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Abstract 

The main purpose with this rapport is to analyze the production flow at Saltå Kvarn. 

While analyzing the flow it became clear that the focus with this work is to be on the two 

products raisins 500 g and red lentils 500 g. The narrowing down to the two products 

took the most time. The importance of the two products for Saltå Kvarn is because they 

are the two items that are sold the most. With the help of theoretical models and 

theories it was possible to identify the problems and solve them. Through the data 

gathering and mapping the flow of the two product it enabled to identify the problems. 

The data gathering was done through various interviews and meetings with various 

departments. The flow that is to be analyzed are the two flows that lead directly to the 

inventory of finished goods from the manufacturer. When identifying the products main 

problem, it became clear that the product with the most problems was the red lentils 500 

g. The solution of the problems with the red lentil product was presented as 

recommendations. One of these recommendations was to give the company that had 

an intermediary role more responsibility.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

Sammanfattning  

Syftet med denna rapport har varit att studera produktionsflöden i företaget Saltå Kvarn. 

Efter ett tidskrävande avgränsning i företaget hittades det till slut vilka två produkter som 

skulle analyseras. Dessa två produkter är röda linser 500 g och russin 500 g. De två 

produkterna är två av Saltå Kvarns storsäljare och är därför strategiskt viktiga. Med 

hjälp av olika teoretiska modeller har dessa produkter analyserats, Detta har medför att 

det identifierats slöserier samt möjliga lösningar till dessa. Genom datainsamling och 

flödeskartläggning av de två produkterna har det möjliggjorts att problemen kan 

identifieras i flödena. Datainsamlingen bestod utav diverse möten och intervjuer. Flödet 

som det ska fokuseras på är inflödet av de två produkterna från producent till Saltå 

Kvarns färdigvarulager. I och med identifieringen av problemen med bägge produkter 

var det tydligt att röda linser har störst förbättringspotential. Lösningarna har 

presenterats i form av rekommendationer som företaget kan ta del utav. 

Rekommendationerna har gjort för produkten röda linser främst. En av dessa lösningar 

är att ge större ansvar till företag som fungerar som mellanhand i flödet av röda linser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

Förord 

Vid utförandet av detta Kandidatexamensarbete har det varit flera personer som hjälpt, 

väglett och gett enormt stöd. Inledningsvis, ett stort tack till handläggare i KTH Oskar 

Wallström som hjälpte dessutom vid erhållandet av arbetet på Saltå Kvarn genom att 

skapa den första kontakten. 

 

Ett stort tack till samtliga inblandade från Saltå Kvarn för tilldelningen av arbetet samt 

engagemanget genom hela arbetet och för den ständiga vägledningen. 
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1. Inledning  

1.1 Problembeskrivning 

Arbetet går ut på att analysera en del av färdigvarulagret som finns hos Saltå kvarn med 

fokus på två produkter. Då företaget håller på med en omställning till Lean har detta 

medfört att det finns en del förbättringsarbeten som bör göras. Ett tydligt 

förbättringsarbete som Saltå har identifierat är flödet in och ut från lagret. Mer specifikt 

är det flödet av produkterna russin 500g och röda linser 500g till färdigvarulagret som 

måste analyseras. Dessa två är bland de största produkter sett till inköp av kvantitet, 

där russin 500 g är den absolut största.  

 

Lagret har sen tidigare upplevt att flödet av produkter inte varit hållbart. I Lagret har det 

identifierats hur oregelbundet flödet av inleveranser är i jämförelse med utleveranser. 

Problemet har bidragit till en mycket ojämn arbetsbelastningen. Vissa dagar är det 

mycket att göra medan andra dagar är det väldigt lugnt. Detta innebär att det skiljer sig 

mycket i den kvantiteten som går in i lagret kontra det som går ut. Vidare har det 

medfört problem som att fel produkter finns i färdigvarulager vid fel tillfälle, vilket har lett 

till att de vissa gånger inte har rätt produkter till olika utleveranser. Många av dessa 

produkterna som finns i lagret binder kapital, som i sin tur medför stora ekonomiska 

förluster för företaget då detta inte är värdeskapande.  

 

1.2 Frågeställning 

- Varför är det så stora skillnader på inflödet av produkter kontra utflödet av de två 

produkterna 500 g russin och 500 g röda linser? 

- Hur kommer det sig att produkterna russin och röda linser hanteras på det sättet 

som de görs?  

- Hur kan Saltå Kvarn eliminera de identifierade slöserierna i färdigvarulagret med 

fokus på de två produkterna?  

1.3 Syfte 

Syftet i sig blir att kunna identifiera hur Saltå Kvarn ska försöka hantera inflödet av 

produkter i lagret effektivt och på så sätt kunna eliminera slöserier. Uppdraget blir att 

komma med rekommendationer för att hålla ner kapitalbindningen i lagret samt se till att 

leveranssäkerheten inte blir sämre utan förbättras, för de två produkterna. 
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Huvudsakligen ska detta uppnås i samarbete med den del av företaget som sköter 

inköp samt färdigvarulagret. Där input kommer att komma att fås av andra delar också. 

Vidare ska det tilläggas att i och med detta arbete ska samarbetet mellan de två 

avdelningarna bli effektivare än vad de redan är. Arbetet ska även medföra att rätt 

produkter finns vid rätt tillfälle och i rätt kvantiteten.  

 

Förhoppningsvis ska Saltå Kvarn kunna använda sig av lösningarna som redogörs i 

detta arbete för andra produkterna i företaget. Företaget har problem att uppnå den 

generella servicegraden för de två produkterna och detta ska dessutom undersökas. 

Undersökningen av servicegraden kommer utgöras av vad som orsakar det och om det 

finns ett samband mellan servicegradens låga nivå och de övriga problemen med 

produkten.  

1.4 Mål 

Målet med projektet är att identifiera varför det är så stora oregelbundenheter i 

variationen av inflöde kontra utflöde av produkter. Vid identifiering av problemet ska det 

tydligt visas vilka konsekvenser som detta har orsakat. Problemen som ska elimineras 

är kapitalbindning, onödiga transporter och vite belopp till kund till följd av uteblivna 

leveranser. Därefter ska det föreslås alternativa lösningar som företaget kan undersöka 

som långsiktigt tänkbara lösningar. Dessa ska presentas under rubriken 

rekommendationer. Arbetet som görs ska också bli ett underlag för företaget att kunna 

identifiera de slöserier som finns för de andra produkterna. Dessutom ska företaget 

genom detta arbete också kunna använda sig av de givna lösningarna till andra 

produkter. Det ska också i detta arbete skapas en förenklad kartläggning av flödet på de 

två produkter som köps in. 

1.5 Avgränsningar 

Vid erhållandet av detta kandidatexamensarbetet blev det tydligt att problemsökningen 

skulle bli den del som vara tidsödande och energikrävande. Det var viktigt att kunna 

identifiera de olika problemen vid avgränsningen av arbetet. Saltå Kvarn använder sig 

av tre typer av inflöden, vilket är lego-, interntillverkning och trading. 

Legotillverkningsprodukterna är produkter som köps in av grossister eller odlare men 

som med hjälp av mellanhänder paketeras om till konsumentförpackning. 

Interntillverkningen är produkter som Saltå Kvarn själva producerar. Trading 

produkterna kommer direkt från odlare. Dessa produkter är färdig packade och kan 

läggas in på färdigvarulagret direkt vid ankomst utan att några mellanhänder. 

Avgränsningen gjordes till flödet av produkter från legotillverkningen och trading. Där 

röda linser 500 g är en produkt från legotillverkning och russin 500 g en tradingprodukt. 

Det var viktigt att kunna identifiera vart fokus i arbetet skulle ligga. Vid genomgång av 
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företagets samtliga delar, där nyckelpersoner intervjuades, blev det möjligt att fastslå 

med hjälp av intervjuerna vad de olika arbetsuppgifterna i detta 

kandidatexamensarbetet skulle bestå av. Avgränsningen tydliggjorde att arbetet skulle 

göras i färdigvarulagret och specifikt på de två produkterna russin 500 g och röda linser 

500 g. Vidare ska arbetet kretsa kring identifieringen i flödet av de två produkterna.  

1.6 Struktur av arbetet 

Arbetet strukturerades på så sätt att det först skapades en tidsram där olika steg inom 

arbetet skulle vara avklarade vid en förutbestämd tid. Då det var tydligt att arbetet skulle 

innebära en noga utförd problemsökning blev det detta som fokus lades på. Det var 

också viktigt att arbetet sinsemellan delades mellan de två kandidatexamensarbetarna 

för en jämnfördelad arbetsbelastning. Efter problemsökning och avgränsningar blev det 

enbart att identifiera slöserier samt kartlägga dessa i en flödeskarläggning. Det blev då 

tydligt var slöserier låg i flödet och hur viktigt det blev att poängtera dessa samt komma 

med lösningsförslag.  
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2. Nulägesbeskrivning 

Under denna del ska det tydliggöras för läsarna vad för företag Saltå Kvarn är. 

Dessutom ska denna del innehåll vilka avdelningar som huvudsakligen blir påverkade 

av arbetet.  

2.1 Bakgrund om Saltå Kvarn 

Saltå kvarn startades under 1930-talet då ett bageri byggdes i en källarlokal för att förse 

ungdomar som hade psykiska funktionshinder med jobb genom att baka bröd som var 

tillverkad på biodynamisk spannmål. Ryktet spred sig och verksamheten började växa 

och man började sälja till lokala butiker. När det fanns möjlighet att köpa kvarnen i Järna 

grundades Saltå Kvarn. Under 1964 började försäljningen sätta fart och det 

transporterades mjöl och bröd in till Stockholm.  Det var efter detta som Saltå Bageri 

byggdes år 1970.1 Företaget hade år 2017 en omsättning på 207 187 samt 51 anställda 

detta år.2 

 

 

Produkterna som Saltå kvarn tillverkar är ekologisk mat. Detta innebär att produkterna 

kommer från gårdar som inte använder sig av artificiella medel eller kemiska 

bekämpningsmedel. Företagets fokus är att kvaliteten på produktionen ska vara hög 

samt att det ska ha en minimal miljöpåverkan. Företaget tror att mat som produceras 

ekologiskt smakar bättre samt har näringsrikare värden och är hälsosammare. Av dessa 

anledningar finns det inga konstgjorda ämnen i maten och produkterna är helt och hållet 

ekologiska. Saltå Kvarns produkter är sålda i majoriteten av livsmedelsaffärer runtom i 

Sverige.  

 

Saltå Kvarns fyra pelare som verksamheten vilar på: 

 

● Ekologisk 

 

Samtliga produkter är organiska och har etiketter som visar på detta. Saltå Kvarn 

använder sig av spannmål som kommer från ekologiskt drivna bondgårdar. Detta 

innebär att det inte sker övergödning i jordbruket.  

 

● Smak 

 

                                                
1 https://www.saltakvarn.se/historia/ Hämtad: 2019-05-22 
2 https://www.allabolag.se/5565396966/bokslut Hämtad: 2019-05-22 

https://www.saltakvarn.se/historia/
https://www.allabolag.se/5565396966/bokslut
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Då andra delar som odling och hanteringen av råmaterial sker på ett naturligt sätt har 

man upptäckt att smaken blir annorlunda. Detta har lett till att det inte finns några som 

helst smaktillsatser i slutprodukten.  

 

● Hälsa 

 

Hälsa är också en viktig faktor för Saltå Kvarn. Detta har lett till att användningen av 

kemisk gödsel uteblivit och istället försöka få ut goda näringsrika produkter med naturlig 

gödsel. Den starka ställningen för ett organiskt jordbruk innebär att det inte ska vara 

något konstgjort i produkten.   

 

 

● Trovärdighet 

 

Saltå Kvarns fokus är på produkterna i sig. Förstärkningen av varumärket sker genom 

deras produkter samt hur de agerar på marknaden. Saltå Kvarn fokuserar också på att 

påverka resten av livsmedelsbranschen på så sätt att andra företag ska efterfölja Saltå 

Kvarns ideologi kring mat för att minska miljöeffekterna vid produktion av högkvalitativa 

produkter. Saltå Kvarn försöker vara ett föredöme genom att agera på rätt sätt.3 

2.2 Saltå Kvarns färdigvarulager 

I färdigvarulagret har man tillgång till en yta på ungefär 4500 kvadratmeter vilket i sin tur 

motsvarar för ca 4300 pallar sammanlagt. Antal produkter totalt är på ungefär 330 st. 

Det är vidare bekräftat att det är ett litet företag då de har 7 anställda totalt i 

färdigvarulagret. Under ett år har lagret en omsättning på ungefär 14 600 pallar. Russin 

500 g som är den största produkt står för 13.12% alla produkter. Röda linser 500 g är 

Saltå Kvarns fjärde största produkt sett till antal b-pack och detta motsvarar ca 1.35%. 

B-pack är butikspack vilket betyder att det är förpackningar som kan levereras direkt till 

butiker för försäljning.4  

 

Det finns i dagsläget tre olika sorters leveranser, från interntillverkning, legotillverkning 

samt trading. Produkten russin 500 g är den som har högst leveranssäkerhet och 

skickas från Turkiet. En av anledningen till att russin 500 g har säkrare leveranser beror 

på att produkten är Saltå Kvarns största sett till kvantiteten. Russinet är betydligt större 

än de andra produkterna i företaget. Inleverans av denna produkt är högre vilket 

innebär att det blir enklare att planera in i den dagliga verksamheten. Men även att det 

utförs med säkrare transport, dvs. med båt. Vid intervjun hade intervjupersonen varit 

                                                
3 https://www.saltakvarn.se/om-salta-kvarn/about-us/ Hämtad: 2019-05-22 
4 Chefen av färdigvaruavdelningen. E-mail. 2019-05-21 

https://www.saltakvarn.se/om-salta-kvarn/about-us/
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delaktig i ett förbättringsarbete i hur paketeringen sker för produkten russin 500 g. Syftet 

med förbättringsarbetet var att kunna underlätta arbetet som skedde vid inleverans av 

produkten till färdigvarulagret. Arbetet har visat sig vara framgångsrik och visat sig vara 

enklare att hantera denna produkt i jämförelsevis till röda linser 500 g. Den har blivit 

något av en mall i jämförelse.  

 

I Saltå Kvarn finns ett inköps- och ordersystem som ingår i affärssystemet, där varje pall 

med produkter är kopplat efter ett inköpsnummer. Dessa inköpsnummer finns i 

systemet och gör det enklare att kunna spåra produkterna i lagret. Dessutom är det ett 

nytt lagersystem som kopplades upp ca Mars 2016. Detta innebär att alla inte riktigt lärt 

sig det till 100% när det gäller hur systemet bör används och vad dess ingående delar 

är.  

 

Problem som kan uppstå med russinleveranserna är att de är så stora så att det krävs 

mycket personal att leverera in. Om flera leveranser av andra produkter inkommer 

samma dag kan det bli problem då ytan för inleverans är densamma som ytan för 

utleverans. Denna yta är inte speciellt stor, det är en yta som kan ta upp till 1000 pall 

vilket medför att det kan ske stora problem om flera lastbilar kommer samtidigt. Den 

lösning som används idag på grund av bristande plats är att vissa varor placeras på de 

ytor som är till för trucktrafik. Detta medför att truckar får åka på gångar som inte 

blockeras av stora pallar vilket i sin tur medför att det kan bli ett väldigt problematiskt 

rörelseschema för de olika truckarna.  

 

De leveranser som kommer från kvarnen är väldigt ostabila, med det menas att olika 

mängder levereras per dag. Ostabiliteten i kvarnen påverkas av olika faktorer, en av 

dessa är föråldrad utrustning som dessutom tidigare inte har underhållits ordentligt. Om 

fel inträffar medför det att batch storleken minskar och istället för att ha ett kontinuerligt 

flöde, får man stora svängningar. Dessa svängningar gör det svårt för lagret att veta hur 

mycket som kommer vid leverans. Att planera in leveranserna från kvarnen behöver inte 

nödvändigtvis var något problem eftersom det sker inom företaget. Det är viktigt att 

poängtera att ojämnheten av inflöden kommer från olika delar av företaget till 

färdigvarulagret. 

 

I Saltå Kvarns färdigvarulager finns det dessutom ett väldigt stort förtroende för det 

datorsystem som är kopplad till färdigvarulagret. Den mänskliga faktor har en roll i det 

hela, när det gäller hur man jobbar, men den är inte lika stor. Detta då systemet 

bestämmer när plock av produkter sker och i vilken ordning hela vägen till utleverans, 

allt detta görs automatiskt av systemet. Mänskliga faktorn är liten när det gäller hur man 

ska agera i lagrets arbetsrutiner, vilket innebär att det inte sker stora problem med 

avseende på den faktorn. De använder sig av en metod som heter FIFE(First In First 



               

7 
 

Expired). Denna metod är som sagt kopplad till systemet vilket gör att man inte behöver 

tänka på bäst före datum för de olika produkterna. Det finns ett nummer på pallen som 

innehåller massa data som sedan förs över till systemet via scanners. 

 

INFLÖDE 

● Legotillverkning 

● Interntillverkning 

● Trading 

UTFLÖDEN 

● Försäljning 

● Samt internt  

 

Legotillverkning är produkter som köps in av producenter. Dessa producenter måste 

leva upp till Saltå Kvarns egna regler som rör bland annat hur produkterna ska 

produceras. Dessa kan köpas in från grossister eller direkt från producenten själv. 

Interntillverkning är produkter som Saltå Kvarn producerar själv genom den kvarn som 

Saltå Kvarn äger. Dessa produkter säljs vidare i form av leverans till kunder eller via 

Saltå Kvarns egna livsmedelsbutik. Trading är som tidigare nämnt produkter som 

kommer direkt från odlaren och är färdigpackade.  

Försäljning av produkter sker till olika kunder. Bland dessa kunder finns Coop. Coop är 

en av de kunder som får en stadig inleverans av produkter, med det menas att man 

oftast beställer lika mycket produkter. Saltå Kvarn säljer även sina produkter till olika 

bagerier.5 

2.3 Saltå Kvarns Inköp/Avrop 

Under intervjun med Inköp/avrop deltog två anställda som gav sin inblick i 

verksamheten. Intervjupersonerna beskrev vad för arbetsuppgifter som utfördes av 

inköp/avropsavdelningen samt arbetsmetodiken för att utföra dessa. Under intervjun 

beskrevs det hur Saltå Kvarn jobbade när det gällde inköp av produkter där det har 

skett avvikelser och hanteringen av dessa. Det gick också igenom hur avdelningen 

jobbat med Lean tankesättet, och dess påverkan på inköp av produkter.  

 

Inköp/Avrop använder sig av olika typer av prognosverktyg för att kunna förutspå vad 

för typ av produkter som måste tillverkas samt i vilken kvantitet som det ska göras eller 

beställas. Genom föregående årsförsäljning görs ett antagande för att kunna motsvara 

hur nära eller bättre nuvarande årsförsäljningen är. Felmarginalen på prognoserna är 

låga vilket gör att det läggs ett stort förtroende i detta av företaget. Dessutom jobbar 

inköp/avrop med att försöka skapa en bra intervall så att produkterna fördelas jämnt. 

                                                
5 Chef av färdigvarulageravdelningen. Intervju. 2019-02-22 
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Inköpet av produkter måste göras med åtanke att det inte finnas hur mycket plats som 

helst i lagret. Detta innebär att det finns begränsningar i arbetet som Inköp/Avrop gör. 

 

Något som skapar problem för denna avdelning är att vissa transportörer inte är bra på 

att meddela när en ny batch av produkter ska anlända. Detta gör att det inte alltid kan 

schemaläggas när en transport är planerad att ankomma, vilket skapar en 

oregelbundenhet i tidsplaneringen. Varje order ska aviseras och detta brukar ske när 

det sker en försening i transporten. Om detta inte görs skapas det problem. Det är dock 

värt att tillägga att vid avvikelser med transporten så finns det förståelse för detta. När 

inköp ska göra beställningar är det viktigt att detta görs långt i förväg då det är väldigt 

långa ledtider som gäller. Vissa av de produkter som skeppas kommer från andra delar 

av världen, vilket är en av anledningen till de långa ledtiderna. Varje morgon har olika 

avdelningar inom Saltå Kvarn morgonmöte tillsammans där alla funktioner i företaget är 

delaktig. I morgonmötet diskuteras nuläget av företaget dvs hur läget ser ut i företagets 

olika delar. Om det gjorts stora ordrar försöker inköp se till att dessa inte anländer 

samma vecka då detta inte är hållbart. En lösning blir att ordrar skjuts upp för att det 

inte ska komma samma tid.  

 

Lean har påverkat företagskulturen, detta har medfört att nya arbetssätt har tillkommit, 

som i sin tur har lett till bland annat att underhåll görs mer frekvent. Det brukar t.ex. 

bokas in planerade stopp för att kunna avsätta tid för att underhålla maskinerna som 

finns i företaget. Andra positiva effekter av Lean för företaget har varit att det sker mer 

feedback och ett större informationsutbyte, vilket innebär att kommunikationen 

förbättras. Om det sker en uppdatering på t.ex. en order brukar det fångas upp på 

pulsmöten. Detta innebär att flera delar i företaget får en bättre övergripande koll på 

verksamheten. Kommunikationen som det nämndes tidigare har varit en faktor som 

varit betydande för företagets olika delar. Detta då det är stora fysiska avstånd mellan 

företagets olika delar. Specifikt är det långt mellan Saltå Kvarns färdigvarulager och 

andra kärnverksamhet. Avståndet är på ett par km vilket påverkar kommunikationen 

mellan de olika delarna. Detta gör att man inte kommer i kontakt med varandra på 

samma sätt. Detta kan vara en av anledningarna till att vissa arbetssätt hos inköp görs 

utan att ha vissa aspekter av färdigvarulagret i åtanke under planerade inköp. Detta då 

inköp möjligtvis inte har lika bra koll på färdigvarulagret.6 

2.4 Saltå Kvarns Order/Konsumentkontakt 

Arbetsuppgifter som ingår i orderhanteringen i Saltå kvarn är att ta emot ordar men 

även lägga upp nya kunder och ordersläpp till lagret. Men utöver de självklara 

arbetsuppgifterna som en typisk orderhanteringsavdelning sköter, måste anställda inom 

                                                
6 Inköpsavdelningen. Intervju. 2019-02-26. 
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order/konsumentkontakt även sitta i växeln, boka in privatpersoner till bakkurser, 

betalningsbekräftelse/påminnelse, skriva ut kompendium och diplom till de som tar 

bakkurserna. De sitter även på reklamations ”avdelningen”, dvs att 

orderhanteringsavdelningen även sköter om alla returer.  

  

Som utomstående låter detta väldigt konstigt då många större företag har separata 

avdelningar för många av dessa arbetsområden. Det ska dock tilläggas att Saltå Kvarn 

inte är en stor organisation, som det tydliggörs tidigare i rapporten, i och med antal 

anställda samt omsättningen för företaget år 2017. Denna avdelning i Saltå kvarn består 

enbart av två personer. Det innebär om båda är sjuka eller borta så finns det ingen som 

kan ta hand om deras arbetsuppgifter. Om båda är sjuka försvinner även kundkontakten 

och det beror på att orderhanteringen sitter på de positioner som har med företagets 

”yttre” att göra.  

  

Orderhantering och färdigvarulager jobbar hand i hand, det har att göra med företagets 

layout. Eftersom orderhanterarna sitter på ansvaret för frisläppning av ordar gäller det 

att de har god insikt i vad som finns på färdigvarulager. I första hand används ingen 

verbal kommunikation då all information som behövs finns i det datorsystem som 

färdigvarulagret använder sig av. Om en order inte går att frisläppa på grund av att 

varorna inte finns i lagret så kontaktar de inköp för att stämma av när varorna kommer 

in. Där kan det uppstå problem då ingen av parterna säkert kan säga när varorna 

kommer. Vissa varor har större leveranssäkerhet än andra. De som har sämre 

leveranssäkerhet skapar ett problem då det blir svårt för orderhanterarna att lova ett 

datum till kund. 

  

I dagsläget finns det inget system för hur resthantering skötts och det beror troligtvis på 

att ingen har riktigt koll på när varorna kommer in. Resthantering är när en beställning 

görs och Saltå Kvarn ej kan leverera pga. brist av produkt i färdigvarulagret. Självklart 

har inköp en aning om när varorna kommer, men ibland kan denna tid avvika så mycket 

som 1–2 veckor. Vissa fraktbolag är sämre än andra på att leverera i tid och ibland sker 

även oförutsedda förseningar på grund av väder/olyckor. Om kunden kräver 

produkterna ett visst datum och Saltå Kvarn ej har dessa i färdigvarulagret så meddelar 

de kunden om att en försening har förekommit. Kunden accepterar oftast denna 

förseningen då man har tillgång till ett eget säkerhetslager, men är det akut brukar 

kunder fråga om det går att lösa med en annan transport för att de ska få varorna så fort 

som möjligt. Om det blir så att en annan transport får ordnas så kommer Saltå Kvarn bli 

tvungna att stå för denna kostnad samt den förseningskostnad som kan uppstå om nu 

kunden har en sådan.      
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Ett annat problem som finns är att färdigvarulagret kan ha fått in varorna på 

inleveransplatserna men ej hunnit leverera in dem i systemet på grunda av olika 

anledningar. Dessa ”Blindspots” kan ställa till med problem då det medför att 

orderhanteringen inte kan frisläppa ordar som saknar produkter, då de kanske står på 

inleveransplatserna. I dagsläget finns inga rutiner för hur denna process går till men det 

finns bra förutsättningar för att detta ska kunna fungera. 

  

En av de arbetsuppgifter som kan störa arbetet med orderhantering är retur arbetet. 

Dessa ärenden kräver oftast mycket tid för att lösas, vilket kan medföra en sämre 

kvalitet på orderhanteringen och därmed sämre service till kunderna.7        

2.5 Caldic 

Caldic är ett globalt företag som är aktiv i 17 länder med mer än 20 verksamheter med 

huvudkontor i Nederländerna. Caldic Sverige är uppdelat i två företag Caldic Ingredients 

Sweden AB och Caldic Sweden AB8, det beror på att de vill ge bästa service inom sitt 

område. Saltå kvarn har affärer med Caldic Ingredients Sweden AB som ompaketerar 

Saltås produkter till konsumentförpackningar.  

 

Caldic hjälper sina kunder främst på så sätt att de försöker identifiera marknadstrender 

så att deras kunder kan enklare konkurrera på marknaden. Detta ger kunder en chans 

att kunna anpassa sig efter marknadens behov genom att ge sina kunder 

lösningsförslag. Dessutom har Caldic som krav att försöka leverera efter givna 

specifikationer så att de möter den kvalitén som kunden kräver utav de. Caldic hjälper 

vidare sina kunder på sådant sätt att de försöker öka effektiviteten i sina kunders 

processer och på så sätt minska kundernas behov av arbetskapital.9 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Order-/konsumentkontaktavdelningen. Intervju. 2019-03-07. 
8 https://www.caldic.com/sv-se/caldics-ledning Hämtad: 2019-05-22 
9 https://www.caldic.com/sv-se/why-caldic Hämtad: 2019-05-22 

 

https://www.caldic.com/sv-se/caldics-ledning
https://www.caldic.com/sv-se/why-caldic
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3. Metod 

Primärdata är samlad från intervjuer baserad på de anställda inom företaget. Dessa 

intervjuer har medfört att det blivit enklare få en bild över hela företaget när det gäller 

filosofin i företaget. Det har också varit ett sätt att kunna bilda en uppfattning över hur 

medarbetarna jobbar inom företaget när det gäller metod och vilka riktlinjer de följer i sitt 

arbete. Denna helhetsbild av företaget har underlättat problemsökningsdelen av arbetet 

i företaget. Då det är två flöden som ska analyseras, måste det finnas en klar bild över 

hur det fungerar i nuläget. Vilket har varit hjälpsamt i avgränsningen av flödesproblemet. 

Dessutom har det utförts intervju med kunder till företaget Saltå Kvarn för att få en 

bättre förståelse på leveranssäkerheten. Samt hur Saltå Kvarn generellt arbetar med 

sina kunder. Samtliga intervjuer har utförts med hjälp av en rotfelsanalys. Denna metod 

för rotfelsanalys kallas för ”5 Why?” och var anpassades efter intervjun. Metoden i sig 

diskuteras det närmare vid under nästa avsnitt som är Teori.  

 

Det utfördes intervjuer med personer i tre delar av Saltå Kvarns organisation. De tre 

delarna av organisationen är färdigvarulagret, inköp/avrop och order/konsumentkontakt. 

Intervjupersonerna från de olika delarna av företaget har en hög kunskap inom sitt 

område i företaget. Kunskapen har intervjupersonerna fått genom många års erfarenhet 

inom företaget. Detta innebär att dessa individer hade en hög expertis om sitt specifika 

arbetsområde och generellt om Saltå Kvarn. Inledningsvis var intervjuerna ett sätt att 

försöka få en helhetsbild av organisationens mer vitala delar. Det var också ett sätt att 

få mer kunskap om Saltå Kvarns företagskultur samt hur de jobbade med olika frågor 

inom de olika områdena. Att få reda på hur Lean och TQM har påverkat 

arbetsmetodiken inom företaget var väsentligt i arbetet. Bilda en uppfattning om vart 

omställningen visat sig vara positivt och var det varit negativt i företag. Intervjuerna 

ledde också till att relevant information fanns för analysen av de två produkterna, röda 

linser och russin. 

 

Inför varje intervju så förbereddes det ett ex antal frågor i förväg i god tid. Detta gav 

intervjupersonerna möjlighet att kunna förbereda sig inför intervjun och ge välutvecklade 

svar. Det är också viktigt att tillägga att alla frågorna inte var samma för de tre olika 

delarna. Dessutom kunde det läggas till fler frågor inför intervjun då de skickade 

frågorna var preliminära. Fram tills intervjudagen fanns det möjlighet att redigera 

frågeformuläret. Under intervjun ställdes det följdfrågor samt andra typer av frågor som 

baserades på svar som uppkom under själva intervjun. Inget manus efterföljdes, utan 

det var basfrågor där följdfrågor tillkom. När den första omgången av intervjuer var klar 

med de tre delarna kunde avgränsningar göras ytterligare till specifikt de två 

produkterna 500 g röda linser och 500 g russin. Intervjuerna och mötena som skulle 

följa efter första omgången av intervjuer skulle vara på djupet. Och centrerade kring de 
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två produkternas betydelse samt hur dessa hanterades då de var lego- och 

tradingprodukter (dvs. produkter som inte produceras av Saltå Kvarn). Då blev 

huvudfokuset på aktörer inom lagret samt på inköpsavdelningen. Dessa aktörer var de 

som var ansvariga för produkten i inköpsavdelningen och den som var huvudansvarig 

för lagrets dagliga verksamhetsarbete.  

 

Dessutom har de data som finns i Saltå Kvarns datasystem använts för att kunna 

analyseras och identifiera de olika problemen. Datan från det interna 

datalagringssystemet ska också underlätta att identifiera lämpliga lösningsförslag i 

företaget. Ett av förslagen innehöll Just-in-time, som är ett system inom produktion från 

Toyota, och ska anpassas till efter Saltå Kvarns behov. Detta granskande bör leda till 

en helhetsbild över hur Saltå kvarn jobbat med Lean och utifrån detta också ge ett 

förbättringsförslag för de två produkterna. Med hjälp av data från företaget samt 

intervjuer ska det ske en kartläggning av flödet samt ge förslag på hur företaget kan 

jämna ut det. Analysen ska ha sitt fokus på dessa produkter samt försöka identifiera 

vart de fysiska slöserierna sker. 
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4. Teoretiska referensram 

Under detta avsnitt av rapporten kommer teorin att vara anknuten till Saltå Kvarns 

filosofi eller förbättringen av företaget.  

4.1 Lean 

Den centrala idén i Lean är att försöka eliminera slöserier i vissa delar av verksamheten 

för att samtidigt ha lika hög eller högre effektivitet. Detta innebär att Lean har ett större 

fokus på kvalité. Kvalitén blir viktigare då fokus ska vara på kunderna samt sätta deras 

behov först. 

 

Detta kan åstadkommas genom att man kontrollerar verksamheten på ett sådant sätt att 

fokus ligger på aktiviteter som är värdeskapande. I och med detta så ska det 

produceras i en sådan takt att kunden får det den förväntar sig och inget mindre. 

Dessutom ska flödet inom organisationen vara maximalt utnyttjad så att det leder till en 

hög grad av värdeskapande aktiviteter.10  

 

 

Då Lean främst går ut på att eliminera slöserier kan det få positiva följder. De positiva 

följderna är: 

 

- Minimering av den mänskliga arbetsinsatsen 

- Lägre kapitalbindning 

- Högre utnyttjande av kapacitetet, dvs högre effektivitet 

- Färre felaktigheter, vilket innebär mindre slöserier11 

 

4.2 Total quality management(TQM) 

TQM är en filosofi som handlar om kvalitetsutveckling. Det är alltså inte en metod utan 

en filosofi som en företagsledning kan använda sig av. Syftet med denna filosofi är att 

nå den högsta möjliga kvalitén i företaget som möjligt samt göra en så hög vinst som 

det bara går. TQM är ett system som innehåller olika värderingar, verktyg och arbetssätt 

som ska resultera i bästa möjliga kundtillfredställande. Detta innebär att TQM utvecklas 

ständigt med tanke på alla dess ingående delar samt att det bygger på 

förbättringsarbete. Förbättringsarbete ska ske i organisationens samtliga processer. Ett 

                                                
10 Sörqvist, Lars. Business Development and Management of Improvements. Stockholm: KTH, 2018, 19-
21. 
11 Aganovic, Dario och Jonsson, Peter. Produktionsteknik/Produktionsprocessen. Stockholm: Liber, 2006, 
93. 
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bra TQM arbete ska involvera samtliga medarbetares engagemang. TQM har 4 viktiga 

grundpelare.  

 

- Arbetet som görs ska ske i processerna    

- Förbättringsarbete 

- Besluten som tas ska göras utifrån fakta 

- Engagemang från alla 

 

Det som alltid ska prioriteras i TQM-arbete är att kunden prioriteras. Det innebär att 

kundens förväntningar ska uppfyllas. Dessutom är det viktigt att samtliga medarbetare 

vet betydelsen av det de bidrar till TQM arbetet. Om en satsning ska göras på TQM är 

det viktigt att företagsledning försöker att ge all sin energi och engagemang åt TQM 

arbetet. Det måste alltså finnas stöd från individer som tar större beslutsfattande i 

verksamheten.12 

4.3 Just-in-time 

Toyota konstruerade ett system som kallades för Just-in-time. Systemet innebär att man 

ska försöka tillverka ett minimum av produkter som sedan ska användas direkt efter 

tillverkning. I ett idealt scenario tillverkas allting på ett sådant sätt att det inte finns 

någon buffert och alla maskiner tillverkar produkter oavbrutet. Detta är ett sätt att 

minska kapitalbindning samt de genomloppstider som finns. På det viset skulle lager 

inte behövas, tyvärr är detta lite orealistisk i många organisationer. Det kan trots det 

vara ett tankesätt som är användbart för att minska på kapitalbindning i lagret. För att 

Just-in-time ska fungera är det viktigt att kvaliteten upprätthålls i varje steg av 

produktionen. Detta kan ske med hjälp av TQM.13 

4.4 Teoretisk bakgrund om lager 

Logistik brukar kallas för läran om effektiva materialflöden men utan ett bra 

informationsflöde kommer materialflödet aldrig bli effektivt. Att informationsflödet spelar 

så stor roll beror på att mottagaren måste kunna lita på att produkter finns i lager. Detta 

informationsflöde ser till så att det finns tillräckligt med varor när kunder lägger sin 

order. Med hjälp av olika prognosverktyg ser företaget till så att det hela tiden finns 

tillräckligt med lager för att kunna förse kunderna. Om prognoserna inte stämmer 

överens kan det få stora konsekvenser för lagret och kunder kan bli lidande. För att få 

                                                
12 Aganovic, Dario och Jonsson, Peter. Produktionsteknik/Produktionsprocessen. Stockholm: Liber, 2006, 
12. 
13 Aganovic, Dario och Jonsson, Peter. Produktionsteknik/Produktionsprocessen. Stockholm: Liber, 2006, 
90. 
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en fungerande logistik är det även viktigt att ha information om de som transporterar 

varorna.14 Detta beror på att om företaget har lovat kunden att produkten ska finnas i 

lager ett visst datum så måste detta upprätthållas. Om företaget inte kan leverera det 

som lovats kommer kunden att bli missnöjd och det finns risk för att de väljer ett annat 

företag.  

  

Informationsflödet har stort inflyttande på hur företaget lyckas med sin logistik, utan det 

skulle de olika delarna inte kunna kommunicera. Det finns olika sorters 

informationsutbyte och dessa är man-till-man, man-till-system, system-till-man och 

system-till-system. Man-till-man informationsflödet är det mest basala och används 

mest då informationen inte behöver mellanlagras längst vägen. Typer av exempel som 

är ett man-till-man flöde är telefon, brev, mail även fast det är en dator som registrerar 

texten. Detta beror på att datorn inte kan läsa in informationen som en ”uppgift”15 

  

Kvaliteten på den information som delas är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Är 

kvalitén på informationen bristfällig spelar det ingen roll hur mycket som delas. 

Informationen som delas har stor påverkan på själva materialflödet och om kvalitén på 

informationsflödet brister så kommer även materialflödet bli lidande. Kvalitén på 

informationsflödet kan delas in i tre olika dimensioner korrekt information, tidsaktuell 

information och komplett information16. Helst av allt ska alla tre dimensioner träffas i 

varje informationsutbyte men så är inte fallet alla gånger. Korrekt information avser att 

informationen som skickas först och främst är till rätt mottagare, därefter så ska 

informationen förmedla mottagaren med det som efterfrågas alternativ information som 

mottagaren kan ge svar på. Informationen måste även stämma överens t.ex. om en 

leverans utlovas att levereras en viss dag och tid så måste detta stämma. Om 

informationen inte stämmer kan det få stora negativa konsekvenser för både sändare 

och mottagare.   

  

Tidsaktuell information är viktig för att rätt beslut ska tas men även för att kunna 

genomföra korrekta analyser. Problemet som kan uppstå om informationen inte är 

aktuell är att ändringar kan ha skett och det innebär att information kan bli irrelevant och 

inte medföra något för mottagaren. T.ex. på irrelevant information är om 

orderinformationen anländer till kunden efter att kunden mottagit varan, kunden har då 

ingen nytta av denna informationen. Ett annat problem är att lagersaldot i ett lager kan 

bli lidande och det beror på att inköp behöver information om hur mycket som finns i 

lager i realtid för att kunna beställa varor korrekt.17 

                                                
14 Jonsson, Patrik och Mattsson, Stig-Arne. Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 3:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2016, 51. 
15 Stig-Arne Mattsson: Logistik i försörjningskedjor. 2:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 273–274. 
16 Stig-Arne Mattsson: Logistik i försörjningskedjor. 2:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 290. 
17 Stig-Arne Mattsson: Logistik i försörjningskedjor. 2:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 290. 
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Komplett information är viktig då mottagaren förväntar sig en viss information. Saknas 

denna information kan det bli problem att ta vissa beslut. Att informationen inte är 

komplett behöver inte betyda att det saknas information, det kan vara att sändaren inte 

har den själv.18 

 4.5 ”5 Why?” 

 

Metoden kallas för “5 varför?” och det är ett sätt att försöka hitta orsaken till det faktiska 

problemet. Det är en enkel men effektiv metod som tillämpats i problemsökningen. 

Problemsökning skedde under de intervjuer som gjordes och identifierades med att 

ställa den enkla frågan varför flera gånger. Med hjälp av denna metod är det möjligt att 

gå ner till roten av problemet, dvs. man får reda på hur problemet kom till och vad det 

var som orsaka det. Problemlösningsprocessen sker på den nivå där problemet 

uppkommit. Inledningsvis i problemsökningen börjar man i slutskedet av problemet för 

att sedan jobba sig bakåt, detta för att identifiera grund orsaken.  

 

Metoden skapar ett kritisk tänkande, som gör att saker och ting ifrågasätts. Metoden i 

sig utförs på ett sådant sätt att man inte nöjer sig med det första svaret och ställer 

frågan ”Varför?” fem gånger. Det som sker är att det undersöks vidare och på så sätt 

kommer närmre till grundproblemet. Metoden i sig är inte bara att lösa problemet utan 

med hjälp av grundorsaken se till att problemet inte fortsätter att uppkomma.19  

4.6 Flödeskartläggning 

 

Under rapportens gång användes en flödekartläggning för att kunna kartlägga olika steg 

i inleveransprocessen med fokus på de två produkterna. Det som kartläggs generellt i 

en flödeskartläggning är material, inputs, outputs, beslutstagande, involverade aktörer, 

tiden det tar i varje steg samt andra typer av mätvärden i processen. I en utförlig 

flödeskartläggning bör alla dessa delar var med. Flödeskartläggningens olika steg sker 

sekventiellt. 20 

 

                                                
18 Stig-Arne Mattsson: Logistik i försörjningskedjor. 2:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 291. 
19 Bicheno, John och Holweg, Matthias. The Lean Toolbox: The essential guide to lean transformation. 
4:de uppl. Buckingham: PICSIE Books, 2009, 185. 
20 A. Munro, Roderick, J. Maio, Matthem, B. Nawaz, Mohammed, Ramu, Govindarajan och J. Zrymiak, 
Daniel. The certified Six sigma Green belt handbook.1 uppl. Milwaukee: American society for quality, 
quality press, 2007, 105. 
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Det centrala i en flödeskartläggning är att identifiera de delar inom flödet som är 

värdeskapande samt de delar som är slöserier. För att kunna genomföra en 

flödeskartläggning ska det finnas en klar tankegång när det gäller hur man vill 

strukturera flödet för att eliminera och reducera slöserier. Flödeskartläggning underlättar 

identifieringen av vad som är värdeskapande. Det är viktigt att förberedelser inför 

flödeskartläggningen är ordentligt genomförda för att uppnå den klarsyn som behövs.21  

 

Företag får sin huvudsakliga försörjning i form av kunder då man levererar produkter till 

dessa. Det är då viktigt att säkerställa en princip som företaget ska följa. Det företaget 

kan göra är att gruppera om resurser så att deras fokus riktas till outputen snarare än 

inputen. Detta betyder att organiseringen av verksamheten ska göras efter de produkter 

som ska levereras och flödet i företaget. Fokus skulle hamna på de produkter som ska 

levereras till kund. Denna teori skulle motiveras i att kunna identifiera de steg som är 

värdeskapande och de som inte är det.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Bicheno, John och Holweg, Matthias. The Lean Toolbox: The essential guide to lean transformation. 
4:de uppl. Buckingham: PICSIE Books, 2009, 12. 
22 Mattsson, Stig-Arne. Logistik i försörjningskedjor. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2012, 76–77. 



               

18 
 

5. Genomförande 

Nedan presenteras servicegraden för de två produkterna för att visa hur utleveranser 

ser ut. Vidare ska det tilläggas att samtliga värden på inleverans och utleverans i 

diagrammen är tagna från datalagringssystemet som används internt i Saltå Kvarn.  

 

Beräkningen av procentsatsen av servicegraden gjorde på följande sätt: 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 = 1 −  
𝑀𝑖𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝
 

Produkt Fakturerat belopp Missat belopp Servicegrad 

Röda linser 500 g XXX XXX 85,7% 

Russin 500 g XXX XXX 100% 

På grund av sekretess har siffror från fakturerat belopp och missat belopp tagits bort. 

 

Värdena i diagrammen är medelvärdet av inleveranser per vecka och utleveranser per 

veckas som skedde under den månaden. Detta beräknades enkelt med formeln 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑝å 𝑖𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑣𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛
. Denna formel används dessutom vid 

beräkning av medelvärdet av utleveranser per vecka under given tidsintervall. Men på 

grund av sekretess så kan inte dessa siffror redovisas i diagrammen 5.1 och 5.2.  

 

 

 
Diagram 5.1 (Inleveranser och utleveranser av russin 500 g 2017/2018) 

 

Inleveranser/Utleveranser Russin

Inleveranser 2017 (antal/vecka)

Utleveranser 2017 (antal/vecka)

Inleveranser 2018 (antal/vecka)

Utleveranser 2018 (antal/vecka)
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Diagram 5.2 (Inleveranser och utleveranser av röda linser 500 g 2017/2018) . 

 

Genom en flödesanalys har en kartläggning för de olika produkterna kunnat 

genomföras. Resultatet som vissas nedan är baserat på den information som samlats 

genom både intervjuer men även en genomgång av flödet med personer i företaget.  

 

  
 

Flödeskartläggning 5.3 (röda linser) 

Inleveranser/Utleveranser Röda Linser 

Inleveranser 2017 (antal/vecka)

Utleveranser 2017 (antal/vecka)

Inleveranser 2018 (antal/vecka)

Utleveranser 2018 (antal/vecka)
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Flödeskartläggning 5.4 (russin) 
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6. Analys 

Konceptet Lean är ett nytt begrepp för företaget främst för att de inte har jobbat tidigare 

med det på samma sätt. Det är inte förens ett par år sen som begreppet och rutinerna 

har myntat sig i företaget. Idag har arbetet med Lean övergången främst skett i 

produktionen och därför har flöden både internt och externt blivit lidande. Detta 

bekräftas ytterligare i och med analysen av de två produkterna. I resultaten så 

presenterades hur inflödet kontra utflödet av produkter såg ut åren 2017 och 2018. 

 

Jämförelsen gjordes på de två tidigare åren i samma perioder. Dessa perioder är gjorda 

månadsvis där vissa månader innehöll 4 veckor medan andra innehöll 5 veckor vilket 

framgår tydligt i diagrammen. Beräkningen av inflöde och utflödet gjordes genom att 

räkna ut medelvärdet av inflödet samt utflödet, resultatet redovisas veckovis i den 

respektive perioden. I och med analysen erhölls en tydlig bild på varför produkten russin 

500 g är framgångsrik sett till dess höga servicegrad. Vid jämförelse av de två 

produkterna var russin 500 g referens för hur man bör jobba med röda linser 500 g i 

vissa avseenden, då det fortfarande finns förbättringsområden för produkten russin 500 

g. Specifikt ska man försöka öka servicegraden av produkten röda linser 500 g till 

samma grad som för russin 500 g. 

 

Det är värt att tillägga att trots att servicegraden är på en hög nivå för russin så är 

produkten inte helt problemfri. Då russin 500 g är Saltå Kvarns största produkt sett till 

kvantitet innebär det att inköpen sker mer regelbundet där stora kvantiteter köps in, 

vilket kan bekräftas i diagrammen. Detta innebär att flödet av russin 500 g, till 

färdigvarulagret och ut, sker mer konstant. Det medför att man kan utföra beställningar 

man fått från kunder i en högre takt. Problemet med russin är inte helt enkelt att hitta 

och det beror på att problemet specifikt inte har med produkten att göra, utan närmare 

bestämt processen som leder till inköpet av produkten. Det nuvarande 

tillvägagångssättet för hur inköpet av produkter genomförs, sett till storleken av inköp, 

visas tydligt i diagrammet 5.1. Russin köps in i stora kvantiteter och de kan ligga i lagret 

över en längre period vilket innebär att det under vissa perioder inte köps in produkter 

då det redan finns en stor mängd i lagret. Problemet är att detta binder mycket kapital 

då processen i sig inte är värdeskapande.  

 

Trots detta tillvägagångssätt som inköp gör i och med inköp av stora kvantiteter av en 

produkt, presenteras det i resultatet att servicegraden är fortfarande alltför låg i 

dagsläget för produkten röda linser 500 g. Det som kan vidare bekräftas är att det är 

sker ett stadigt utflöde av produkter veckovis där det kan ske en aning variation. Denna 

variation kan antingen minska eller ökas i utflöde. Det sker på en någorlunda stadig 

nivå. Problematiken blir att det inte är ett regelbundet inflöde trots ett stadigt utflöde av 
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produkter. Men det är detta steg som resulterar i att många av problemen uppstår. 

Dessutom har ledtiderna en påverkan då dessa är så pass långa att köp måste göras 

flera veckor innan för att kunna upprätthålla någon form av flöde ut till kunder. Det kan 

vara de långa ledtiderna som orsakar att det köps större kvantiteter längre i förväg för 

att sedan kunna ha de i färdigvarulagret tills produkten ska ut till kund vid order. 

 

På flödeskartläggningen av produkten russin 500 g kan man se att det inte är lika 

många mellansteg från det att produkten skapats till att det levereras till Saltå Kvarns 

färdigvarulager i Tuna. Detta innebär att det är färre stopp som görs. Ju färre stopp 

innebär att inköp kan sköta planeringen för produkten enklare. Det som har noterats vid 

datainsamlingen är att det är svårt att förutspå det exakta datumet som inleveransen 

ska ske för denna produkt, men det är ändå enklare att förutspå datumet för inleverans 

för denna produkt i jämförelsevis till röda linser 500 g. I resultatet kan man se att det är 

svårare att förutspå inleveransen för röda linser 500 g, detta om man enbart går efter 

argumentet att ju fler mellansteg så är det flera aktörer vilket i sin tur innebär att dessa 

har en påverkan på datumet av inleverans av produkten till färdigvarulagret i Tuna. Då 

röda linser köps av en grossist, som sköter stegen fram tills det att de får in produkten 

av produceraren, innebär det att Saltå Kvarn förlitar sig på att grossisten gör sitt jobb. 

Det Saltå Kvarn gör för att produkten ska leva upp till företagets uppsatta krav är att 

företaget försöker ha någorlunda bra koll över produktens färd från producent till Saltå 

Kvarns färdigvarulager. Det är dock många aktörer där emellan som inte bidrar till det 

som är värdeskapande av produkten. Om man skulle ha russin 500 g som en 

referenspunkt på hur man ska sköta inleveransen så kan man se att ett sätt är att 

försöka eliminera många mellan steg i produkten röda linser 500 g.    
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7. Slutsatser 

Problemet med att inleveranser är så pass oregelbundna beror mycket på det 

beställnings mönster som används. Då diagram 5.1 och 5.2 visar på att utleveranser 

per produkt inte skiljer sig avsevärt mellan åren, skulle ett mer jämnt inleveransflöde 

kunna uppnås. Att ett jämnare inflöde inte skulle vara möjligt beror mycket på att inköp 

inte litar på den statistik som de har tillgång till. Ett annat problem är den arbetsprocess 

som de använder sig av. De använder sig av samma mönster som tidigare år för att 

kunna prognosera utförsäljning och i sin tur göra inköp baserat på det.  

 

I dagsläget har lagret stora problemen i de flöde som analyserats, vilket är russin 500 g 

och röda linser 500 g. Som diagrammet 1.1 BIL.1 s. 1(1) visar så finns det ingen klar 

strategi för hur mycket inleveranser som ska anlända varje vecka. Detta skapar stora 

problem för lagret då de ej blir möjligt att resursplanera. Det drabbar inte enbart lagret 

utan även andra delar av företaget såsom orderplanerare och inköp. Att det inte finns 

någon plan för hur mycket inleverans som ska anlända varje vecka medför att lagret 

vissa veckor har för mycket personal medan andra för lite. I båda fallen är det ett stort 

slöseri på både tid och pengar.  

 

Problemet är inte bara att det blir ett slöseri med tid och pengar utan det kan även 

medföra att kundrelationer blir lidande. Orderhantering kan inte veta exakt när en 

leverans ska anlända i lager och det medför att en produkt restas, vilket innebär att 

Saltå Kvarn inte kan utlova kunden ett exakt datum då varan finns tillgänglig i 

färdigvarulagret igen. Ett annat problem med att leveranserna inte går att spåra med 

exakt precision, är att om leveransen blir sen och produkten blir restad på grund av det 

finns det risk att Saltå får en straffavgift av de kunder som gjort beställning.  

 

Med hjälp av diagram 1.2 BIL.1 s. 1(1) kan Ledtiden per inköps nummer analyseras. 

Vissa inköpsnummer har av någon anledning splittrats och levererats in på olika dagar, 

en anledning kan vara att lagret inte haft resurser för att leverera in samma dag. Som 

tabellen visar så skiljer det sig väldigt mycket åt hur länge det tar för russinen att bli 

inlagda i systemet. Det finns många olika orsaker för att grafen ser ut som den gör. En 

orsak kan vara att producenten i Turkiet har haft produktions problem eller att 

bil/båttransport blivit sen av någon anledning. En av dessa anledningar kan vara att 

oförutsedda väderförhållanden har skapat förhinder som gör att båten inte kan avgå på 

utsatt tid. En annan orsak kan bero på strejker i hamnen där containern ska lossas. 

Dessa anledningar är väldigt svåra att förutbestämma och det vet även kunden.  

 

Vidare kan det vara så att metodiken för hur inköp sköts inte har ifrågasatts vilket gjort 

att man fortsatt på detta vis. Det kan vara så att det inte funnits förutsättningarna att 

göra inköp på ett annat sätt, vilket gjort att man varit tvungen till det nuvarande 
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inköpsmetodiken. Dessa förutsättningar som möjliggör smidiga inköp kommer från både 

leverantör samt interna aktörer. Därefter kan det bero på att inköpsavdelningen måste 

ha fler faktorer i beräkningar för att kunna sköta smidiga leveranser av produkter. Om 

produkten skulle bli restad på grund av anledningar som Saltå Kvarn inte kan påverka 

brukar kunder ha överseende med detta.   

 

En ytterligare orsak kan vara att inköpsnumret är kopplat till olika delar i Saltå Kvarn. 

Dessa inköpsnummer är indelade beroende var någonstans produkten ska i företaget. 

De olika delarna är kvarnen, bageriet, butiken och lager. Olika prioriteringar görs 

beroende var i företaget produkten ska och det medför även att vissa inköpsnummer 

levereras in snabbare. Enligt Saltå Kvarn behöver produkten 4–6 veckor att förberedas 

hos producenten och ytterligare 4 veckor för transport. När produkten sedan anländer 

till lagret ligger den i X antal dagar innan inköpet levereras ut. Tabellen 1.3 BIL.1 s. 1(1) 

visar hur länge de olika leveranserna ligger innan de börjar levereras ut.     

 

Att de olika inköpsnummrerna ligger olika långt i lagret beror mycket på efterfrågan, är 

det en större efterfrågan och lagernivån är låg när leveransen anlände så kommer 

starten att ske tidigare och tvärtom då efterfrågan är låg med en hög lagernivå. Saltå 

Kvarn har ingen platsbrist i lagret men desto längre produkten ligger i lagret desto mer 

kapital binds. Russin är en av de produkter som har det jämnaste beställningsmönstret 

och det beror på att vid varje beställning beställs minst en hel container. Diagrammet 

5.1 visar på detta.  

 

Som diagrammet 5.1 visar skiljer sig inte utleveranserna avsevärt från 2017 till 2018 

men ändå skiljer det sig väldigt mycket på hur mycket inleverans som anländer varje 

månad. I ett optimalt flöde ska inte variationen av inkommande varor fluktuera för 

mycket. Som skrivet innan gör denna situation det svårt för lagret att resursplanera. 

Russin är även en av de produkt som Saltå har jobbat mest med och är en av de 

produkter där variationen är liten. En av de stora ökningarna är kring jul och det ses 

tydligt i diagrammet. År 2017 misslyckades inleveranserna kring slutet av året och det 

kan ses då de inleverans som skulle komma till jul dök upp först efter. Detta medförde 

ett stort överskott i lagret och därför följde två månader utan inleveranser.  

 

Att mycket av slutsatsen handlar om russin beror på att det är den produkt som Saltå 

Kvarn har jobbat mest med. Det innebär att den ska agera som en mall för de andra 

flödena. Men som skrivet innan så är detta flöde inte helt fel fri, men löser man de 

problem som finns med russin är flödet en jättebra mall för resten av de produkter som 

Saltå Kvarn har. 
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8 Rekommendationer 

Det ska tilläggas att vissa av dessa rekommendationer för företaget Saltå Kvarn inte är 

fullständiga, där förslag 1 och 2 är utförligare än förslag 3 och 4, men kan ses över som 

en inspiration på tänkbara lösningar i företaget. Företaget kan annars välja att helt och 

hållet inte använda någon av rekommendationerna.  

8.1 Röda linser 500 g 

 

Då det tydligt framgår att det finns större problem med röda linser 500 g i jämförelse 

med russin 500 g så har det lagts större tyngd i att hitta tänkbara lösningar till röda 

linser. Produkten har en servicegrad på 85,7%, vilket är alltför lågt. Detta trots att man 

binder en del kapital i lagret på denna produkt.  

Förslag 1 

Det första förslaget bygger på att Caldic ska få större ansvar. I dagsläget har Saltå 

Kvarn hand om alla inleveranser som sker till lagret i Tuna men även Caldics 

inleveranser av Saltå kvarns produkter. Alla inköp som görs medför att transporter 

måste bokas, alla transporter som finns i flödeskartläggning 5.1 efter gränsen måste 

Saltå Kvarn själva boka in. De inleveranser som ska till Caldic sker i bulkform, det vill 

säga att de inte är färdigpackade för dagligvaruhandel. Dessa får ett eget 

inköpsnummer i Saltå kvarns inköpssystem, när de sedan paketeras i Caldic får de ett 

nytt inköpsnummer. Detta medför väldigt mycket extra arbete för inköpsavdelningen i 

Saltå kvarn.  
 

Då Caldic är ett så pass stort företag med mycket internationella kontakter skulle de 

kunna ta över Saltå kvarns inköp från grossisten i Wunsiedel. På så sätt underlättar det 

både för Caldic och Saltå kvarn. Att det underlättar för Caldic beror på att de då kan 

planera in sin produktion bättre eftersom de då kommer att ha informationen om hur 

mycket som behövs beställas in och när, för att uppfylla Saltå kvarns krav. Det kommer 

inte enbart vara inköpsavdelningen som blir avlastad om detta införs utan även lagret i 

Tuna.  

 

De motstridigheter som finns mot detta förslag är att Saltå Kvarn tycker sig förlora 

kontrollen över varifrån produkten kommer och går då emot företagets egna principer. 

Det behöver inte bli något problem eftersom Saltå Kvarn beställer från en grossist och 

inte direkt från odlaren. Saltå Kvarn kan då ställa krav på Caldic att de beställer från 

samma grossist. Detta är inte helt orimligt att göra då Caldic hjälper sina kunder med att 

komma på olika lösningar av olika slag.  
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Caldic har även strikta kvalitetskontroller där varje batch analyseras och skickas till 

Saltå kvarn för ett godkännande. Detta förslag skulle medföra kortare ledtider och på så 

sätt mindre kapitalbindning. Ledtiden skulle kapas med 1–2 veckor eftersom Caldic vet 

exakt när Saltå Kvarn vill ha sina leveranser. Även transporten mellan grossisten och 

Caldic skulle försvinna vilket medför att ytligare 3–4 dagar kortare ledtid. Säkrare 

leveranser med korrekta leveransdatum skulle även bli ett resultat av detta förslag. Att 

säkrare leveransdatum kan erhållas beror på att Saltå då kan sätta mer press på Caldic 

att leverera på utsatta datum. Det skulle även finnas möjlighet för ett mer utjämnat flöde 

då Saltå Kvarn kan sätta ett mindre intervall av varor som ska levereras per månad. 

Fluktuationerna hade blivit mindre men även mindre kapital bundet i lagret.      

Föreslag 2  

Här ska Saltå vara mer involverade och ha bättre kontroll över de olika stegen. 

Kommunikationen ska förbättras så flera av stegen blir mer involverade.  

 

Det andra förslaget bygger på en bättre kommunikation mellan företagen så att varje 

inköpsnummer enklare går att spåra och att grossisten samt Caldic får en bättre insikt i 

när Saltå Kvarn tänker lägga en order. I dagsläget har de olika företagen enbart kontakt 

med Saltå som visat i figur 8.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.1 

 

Denna kommunikations kedja är väldigt ineffektiv då Saltå kvarn fungerar som en 

medlare i sammanhanget. Som tidigare skrivet beror detta på att Saltå sköter alla 

inleveranser från grossist till Caldic och från Caldic till färdigvarulagret i Tuna. Istället för 

att Saltå ska agera som en mellanhand skulle ett bättre kommunikationssystem 

underlätta för alla tre företag. Denna lösning skulle även innebära en snabbare 

genomloppstid då Caldic enklare kan planera in när de behöver producera för att Saltå 

ska få sina produkter så snabbt som möjligt. Förslaget är att kommunikationen ska ske 

på följande sätt enligt figur 8.2.       
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Figur 8.2 

 

Problemet som kvarstår är att Saltå Kvarn fortfarande måste lägga en arbetsorder till 

Caldic om inte Saltå väljer att de vill ha ett fast antal inleveranser per vecka. Om Saltå 

väljer fasta leveranser så kan hela arbetsorder processen försvinna då Caldic vet exakt 

hur mycket som behövs produceras per vecka. Detta förslag skulle även medföra att det 

blir enklare för lagret att resursplanera då de exakt vet hur mycket som anländer per 

vecka.  

Föreslag 3 

 

Förslaget är att det ska finnas speciella inleverans platser som är låsta till en speciell 

leverans. För att lyckas med detta så måste lagret veta med säkerhet vilka leveranser 

som är inbokade för dagen. I dagsläget finns det ingen säkerhet att en inleverans ska 

anlända en viss dag, det som lagret vet är att inleveransen ska komma någon dag på 

en bestämd vecka. Problemet är att inte ens ett spann på 5 dagar räcker, utan ofta 

anländer inleveranser med ett spann på 7–8 dagar. Det datorsystem som lagret 

använder för att registrera inleveranser samt se lager information stödjer detta förslag 

då det finns möjlighet att ha speciella inleverans platser i systemet.  

 

Det stora jobbet är att se till så att inleveranserna kommer på den dag som den är 

avtalad att komma på. Detta skulle kunna genomföras med slott tider och vite belopp 

som leveransföretaget få betala om de inte levererar på utsatt tid.           

 

Förslag 4  

Iden med metod Just-in-time är att försöka minska på buffertar i en produktion. 

Produktionen ska ske i en sådan takt att allt produceras oavbrutet i rätt kvantitet så att 
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det inte skulle behövas ett lager. Metoden används främst i system där det sker 

tillverkning av en produkt och inte inköp från en annan tillverkare. Men om man 

betraktar de mellan steg av tillverkningen som ett av mellansteg i flödet på en av 

produkterna skulle denna metod kunna anpassas efter Saltå Kvarns behov. Dvs. vid 

inköpet av produkter som röda linser 500 g och russin 500 g kan denna princip vara en 

inspirationskälla i tankesättet man använder när man köper in. Detta steg medför ju 

också att man köper in produkter i en jämn takt. Företaget i dagsläget använder sig utav 

prognosverktyg i inköp av produkter som inte är så effektivt som det bör vara, kan man 

kolla på andra sätt att köpa in produkter. Det är inte effektiva då prognoser baseras på 

föregående årsförsäljning. Det kan vara en stor variation gentemot föregående år och 

säkerhets lagret är inte tillräckligt precis för att ska var hållbart att arbeta som de gör för 

tillfället. Om det baseras på systemet Just-in-time kan inköpet skötas på ett sådant sätt 

att man dessutom skär ner ledtiderna. 

8.2 Russin 500 g 

 

Genom att undersöka det som har presenterats i resultatdelen av rapporten kan man se 

att det inte finns lika mycket att förbättra på denna produkt i jämförelsevis till produkten 

Röda linser 500 g. Det man kan se över är att inte göra så stora inköp och samla det i 

lagret över en längre period. Då det som tidigare nämnt binder kapital. Denna produkt 

har stor påverkan på företaget då den köps i störst kvantitet och är den största 

produkten i Saltå Kvarn. Förslag 4 kan vara en tänkbar lösning för produkten russin 500 

g men inte bara för den utan för andra produkter. Vissa av de andra lösningarna för 

röda linser 500 g kan dessutom vara tänkbara lösningar som Saltå Kvarn kan använda 

för att effektivisera flödet av produkten russin 500 g. 
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9. Diskussion 

Under detta avsnitt ska ett antal olika delar kring rapporten diskuteras. Dessa delar är 

bland annat utfallet, om rapporten kunde göras annorlunda, användes det rätt metoder 

och om avsattes det tillräckligt med tid. Denna del kommer alltså bestå utav en kritisk 

granskning på hur kandidatexamensarbetets genomfördes samt dess utfall.  

 

Genom rapportens gång så var det ett stort engagemang från samtliga deltagare. Det 

var mycket hjälp från handläggare på Saltå Kvarn. Handläggare gav vägledning när det 

behövdes samt feedback där det behövdes. Handläggaren gav förslag på att 

examensarbetarna av detta arbetet skulle återkoppla varje vecka, där det berättades 

om hur veckan hade gått. Detta gjordes de veckorna som examensarbetet utfördes. De 

veckor som det inte skedde återkoppling från deltagarna av arbetet var under veckor då 

inte arbetet utfördes pga. olika anledningar. Huvudsakliga anledningen var då fokus inte 

var på kandidatexamensarbetet för att det lästes parallella kurser som tog tid från 

arbetet. Arbetet gjordes på halvfart, då det var enbart 15 hp, som lästs under en hel 

termin, vilket är tillräckligt med tid till att utföra arbetet.  

 

Undersöker man metoderna och den teorin som det användes under rapportens gång 

så finns det en del som kan diskuteras. Metoden ”5 Why?” är ett enkelt sätt att kunna 

lokalisera fel och det var denna metod som användes som intervjuteknik för 

problemsökningsfasen. Fördelarna med detta är att man kan på enkelt sätt avgränsa 

problemet, utan att göra mycket forskning på hur metoden ska tillämpas, då det var 

problemsökningen och avgränsningen som krävde mest energi under rapportens gång. 

Kollar man sett till utfallet av resultatet så stämmer det överens med hur utfallet skulle 

kunnat varit enligt teorin. Dvs. det var inte mycket som skiljde sig från teorin av ”5 

Why?” till hur det blev i praktiken. 

 

Huvudsakligen var det viktigt att göra en flödeskartläggning av flödet på produkterna 

russin 500 g och röda linser 500 g. Flödeskartläggningen i denna rapport blev inte lika 

avancerad som i teorin. Det var viktigare att kunna demonstrera i flödeskartläggningen 

vad som var relevant för arbetet av de två produkterna. 

 

Modellerna för TQM och Lean inkluderas i rapporten då deras relevans till företagets 

filosofi. Då de hade gjort en omställning till Lean och använt sig mycket av 5S(som är 

en del utav TQM) var det värt att poängtera detta i teoridelen samt kunna visa om de 

verkligen visade resultat i nuläget av deras flöden. Det var viktigt att det som 

presenterades hade en relevans sett till hur deras ideal bild av inflödet skulle vara. 

Viktigt att poängtera att trots dess innebörd för företaget var det inte tydlig att det fått 

önskvärd effekt, vilket resultatet visar. I praktiken handlar Lean om att försöka eliminera 
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slöserier i produktionen, som det nämnts tidigare i rapporten, och om det har gjorts en 

omställning ska detta visa positiva resultat i delar som inflödet av de två produkterna. 

Då detta inte är fallet så presenteras det i resultatdelen av rapporten. Metoden Just-in 

time är också en metod som det tagits en del utav i rekommendationer och har alltså 

mer att göra med hur man löser problemen.  

 

Majoriteten av data som samlats in är utav primärkällor och detta innebär att det inte har 

varit en lika kritiskt granskande av dessa källor, som det brukar vara vid t.ex. sekundära 

källor. Detta innebär alltså att det har tagits förgivet att samtlig datainsamling är korrekt 

och att vi inte har blivit missleda. Detta tankesätt har varit främst vid intervjuer av de 

olika delarna av företaget och insamling av annan data från de olika delarna. Vid 

faktainsamlingen från litteratur så har det dubbelkollats med olika primärkällor att det 

överensstämmer.  
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11. Bilagor 

 

 
Diagram 1.1 (Baserat på år 2018) 

 

 

Diagram 1.2 (Inköpen är mellan 2018-09-17 till 2019-04-18) 
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Bilaga 1.3 (Inköpen är mellan 2018-09-17 till 2019-04-18) 

 

 

Möten i Saltå Kvarn 
Mötena skedde i kronolgisk tidsordning där det exakta datumet av intervjun är givet i rapporten. 

 
Rundtur/intervju i färdigvarulager 
Där alla dess ingående delar beskrev av kontaktpersonen. Delar som arbetsuppgifter, 
svårigheter och förutsättningar m.m. Under rundturen beskrevs dessutom de största 
svårigheterna. Rundturen skedde under en dag då det var mycket aktivitet i 
färdigvarulagret. P.g.a. nivån av aktivet kunde det dras slutsatsen att de fanns 
förbättringsområden. 

 
Intervju 1 med Inköp/avrop  

  
• Vad är era arbetsuppgifter? Vad är er funktion i Saltå Kvarn? 
• Vad ser ni som de största svårigheterna med att planera inköp?  
• Hur hanterar ni avvikelser av olika ordrar? T.ex. om en order inte kommer på angivet 

datum. 
• Hur ofta stämmer ni av med lagret om hur det ser ut på golvet, det vill säga hur mycket 

gods som egentligen har kommit in? Hur jobbar ni för att det inte ska ske ett överflöde 
av varor i ert lager? 

• Hur anser ni att kommunikationen sker mellan de olika delarna av Saltå Kvarn? Dvs. kan 
det uppstå missförstånd eller andra svårigheter? 

Antal dagar i lagret tills start av utleverans per inköps nummer för 
Russin 

Antal dagar i lagret tills start av
utleverans
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• Hur jobbar ni med olika leverantörer/kunder? Finns det prioritetsordning med vissa 
kunder eller är det främst att ni jobbar i kronologisk ordning?  

• Då ni jobbar mot prognoser hur stor påverkan har det på inköpen av produkter? 
• Hur säsongsbaserat är inköpen? Dvs. Hur beroende är ni på olika årstider när det gäller 

inköp? 
 

Intervju 1 med Order/konsumentkontakt 
 

• Vad är era arbetsuppgifter? Vad är er funktion i Saltå Kvarn? 

• Vad ser ni som de största svårigheterna med att planera order?  

• Hur ofta stämmer ni av med lagret om hur det ser ut på golvet, det vill säga hur 

mycket gods som egentligen har kommit in? Hur jobbar ni för att det inte ska ske 

ett överflöde av varor i ert lager?  

• Hur anser ni att kommunikationen sker mellan de olika delarna av Saltå Kvarn? 

Dvs. kan det uppstå missförstånd eller andra svårigheter? 

• Hur jobbar ni med olika kunder? Finns det prioritetsordning med vissa kunder 

eller är det främst att ni jobbar i kronologisk ordning?  

• Vad för typ av relationer har ni med era konsumenter? Är det ytliga/personliga 

relationer? Hur har relationer bildats? 

• Vad för krav ställs på er av konsumenterna? Och vad för krav har ni på de när det 

gäller ordrar? Dvs föredrar ni mindre beställningar eller större?  

• Hur sker planeringen vid ordar? Dvs. hur viktigt är det att ni har det som krävs för 

att slutföra en order i lager eller brukar ni göra det som en restnotering?  

• Hur reagerar kunder när ni inte kan leverera i tid? Händer det ofta att 

orderavvikelser sker? T.ex att ni inte kan leverera i tid.  

Intervju 2 med Inköp/avrop  

• Vi skulle vilja veta hur transportrutterna ser ut för de olika produkterna 

• Från vilket land kommer produkterna ursprungligen  

• Vilka volymer köps produkterna in  

• Hur ser ledtiderna ut  

• Hur ofta görs beställningarna 

• Vilket prognos verktyg använder ni och hur säker är prognosen  

• Vilka transportmedel används främst 

• Har ni någon koll på hur produkterna levereras? Dvs. att ni kan se vart de befinner 

sig i varje steg av transporten?
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