriken. Sammanlagt arbetar 6 
personer på godsmottagningen, 3 på ankomst 1, En person på ankomst 2 och 
två personer arbetar på ankomsthall 3. Dessutom tillhör en sjunde person 
avdelningen, men han arbetar på ett specialförråd där personal hämtar ut gods 
med hög kapitalbindning. Därför ingår han ej i den här rapportens 
undersökning. Tidigare har ingen kartläggning eller arbetsspecificering för hur 
arbetet skall gå till gjorts för avdelningen. När orderingången avtog, minskades 
bemanningen på godsmottagningen med 1, 5 tjänst till de sex tjänster som finns 
idag. Idag är belastningen på avdelningen högre än när nedskärningen gjordes. 
Flera förändringar har skett under de senaste åren som har förändrat 
förutsättningarna på avdelningen för godsmottagningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att kartlägga hur arbetssättet på ankomsthallarna ser ut 
och att ta fram förslag på hur arbetet skulle kunna förbättras och effektiviseras.   
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1.3 Mål 

Målet med arbetet är att följande resultat skall uppnås: 

• En beskrivning av hur arbetet på ankomsthallarna ser ut, som inkluderar 
vilka problem som styr arbetet.  

• Förslag på åtgärder som kan förbättra och effektivisera arbetet på 
ankomsthallarna.  

 

1.4 Metod 

För att undersöka hur arbetssättet på godsmottagningen ser ut skall en 
kartläggning av flödet för en eller flera godstyper genomföras. Denna 
kartläggning skall fokusera på ankomstterminal 1 & 2. Kartläggningen kommer 
att bygga på intervjuer och undersökningar direkt på plats, då inget skriftligt 
material finns att tillgå som underlag. Utifrån en analys av gjorda kartläggning 
skall sedan förslag på förbättringar tas fram. Vidare skall resultatet av 
kartläggningen och analysen jämföras med de förutsättningar som finns på 
godsmottagning 3, för att kunna applicera förbättringsförslagen även på denna. 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas genom att kartläggning och analys endast sker av de tre 
ankomsthallarna, ej de händelser som sker innan eller följer därefter. Vidare 
avgränsas arbetet genom att kartläggningen koncentreras till ankomsthall 1 & 
2. När resultatet av analysen för kartläggningen av dessa är framtagen, kan det 
även appliceras på ankomsthall 3 genom en jämförelse av vilka skillnader som 
finns i förutsättningar som finns.   

 

1.6 Rapportens disposition 

Rapporten är uppdelad i fem delar, teoretisk referensram, genomförande, 
resultat, analys och slutsats och diskussion. 

Den teoretiska referensramen behandlar aktuell teori inom ämnesområdet för 
rapporten. Genomförandedelen beskriver hur arbetet med examensarbetet lagts 
upp och hur fakta har anförskaffats. Avsnittet resultat redogör för vilka resultat 
som uppnåtts i enlighet med uppställda mål. Vidare genomförs en analys av 
resultatet och den teoretiska referensramen i stycken Analys. Rapporten 
avslutats med avsnittet slutsats och diskussion där egna tankar och funderingar 
kring ämnesområdet för rapporten presenteras. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Materialanskaffning 

Inköp innebär alla de aktiviteter som ingår i arbetet med att införskaffa varor 
och tjänster på ett industriellt företag (Bjørnland, Persson, Virum, 2003). 
Företag gör många olika typer av inköp både de typiska materialinköpen till 
produktion, men också kringmateriel, kontorsmaterial, logistik- och 
transporttjänster etc. Inköpsprocessen kan delas in i sju olika steg; utveckling 
av inköpsspecifikation, val av leverantör, kartlägga pris, utarbeta inköpsorder, 
följa upp leverans, ta emot och godkänna produkter, godkänna leverantörens 
faktura för betalning. Godsmottagningen är alltså en del av inköpsprocessen. 
Inköpet har betydelse för de flesta avdelningarna i ett företag. Ett beslut om 
vem man skall köpa av och hur ofta varor skall köpas in får verkningar igenom 
hela företaget. Köps för lite gods in, blir lagerhållningskostnaderna låga, men 
produktionen kan inte producera och färdigvarulagret töms. Då kunden inte har 
tillgång till varor förlorar företaget i försäljning. Köps mycket varor in vid varje 
inköp, uppstår inte sådana problem. Kvantitetsrabatter kan ofta erhållas vid 
stora inköp vilket ger en god inköpsbudget. Risken är dock stor för att 
företagets lagerhållningskostnad ökar, vilket ofta är en väsentlig kostnadspost. 
Dessutom blir företaget känsligt för svängningar i efterfrågan och riskerar att 
stå med stora lager av varor som ej kan säljas. Traditionellt sett har priset varit 
den viktigaste, och ofta enda faktorn, inköp har haft att ta hänsyn till. Dagens 
synsätt betonar vikten av att se till de totala kostnaderna (Bjørnland, Persson, 
Virum, 2003). 

Det är en stor utmaning för materialanskaffningen att synkronisera tillgång och 
efterfrågan (Jonsson, Mattsson, 2005). Behovet av en artikel skall sammanfalla 
så tätt inpå leverans, och därmed tillgången av artikeln som möjligt. Sker en 
leverans för tidigt uppstår onödig kapitalbindning. Skulle en leverans ske för 
sent uppstår en brist av artikeln, och därmed störningar i produktionen och 
försämrad leveransservice till kund. När ekonomiska överväganden görs i 
samband med anskaffning av material finns det många olika faktorer man kan 
välja att ha som utgångspunkt. ”Total cost of ownership” är ett begrepp som 
innebär att hänsyn inte enbart tas till inköpspriset utan istället fokuserar man på 
totalkostnaderna, som alla delar av materialanskaffningsprocessen tillsammans 
resulterar i. Direkta anskaffningskostnader såsom inköpspris, transport- och 
tullkostnader är exempel på kostnadsposter som inkluderas i begreppet. Även 
indirekta kostnader utvärderas i konceptet. Exempel på sådana kan vara 
fakturerings- och orderadministrationskostnader, materialflödesrelaterade 
kostnader för flödeskontroll, lagerhantering, materialhantering, returflöden 
samt mer långsiktiga förebyggande kostnader (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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2.2 Materialhantering 

Materialhantering omfattar förflyttning av material på korta distanser (Murphy, 
Wood, 2004). College– och Industrirådet i materialhanteringsutbildning i USA 
har tagit fram en lista med 24 materialhanteringsprinciper. Principerna är 
användbara när man implementerar ett nytt system eller när man utvärderar och 
felsöker ett system som inte fungerar väl. Några av principerna är: 

• Minimum förflyttningsprincipen - System bör konstrueras så att laster 
färdas kortast möjliga sträcka. 

• Energiprincipen – Reducera den energikonsumtion som 
materialhantering orsakar. 

• Datoriseringsprincipen – Betonar användandet av datorer, både för att 
sköta individuella enheter av utrustning och stora försörjningskedjor. 
Datorer tillåter ett bättre och snabbare användande av information. 
Materialflöden integreras med informationsflöden.  

• Systemflödesprincipen – Kräver att flödet av material hanteras på ett 
ordningsamt, strukturerat och logiskt sätt 

• Kostnadsprincipen – Alla materialhanteringsalternativ innebär kostnader 
och dessa måste noggrant övervägas som systemet utformas. Alla 
investeringsförslag skall godkännas av ledningen.  

 

2.3 Logistik 

Godsmottagningens administrativa uppgifter är att bekräfta att gods av en viss 
mängd har mottagits och tidpunkten när det skedde. Godsmottagningen skall 
också dokumentera var godset har placerats (Lumsden, 1998). Lossning och 
lastning utgör normalt en flaskhals i terminalverksamhet (Jonsson, Mattsson, 
2005). Det är särskilt fallet vid lastbilsterminaler. Där uppstår ofta köproblem 
på morgnar och kvällar, då belastningen är ojämn och som högst vid dessa 
tidpunkter. På grund av denna obalans i beläggningen kan terminaler tvingas 
vara kraftigt överdimensionerade. En annan åtgärd kan vara att fördela 
lossningstiderna jämnare över dygnet även om det inte alltid är optimalt ur 
transportplaneringssynvinkel. Det finns många logistiktjänster som kan 
tillhandahållas utöver den traditionella logistiken, som innebär förflyttning av 
gods från en plats till en annan. Dessa logistikrelaterade tjänsterna avser att 
tillföra kunden ett värde och kan exempelvis vara hur enkelt det är att lägga en 
order, möjlighet att packa produkterna i kundens förpackningar eller förse 
förpackningar med streckkoder för att det skall bli enklare för kunden att 
hantera godset (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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2.3.1 Interna transporter 

Termen interna transporter används då företag äger och använder egna truckar, 
lastbilar, skepp eller flygplan (Murphy, Wood, 2004). De flesta företag nyttjar 
den formen av logistik då de har en bil eller lastbil som gör ärenden runt 
fabriken och kör till postkontoret. Det är också vanligt att större företag 
använder sig av egna, privatägda lastbilar och släp för att hämta och leverera 
gods. Det innebär att företaget kan tillhandahålla bättre kundservice. Vidare 
erbjuder lastbilarna bra reklammöjligheter genom företagets logga längs 
sidorna. En verksamhet som använder sig av både egna och externa transporter 
kan minimera sina kostnader genom att bruka det mest effektiva transportsättet 
i varje enskilt fall. Interna transporter innebär dock en organisation som kan 
planlägga rutter som fyller och utnyttjar bilen maximalt i båda färdriktningar 
(Murphy, Wood, 2004). 

 

2.4 Leveransprocess 

Leveransprocessen består av flera steg och kan inkludera leveransavtal, 
leverantörsbevakning, leveransavisering och leveransmottagning (Jonsson, 
Mattsson, 2005). 

Ett leveransavtal skall utformas, när ett avtal om beställning av order ingås, för 
att säkerställa vilka villkor som gäller för leverantör och kund. Ett sådant 
leveransavtal kan utformas på många olika sätt. Det kan innefatta 
ansvarsområden för leverantör och kund, standard av utbyte av information, 
orderkvantiteter, enhetslaster, priser, kvantitetsrabatter, 
förpackningsspecifikationer, godsmärkning, transportdokumentation, 
leveransvillkor etc. Leveransvillkor kan exempelvis innefatta vid vilka 
tidpunkter varan skall levereras, leveranstid, var varan skall levereras, vem som 
betalar fraktkostnaden etc. (Jonsson, Mattsson, 2005).  

Leverantörsbevakning är en metod som används för att säkerställa att leverans 
sker vid överenskommen tidpunkt. Det innebär att information skickas till 
leverantören om när leverans förväntas ske. Denna tidpunkt baseras på 
överenskommelsen som gjordes vid beställningstillfället. Det är väsentligt att 
godset levereras vid denna överenskomna tidpunkt. En försenad leverans kan 
till exempel resultera i produktstörningar, missnöjda kunder och utebliven 
försäljning. En för tidig leverans är inte heller gynnsam då den förorsakar bland 
annat onödig kapitalbindning, stör de ordinarie materialflödena och kräver 
onödigt lagerutrymme (Jonsson, Mattsson, 2005).  
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För att informera kunden om att leverans är på väg kan leveransavisering 
användas. Syftet med informationen är att förvarna om att leverans är på gång 
så att godsmottagning och kvalitetskontroll kan förberedas. Ytterligare ett 
ändamål kan vara att överföra information om lastning och packning så att 
identifiering, mottagningskontroll och eventuell vidaretransport underlättas. 
Leveransavisering används i stor utsträckning av leverantörer till företag med 
repetitiv tillverkning (Jonsson, Mattsson, 2005).  

När leveransen är framme hos kunden är det dags för leveransmottagning och 
ankomstkontroll. Det innebär att godset tas emot en kontroll utförs för att 
säkerställa att leveransen är korrekt och stämmer överens med den beställda 
ordern. Detta sker genom att godsmottagningen gör en ankomstrapportering då 
information från godsets följesedel läses av och registreras. Även omlastning 
av löst gods till pall eller andra förpackningar kan ske i detta steg. Kontrollen 
av godset kan ske olika utföranden. Den kan omfatta yttre avsyning för att se 
om varan har några synliga skador, kontroll av kvantiteten eller en 
kvalitetskontroll. Eventuella avvikelser, som upptäcks vid kontrollen, noteras 
och ligger till grund för reklamationer. När leveransen är kvantitets- och 
kvalitetsgodkänd läggs den in i lager eller transporteras direkt in till aktuellt 
förbrukningsställe i verkstaden (Jonsson, Mattsson, 2005). 

 

2.5 Leveransserviceelement 

Det har blivit allt svårare att ta marknadsandelar enbart med hjälp av goda 
produktegenskaper (Bjørnland, Persson, Virum, 2003) Bra produkter har blivit 
en förutsättning inom de flesta branscher. Det har därför blivit vanligt att 
företagen inriktar sig på att ge kunden ett mervärde utöver själva produkten. 
Detta kan vara i form av exempelvis kvalitet eller service. Leveransservice är 
en samlingsterm, för flera olika element, som beskriver kundens uppfattning av 
kvaliteten på leverantörens logistiska verksamhet (Bjørnland, Persson, Virum, 
2003).  

Jonsson & Mattsson (2005) beskriver att leveransservicen kan uttryckas med 
hjälp av ett antal serviceelement eller som ett sammanvägt index av flera av 
dessa element. Vilket eller vilka element man använder sig av när man mäter 
sin leveransservice beror på situation och vilka faktorer som är viktiga för 
kunden. Några av de leveransserviceelement som är vanligt att använda är 
följande.  

• Lagerservicenivån – Avser i vilken utsträckning lagerförda artiklar kan 
levereras direkt från lagret till kund vid kundorder. 

• Leveranssäkerheten – Mäter leveransens kvalitet i termer av att rätt 
produkt levereras i rätt kvantitet. 
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• Leveransprecisionen – Avser i vilken utsträckning en leverans sker vid 
de tidpunkter som överenskommits med kunden.  

• Leveranstiden – är den tid som åtgår från att kundorder erhållits tills 
leverans kan ske. 

• Leveransflexibilitet – avser förmågan att anpassa sig till och tillmötesgå 
förändrade kundönskemål i överenskommen och redan pågående order. 

Bjørnland, Persson & Virum (2003) anser att flera faktorer är avgörande för att 
kunna förbättra och ge en konkurrenskraftig leveransservice. Bland annat är ett 
nära samarbete mellan leverantörer och användare och ett effektivt användande 
av informationsteknologi för att knyta samman alla aktörer i logistikprocessen 
betydelsefullt. Företaget måste också tänka långsiktigt och inkludera alla parter, 
i logistikprocessen, i planeringen, från leverantörer till kunder. De påpekar 
också att investeringar i leveransservice sällan ger omedelbara resultat, det är 
långsiktiga satsningar. Dålig leveransservice kan däremot resultera i snabba 
förändringar i företagets möjlighet att konkurrera, vilket kan ta mycket lång tid 
att återställa (Bjørnland, Persson, Virum, 2003). 

2.5.1 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerheten mäter leveransens kvalitet i termer av att rätt produkt 
levereras i rätt kvantitet (Jonsson, Mattsson, 2005). En låg leveranssäkerhet ger 
upphov till aktiviteter som annars hade varit onödiga. Medan en hög 
leveranssäkerhet gör att stora delar av det arbete som annars utförs på 
kundföretagets godsmottagning kan elimineras. Leveranssäkerheten definieras 
normalt som antal kundorder utan anmärkning från kund i förhållande till totalt 
antal levererade kundorder. En anmärkning kan exempelvis vara att levererade 
artiklar inte överensstämmer med överenskommet antal enligt följesedeln eller 
att artiklar inte uppfyller uppsatta kvalitetskrav (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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2.5.2 Leveransprecision 

Leveransprecision kallas också leveranspålitlighet. Begreppet syftar på i vilken 
utsträckning en leverans sker vid de tidpunkter som överenskommits med 
kunden (Jonsson, Mattsson, 2005). Det kan betecknas som dålig precision att 
leverera både för tidig och för sent. I verksamheter med små 
säkerhetsmekanismer kan konsekvenserna av låg leveransprecision bli mycket 
betydelsefulla. En hel monteringsanläggning kan exempelvis bli stillastående 
om man saknar en viss komponent då den inte har levererats vid 
överenskommen tidpunkt. Leveransprecisionen kan mätas på olika sätt. Ett sätt 
att bestämma den är att jämföra antalet leveranser som ankommit på utlovad 
tidpunkt med det totala antalet leveranser. Den utlovade leveranstidpunkten kan 
definieras som en dag eller ett tidsintervall. Används ett tidsintervall accepteras 
således en leverans som är någon dag för sen eller för tidig. Om leveransen 
skall koordineras med andra leveranser för att tillsammans ingå i en 
monteringsoperation accepteras inte för sen inleverans (Jonsson, Mattsson, 
2005).  

Bjørnland, Persson och Virum (2003) menar att man på senare år har sett klar 
tendens mot att kunderna ser leveransprecisionen som viktigare än 
leveranstiden. Orsaken till detta ligger i införandet av ”just-in-time” inom 
industrin. ”Just-in-time” är ett samlingsbegrepp eller en filosofi som innebär 
att, med hjälp av många olika tekniker och metoder, producera rätt varor vid 
rätt tidpunkt och endast i den mängd som behövs. Det vill säga att det spelar 
ingen roll om godset kommer snabbt eller om det tar lång tid bara det kommer 
precis när det har utlovats, varken förr eller senare. För att leverantören skall 
kunna ha full kontroll över leveranstiden, och därmed leveransprecisionen, är 
det vanligt att man använder sig av elektronisk leveransövervakning. En 
streckkod fästs på godset hos avsändaren. Streckkoden kan därefter läsas av på 
fler ställen under transporten till mottagaren. Det är ett sätt att öka säkerheten i 
leveranserna, och därmed minska behovet av att ha stora lager (Bjørnland, 
Persson, Virum, 2003). 

 

2.6 Leveranskontroll 

Det är viktigt att kvalitetskontrollera de kvantiteter som levereras till ett företag 
innan de placeras i lager (Jonsson, Mattsson, 2005). Ändamålet med 
kvalitetskontroller är att i högsta möjligaste grad säkerställa att de kvantiteter 
som finns i lagret går att använda i produktionen eller kan levereras till kund. 
En sådan kontroll kan göras i samband med godsmottagningen, i direkt 
anslutning till den egna produktionen eller hos leverantörens produktion. Utan 
kvalitetskontroller finns risker för att lagrat material inte kan användas eller 
levereras. Vilket medföljer att gods som ej kan uppbringas i tid lovas till 
kunder. Påföljder av detta kan vara stillastående produktion, tidsfördröjningar 
och förlorad goodwill hos kund (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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Statisk acceptanskontroll är en kontrollteknik som innebär att slutsatser kan 
dras om ett helt parti enheter genom att testa en eller flera provgrupper ur 
partiet (Bergman, Klefsjö, 2001). Anledningen till att det är önskvärt att endast 
testa ett begränsat antal, som sedan får vara representativt för hela partiet, är 
flera. Det är kostsamt att utföra kontroller dessutom är det inte alltid möjligt att 
testa samtliga produkter då viss provtagning innebär att produkten förstörs. 
Sekventiell provtagning är en vidareutveckling av konceptet som åstadkoms av 
amerikanen Abraham Wald (1902- 1950). Tekniken innebär att man jämför 
antal felaktiga enheter med antalet kontrollerade enheter, efter varje 
kontrollerad enhet. Beroende på resultatet kan därefter slutsatser dras huruvida 
ytterligare en enhet behöver testas eller om partiet kan godkännas eller avvisas. 
I Sverige var acceptanskontrollen den dominerande tekniken inom 
kvalitetsarbetet långt in på 1980-talet. Fortfarande används tekniken i viss 
utsträckning inom företagen, exempelvis vid mottagningskontroll från 
leverantörer (Bergman, Klefsjö, 2001).  

Demings 14 punkter 

W. Edward Deming har betytt mycket för utvecklandet av ett helt nytt 
kvalitetstänkande som innebär att kvalitet uppnås genom andra åtgärder än 
kvalitetskontroller (Bergman, Klefsjö, 2001). Demings filosofi innebär att 
företagsledningen helhjärtat måste engagera sig i kvalitetsfrågor för att skapa 
ett gynnsamt klimat och kan sammanfattas i 14 punkter. 

 

1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förändring. 

2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 

3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 

4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 

5. Förbättra ständigt varje process. 

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 

7. Betona ledarskap. 

8. Fördriv rädslan. 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 

10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället 

11. Avskaffa ackord. 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 
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13. Uppmuntra tillutbildning och vidareutveckling. 

14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen. 

En del av punkterna betonar vikten av leverantörssamverkan (Bergman, 
Klefsjö, 2001). Tidigare var det vanligt att inköp endast tog hänsyn till priset 
vid val av leverantör. Vilket ledde till dålig kvalitet på de levererade varorna 
vilket i sin tur ledde till problem i tillverkningen. För att förhindra allvarliga 
problem har ett system med omfattande kvalitetskontroller av ankommande 
partier använts. Det är emellertid dyrt och ineffektivt då det inte åtgärdar 
grunden till problemet. Genom att företag försöker bygga långsiktiga relationer 
med en eller ett fåtal underleverantörer för varje produkttyp kan 
förbättringsarbetet hos den leverantören påverkas aktivt. Då Deming påpekar 
vikten av att förhindra kvalitetsfel, genom förebyggande aktiviteter och 
processförbättringar. Därmed kommer felaktigheter och defekta enheter aldrig 
att uppstå. Det blir därför inte särskilt intressant att kontrollera redan 
producerade varor, genom exempelvis ankomstkontroll. Ett aktivt 
förbättringsarbete gentemot och tillsammans med leverantören gör att 
kontrollverksamheten på lång sikt kan elimineras. Deming menar att fel skall 
förebyggas eller åtminstone fångas upp så nära källan som möjligt. 
Verkligheten är emellertid inte alltid idealistisk så i vissa falla kan det 
fortfarande vara motiverat med viss kontrollverksamhet (Bergman, Klefsjö, 
2001). Även de administrativa kostnaderna som uppstår i samband med en 
affärstransaktion, dvs. de olika momenten från förfrågan till fakturering, kan 
vara mycket omfattande (Gadde, Håkansson, 1998). Genom ett nära samarbete 
med leverantörer och att tillsammans utarbeta ett system för att effektivisera 
detta informationsutbyte, kan ett företag göra stora besparingar.  

Kostnaden för att inte nå kvalitet är uppskattad till att vara 20-25 % av 
omsättningen i ett vanligt, typiskt produktionsföretag (Bjørnland, Persson, 
Virum, 2003). Kvalitetskostnader kan delas in i två huvudgrupper. Den ena 
kostnadsgruppen avser kostnader som är knutna till åtgärder för att förhindra att 
fel och defekter uppstår. Sådana kostnader är godtagbara för företaget. Den 
andra gruppen består av kostnader som uppstår på grund av uppkomna fel. 
Exempel på detta kan vara att företaget försöker minimera skadeverkningarna 
av det uppkomna felet genom att använda sig av expressfrakt istället för 
ordinarie frakt, att skaffa ersättningsprodukter då ordinarie produkter ej kan 
uppbringas, att betala ersättning etc. (Bjørnland, Persson, Virum, 2003). En 
vanlig metod, för ett företag och dess kunder, att upprätta och utvärdera ett 
kvalitetssystem är att använda sig av ISO-standarden 9000 (Lumsden, 1998). 
Det är en serie av internationella standarder som fungerar som modell för hur 
företagets kvalitetssystem ska utformas. Metoden innebär att företaget väljer en 
kvalitetsnivå som dess varor eller tjänster skall uppnå. Om ett företag uppfyller 
ISO-standardens kvalitetssäkringssystem kan det certifieras enligt ISO 9000, 
vilket kan vara ett viktigt konkurrensmedel. Det bör dock betonas att en 
certifiering inte är en garanti för hög kvalitet utan endast att företaget uppnår 
den förutbestämda kvalitetsnivån (Lumsden, 1998).   
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2.7 Kartläggning av materialflöden 

Processchema 
Materialflöden på ett företag kan kartläggas och analyseras med hjälp av 
scheman av olika slag. Dessa kan exempelvis användas som underlag för att 
åstadkomma effektivare hantering av material och interna transporter eller 
sänka genomloppstiderna. När sådana processcheman brukas för att kartlägga 
materialflöden använder man sig ofta av standardiserade symboler för att 
illustrera de olika typer av aktiviteter som kan förekomma. Detta för att enkelt 
få en överskådlighet av flödet (Jonsson, Mattsson, 2005). 

 

 

Figur 2. Exempel på vanliga symboler för kartläggning av materialflöden. (Jonsson, 
Mattsson, 2005) 

 

2.8 Identifieringssystem 

Identifieringssystem används för att automatiskt överföra data, dvs. för att 
identifiera objekt och ta upp information om dem och överföra informationen 
till ett datorsystem utan att någon manuell inmatning behöver ske.(Jonsson, 
Mattsson, 2005) Fördelen med att använda sig av identifieringssystem för att 
automatiskt överföra data är att det går snabbt att registrera ett objekt och att 
felregistreringarna blir betydligt färre än med manuella system. Dessutom 
frigör den personal från registreringsarbete. Det finns olika sorters 
identifieringssystem och de skiljer sig åt med avseende på i vilken grad de är 
automatiska respektive manuella samt hur mycket och vilken information de 
kan förmedla. Det faktum att de bygger på olika tekniker gör dem också mer 
eller mindre lämpliga i olika situationer. De olika identifieringssystemen skiljer 
sig också åt i hur stor grad de ger upphov till investeringar (Jonsson, Mattsson, 
2005). 

Operation, förädling Kontroll 

Transport, förflyttning 

Lagring 

Väntan eller 
annan 
tidsfördröjning 
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Streckkoder 

Streckkodssystemet är det vanligaste sättet för att automatiskt identifiera objekt 
(Jonsson, Mattsson, 2005). Det består av streckkoder och streckkodsavläsare. 
Streckkoderna skrivs ut som en serie lodräta linjer med olika bredd och 
mellanrum och fästs på det objekt som skall identifieras. Strecken och 
mellanrummen representerar olika tecken eller siffror. Det finns många hundra 
olika streckkodstyper. EAN (European Article Numbering) och UPC 
(Universal Product Code) är två vanliga typer som man använder sig av vid 
märkning av konsumentprodukter, såsom inom dagligvaruhandeln. Behöver 
man lagra mycket information kan man använda sig av tvådimensionella 
streckkoder. Dessa kan förmedla information som motsvarar ungefär en A4-
sida med text. Dessutom kan de lagra information av typen grafik och foton. 
Koder av sådant slag används bl.a. för identifiering av fraktsedels- och 
följesedelsinformation i samband med transporter. PDF 417 är den vanligaste 
tvådimensionella streckkoden. Den har egenskaper som gör att den är 
självverifierande och självkorrigerande. Det innebär att det går att läsa av 
koden trots att den är skadad, då den kan korrigera vissa felaktiga koder. PDF 
417 har en höger säkerhetsnivå än endimensionella streckkoder, förutom den 
högre lagringskapaciteten. Man läser av streckkoder med hjälp av olika sorters 
streckkodsavläsare. För enklare streckkoder som används exempelvis när 
materialhanterare registrerar orderbekräftelser, godsmottagning eller in- och 
uttag ur lager används manuella laserscanners. Tvådimensionella streckkoder 
fotograferas normalt med kamera men vissa koder kan också läsas av med 
laserscanner (Jonsson, Mattsson, 2005).  

RFID 

RFID står för Radio Frequency Identification och är en annan typ av 
identifieringssystem som förväntas öka kraftigt i användning i framtiden 
(Jonsson, Mattsson, 2005). Systemet använder sig av radiovågor för att 
automatiskt identifiera objekt. Information lagras i ett mikrochip i en så kallad 
RFID-tagg som fäst på de objekt som skall identifieras. Taggen för över 
informationen till en avläsare som konverterar radiovågorna till ett format som 
kan hanteras av en dator. Med RFID-systemet kan man överföra större 
mängder information än med sterckkodssystem. Då man använder sig av 
radiovågor behövs inte frisikt mellan objekt och avläsare för att identifiering 
och överföring av information. Detta gör att tidsåtgången för att läsa av objekt 
normalt är mycket mindre än för streckkodssystem. Exempelvis kan alla objekt 
i e lastbil avläsas på en gång med hjälp av RFID. Vissa element som vatten och 
metall kan dock störa kommunikationen mellan avläsare och objekt. Det krävs 
en radiofrekvensavläsare för att överföra informationen från en RFID-tagg. 
Dessutom krävs standardiserade kommunikationsprotokoll och radiofrekvenser 
för att kunna tolka ett RFID-meddelande (Jonsson, Mattsson, 2005). 
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2.9 Intervjuteknik 

Det finns många faktorer att ta i beaktande inför en intervju (Benjamin, 1981). 
Hur rummet, där intervjun skall ta plats, skall se ut är en fråga om tycke och 
smak, samt vad som finns att tillgå. Anteckningar och filer om andra 
intervjuade bör dock ej finnas synligt. Att på något sätt spara den information 
som samlas in är viktigt, för att minnas upplysningarna korrekt. Detta kan ske 
genom anteckningar eller inspelningar. I västerländsk kultur väcker inte 
anteckningar några negativa reaktioner. Tvärtom kan det ses som en brist på 
intresse att inte föra anteckningar. Det är dock viktigt att antecknandet inte 
kommer i vägen för intervjun. Att spela in intervjun på band ger exakta 
återblickar av vad som verkligen sades, men kan också vara svårare att hantera 
än anteckningar. Att spela in en intervju bör inte ha någon effekt på den 
intervjuade, som agerar normalt efter de första inledande minuterna. 
Anteckningarna eller inspelningarna skall behandlas konfidentiellt. Det är 
viktigt att inte överösa den intervjuade med frågor utan låta personen ifråga 
berätta. Intervjuaren bör noga beakta om frågorna som ställs är ledande eller 
inte. En fråga kan också vara öppen eller sluten, dvs. en öppen fråga eller mer 
av ett snävt påstående i frågeform. Beroende på hur frågan ställs uppfattar den 
utfrågade ämnet, och vad som skall besvaras, på olika sätt. Intervjuarens mål är 
att uppnå en kommunikation i dialogform snarare än en utfrågning (Benjamin, 
1981).  

Holstein, Gubrium (1995) anser att dagens intervjuteknik går ut på att 
maximera mängden påtaglig, tillförlitlig information snarare än att få reda på 
vad personen ifråga verkligen vet och kan. Om intervjuaren bara ställer rätt 
fråga, fås det svar som efterfrågas. Den traditionella synen innebär att 
intervjuaren ska undvika att färga eller påverka, den som utfrågas, genom att 
endast hålla sig till de exakta formuleringar som förberetts innan. 
Undersökningar visar att intervjuaren påverkar, även om föresatsen är den 
motsatta. Intervjuaren kan ta en mer aktiv del i intervjun. God 
bakgrundsinformation, förslag och infallsvinklar kan ge den intervjuade medel 
att uttrycka sin åsikt. Genom att behandla intervjun som ett möte där man 
träffar på någon och samtalar kan information som annars varit svårtillgänglig 
erhållas. Med hjälp av att vara medveten om att ovanstående problem existerar 
kan intervjuaren undvika att väva in egna värderingar och påverka den 
intervjuade (Holstein, Gubrium, 1995). 
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3 Genomförande 

3.1 Undersökning och kartläggning av arbetssätt. 

Det fanns inget skriftligt underlag för hur arbetet på ankomstavdelningen skulle 
se ut. För att undersöka hur arbetssättet gick till och kunna kartlägga flödena på 
avdelningen krävdes personliga iakttagelser kombinerat med intervjuer av 
personalen på avdelningen. Bakgrundsinformation om företaget och 
ämnesområdet gavs vid två intervjutillfällen med materialansvarige Anders 
Nordek. Vid båda tillfällena tillvaratogs informationen genom anteckningar. 
Anders har också fortlöpande under perioden informerats om arbetets 
fortlöpande samt i det avslutande skedet fått ta del av och verifiera innehållet i 
rapporten. Själva informationen och analysen i rapporten baseras på 
iakttagelser som gjorts genom att följa personalen i deras dagliga arbete. 
Intervjuer har genomförts med personalen på de aktuella avdelningar som 
omfattas av rapporten. Dessa samtal har bestått av fortlöpande frågor, som har 
dykt upp då tillvägagångssättet för rutiner och arbetet på avdelningarna har 
iakttagits, istället för att personalen har fått besvara hur de utför sina sysslor 
rent teoretiskt. Även i dessa fall har informationen antecknats. Benjamin (1981) 
anser visserligen att intervjun bör utföras i ett rum. Men det har varit mer 
praktiskt att följa de intervjuade och ställa frågor fortlöpande, eftersom det 
därmed har varit lättare att skapa en djupare och mer bildligt korrekt förståelse. 
För att minimera risken att resultaten påverkades av en person åsikter, som inte 
helt stämde överens med verkligheten, iakttogs och utfrågades flera personer 
om samma göromål och frågeställningar. Dessa arbetar enskilt, utom hörhåll 
från andra. Därmed har en enskildhet under intervjuerna kunnat skapas, även då 
inget enskilt rum funnits att tillgå. Dessutom har intervjutekniken inneburit att 
en mer dialogaktig kommunikation kunnat skapas vilket förespråkas av 
Benjamin (1981) och Holstein, Gubrium (1995). Undersökning inleddes och 
koncentrerades till ankomsthall 1. Till ankomst 1 anländer två huvudtyper av 
gods, spån- och mellaminplattor som kommer i stora mängder och mindre 
laster med småkomponenter. Då hanteringen av de två typerna är något skilda, 
dels pga. mängden ankommande gods och dels pga. förutsättningarna, gjordes 
en var sin kartläggning för de båda huvudtyperna. Därefter skapades en bild av 
arbetet på ankomsthall 2, vilket därmed blev mindre tidskrävande, eftersom 
många delar av arbetet är desamma som för ankomst 1 eller liknande. 
Avslutningsvis kunde resultaten appliceras på ankomst 3 genom att jämföra de 
likheter och skillnader i förutsättningar som fanns med de övriga 
ankomsthallarna och resultatet för dessa. 
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3.2 Analys av arbetssätt 

Parallellt med insamlandet av material, påbörjades en sammanställning av den 
införskaffade informationen. För att kunna sammanställa och utvärdera den 
insamlade datan korrekt, genomfördes litteraturstudier inom ämnesområdet. 
Informationen från litteraturen jämfördes med det sammanställda materialet 
från undersökningen av godsmottagningen. Utifrån jämförelsen av litteratur 
och en analys av avdelningen kunde problemområden konstateras. Rapporten 
avslutas med förslag på effektiviseringar av avdelningen och åtgärder för sagda 
problem.  
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4 Resultat 

Godsmottagningen på EFG i Tranås, är som tidigare nämnts i rapporten, 
uppdelad på tre olika ankomsthallar. Ankomst 1 och 2 är lokaliserade till 
fabriken som tillverkar möbler och ankomst 3 är förlagd på stolsfabriken. 
Fabriken där man tillverkar möbler ligger i två plan. I den övre våningen bereds 
alla spån och mellaminplattor samt tillverkning av skivor och stativ sker. I det 
undre våningsplanet produceras skåp och bokhyllor. Ankomsthall 1 (Ankomst 
1) ligger i det övre planet och allt material som används i tillverkningen på övre 
våningsplanet anländer dit. Ankomst 2 ligger i undre planet, dit anländer gods 
som används i monteringen på undre plan. Även färdigt material från 
underleverantörer, som ej skall förädlas ytterligare utan endast packas om och 
samordnas med andra artiklar för leverans, levereras till ankomst 2. Spån- och 
mellaminplattor är en betydande del av materialet som ingår i tillverkningen på 
undre plan. Då plattorna bereds i övre plan, är trycket på mängden 
inkommande gods större på ankomst 1 än ankomsthall 2. Distributionscentralen 
är lokaliserad jämte ankomsthall 2. Allt gods från övriga fabriker i EFG-
koncernen anländer dit. Även de artiklar som tillverkats i fabriken samt godset 
från underleverantörer samlas i distributionscentralen. Där packas och 
samordnas allt gods, som tillsammans bildar en komplett order, och skickas 
vidare för slutgiltig leverans till kund. På ankomst 3 tas allt ankommande gods 
till stolsfabriken emot. Tre personer arbetar på ankomst 1, varav en är ansvarig 
tjänsteman för godsmottagningen, en person arbetar på ankomst 2 och två 
personer på ankomst 3. 

 

4.1 Kartläggning av Ankomst 1 

Ankomst 1 tar huvudsakligen emot och kontrollerar gods som skall igenom 
tillverkningen på övre plan. Godset kan delas upp i två huvudtyper. Den största 
och mest skrymmande delen består av spånplattor och mellaminplattor, som 
kommer lastade på varandra, i stora staplar. Den andra typen av gods är andra 
typer av komponenter som används i tillverkningen såsom kantlister, lim etc. 
Utöver dessa två huvudflöden anländer också småpaket, som skall till olika 
personer eller avdelningar på företaget. Förutom de dagliga inleveranserna 
ansvarar avdelningen även för att ta emot ankommande reklamationer och 
returer. Vidare tar avdelningen även hand om kassationer från fabriken samt 
sköter kalibrering av mätinstrument. Dessa övriga arbetsuppgifter tas hand om 
lugnare dagar, vanligtvis någon gång i veckan.  
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4.1.1 Kartläggning av spån- och mellaminplattor. 

En aktivitet på godsmottagningen utbryter då en lastbil ankommer med spån- 
eller mellaminplattor. Travarna med plattor ställs i de flesta fall av på gården, 
utanför ankomsthallen. Detta då majoriteten av leveranserna ej är lastade på 
EUR-pall, när de kommer från leverantör. Spånplattor är en bristvara, de måste 
inhandlas utanför Sverige, då fliset används för att elda med i värmeverk här. 
EUR-pallar passar inte in i de tillverkande spånplatte-företagens 
flödesprocesser. De är därför inte villiga att leverera plattorna på pall utan de 
levereras på träklossar. En truckförare lastar om plattorna på EUR-pallar, för att 
de skall kunna hanteras vidare i fabriken. Travarna med plattor av mindre 
storlek skulle välta, när spännbanden som håller ihop dem vid leverans tas bort, 
om man inte lastade om dem. När en trave med plattor är omlastad ställer 
truckföraren på gården upp den på lastkajen till ankomsthall 1. Där hämtar en 
person på en mindre truck plattorna och stuvar in dessa på en 
mellanlagringsplats inne på godsmottagningen. 

  

Figur 3. Spånplattor tillfälligt avlastade på gårdsplanen och omlastning till EUR-pall.  

En tredje person kontrollerar efter det att antalet och sorten stämmer och att 
inga uppenbara, synliga skador finns på godset. Varje dag får personalen en 
lista, från inköpsavdelningen, med beräknade leveranser för dagen. Uppgifterna 
på listan jämförs med pallkorten, vilka innehåller information om lasten, som är 
fästat på godset när det anländer. Slutligen märks godset, dels med en 
tuschpenna som markerar vart det skall och dels med en grön klisterlapp som 
stämplas med ankomstdatum och fästs på pallkortet. Processen genomförs pall 
för pall och det är först när alla plattor är omlastade och kontrollerade som man 
kan börja köra ut godset till de mellanlagrings- eller lagringsplatser, där 
ansvaret för godset slutar för godsmottagningen.  
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Figur 4. Kontroll och märkning av gods. 

Medan en eller två truckförare gör detta, för den tredje personen in det 
nyanlända godset i lagret via ett dataprogram. Programmet uppdaterar 
lagersaldot och bekräftar för systemet att en order är slutförd. När en stor last 
med plattor anländer krävs det alltså att alla tre personer på ankomst 1 är 
delaktiga i hanteringen av godset. De olika delmomenten är emellertid olika 
långa. Omlastningen av plattor på gården tar längst tid, vilket gör att de båda 
personerna som handhar de andra delmomenten inte utnyttjas effektivt vad 
gäller tiden. 

 

Figur 5 Flödesschema av spån- och mellaminplattor på ankomst 1. 

  

Rent teoretiskt ser processen för en inkommande order med spån- eller 
mellaminplattor ut som det beskrivs ovan. I praktiken finns det ett antal 
faktorer som påverkar processen. Huvudsakligen beror detta på att plattorna 
kommer i stora kvantiteter någon gång i veckan, eftersom rabatter ges av 
leverantören vid köp av större mängder. Plattorna ställs av på den oskyddade 
gården, där de lätt kan bli angripna av väder och vind. De måste därför snabbt 
lastas om och köras in i ankomsthallen. Många gånger måste man emellertid 
börja med att bereda plats, då annat gods har ankommit precis innan en stor 
leverans av plattor. Vidare gör de stora kvantiteterna av plattor att arbetet tar 
lång tid. Arbetet måste ofta avbrytas för att ta hand om andra leveranser som 
ankommer under tiden. 
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Under de senaste åren har flera fabriker i koncernen lagts ned och EFG har 
flyttat produktionen som tidigare skedde i dessa till fabriken i Tranås. Det gör 
att trycket på fabriken har ökat, samtidigt som orderingången har ökat det 
senaste halvåret. Ytan i fabriken utnyttjas maximalt. Då orderingången har 
ökat, har också mängden inkommande gods ökat. Fabriken har fått svårt att ta 
hand om de mängder av gods som inkommer i dagsläget. Vissa plattor beställs i 
stora kvantiteter för att minimera transportkostnaderna och erhålla 
mängdrabatt. Tidigare har det gods, i form av spån- eller mellaminplattor, som 
ej skall användas direkt i produktionen kunnats mellanlagras inne i fabriken. På 
grund av de stora mängderna som anländer nu, får inte de skrymmande 
kvantiteterna av gods plats inne i fabriken längre. Därför blir ofta den del av 
plattorna som skall lagras ofta stående i ankomsthallen, tills man kunnat leta 
upp en lagringsplats. Resultatet av detta blir att många förflyttningar av godset 
sker, för att komma åt att hantera övrigt gods. 

4.1.2 Kartläggning av småkomponenter.  

När en leverans av småkomponenter ankommer, lastas dessa av och placeras på 
ett torg i ankomsthallen. Det ankomna godset räknas och kontrolleras, liknande 
förfarandet med plattor. Ordern rapporteras in i datorsystemet och i de flesta 
fall måste man därefter skriva ut pallkort för artiklarna som fästs på godset. På 
pallkortet fästs en grön klisterlapp med ankomstdatumet. Därefter transporteras 
godset ut direkt till de avdelningar i fabriken där de skall användas. Varvid 
ansvaret för godset slutar för godsmottagningen. En leverans av någon mindre 
komponent består ofta av mindre kvantiteter på mellan 1- 5 pallar. Hanteringen 
av dessa blir därmed enklare och mer överskådlig, än hanteringen av plattor. 

 

Figur 6. Flödesschema för småkomponenter på ankomst 1. 

 

Mellanlagring på 
ankomstavd. torg, kontroll 
och märkning. 

Mellan-
lager i 
produktion 



Resultat  

25 

4.1.3 Inrapportering 

Inrapporteringen i datorn sker i ett program kallat Ada. För att rapportera in en 
artikel skriver man in artikelnumret. Den eller de order av artikeln som väntas 
inkomma kommer då upp på skärmen. Efter att ha valt aktuell order, fylls det 
inkomna antalet samt ankomstdatumet in. Har för få artiklar inkommit dyker ett 
meddelande upp på skärmen som frågar om man vill rapportera orden som 
komplett eller som del av order. Det är vanligt förekommande att spån- och 
mellaminplattorna ej kommer i det exakta antal som är beställt. Det beror på att 
underleverantören sågar får ut ett bestämt antal plattor på varje sats. Det är 
ytterst sällan det antalet stämmer med det beställda antalet varpå man avrundar 
uppåt eller nedåt till närmsta hela sats. Skiljer antalet inkomna plattor på ett 
tiotal för lite, av totalt hundratals plattor, väljer man att rapportera in ordern 
som komplett. Detta då de tio som fattas ej kommer att inkomma och ordern 
skulle då ligga kvar i systemet som ofullständig. Dataprogrammet meddelar 
sedan aktuell avdelning hur många plattor som kommit så att betalningen av 
korrekt antal sker. Inkommer för många plattor dyker inget felmeddelande upp 
på skärmen när man rapporterar in dem. Skulle personalen, av misstag 
rapportera in för många, uppmärksammas de alltså inte på detta. Det är först 
om det inrapporterade antalet överstiger det förväntade antalet med det dubbla 
plus ett som ett felmeddelande dyker upp. Exempelvis om 200 plattor skall 
rapporteras in och den anställde rapporterar in 222 dyker inget felmeddelande 
upp. Skulle däremot 401 rapporteras in kommer ett meddelande upp som frågar 
om de angivna uppgifterna är korrekta.  

4.1.4 Kvalitetskontroller 

EFG är anslutna till Kvalitetssystemet ISO 9000. Företagets riktlinjer, i 
enlighet med kvalitetssystemet, säger att en viss del av allt inkommande gods 
skall kontrolleras (se bilaga 1). I dagsläget görs många gånger inga kontroller 
på inkommande gods, de dagar belastningen på avdelningen blir för hög. 
Belastningen på avdelningen är, enligt personalen, hög och ganska jämn 
måndagar – torsdagar. Fredagar brukar vara något lugnare. Det gör att 
stickprovskontrollerna inte utförs alls i den grad de skall utföras enligt 
regelverket. Vidare berättar personalen att de av erfarenhet känner till de 
leverantörer där risken är större att godset är avvikande. Varför man väljer att 
utföra en kontroll på dessa om man hinner utföra någon. Men ofta är det först 
när materialet kommer till produktion om man upptäcker om det är felaktigt, 
varefter man signalerar detta till ankomst. På ankomst tar man då kontakt med 
respektive leverantör för åtgärd. 
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4.2 Kartläggning av ankomst 2 

Till ankomsthall 2 ankommer två huvudtyper av gods. En del av det 
inkommande godsflödet består av material som skall användas i tillverkningen 
av skåp och hyllor på nedre plan av fabriken. Den andra delen består av färdigt 
material från underleverantörer som skall samordnas med andra artiklar för 
komplett order och leverans till kund.  En person arbetar på ankomst 2 men de 
dagar då belastningen i form av inkommande gods är stor, får han hjälp av en 
person från ankomst 1. De senaste månaderna när belastningen på båda 
avdelningarna har varit stort, har personal från bemanningsföretag frekvent fått 
sättas in istället. 

4.2.1 Kartläggning av färdigt gods från underleverantör. 

En aktivitet i ankomsthall 2 påbörjas då en lastbil ankommer med gods från 
underleverantör. Godset lastas av och ställs på ankomsthallens torg. Då ytan i 
ankomst 2 är begränsad händer det emellertid ofta att gods får placeras där det 
får plats i gångar som angränsar till ankomsthallen. De flesta av leveranserna är 
märkta med adresslappar när de ankommer från underleverantören. I sådant fall 
skrivs TillverkningsOrder-numret samt antalet av och antalet kontrolleras mot 
följesedel. Godset märks med en bock för att markera att det är inrapporterat 
och färdigt. Därefter rapporteras godset in i datorn alternativt att pappret med 
de uppskrivna artikelnumren lämnas till ankomst 1 för inrapportering, om det 
är mycket att göra på ankomst 2. Därefter körs godset vidare till 
distributionscentralen alternativt att distributionscentralen ibland hämtar godset 
direkt i ankomsthallen. Kontrollen gentemot fraktsedel efterlevs emellertid inte 
alltid. Personalen uppger att det är onödigt förutom att det inte hinns med. En 
stor leverantör av bordsstativ är mycket dåliga på att överhuvudtaget bifoga 
fraktsedeln. Ofta kommer den en eller ett par dagar efter själva leveransen. 
Varpå man inte kan kontrollera att leveransen stämmer fullt ut förrän efter flera 
dagar.  

En av de största leverantörerna, använder sig inte av systemet att godset 
kommer färdigadresserat. Processen för att inrapportera detta gods blir då 
mycket mer omständigt. Godset från den leverantören ankommer oftast en gång 
i veckan, i stora kvantiteter på åtskilliga pallar. När godset anländer från 
leverantör är det endast märkt med det sjusiffriga beställningsnumret och den 
destinationsort dit EFG slutligen skall leverera godset. För att kunna kontrollera 
att godset har kommit i rätt antal, börjar man med att sortera det efter 
destinationsort. När allt gods är uppsorterat i högar, kontrollerar man ordern rad 
för rad. Man räknar att antalet artiklar i en orderrad stämmer, skriver ut en 
adresslapp som fästes på en av artiklarna. Därefter placerar personalen de 
kontrollerade artiklarna på en pall och sätter ett kryss med en penna för att 
markera att godset är färdigt. För att förenkla den vidare hanteringen, försöker 
man att placera artiklar som skall till samma destinationsort på samma pall. 
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Figur 7. Uppsortering och märkning gods från leverantör som ej är färdigadresserat. 

 Arbetet med att sortera och märka godset är mycket tidsödande då stora 
kvantiteter kommer i samma last. När en pall är fylld med märkta artiklar, körs 
den ut till mellanlagret där distributionscentralen tar över ansvaret. Ibland 
kommer personal från distributionscentralen och hämtar godset direkt i 
ankomsthallen, då godset har hög prioritet och snabbt skall vidare till nästa 
destination.  

 

Figur 8, Flödesschema för gods från underleverantör. 
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4.2.2 Kartläggning av gods till produktion. 

En aktivitet på ankomst 2 startar när en lastbil anländer med ankommande 
gods. Godset lastas av och ställs på ankomsthallens torg eller i gångarna runt 
ankomsthallen, om torget är fullt. Godset synas översiktligt så att inga synliga 
skador finns. De flesta leveranserna ankommer med pallkort, varpå personalen 
på ankomst 2 jämför fraktsedeln med ordersedeln och rapporterar in leveransen 
i datorn. Godset märks med en grön lapp som stämplas med ankomstdatumet. 
Ankommer godset utan pallkort går man igenom samma process som ovan, 
men i samband med inrapporteringen skrivs ett pallkort ut som fästs på godset. 
Arbetet med att kontrollera, sortera och skriva ut pallkort blir inte lika 
omständigt, för leveranser med gods som skall till produktion, som arbetet med 
godset från underleverantören utan adressmärkning i exemplet ovan. Detta 
beror på att leveranserna av gods till produktion är mer homogena, och därmed 
mer lättöverskådliga, samt att kvantiteterna som regel är mindre. När 
inrapportering och kontroll är färdig kan man kör ut det till respektive 
lagerplats i fabriken. Alternativt att lagerarbetare kommer och hämtar godset 
direkt i ankomsthallen, beroende på arbetsbelastningen på respektive 
avdelning. 

4.2.3 Ledning 

Avslutningsvis kan sägas att belastningen på godsmottagningen är, och har 
varit det senaste halvåret, mycket stort. Övertid förekommer och det har hänt 
att leveranser inkommit på lördagar, varpå personal har fått rycka in extra med 
kort varsel. Personalen känner att gensvaret från ledningen inte är tillräckligt 
stort för detta. De menar att de ställer upp på sin lediga tid och det borde ge 
någon sorts respons. Vidare kan konstateras att flera ur personalen själva har 
idéer på förbättringar, men inte heller dessa väcker någon reaktion hos 
ansvariga.  
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4.3 Leveranssäkerhet på godsmottagningen. 

4.3.1 EFG:s projekt angående leveransprecision. 

Hela företaget arbetar med ett projekt för att öka leveransprecisionen, som 
tidigare nämnts i rapporten. Målet är att leveransprecisionen konstant skall 
ligga på minst 96 %. Det innebär att 96 % av alla order skall levereras korrekt 
på utsatt datum. På distributionscentralen arbetar man order enligt ett koncept 
som innebär att den order som skall av lastbilen sist lastas först. Det innebär att 
det går lätt och smidigt för lastbilschaufförerna att last av lasten, då den står i 
ordning. För att man skall kunna lasta en order, på distributionscentralen, måste 
den vara komplett. Det i sin tur medför att om en enda artikel fattas i en hel 
order, kan den inte lastas eftersom ordern då ej är komplett.  På detta sätt kan 
en enda försenad artikel, påverka leveransprecisionen i stor utsträckning. Vilket 
medför att det är viktigt att alla led i produktionskedjan är effektiva, från inköp 
till slutgiltig distribution. 

4.3.2 Leveranssäkerhet på godsmottagningen. 

På godsmottagningen mäter man leveranssäkerheten från leverantörerna varje 
dag. Ett dokument anländer varje dag från inköp, med de godsleveranser som 
skall komma under dagen. När personalen under dagen rapporterar in 
ankommande leveranser i datorsystemet uppdateras listan automatiskt. Om 
orderraderna stämmer överens med antalet som skall komma, höjs den 
procentuella leveranssäkerheten. För att en leverans skall vara godkänd, skall 
den ha inkommit på den dag leverans är beräknad eller tidigast två dagar 
tidigare än beräknad leverans. Inkommer den en dag för sent eller tre dagar för 
tidigt är leveransen inte godkänt och leveranssäkerheten för den blir 0 %. 
Vidare registrerar man också det korrekta inkomna antalet enheter. Det senaste 
halvåret har trycket på godsmottagningen varit större jämfört med året innan. 
Inkommer en leverans sent på eftermiddagen hinner personalen inte alltid ta 
hand om den och rapportera in den samma dag. När inrapporteringen sker 
dagen efter är det viktigt att ändå ange gårdagens datum som dagen då godset 
ankom. Leverantören har i sådant fall följt sina förpliktelser och levererat i tid, 
och skall inte hållas ansvarig för att godset blir tillgängligt för produktion först 
en dag senare. Den tjänsteman som arbetar på ankomst 1 går varje dag igenom 
föregående dags leveranssäkerhetslistan och kontrollerar att den är korrekt. 
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4.3.3 Slingbil 

EFG använder sig av en egen lastbil som kör runt till leverantörer och hämtar 
upp gods, förutom de leveranser som ankommer med externa åkerier och 
lastbilar. Den egna, så kallade slingbilen, hämtar ibland både färdigt gods från 
andra fabriker samt gods från underleverantörer. Allt gods lossas i sådana fall i 
distributionscentralen varefter personal på distribution kör över det gods som 
skall till ankomst 2 med truck. Ibland är slingbilen endast lastad med gods från 
underleverantörer, i sådana falla lossas lasten direkt i ankomsthall 2. Då 
slingbilen ofta kör sin runda under en hel dag och anländer till EFG på kvällen, 
lossas godset först dagen efter att det hämtades upp. Personalen menar att det 
kan uppstå oklarhet i vilket datum godset ankom på, speciellt de dagar då 
beläggningen på ankomst 2 är extra hög. Får man dessutom godset från 
distributionen samtidigt som personalen tar hand om annat ankommande gods 
finns det risk för att oklarheter i leveransdag uppstår. I övrigt tas godset från 
slingbilen hand om på samma sätt som övrigt gods på ankomst 2. 
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4.4 Ankomst 3 

Ankomsthall tre ombesörjer materialförsörjningen för stolsfabriken. Två 
personer arbetar på ankomst 3 men de tillhör samma avdelning som ankomst 1 
& 2 och arbetet styrs av den tjänsteman som är ansvarig för godsmottagningen 
och arbetar på ankomst 1. Förfaringssättet för inkommande gods ser till stora 
delar likadant ut som tillvägagångssättet för de båda andra ankomsthallarna. 
Gods tas emot, kontrolleras, märks och registreras in i datorn. Ytan att betrakta 
som ankomsthallens torg är mycket begränsad, därmed krävs det även i detta 
fall att angränsade gångar tas i anspråk för tillfällig förvaring. Den största 
skillnaden gentemot de båda andra hallarna ligger i att allt tyg som ankommer 
till ankomst 3 tas om hand av en person inne på fabriken. Personalen på 
ankomst 3 tar endast emot tygförsändelserna och skickar dem direkt vidare till 
tygansvarige. Denne person arbetar med tillklippning inne på fabriksgolvet och 
har som övrig uppgift att hantera ankommande tyg. Tygrullar kan ankomma i 
små kvantiteter någon eller några dagar i veckan. Varpå rådande förfaringssätt 
är sådant att tygansvarige ofta samlar ihop några dagars leveranser innan 
inrapportering sker. Detta för att effektivisera tidsförbrukningen. När 
inrapportering sker skall dagen godset ankom på anges som ankomstdatum för 
att leveranssäkerheten skall stämma. Här kan emellertid en risk för att 
felregistrering sker skönjas då olika dagars leverans skall rapporteras in 
samtidigt. Ansvarig tjänsteman för godsmottagning går varje dag igenom 
gårdagens leveranssäkerhetslista för att korrigera felaktigheter och upptäcker 
då ofta att tygleveranserna ej är inrapporterade. Detta är helt i sin ordning då 
det kan vara några dagar kvar innan sådana kvantiteter tyg har inkommit at det 
är dags att starta datorn och registrera in leveranserna. När tjänstemannen 
upptäcker en sådan avvikelse kontaktar han tygansvarige för att kontrollera att 
leveransen har skett men korrigerar inte den avvikande rapporten. Detta då 
tygansvarige senare kommer att rapportera in leveransen och dubbel 
inrapportering då skulle ske. Risken finns alltså för att en felaktig 
inrapportering sker efter att tjänstemannen har kontrollerat 
leveranssäkerhetslistan, varpå den inte kommer att korrigeras. 
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5 Analys 

De senaste åren har varit svåra för EFG. Försäljningen har varit svag och 
åtgärder har vidtagits för att motverka detta. För Tranåsfabriken innebar det att 
produktionen har flyttats dit från andra fabriker. För godsmottagningen innebar 
det att personalstyrkan minskades ner. Då försäljningen åter har ökat under 
hösten 2005 och våren 2006 har problem uppstått till följd av detta.  

 

5.1 Materialhantering 

Ytan i fabriken utnyttjas maximalt och det finns inga möjligheter att bygga ut åt 
något håll. Då produktion har flyttats till fabriken, är de mängder material som 
anländer och varor som produceras, större än för några år sedan innan 
nedgången. Fabriken får ta emot och behandla mer material än den är byggd 
för. Det gör att det lätt blir trångt och att material och delvis bearbetat gods står 
mellanlagrat i gångar och var det får plats. För godsmottagningen innebär det 
att stora mängder gods anländer som skall hanteras av mindre personal. 
Jonsson och Mattsson (2005) redogör för hur terminaler ofta behöver vara 
överdimensionerade, då belastningen är ojämn. För EFG finns det emellertid 
inga möjligheter att bygga ut, eller att omorganisera den befintliga ytan i 
fabriken, för att utöka ankomsthallarna. I dagsläget krävs det ofta att gods ställs 
av på gårdsplanen utanför ankomsthall 1. Detta är emellertid ingen god lösning 
då godset utsätts för väderpåverkan. Vidare kräver detta förfaringssätt 
förflyttningar som är onödiga samt tids- och personalkrävande. Murphy och 
Wood (2004) menar att materialhantering skall ske enligt bl.a. energi-, 
minimumförflyttnings- och systemflödesprincipen. Nuvarande förfaringssätt 
strider emellertid mot alla tre då det varken hanteras i systematisk 
ordningsföljd, förflyttas minsta möjliga sträcka och därmed inte heller blir 
kostnadseffektivt. Företaget har tidigare ansökt hos lokala myndigheter om att 
få ställa upp ett tillfälligt tält på gården som skydd. Ansökan avslogs 
emellertid. En dylik lösning skulle inte heller reda ut problemet med de 
onödiga förflyttningar som krävs. I dagsläget hyrs tillfälliga lager in när 
mängden material som ankommer blir för stort och därmed inte kan förvaras i 
fabriken. Dessa kostar emellertid både lagerhyra samt kräver onödiga 
transporter och hantering. Även ankomsthall 2 och 3 är underdimensionerade. 
Gods ställs där det får plats vilket ofta innebär gångar. Det gör att många 
förflyttningar krävs och att godset blir svåröverblickat. Jonsson och Mattsson 
(2005) påtalar begreppet ”total-cost-of-ownership”, som innebär att hänsyn tas 
till fler faktorer än enbart inköpspris vid val av leverantör. Begreppet skulle 
kunna appliceras, och därmed bli en del av lösningen, genom att införa mindre 
och jämnare leveranser. Det skulle innebära minskade skalrabatter men detta 
skulle säkerligen vägas upp av att inga extra lager skulle behövas hyras samt 
det extra arbete och förflyttningar det innebär. Vidare kan konstateras att 
omlastningen av plattor till EUR-pall är mycket tidskrävande på ankomst 1. 



Analys 

33 

Detta kräver två extra delmoment, dels omlastning till EUR-pall och dels 
förflyttning från gård till ankomsthall. Även Bjørnland, Persson och Virum 
(2003) påtalar vikten av att se till de totala kostnaderna. Det är idag inte möjligt 
för leverantören att lasta plattorna på EUR-pall. Ett alternativ till detta skulle 
kunna vara att speditören lastar om plattorna. Kostnaden för att köpa in den 
tjänsten av en speditör måste vägas mot de kostnader som uppstår vid 
omlastning, då denna är så omständlig pga. platsbristen i fabriken Vidare är det 
en kostad för EFG att köpa in separata pallar, även om de kan återanvändas till 
viss del.  

 

5.2 Kvalitetsbrister 

Arbetsbelastningen på personalen har ökat, men arbetet på de olika 
ankomsthallarna fungerar ändå tämligen väl. Bergman och Klefsjö (2001) 
påpekar vikten av att riva ner barriärerna mellan avdelningarna. Det är tack 
vare arbetet mellan gränserna på de olika avdelningarna som arbetet flyter på så 
väl som det gör. Personal från ankomst 1 hjälper till på ankomst 2 när det 
behövs och är möjligt. Likaså kommer lagerpersonalen och hjälper till med 
transporterna ut i fabrik när arbetsbelastningen på godsmottagningen är stor. 
Marginalerna är ändock små, om någon i personalen blir sjuk märks det tydligt 
och arbetet hopar sig fort. Vidare är ”sista-minuten-utryckningarna” många, då 
personal från inköp eller någon avdelning kommer springande och behöver 
något snabbt. Framför allt märks det genom att stickprovskontrollerna i de 
flesta fall är obefintliga. Enligt företagets regler och ISO-anslutningen skall ett 
visst antal enheter ur slumpmässigt utvalda kollin kontrolleras. Då trycket på 
godsmottagningen är hårt och godset snabbt måste vidare samtidigt som nytt 
gods anländer, hinner avdelningen inte med att kvalitetskontrollera godset. 
Detta resulterar i att eventuella fel upptäcks först i produktionen. Det resulterar 
i sin tur i produktionsstopp, att eventuella komponenter inte finns tillgängliga i 
tid och därmed leveransförseningar. Bjørnland, Persson och Virum, (2003) 
påpekar att kostnaden för att inte uppnå kvalitet kan uppgå till 20-25% i ett 
produktionsföretag. Vidare menar Jonsson och Mattsson (2005) att risken är 
stor för förlorad goodwill hos kund om inte godset kan uppbringas i tid. Nästa 
gång en kund skall köpa kontorsmöbler, är faran att de köper av ett annat 
företag. EFG förlorar därmed inkomster dels på extrainsatta åtgärder för att 
kompensera förseningar och dels på förlust av framtida order.  
För att åtgärda dessa problem kan man genomföra tre olika åtgärder. EFG kan 
välja att anställa ytterligare personal på godsmottagningen. Utrustning kan 
införskaffas som förenklar arbetet för personalen. Ett tätare 
leverantörssammarbete kan införas som eliminerar behovet av kvalitetskontroll. 
Väljer företaget att nyanställa kommer den befintliga personalen att avlastas. 
Därmed kommer avdelningen hinna med de kvalitetskontroller som krävs och 
brister i produktionen förhindras. Dagens arbetshantering på ankomst 1 är 
emellertid inte helt effektiv. Hanteringskedjan kräver att tre personer utför olika 
på varandra följande moment. Dessa moment som innebär omlastning, 
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förflyttning och märkning och kontroll är inte lika tidskrävande. Det uppstår 
därför väntetider för två av de tre personerna. Var för sig är inte väntetiderna så 
betydande, men de sammanlagda väntetiderna för en last som tar flera timmar 
att besörja, resulterar i åtskillig dötid. En nyanställning löser inte problemet 
med väntetiderna. Jonsson, Mattsson (2005) påpekar att företag kan använda 
sig av identifieringssystem för att registrera ankommande gods. Detta innebär 
att processen blir enklare, mindre tidskrävande och risken för felregistrering 
minimeras jämfört med manuell registrering. Idag registrerar alla tre 
ankomsthallarna godset manuellt. Förfarandet innebär att godset måste, räknas, 
skrivas upp i manuella listor och registreras in i företagets dataprogram. På 
ankomst 2 måste godset från vissa leverantörer till och med sorteras upp och 
märkas. Om godset ankom med streckkoder skulle personalen enkelt kunna 
registrera en hel ankommande pall, innehållande många komponenter, med 
hjälp av en streckkodsavläsare. På detta sätt skulle arbetet med registrering bli 
betydligt mindre tidskrävande och frigöra arbetstid till annat. På ankomst 1 
skulle två personer kunna hantera den process som tidigare krävt tre personer. 
Det frigjorda tiden gör personal tillgänglig för att utföra stickprovskontroller 
enligt de regler företaget har. Införandet av ett identifieringssystem skulle 
innebära kostnader. Dessa måste dock vägas mot personalkostnader, 
övertidskostnader, bristkostnader i produktionen etc. Även EFG:s leverantörer 
skulle få ökade kostnader då även de behöver anförskaffa utrustning för att 
kunna märka godset. Detta resulterar i något högre priser. Jonsson och 
Mattsson (2005) påpekar vikten av att inte enbart se till priset utan de totala 
kostnaderna. Kostnaderna för material kan öka men detta vägs upp av att de 
totala kostnaderna, i form av övertid, fel och brister, minskar. Storleken på 
EFG:s leverantörer varierar från små lokala företag som levererar små 
specialbeställningar till stora internationella företag som levererar stora laster. 
Flertalet av de stora leverantörerna använder sig troligtvis redan av ett 
automatiskt identifieringssystem. För de allra minsta leverantörerna däremot 
kan det bli en alltför stor kostnadspost. Men å andra sidan är det inte de små 
leveranserna som är problemet. Det väsentliga är att de stora tidsödande 
leverantörerna använder sig av identifieringssystem. Skulle något av de mindre 
se det som en omöjlighet är et inget hinder att registrera in dessa enstaka 
enheter manuellt. Ett utökat samarbete mellan EFG och dess leverantörer skulle 
också öka möjligheterna för leverantörerna att införa ett identifieringssystem. 
Detta då de är förvissade om ett långvarigt samarbete och därmed vågar 
investera i samarbetet. Bergman och Klefsjö (2001) påtalar att 
leverantörssamverkan innebär att kvalitetskontroller kan elimineras då fel och 
brister upptäcks så nära källan som möjligt. EFG skulle inte behöva samma 
rigida kontrollsystem vid godsmottagningen, då felaktiga leveranser ej uppstår 
eftersom de upptäcks redan hos leverantören. 
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5.3 Arbetet på godsmottagningen utifrån 
leveranssäkerhetsperspektiv. 

EFG:s leveranssäkerhetsmål för godsmottagningen innebär att en leverans får 
inkomma en två dagar för tidigt eller på beräknad leveransdag. Det innebär 
också att leveransen skall vara komplett, dvs. rätt vara i rätt antal. Jonsson och 
Mattsson (2005) definierar leveranssäkerhet som rätt vara i rätt kvantitet och 
leveransprecision som leverans på utsatt datum. Därmed kan det konstateras, 
för att undvika missförstånd, att det som EFG benämner som leveranssäkerhet i 
själva verket är ett sammanvägt index av leveranssäkerhet och 
leveransprecision. Företaget mäter varje dag leveranssäkerhetsindexet för 
godsmottagningen genom att ett dataprogram beräknar antalet korrekta 
orderrader inkomna inom utsatt tid. Uppgifterna härrör från de inregistreringar 
som görs varje gång en inleverans sker.  

Bjørnland, Persson och Virum (2003) menar att det blir allt viktigare med bra 
leveranspålitlighet. I EFG:s fall är det speciellt viktigt att leveranserna kommer 
på utsatt tid då lagringsmöjligheterna är mycket begränsade samtidigt som 
belastningen på godsmottagningen ät hög. Samtidigt som ett gott 
leveransprecisionsindex är viktigt för att kunna hålla de snäva ledtiderna ut till 
kund. Leveranssäkerhetsindexet på godsmottagningen kan bli fel om en vara 
rapporteras in på fel dag. Den situationen kan uppstå om personalen inte hinner 
rapportera in en vara på samma dag som den kommer. Visst skulle det kunna 
förekomma att mottaget gods rapporteras in på fel dag när det är mycket att 
göra och många leveranser väntar. Men det är inget problem särskilt inte som 
den ansvarige tjänstemannen på avdelningen går igenom gårdagens lista varje 
dag för att korrigera eventuella felaktigheter. Möjligen skulle fel som påverkar 
leveranssäkerheten kunna uppstå i ankomst 3 eller via de varor som ankommer 
med slingbilen, då dessa är svårare att kontrollera. 

Vidare kan konstateras att den faktiska leveransen på ankomst 2 ej alltid 
jämförs gentemot fraktsedel. Detta innebär att felaktigheter vad gäller faktiskt 
ankomna varor gentemot leverantörens rapporterade försändelser kan passera. 
Bjørnland, Persson och Virum (2003) påtalar vikten av att se till de totala 
kostnaderna. Kostnaden för den personal det krävs att kontrollera och 
inrapportera godset ordentligt måste vägas gentemot de kostnader som kan 
uppstå då lagersaldot är inkorrekt eller p.g.a. felaktiga utbetalningar. Vidare 
kan skönjas att en attitydförändring för relevansen av dylik kontroll hos 
personalen kan behövas. Vilket ankommer på avdelningens ansvariga chef att 
betona vikten av att kontroll gentemot fraktsedel genomförs. En leverantör 
bifogar ofta inte den fraktsedel som skall följa godset. Varpå en jämförande 
kontroll är omöjlig. Jonsson, Mattsson (2005) beskriver hur ett leveransavtal 
innefattar regler för hur bl.a. transportdokumentationen skall se ut. Ovan 
nämnda leverantör bryter mot dessa regler, varpå kan konstateras att 
leveransavtalet inte följs.  
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5.4 Ledning 

Bergman och Klefsjö (2001) förklarar att några av Demings 14 punkter innebär 
att man skall skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förändring, 
ständigt förbättra varje process, ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete och 
betona ledarskap. I dagsläget känner sig inte personalen uppskattad av sin 
ledning. När de ställer upp och arbetar extra får de inget gensvar på detta. 
Gensvaret kan vara i form av ett tack det behöver inte handla om extra fysiskt 
ersättning. Vidare har personalen på godsmottagningen själva idéer på 
förändringar. Ledningen behöver inse att dessa idéer är en stor tillgång. 
Företaget har en fin gemenskap och anda i övrigt, genom att personalen känner 
att de får respons på sina idéer inges de en känsla av att de mer aktivt kan 
påverka företagets resultat och blir mer engagerade i sina arbeten.  
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6 Slutsats och diskussion 

I rapporten presenteras flertalet problem som finns eller lätt kan uppstå på 
godsmottagningen på EFG. I analysdelen presenteras lösningsförslag på dessa. 
Det absolut största problemet för godsmottagningen i dagsläget är att det 
anländande godset inte får plats. Det behövs mer utrymme, vilket inte står att 
uppbringa. Konsekvensen har blivit att gårdsplanen får fungera som 
ankomsthall. Då detta område ändå inte är tillgängligt för sin ursprungliga 
funktion, parkering, borde byggnaden kunna utökas åt detta håll. Som en följd 
av platsproblemet och den ökade orderingången har fler följdproblem uppstått. 
I flera fall finns det inte endast en utan flera möjliga lösningar. För att uppnå ett 
optimalt resultat bör man inte endast implementera ett utan en kombination av 
flera av dessa metoder. Exempelvis föreslås det att man bör överväga att köpa 
in en tjänst från speditören så att spånplattorna kommer färdiglastade på EUR-
pall. Detta i kombination med införandet av identifieringssystem på allt 
inkommande gods gör att arbetstid frigörs till andra arbetsuppgifter än 
omlastning och inregistrering. Genom två så enkla och relativt modest 
kostsamma metoder åtgärdas problemen med stickprovskontroller. I dagsläget 
hinner personalen i stort sett aldrig genomföra stickprovskontroller. Detta kan 
leda till stora komplikationer längre fram i hanteringskedjan, vilket i slutänden 
kan påverka företagets resultat. Korrekta stickprovskontroller i kombination 
med utökad leverantörssamverkan, som förhindrar brukandet av sådana, kan 
förhindra att nämnda brister uppstår.  

Det här arbetet är en del av ett projekt som pågår på EFG där målet är att öka 
leveransprecisionen. Ovan nämnda förslag kommer att ha direkt inverkan på 
leveransprecisionen. Införandet av ett identifieringssystem kommer att innebära 
att risken för felaktiga registreringar minskar. Vidare påverkar metoderna 
arbetet så att det flyter snabbare samt förhindrar att bristsituationer uppstår. Då 
det gods som inkommer är korrekt uppstår inga problem längre fram i 
förädlingskedjan och leveranstiden ut till kund kan hållas. Den ökade 
materialingången har inneburit att personalen på ankomst 1 inte har kunnat 
rycka in och hjälpa till på ankomst 2, vilket har varit brukligt. Personal från 
bemanningsföretag har frekvent fått sättas in några dagar i veckan. Den 
personal som kommer från bemanningsföretaget kan vara olika från dag till 
dag. Vilket gör att tid går åt till att instruera den nya personalen. Även i detta 
fall bör införandet av ett identifieringssystem frigöra tid så att personal från 
bemanningsföretag ej behövs.  
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6.1.1 Slingbilen 

Ankommande gods som företagets egna bil hämtar hos leverantörer lastas ofta 
av i distributionscentralen för intern transport till ankomsthall 2. I de fall när 
slingbilen endast har hämtat upp material från underleverantörer lastas den av 
direkt i ankomst 2. Det kan vara mycket svårt för personalen att veta vilken dag 
godset inkom på. Många gånger lossas inte lasten förrän dagen efter den 
inkommit. Godset skall då registreras som inkommet på gårdagen. Det är 
emellertid lätt att blanda ihop vilket gods som härrör från slingbilen och vilket 
som är dagens leveranser då godset placeras där det får plats p.g.a. platsbrist. 
En enkel lösning skulle kunna vara att personalen på slingbilen datummärker 
godset när de hämtar det hos underleverantören. Märkningen behöver inte vara 
komplicerad eller sofistikerad, en liten datumstämplad klisterlapp liknande den 
gröna som sätts på i ankomsthallarna men i en annan färg för att undvika 
förväxling. En sådan märkning gör det enkelt för personalen på 
ankomstavdelningen att se vilket gods som härrör från slingbilen och vilket 
datum det skall inregistreras på så att leveranssäkerhetsrapporterna blir 
tillförlitliga.   

6.1.2 Ankomsthall 3 

Ankomsthall 3 arbetar i stort enligt samma regler och förutsättningar som de 
båda andra ankomsthallarna på möbelfabriken. Därmed kan samma slutsatser 
som ovan appliceras även på ankomsthall 3. Det förfarande som markant skiljer 
sig från de andra är hanteringen av tyg. Tyget rapporteras in separat av en 
arbetare inne på fabriken, inte ordinarie personal på godsmottagningen. Då de 
dagliga ankommande leveranserna mestadels är små, sker inte inrapportering 
dagligen utan med några dagars mellanrum. Det finns därmed risk för att en 
felaktig inrapportering kan ske vilket felaktigt påverkar 
leveranssäkerhetsindexet negativt. Denna relativt låga risk måste dock vägas 
mot kostnaden och tidsåtgången som en daglig inrapportering skulle innebära. 
Ett införande av ett identifieringssystem skulle eliminera riskerna för ovan 
nämnda felregistreringar då inrapportering sker genom en snabb avläsning med 
streckkodsavläsaren.  
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Anders Nordek, Materialansvarig:   060127, 060303, 060428 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Regler för stickprovskontroller på EFG 

 

 


