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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet är utfört i samarbete med Risenta AB och deras lager i Rotebro. Risenta är ett 

företag som genomgått en kraftig tillväxt de senaste åren vilket har lett till att deras lager börjat 

närma sig sitt kapacitetstak. Önskemålet från Risenta var att med befintliga resurser skapa en högre 

effektivitet på lagret samt att optimera ett specifikt flöde. Författarna har därför undersökt 

optimeringsmöjligheter i den interna logistiken med befintliga resurser. Detta syfte resulterade i två 

huvudsakliga frågeställningar som examensarbetet tog utgångspunkt i. 

Studien genomfördes på en tidsrymd av 14 veckor och avgränsades till att endast innefatta det 

interna pallflödet. Datainsamlingen och kartläggningen skedde främst genom observationer och 

intervjuer med personal. De problem som identifierades var långa körsträckor, dåligt 

resursutnyttjande, mellanlagringar samt ett ineffektivt müsliplock. Författarna genomförde ett flertal 

studiebesök hos Risenta varav den längsta observationsperioden uppgick till fyra efterföljande dagar. 

Motivet till observationsperioden var att skapa en helhetsbild samt att minimera risken för att 

tillfälligheter inkluderades i studien.   

Den teoretiska referensramen inhämtades främst från kurslitteratur, även annan tillgänglig litteratur 

inom logistik samt vetenskapliga artiklar som behandlade ämnet användes.  

Studien resulterade i flera förbättringsförslag, huvudsakligen indelade utefter respektive 

frågeställning. Förbättringsförslagen kan komma att bidra till en högre effektivitet i det interna 

pallflödet genom minskade körsträckor, färre mellanlagringar och genom att ett helhetsperspektiv 

skapas för personalen.  

  



 

  



ABSTRACT 

This thesis has been written in cooperation with Risenta AB and their warehouse in Rotebro.  

Risenta is a company that has undergone substantial growth in recent years which have led to a 

warehouse that is drawing nearer the limit of capacity. Risenta sought guidance from the authors on 

how higher levels of efficiency could be reached with existing resources, and how a specific flow 

could be optimized. The authors have therefore investigated optimization opportunities in Risentas 

internal logistics with existing resources.  In order to specify the purpose further the study focused 

on two research questions.  

The study was conducted during a 14 weeks period and was delimited to the internal pallet flow. The 

data collection and mapping was done mainly through observations and interviews. The problems 

the authors identified were: transportation waste, poor resource utilization, intermediate storage and 

inefficient muesli picking routines. The authors made several visits to the warehouse to observe 

routines and conduct interviews. The longest time period spent in observation was four consecutive 

days, in order to achieve a comprehensive understanding but also to minimize the risk of including 

coincidences. 

The theoretical framework was mainly collected from textbooks. Available literature on logistics and 

scientific articles within the studied research area was used as well.  

The study resulted in a number of recommendations which have the ability of improving the 

internal logistics at Risentas warehouse. The recommendations were divided in accordance to the 

respective research question. The recommendations can help Risenta achieve a higher efficiency in 

the internal pallet flow by reducing the transportation waste, intermediate storage and through 

inspiring the staff to work with a larger perspective. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag som genomgår en kraftig tillväxt kan drabbas av växtvärk, det vill säga att försäljningen ökar 

snabbare än vad organisationen hinner utvecklas (Flamholtz & Randle, 2007). En tumregel säger att 

de företag som fördubblat sin omsättning behöver en likformig anpassning av den interna 

organisationen. Om det inte sker riskerar företaget att drabbas av allvarliga negativa konsekvenser 

(Flamholtz & Randle, 2007). 

När ett företag utvecklas och förändras är det således viktigt att aktiviteter och processer anpassas till 

dessa nya förutsättningar (Jonsson & Mattsson, 2005). Ett annat fenomen som observerats i företag 

som genomgår en stark tillväxt är att deras sortiment tenderar att växa på bredden, vilket bland annat 

bidrar till ett ökat behov av fler lagerplatser (Anderson, 2008).  

När företag växer med hjälp av ett bredare produktsortiment krävs således fler lagerplatser, men vad 

händer när ett företag börjar nå sin maximala lagerkapacitet? En lösning är att bygga ut eller flytta till 

ett större lager, dock är det en omfattande och långsiktig förändring som kräver stora investeringar. 

Företagens kritiska uppgift på kort sikt kan istället bli att optimera sina interna flöden med de 

befintliga resurser som står till hands. 

Risenta är en väletablerad aktör inom produktionen och försäljningen av hälsosamma basråvaror. De 

har upplevt kraftig tillväxt sen 2007 då de under denna sex års period har fördubblat sin omsättning 

från cirka 100 till 200 miljoner kronor (Risenta, 2014). Ett av skälen till Risentas starka tillväxt är att 

de lyckats möta marknadens efterfrågan genom att ständigt utöka sin produktportfölj. Risenta har 

matchat utvecklingen med sin tillväxt i många delar av företaget, men lagerstyrningen och logistiken 

har inte utvecklats i samma takt. Detta tydliggör den tidigare beskrivna problematiken, då de på 

grund av den ökande efterfrågan snart nått kapacitetstaket inom lager och logistikfunktionen. 

Mycket tyder på att artikelsortimentet kommer fortsätta växa på bredden vilket ställer allt högre krav 

på en effektivare intern logistik.  

Författarnas uppgift är därför att undersöka vilka möjligheter Risenta har till att optimera sina 

interna flöden med befintliga resurser. 
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1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur Risenta kan optimera sina interna lagerflöden utifrån de 

resurser de har idag. För att genomföra detta krävs en god kunskap om de interna flödena och 

lagerlayouten samt kunskap om de verktyg och system personalen använder sig av. 

Optimeringsförslagen kommer att grundas i vetenskapligt accepterade modeller och teorier.  

 

För ytterligare precision i syftet kommer författarna att fokusera examensarbetet kring två 

frågeställningar som har sin grund i Risentas främsta utmaningar inom lagerstyrningen. Problemen 

har identifierats genom samtal med fabrikschefen och de anställda samt genom deltagande 

observation. Nedan presenteras problem följt av frågeställning: 

 

Problem:  Antal pallplatser, avställningsytor och de två höglyftande skjutstativtruckarna upplevs 

  som begränsade resurser 

Frågeställning:  Hur kan Risenta utnyttja sina pallplatser, avställningsytor och höglyftande skjutstativtruckar på ett 

  bättre sätt? 

Problem: Ineffektivt och rörigt plock för Lösviktsmüslisortimentet 

Frågeställning: Hur kan Risenta effektivisera plockningen av löviktsmüslisortimentet? 

1.3 Metodval 

Metodvalet avser fallstudie då författarna söker och är i behov av en djupgående förståelse för att 

uppfylla sitt syfte. Studien tar en kvalitativ ansats och lägger således fokus på intervjuer och 

observationer. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med beslutsfattare som påverkar 

lagret och dess flöden, dessa inkluderar: fabrikschefen, en inköpare, inköpschefen samt lagerchefen. 

Utöver detta har frågor riktats till lagerarbetarna under observationerna på lagret. Att se 

utmaningarna med egna ögon var viktigt för att besvara syftets två frågeställningar. Detta 

genomfördes genom att författarna gick med, observerade och testade det operativa arbetet i 10 

arbetsdagar. Studien har grundats i vetenskaplig litteratur, artiklar och rapporter inom området för 

lagerstyrning, logistik och företagsutveckling. Dessutom har intern data såsom statistik över in- och 

utleveranser som tillhandahållits av Risenta används. Ett mer ingående resonemang kring metoden 

återfinnes i det nästkommande kapitlet, Metod. 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas till att enbart undersöka Risentas interna pallflöde, det vill säga från 

det att pallen leveretats av leverantör tills dess att pallen lastas för utleverans. Således kommer in- 

och utleveransernas effektivitet inte behandlas. Då studien omfattar företagets interna lagerstyrning 

kommer produktionsenheten samt externlagret inte att behandlas. Ytterligare en avgränsning är att 

studien genomförs med en begränsad tidsrymd på 14 veckor. 
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2. Metod 
Författarnas frågeställningar innehåller "hur" vilket innebär att det finns luckor i kunskap inom det 

valda forskningsområdet, detta leder till att undersökningarna kommer vara av utforskande natur. 

Ett explorativt syfte kräver att författarna tar ett helhetsperspektiv och inhämtar så stor kunskap 

som möjligt inom problemområdet. Därför används som regel flera olika 

informationssamlingstekniker vid explorativa studier (Patel & Davidsson, 2011). 

2.1 Fallstudie 

Med fallstudie menas en intensiv och djupgående studie av ett enskilt fall (Gerring, 2007). Förr 

erkändes fallstudier inte som en vetenskaplig metod då de ansågs ha svag grund för generalisering 

(Yin, 1994, i Dubois & Gadde, 2002). Idag ser det dock annorlunda ut och fallstudier har ett utbrett 

användande inom de flesta forskningsområdena. Att dra lärdomar från ett fall ses idag snarare som 

en fördel än en nackdel, eftersom forskaren får ökad förståelse genom interaktionen av företeelsen 

och dess kontext (Dubois & Gadde, 2002). Fallstudier används därför när forskare behöver skapa en 

djupare och mer nyanserad insikt av ett enskilt fall. Fallet i denna mening kan exempelvis vara en 

enskild organisation eller företag, en händelse, en eller flera personer eller ett specifikt geografiskt 

område (Gerring, 2007).  

 

Fallstudier är en forskningsstrategi som innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket 

bidrar till stora mängder detaljerad data om ett avgränsat fenomen (fall) behöver samlas (Tufte & 

Johannessen, 2002).  Kvantitativ inriktad forskning utgörs som regel enbart av statistiska analyser, 

medan kvalitativt inriktad forskning endast baseras på verbala analyser. Valet av forskningsstrategi 

har stor påverkan på hur den insamlade informationen genereras, bearbetas och analyseras. De flesta 

studier tar emellertid en mellanväg och innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Detta examensarbete är en fallstudie då författarna genomfört en djupgående studie av ett enskilt 

fall. Forskningsstrategin har innefattat såväl kvalitativa som kvantitativa inslag vilket enligt Tufte och 

Johannessen (2002) är en lämplig strategi för mer djupgående studier. De kvalitativa inslagen kom 

från samtal, observationer samt intervjuer. Kvantitativ data insamlades under arbetets gång för att 

öka författarnas förståelse för de interna flödena. Kvantifierbar data användes även för att stryka 

alternativt dementera observationer och intervjuer, samt gav underlag för lösningsförslag och 

rekommendationer.  

2.2 Forskningsansats 

I en studie ska teori och verklighet relateras till varandra. Hur man går tillväga är avgörande för 

studiens utförande och resultat. Det finns tre arbetssätt: deduktion, induktion och abduktion. I en 

deduktiv studie startas arbetet i teorin, teorierna skapar sedan hypoteser som sedan prövas i 

praktiken. Den valda teoretiska referensramen styr således informationsinsamlingen, tolkningen och 

slutligen resultatet. När man som forskare istället arbetar induktivt börjar man från andra sidan, i 

empirin, vilket leder till att man tar en mer utforskande ansats. Observationer genomförs först, 
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sedan formuleras en egen teori utifrån insamlad data som slutligen prövas i förhållande till befintliga 

teorier. Det abduktiva tillvägagångssättet är en kombination av det deduktiva och det induktiva. 

Forskare som använder sig av abduktion startar studien induktivt och går sedan till deduktion för att 

utvidga den ursprungliga hypotesen (Patel & Davidsson, 2011). 

Författarnas utförande av examensarbetet är enligt det abduktiva arbetssättet. En abduktiv ansats 

valdes då huvudsyftet i denna fallstudie ej är att bekräfta eller utveckla en teori, vilket uteslöt en 

induktiv ansats. Studies syfte var att lösa ett befintligt problem, vilket gjorde att en deduktiv ansats 

upplevdes som begränsade då befintlig teori sällan var tillräckligt övergripande som syftet krävde.  

Det argumenteras för att det integrerade tillvägagångssätt som den abduktiva ansatsen erbjuder, 

konfronterar den teoretiska världen med den empiriska världen mer effektivt och besvarar syften 

med större fördel än de andra två tillvägagångssätten. Anledningen till detta är att forskarna utökar 

sin förståelse under processens gång. Abduktion utmanar således den linjära designen inom 

forskningen (Dubois & Gadde, 2002) då författarna rört sig fram och tillbaka mellan den teoretiska 

och den empiriska världen. Figur 2.1- Metodillustration visar författarnas tillvägagångssätt. Sifforna 

som syns i över och underkant markerar den 15 veckor långa tidsrymden som hade till sin förfogan 

och bokstaven F följt av en siffra beskriver vilken fas författarna befann sig i. Texten under bilden 

beskriver faserna i detalj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 - Metodillustration   

Arbetet startades induktivt efter att författarna kontaktat, fört diskussioner och satt upp ett möte 

med Risenta. Under mötet beskrevs lagerstyrningens problem, fabrikschefen uttryckte och 

diskuterade även idéer om potentiella lösningar (se F1, i Figur2.1). Under mötets gång fördes 

anteckningar för att inte information skulle gå förlorad. Författarna tog även del av 

marknadsmateriel som beskrev Risentas produktportfölj och verksamhet. Informationen som 
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samlats under mötet summerades och diskuterades författarna emellan dagen efter.  Utöver detta 

fick författarna en genomgång av lagret av lagerchefen och gavs möjlighet att ställa inledande frågor. 

Efter mötet med fabrikschefen tog författarna sig in i en deduktiv fas. Som nästa steg i sin 

arbetsgång (se F2, i Figur 2.1) började författarna söka teorier som kunde öka förståelsen för 

lagerstyrningen samt bekräfta/tillbakavisa de tidiga hypoteserna inom forskningsområdet.  

Veckan efter gick arbetet in i en ny empirisk fas (se F3, i Figur 2.1) och 2 arbetsdagar spenderades åt 

lagerobservationer och datainsamling. Syftet med de initiala observationerna var att öka förståelsen 

för de interna flödena och den beskrivna problematiken. Samtal och kortare intervjuer genomfördes 

på stående fot med lagerarbetarna. Frågor riktades även till lagerchefen, inköparen och 

fabrikschefen. Informationen som samlats fördes sedan in i arbetet och empirikapitlet kunde 

utvecklas. Tre syften formulerades utifrån de problem författarna upplevde att Risenta hade.  

Samtidigt som empiriavsnittet utformades skrev även författarna på den teoretiska referensramen. 

Teorier söktes som kunde fylla glapp och underlätta syftes besvarande, teorier som kunde utmana 

frågeställningarna söktes även (se F4, i Figur 2.1). I slutet av denna fas hade grunden för såväl 

empiri- och teorikapitlet lagts.  

 

I nästa fas återvände författarna till empirin och genomförde "Risenta-veckan" (se F5, i Figur 2.1), 

en full fyra dagars observationsvecka. För att förstå flödet som helhet spenderades de fyra dagarna 

under de tider som lagerpersonalen jobbade, 7.00–16.00. Syftet med veckan var att följa 

lagerarbetarnas operativa arbete och med egna ögon se ineffektiviteter, onödiga körsträckor och 

andra dagliga problem. Författarna följde med när plockrutiner, inlagring och förberedelser inför 

utgående ordrar utfördes.  

För att samla relevant information kring det som skedde genomfördes samtal och intervjuer 

(beskrivs i detalj i 2.3.2 & 2.3.3). Ytterligare tre tillvägagångssätt användes för insamlandet av 

värdefull data:  

 Ögonblicksbilder 

 Spagettidiagram 

 Dagsstatus 

För att se hur flödena rörde sig från produktionen till hylla och från inleverans till hylla använde 

författarna sig av en teknik som de kallade "ögonblicksbilder". Ögonblicksbilderna är frusna ögonblick 

av lagringen som fanns på golvet under givna tider under dagen. Varannan timme gjordes en ny 

ögonblicksbild för att se hur länge "mellanlagringarna" varade. Vid de givna tillfällena räknade även 

författarna lediga lagerplatser per rad för att utesluta att mellanlagringarna berodde på platsbrist.  
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För att hålla koll på flödena samt för att se huruvida flödena var separata eller ej, användes 

spagettidiagram vid ett flertal tillfällen. Spagettidiagram används för att kartlägga rörelser och 

aktiviteter inom ett visst område (Endsley, 2010). Spagettidiagram kräver att man har en bild eller 

ritning på det studerade området, i detta fall lagret. Som första steg tilldelar man olika personer och 

aktiviteter olika symboler eller färger. Sedan följer man rörelserna som sker genom att rita linjer för 

hur de rör sig, när detta är gjort kan det se ut som nedan (Figur 2.2: Spagettidiagram).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 - Spagettidiagram       (Endsley, 2010) 

 

När alla rörelser under det önskade tidsintervallet är registrerade kan en analys genomföras över vart 

förbättringar och effektiviseringar kan genomföras för att göra flödet mer strömlinjeformat 

(Endsley, 2010). 

För att se hur kommunikationen kring dagens kommande händelser såg ut genomförde författarna 

en tredje teknik kallad "dagsstatus". Dagsstatus innebar att lagerchefen och minst en av de 

lageranställda i början av dagen ställdes frågan: "Vad händer idag? Vad kommer in, och vad går ut? När 

sker detta?" Syftet bakom tekniken var främst för att se hur informationsdelningen på lagret såg ut, 

men även för att se hur ofta leveranserna skedde enligt plan.  

Det första som gjordes i nästa fas var att all ny data analyserades (se F6, i Figur 2.1). Sedan återgick 

författarna till det skrivna dokumentet för att granska vad som behövdes redigeras, ändras och 

läggas till. De empiriska såväl som de teoretiska delarna fick flera tillägg. I samspråk med 

handledaren och fabrikschefen valdes en frågeställning bort samtidigt som de andra två 

frågeställningarna omformulerades för att bättre passa de problem som författarna upplevt under 

observationsveckan. I slutet av denna fas, befann sig examensarbetet i sitt slutskede. Samtliga kapitel 

hade påbörjats och de flesta var i princip färdigställda. Att man som forskare successivt, allt efter 

studies gång, modifierar arbetets inriktning är inte ovanligt när man använder sig av en abduktiv 

ansats:  

"In studies relying on abduction, the original framework is successively modified, partly as a result of unanticipated 

empirical findings, but also of theoretical insights gained during the process" (Dubois & Gadde, 2002, s. 559). 
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Den främsta fördelen med ett abduktiv arbetssätt, som hänger ihop med citatet ovan, är enligt Patel 

och Davidson (2011) att man inte blir lika låst, vilket kan vara fallet om man som forskare använder 

sig av en strikt induktiv eller deduktiv ansats. Riskerna associerade med det abduktiva 

tillvägagångssättet är att man formulerar en hypotetisk teori som tidigt eliminerar möjligheten för 

alternativa tolkningar vilket kan leda till att teorin verifieras i den deduktiva fasen istället (Patel & 

Davidsson, 2011). Abduktion kräver även mer arbete och reflektion av författarna, men det 

övervägs enligt Dubois och Gadde (2002) av de många positiva aspekterna.  

Den näst sista fasen ägnades åt att bekräfta de egna slutsatserna. Därför återvände författarna till 

lagret för att genomföra mer riktade observationer. I den sista fasen gick även författarna igenom 

arbetet som helhet (se F7 & F8, i Figur 2.1). 

2.3 Datainsamling 

Att använda flera olika informationssamlingstekniker är som tidigare nämnt vanligt vid explorativa 

studier (Patel & Davidsson, 2011). Författarna har använt sig av sekundär och primär data för att 

genomföra studien. Sekundär data är data som har ansamlats av andra för ett annat syfte än vårt. 

Primär data är den sekundäras motsats, och är således data som insamlats av författarna för att 

uppfylla sitt syfte (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). För insamling av sekundär data sökte 

författarna teorier inom forskningsområdet för lagerstyrning, logistik och företagsutveckling i 

vetenskaplig litteratur, artiklar och rapporter. Dessutom användes intern data såsom statistik över in- 

och utleveranser som tillhandahållits av Risenta. Insamling av primär data skedde genom samtal, 

observationer och intervjuer. 

"I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge en så fyllig bild av det aktuella 

fallet som möjligt (...) såväl intervjuer som observationer och enkäter kombineras i datainsamlingen"   

        (Patel & Davidsson, 2011, s. 57) 

 

Nedan kommer tillvägagångssättet för det tre primära insamlingsmetoderna som används 

presenteras:  

2.3.1 Observationer 

Observationer brukar användas som metod i explorativa studier. Observationer innebär att man 

studerar beteenden och skeenden i samma stund de inträffar i dess riktiga miljö. När man som 

forskare tillämpar denna metod är man med i händelseförloppet, en fördel som innebär att man inte 

behöver förlita sig på intervjuobjektens minnesbild.  Nackdelen med observationer är att de är 

tidskrävande. Författarna använde sig av två olika observationstyper ostrukturerade och strukturerade 

vilket illustreras i Tabell 2.1: Observationer (Patel & Davidsson, 2011). 

 Ostrukturerade observationer  Strukturerade observationer 

Syfte Utforskande  Problemlösande 

Fokus Brett  Riktat 

Registrering Notering Observationsschema 

Tabell 2.1 - Observationer       



9 
 

I denna studie användes ostrukturerade intervjuer under de första observationerna för att skapa 

förståelse. Författarna hade då ett brett fokus för att se vilka problem som kom till ytan. I ett senare 

skede, speciellt under Risenta-veckans sista två dagar samt för de sista observationerna användes 

strukturerade observationer. Då hade författarna valt och bestämt sig för ett observationsschema, i 

detta fall representerat av: (1). Utskrivna lagerkartor: vilket behövdes för att möjliggöra 

spagettidiagram, ögonblicksbilder och inräkning av tomma pallplatser (2). Klara strategier: i form av 

bestämda tidpunkter för när vissa verktyg skulle användas och vilka flöden som skulle följas. 

2.3.2 Samtal 

Under det som författarna benämner som samtal är ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad 

intervju liknar mer ett samtal i dess ostrukturerade genomförande och informella stämning. Samtalen 

skedde ute på lagergolvet och riktades främst till lagerarbetarna och lagerchefen. I en ostrukturerad 

intervju har forskarna inte i förväg bestämt vilka frågor som ska besvaras utan intervjun är flexibel 

och inte standardiserad, då frågorna formuleras allt efter intervjuns gång. Fördelen med de 

ostrukturerade intervjuerna är främst att den informella stämningen underlättar informanten att 

svara på ett personligt sätt, vilket även bidrar till insamling av kunskap från det personliga 

perspektivet. En nackdel med de ostrukturerade intervjuerna är att varje intervju är unik, vilket 

försvårar jämförandet av två ostrukturerade intervjuer. Detta tillvägagångssätt lämpar sig således bäst 

när forskarna söker förståelse av forskningsområdet (Johannessen & Tufte, 2003). 

2.3.3 Intervjuer 

Intervjuer är enligt författarnas benämning mer strukturerade än ovan nämnda samtal. Intervjuer 

genomfördes främst i början och i slutet av arbetets gång. De intervjuerna som genomfördes var 

semistrukturerade. Den semistrukturerade intervjun kan utifrån många aspekter likna den 

ostrukturerade, men den stora skillnaden ligger i att forskarna har delvis förutbestämda teman eller 

generella frågor som de söker svar på. Frågorna kan vara löst utformade och syftar till att uppmuntra 

informanten att dela med sig om sin fördjupade kunskap eller erfarenhet inom temat (Johannessen 

& Tufte, 2003). 
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2.4 Kvalitetskriterier 

Vissa forskare har lämnat det traditionella sättet att validera data då de anser att en utredning av 

sanning och osanning är otillräcklig, i synnerhet vid kvalitativa studier (Trochim & Donnelly, 2006). 

Patel och Davidson (2011) styrker detta då de skriver att validitet och reliabilitet ej bär samma 

innebörd för kvantitativa och kvalitativa studier. När kvalitet ska utredas i kvalitativa studier behövs 

därför kriterierna utvidgas och modifieras (Patel & Davidsson, 2011). Guba och Lincolns (1985) fyra 

kriterier kan därför ses som ett bättre alternativ.  

De fyra kriterierna utgörs av: Tillförlitlighet (credibility), Överförbarhet (transferability), Pålitlighet 

(dependability) och Konfirmering (confirmability) (Trochim & Donnelly, 2006) (Bryman & Bell, 2013). 

Hur de relaterar till de traditionella kriterierna illustreras i tabellen nedan (se Tabell 2.2: 

Kvalitetskriterium).   

Traditional Criteria for Judging Qualitative 

Research 

Alternative Criteria for Judging Qualitative 

Research 

Internal validity Credibility 

External validity Transferability 

Reliability Dependability 

Objectivity Confirmability 

Tabell 2.2 - Kvalitetskriterium      (Trochim & Donnelly, 2006) 

Författarna valde att använda sig av Gupa och Lincolns (1985) kvalitetskriterier då studien främst är 

kvalitativ. Syftet med de fyra kriterierna är att uppnå Trovärdighet (trustworthiness) (Trochim & 

Donnelly, 2006) (Bryman & Bell, 2013). Vad dessa kriterier innebär och hur författarna arbetade 

med dessa för att uppnå trovärdighet presenteras nedan:  

 

Tillförlitlighet refererar till hur tillförlitliga eller troliga resultaten är sett från andras perspektiv 

(Bryman & Bell, 2013). För att säkerhetskälla tillförlitlighet i studien har författarna använt sig av tre 

strategier. Den första strategin är direkt relaterad till den valda abduktiva ansatsen. Genom att 

kombinera flera olika källor och ständigt förflytta sig mellan empiri och teori har författarna kunnat 

bekräfta att de tolkat skeenden på ett riktigt sätt. Det andra strategiska valet författarna tog för att 

säkerställa tillförlitlighet var att de använde sig av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Strukturerade intervjuer reducerar tillförlitligheten till viss grad då forskarna själva definierar och styr 

kontexten istället för intervjuobjektet (Jensen, 2008).  

Den sista och tredje strategin som användes var att författarna vid upprepade tillfället lät arbetet 

granskas av externa kritiker såsom handledare och andra logistikstudenter. Denna kontrollprocess 

gav författarna värdefulla insikter vilket hjälpte dem att se på problemen med nya ögon.  
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Överförbarhet ser till hur studies resultat kan tillämpas i andra kontext än det som studerats (Bryman & 

Bell, 2013). För att uppnå överförbarhet i studien har författarna i denna studie använt sig av två 

tekniker. Först, har de gjort grundlig teoretisk och empirisk bakgrund för att möjliggöra en "tydlig 

redogörelse" (thick description). En tydlig/fyllig redogörelse är en teknik som syftar till att ge läsaren en 

omfattande och målinriktad förståelse för studies kontext så att denne själv kan bedöma hur 

överförbara resultaten är (Bryman & Bell, 2013). Utöver detta har författarna utformat ett 

avgränsningsavsnitt, då det gör läsaren medveten om vilka aspekter som utesluts och vad som bör 

undvikas att överföras till andra sammanhang (Jensen, 2008). 

Pålitlighet eftersträvas eftersom det innebär att forskarna skulle få jämförliga resultat om studien 

genomförts vid en annan tidpunkt. För att uppnå pålitlighet i studien krävs det att man som forskare 

tar sig an ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 2013). Författarna har använt tre tekniker för att 

uppnå ett granskande synsätt. Den första tekniken är att författarna haft kvar och organiserat 

anteckningar och andra redogörelser som samlats in under arbetets gång. Att ha all insamlad data 

tillgänglig möjliggör att man kan gå tillbaka och dubbelkolla data och bekräfta eller motbevisa två 

personers uttalanden eller händelser. Att författarna gått igenom ”dataregistret” då och då under 

arbetsprocessen har även minskat risken för snabba slutledningar. Den andra tekniken är att alla data 

har dubbelanalyserats av båda författarna för att undvika missförstånd och snabba tolkningar. Den 

tredje och sista tekniken som använts var att författarna genomförde flera besök, utspridda över 

flera veckors tid, detta för att undvika att engångshändelser analyserades och på så sätt uppnå mer 

jämförliga resultat. 

 

Konfirmering eller studies objektivitet söks då det innebär att forskaren haft kontroll och inte låtit sina 

subjektiva värderingar påverka eller styra studien (Bryman & Bell, 2013). Eftersom denna studie är 

relativt tekniskt inriktad har risken för subjektivitet varit låg i förhållande till andra studier. Trots 

detta är det fortfarande viktigt att använda sig av tekniker för att öka objektiviteten. Författarna har i 

detta fall använt sig av tre tekniker.  

Först, har informationen som kommit författarna till hands granskats av båda vilket minskat risken 

för misstolkningar då diskussioner uppstått när uppfattningar skiljt sig åt. Sedan har författarna 

aktivt påmint varandra om att tänka kritiskt och ej dra förhastade slutsatser. Utöver detta har 

författarna åter kunnat konfirmera resultaten tack vare den abduktiva tillvägagångssättet som 

användes. Den sista empiriska fasen kan speciellt pekas ut som konfirmeringshöjande eftersom 

författarnas enda agenda var att bekräfta studiens resultat (se F7, Figur 2.1).  
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel syftar till att ge en teoretisk grund för att beskriva den givna problematiken för att skapa ett underlag 

för analys. Kapitlet inleds med att ge en bredare beskrivning av logistik och dess beståndsdelar för att sedan bli mer 

specifikt till studieområdet lageroptimering och lagerstyrning. 

3.1 Logistik 

Begreppet logistik beskrivs som läran om effektiva materialflöden (Perssson & Virum, 1996, i 

Lumsden, 2012). En mer omfattande definiton följer nedan:  

"Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the efficient, 

effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and 

the point of consumption in order to meet customers' requirements" (Council of Supply Chain Management 

Professionals, 2005). 

Begreppet logistik och dess användningsområde har växt de senaste åren, vilket lett till att 

traditionella definitioner upplevs obsoleta. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) tar fasta på detta 

och menar i sin bok med samma namn att modern logistik har de följande fyra utgångspunkterna: 

1. Modern logistik har förmågan att skapa konkurrenskraft och en ökad lönsamhet i många företag 

2. Modern logistiks primära syfte är skapa kostnadseffektiva och kundanpassade flöden 

3. Moden logistik omfattar hela företaget, inte bara delar av det 

4. Modern logistik handlar om förändring och om en strävan att bedriva företaget på ett bättre sätt 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013) 

 

Materialflöden innefattar i sin tur två aspekter, strategiska och operativa. Den strategiska synvinkeln 

nyttjas för att uppnå en hög yttre effektivitet genom att göra rätt saker, samtidigt som den operativa 

synvinkeln har tekniker för att nå hög inre effektivitet och att göra saker rätt. Exempel på förbättringar 

i den yttre effektiviteten kan vara en mer kundanpassad leveransservice, och en förbättring i den inre 

effektiviteten kan uppnås genom utveckling av administration och materialhantering.  

Den inre effektiviteten handlar således mer om det dagliga arbetet medan den yttre effektiviteten tar 

an ett längre perspektiv (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Ett företags inre effektivitet kan 

även benämnas produktivitet, och beskriver förhållandet mellan ut- och inflöde (Jacobsen, Thorsvik, 

& Sandin, 2008). En hög produktivitet uppnås genom att med givet inflöde skapa största utförbara 

utflöde alternativt genom att skapa ett så litet inflöde som möjligt till ett givet utflöde. 

Produktiviteten påverkas således av hur resurser utnyttjas genom exempelvis arbetsinsats och 

investeringar. Sambandet förklaras av att ett högt resursutnyttjande sänker behovet av resurser i 

processen vilket i sin tur sänker företagets kostnader och ökar lönsamheten. Resursutnyttjande 

definieras som förhållandet mellan tillgängliga och använda resurser. Effektiv styrning av 

materialflöden är därför väsentligt för att kunna leverera gods när de behövs till en lämplig kostnad 

(Lumsden, 2012). 
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3.1.1 Logistisk effektivitet 

För att förstå hur effektiva flöden skapas måste man först förstå att logistiken består av en rad 

avvägningar som illustreras av den logistiska målmixen nedan (se Figur 3.1 Logistiska målmixen och 

dess påverkan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 - Logistiska målmixen och dess påverkan    

På vilket sätt ett företag väljer att förhålla sig till den logistiska målmixen beror helt på deras 

verksamhet och marknad, det väsentliga är att företaget ser till helheten och skapar den bästa 

lösningen utifrån sina förutsättningar och målmixens tre korrelerande beståndsdelar (Lumsden, 

2012). 

3.1.2 Kapacitetsbegränsningar 

I den skönlitterära boken "The Goal" skriven av Eli Goldratt 1984 myntades begreppet "Theory of 

Contraints" eller flaskhalsteorin för första gången. Teorins grundläggande tanke är att en 

organisations flöde inte kan vara större än vad dess "constraint" eller flaskhals tillåter samt att varje 

organisation minst har en flaskhals som begränsar utflödet. En flaskhals är en resurs med lägre 

kapacitet än det egentliga kapacitetsbehovet, och det kan till exempel vara ett steg i en 

förädlingsprocess eller försörjningskedja. Nyckeln till att skapa en högre effektivitet i organisationens 

flöde är att öka den aktuella flaskhalsens kapacitet (Goldratt, 1990). I ett flöde med obegränsad 

kapacitet är efterfrågan den slutgiltiga flaskhalsen. Flaskhalsteorin gör sig som tydligast inom 

producerande funktioner men kan tillämpas på de flesta processer (Goldratt, 1990). 
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3.2 Lagerstyrning 

Lagerstyrningen bör arbeta med de följande två punkterna, för att minimera kostnader och 

maximera produktiviteten (Arnold, 1998). 

- Utnyttja utrymmet maximalt 

- Effektivisera användandet av personal och utrustning 

Punkterna ovan representerar de största och de näst största kostnaderna i lagerfunktionen (Arnold, 

1998). Lumsden (2012) bygger på resonemanget ytterligare genom att säga att man vid utformning 

och drift av ett lager bör man sträva efter att skapa ett lager som är lätt att hitta i och komma åt. Han 

menar vidare att man bör rikta åtgärder för att nedbringa transportarbetet samt att man bör skapa en 

hög fyllnadsgrad. 

Fyllnadsgrad refererar till hur fullt lagerutrymmet är, antigen beräknat som antalet utnyttjade 

lagerplatser i förhållande till tillgängligt antal lagerplatser, alternativt som utnyttjad lageryta i 

förhållande till tillgänglig lageryta. Lumsden (2012) förhåller sig till den sistnämna och menar att en 

fyllnadsgrad på 100 procent inte är utförbart med tanke på att hanteringen av gods kräver utrymme 

och således går emot målet om lättillgänglighet.  Därför bör en hög utnyttjandegrad eftersträvas, så 

länge det inte försvårar hanteringen.  

3.3 Slöserier inom lagerstyrning 

"There is no waste of any kind in the world that equals the waste from needless, ill-directed and ineffective motions, 

and their resulting unnecessary fatigue" (Gilbreth, s. 96, 1915). 

Gilbreth menar således att de största möjligheterna till en ökad lönsamhet uppnås när onödiga 

rörelser elimineras. Motion studies som det kallas, eller rörelsestudier, gör därför alla aktiviteter 

intressanta. Rörelsestudier innebär att alla relevanta aktiviteter bryts ned i minsta möjliga beståndsdel 

för att möjliggöra en kritisk granskning. Granskningens syfte är att skapa en metod för hur 

aktiviteten kan genomföras mer effektivt (Gilbreth & Gilbreth, 1916). De resultat rörelsestudier 

bidrar till är ett mer effektivt utnyttjande av tid och pengar samt ett besparande av personalens 

energi. Enligt Gilbreth(1915) uppnås dock inte de största vinningarna förrän rörelsestudierna 

resulterat i ett standardiserat arbetssätt.  

Gilbreths Motion studies är en vidareutveckling av Taylorismens tankar kring hur arbetet bör 

utformas. En senare vidareutveckling av samma resonemang återfinns inom Lean, specifikt i Leans 

åtta slöserier. Leans åtta slöserier tar fasta på att all rörelse som inte adderar värde är onödig och 

behöver därför elimineras. Två av slöserierna tar fasta på ineffektiva rörelser och förflyttningar.  

 

Den första benämns Transport- och förflyttningsslöseri och berör allt ifrån transporter och temporära 

lagringsplatser till informationsutbyte. I det perfekta scenariot skulle material endast behöva vidröras 

två gånger, en gång vid ankomst och en gång vid avgång. Verkligheten avviker dock ofta från detta, 

mellanlagringar, omflyttningar och delplock är bara några exempel på aktiviteter som kan beskrivas 

som onödiga och slösaktiga. Kostnaden för dessa förflyttningar representeras inte bara av 

personalkostnader och eventuella bränslekostnader utan även av de ökade risker ytterligare hantering 
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medför, såsom skador, fel i lagersaldon och risk för felplacering. Lösningarna för att minska 

Transport- och förflyttningsslöseri kan vara allt ifrån företagsomfattande förändringar till mindre 

modifieringar i exempelvis layouten (Myerson, 2012).  

Den andra benämns Rörelseslöseri och handlar mer om rörelserna i sig. Slöserier i rörelse kan uppstå 

när verktyg eller material befinner sig långt bort i de stunder då de efterfrågas. En tumregel som 

förklarar logiken bakom rörelseslöseri är att man alltid ska sträva efter att ha material och verktyg 

som ofta används nära sig, vad gäller såväl avstånd som höjd. Material och verktyg som sällan 

efterfrågas ska följaktligen placeras längre ifrån och högre upp om möjligt. Inom rörelseslöseri 

brukar därför ergonomi diskuteras (Myerson, 2012). Ergonomi är "läran om människan i arbete (...) 

samspelet mellan människan och arbetsredskapen" (Nationalencyklopedin, 2014). Att eliminera onödiga 

rörelser skulle såldes inte bara öka effektiviteten utan även höja verksamhetens säkerhet genom 

minskad skade- och olycksrisk (Myerson, 2012). 

3.4 Lagerlayout 

Ett lagers layout kan utformas på ett antal olika sätt beroende på flödesaspekterna. Exempel på olika 

layouter eller flöden är Linjärt, Triangulärt, Cirkulär eller U-format (Lumsden, 2012). I denna studie 

kommer endast det sistnämnda förklaras djupare, på grund av dess uteslutande relevans då Risentas 

lager är U-format. 

Det som kännetecknar ett U-format flöde är att materialet förflyttas i formen av bokstaven U (se 

Figur 3.2: U-format flöde). Skälet till detta är främst att portarna för inleverans och utleverans är 

placerade intill varandra, det vill säga att mottagning av gods sker i samma ände som utlastning av 

gods (Lumsden, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2- U-format flöde       
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De främsta fördelarna med ett U-format flöde är potentialen till effektivare hantering vid inleverans 

och utleverans (Mattson & Jonsson, 2005) samt möjligheten till att placera artiklarna enligt en ABC-

klassificering vilket minskar transportarbetet. Ett U-format flöde leder dock till att 

expansionsmöjligheterna begränsas (Lumsden, 2012). 

3.4.1 ABC-klassificering 

För att utveckla det tidigare nämnda resonemanget är ABC-klassificering en av de mest tillämpade 

logistiska metoderna för att differentiera produktsortimentet och underlätta styrning av produkterna. 

Vanliga variabler i en ABC-klassificering är produkternas andel i förhållande till den totala 

omsättningen (Volymvärde) (Storhagen, 2011). Inom lagerstyrningen kan en ABC-klassificering av 

artiklarna grundas på dess plockfrekvens. A-artiklar är de med högst plockfrekvens, B-artiklar 

plockas mer sällan än A-artiklar men oftare än C-artiklar som har den lägsta plockfrekvensen. Att 

artiklar placeras i grupper efter dess klassificering kan bland annat bidra till minskat transportarbete 

och en högre effektivitet inom lagret (Lumsden, 2012). 

3.5 Artiklarnas placering i lagret 

När en artikel ska placeras i ett lager finns det två principer att arbeta utefter, fast eller dess motsats, 

flytande placering (Ericsson & Frid, 2013) 

3.5.1 Fast placering 

När man arbetar utefter en fast placering har varje artikelnummer en förutbestämd lagringsplats. 

Artiklar med fast placering brukar ofta ha en hög plockfrekvens och placeras intill varandra. 

Fördelen med fast placering är att det underlättar sökandet, dessutom underlättas inventeringen av 

då lagersaldot är mer synligt. Nackdelen med fast placering är att lagerutrymmet inte utnyttjas till 

fullo eftersom varje artikel har reserverade platser i lagret, vilket kan leda till att platser står tomma. 

Fast placering kräver således större lagringsutrymme. Den fasta placeringen försvårar även arbetet 

med FIFO (Ericsson & Frid, 2013).  

3.5.2 Flytande placering 

Vid flytande placering har ingen artikel ett reserverat utrymme utan de placeras där det finns en ledig 

plats. Flytande placering kräver därför ett systemstöd för att artiklarnas ska kunna lokaliseras. Den 

stora fördelen med flytande placering är att lagret utnyttjas bättre än vid fast placering. En annan 

fördel är att varje lagringsplats plockas ur till fullo innan påfyllning sker vilket på ett naturligt sätt 

sköter FIFO-arbetet (Ericsson & Frid, 2013). Dock leder flytande placering till att det krävs mer 

arbete för att finna en artikel, dessutom försvåras inventeringen. 
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3.6 Organisationsutveckling 

Flamholtz och Randle (2007) presenterar en modell för de områden ett företag måste utvecklas 

inom för att kunna växa. Modellen kallas ”Pyramiden för organisatorisk utveckling”. Denna modell (se 

Figur 3.3: Pyramiden för Organisatorisk Utveckling) består av sju områden som är kritiska för ett 

företags fortsatta utveckling (Flamholtz & Randle, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 - Pyramiden för Organisatorisk Utveckling   

Det steg som är till störst intresse för författarnas studie är det markerade steget, att utveckla 

operationella stödsystem. Enligt Flamholtz och Randle är definitionen av ett operationellt 

stödsystem ett system vars syfte är att underlätta det dagliga arbetet. För att en organisation ska 

kunna fungera väl och för att möta tillväxt krävs utvecklade systemstöd för det operationella arbetet, 

exempelvis produktionssystem, bokföringssystem eller i denna studies fall, lagerhanteringssytem. Det 

är vanligt att företag som befinner sig i en stark tillväxtfas förbiser vikten av att utveckla de 

operationella stödsystemen vilket leder till att de riskerar att växa ur det aktuella systemet. Om ett 

företag skulle bli större än vad deras operationella stödsystem tillåter kan det i värsta fall resultera till 

att företaget blir stillastående. Idag vet man att företag inte enbart konkurrerar med produkter och 

inom marknader, utan även på hur bra stöd det operationella arbetet får, vilket har återberättats med 

flertalet exempel på hur små företag gick om sina konkurrenter med hjälp av ett starkt operationellt 

stöd (Flamholtz & Randle, 2007). 
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3.7 Fiskbensdiagram 

Inom kvalitetslitteraturen finns de ”Sju förbättringsverktygen”. Ett av dessa verktyg som är särskilt 

användbart i denna studie är Fiskbensdiagrammet eller Ishikawadiagrammet. Metoden kommer 

ursprungligen från Kaoru Ishikawa och hans kvalitetsprogram på Kawasaki Steel Works i Japan 

(Klefsjö & Bergman, 2007). 

Diagrammets syfte är att på ett enkelt och överskådligt sätt åskådliggöra underliggande orsaker till ett 

problem. Metoden bygger på ett orsak-verkan samband vars mål är att identifiera de underliggande 

orsakerna för att förhindra att problemet återkommer. Istället för att behandla symptomet behandlar 

man grundorsakerna (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

För att ta reda på vad som orsakar ett problem börjar man med att ställa sig frågan ”Varför?” vilket 

leder till att man åskådliggör huvudorsakerna. Efter att dessa specificerats kan de undersökas 

noggrannare för att identifiera djupare orsaker till problemet. I slutet av pilen står det specifika 

problemet som behöver undersökas och linjen till pilen är det som orsakat problemet (Se figur 3.4: 

Fiskbensdiagram). Då orsakernas grund kan vara många gäller det att placera dem utefter respektive 

orsak (Klefsjö & Bergman, 2007). 

 

Fiskbensdiagrammet ser ut som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 - Fiskbensdiagram    
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4. Empiri 
Detta kapitel syftar till att ge författarna och läsarna den relevanta kunskapsbasen som krävs för att förstå det 

studerade företagets verksamhet. Författarna har således tagit med den information de anser vara kritisk utifrån sina 

två frågeställningar. Kapitlet inleds med en introduktion till det studerade företagets verksamhet för att sedan gå in på 

detaljnivå hur det operativa lagerarbetet fungerar idag. Detta avsnitt är relativt omfattande då det krävs en god 

förståelse för företagets flöden och den befintliga lagerstyrningen för att förstå problemen. Slutligen introduceras läsaren 

för de problem författarna identifierat genom sammanställning och problematisering av insamlad data från samtal, 

intervjuer och observationer. 

4.1 Risenta 

Risentas historia har sin början i 1940-talets Sverige. Grundaren Uno Grindby agerade utifrån den 

rådande livsmedelsbristen andra världskriget skapat med affärsidén att importera basråvaror och 

kryddor från andra länder utanför det krigshärjade Europa (Risenta, 2014). 

Efter andra världskrigets slut växte sig affärskonceptet starkare, dels eftersom det blev lättare att resa 

vilket ledde till att Grindby fick möjligheten att upptäcka fler exotiska produkter, som bland annat 

frön, torkad frukt och bönor. Verksamheten fortsatte att utvecklas, men det var först på 70-talet 

som Risentas produkter fann sin väg in i dagligvaruhandeln. Utvecklingen tog fart och för varje år 

som gick breddades produktportföljen. På 2000-talet skördade Risenta stora framgångar i och med 

den starkt växande hälsotrenden. Den ökande efterfrågan ledde samtidigt till att allt fler aktörer 

etablerade sig på marknaden (Risenta, 2014). 

2007 är en milstolpe i Risentas historia, då det markerar företagets välbehövliga omorganisering. Vid 

det här laget hade konkurrenssituationen blivit så påtaglig att det ledde till allt sämre resultat för 

Risenta, de hade bland annat tappat sina två största kunder, ICA och Coop på grund av interna 

problem. För att förändra den rådande situationen skedde det tredje generationsbytet och Alex 

Tengvall, Grindbys styvson tog över posten som VD.  Sedan 2007 har Tengvall lyckats öka Risentas 

omsättning från 100 msk till 235msk (Risenta, 2014), en kraftig tillväxt som inte visar några tecken 

på att avstanna. Skälet till att Risenta fördubblade sin omsättning är att företaget lyckades bryta sig ur 

sitt gamla sätt att arbeta. När Tengvalltog över skedde en stor förändring internt men även externt. 

Risenta breddade och förnyade sitt produktsortiment till produkter som deras kunder efterfrågade 

och genom att ständigt ligga steget före sina konkurrenter lyckades de återigen inta rollen som 

marknadsledare (Risenta, 2014). 

I dagsläget importerar Risenta produkter från över 30 länder världen över, bland annat Kina, USA, 

Kanada, Indien och Sydeuropa. Marknaden erbjuds ett urval av 180 olika produkter och återfinns på 

stora detaljhandelskedjor såsom ICA, Coop, Hemköp och Willys (Risenta, 2014). 
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4.1.1 Produkter och sortiment 

Risentas produktportfölj består av en mängd olika fröer, mjöl, bönor, kärnor, ris, torkad frukt, nötter 

och müsli. Figuren nedan illustrerar de olika produktgrupperna samt deras procentuella storlek (se 

Figur 4.1 - Översikt av Risentas sortiment) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 - Översikt av Risentas sortiment   

4.2 Beskrivning av lagret 

I Risentas lokaler i Rotebro ligger lagret i direkt anslutning till kontoret och produktionen (se Figur 

4.2 - Översikt av lagret och dess tillhörande funktioner). Illustrationen nedan visar lagrets 

uppbyggnad och produktionens placering, IN/UT dörren leder till kontoret. Faciliteten har fyra 

portar, två avsedda främst för inleveranser och två för utleveranser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2 - Översikt av lagret och dess tillhörande funktioner  

Till följd av den tillväxt Risenta upplevt de senaste åren har de genomfört flera förändringar. Dels 

har de anslutit sig till ett externlager, då de växt mer än vad deras egna lokaler tillåtit. Externlagret är 

idag lokaliserat i lokalen bredvid, och styrs av Alfta Frakt. De har även börjat arbeta i tvåskift på 
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produktionen för att hantera de ökande volymerna. Lagerpersonalen arbetar dock fortfarande i ett 

skift.  

4.2.1 Lagrets uppbyggnad och system 

Risentas interna lager uppmäter 2500 kvadratmeter och har 2378 pallplatser. Lagret är uppbyggt av 

pallställage med tre till sex våningar beroende på höjden på platserna. Layouten är illustrerad i Figur 

4.3 nedan (se Figur 4.3: Översikt av lagret). Det röda partiet med hyllraderna 90, 91 och 91 är det 

kylda rummet. I det externa lagret har Risenta tillgång till 400 pallplatser och i dagsläget utnyttjas 340 

av dessa.  

För att underlätta lagerhanteringen köpte Risenta 2013 ett nytt lagersystem från Infoflex. 

Lagersystemets huvuduppgift är att hålla koll på pallplatserna och dess saldo samt ge lagerpersonalen 

stöd vid plockning. Systemet fungerar enligt följande: när en vara registrerats in i lagringssystemet 

ges ett förslag på hyllplacering via den handdator all lagerpersonal är utrustad med. Systemet väljer 

en pallplats som är ledig, men tar inte hänsyn till anda faktorer som produktens vikt, höjd eller 

plockfrekvens. När en vara ska in till produktionen eller till en utgående leverans anges artikelns 

hyllplats på handdatorns plocklista. När en vara plockats scannas EAN-koden varpå systemet 

bekräftar att rätt vara är plockad. När en hel pall plockats (bulk till produktionen exempelvis) 

registrerar systemet automatiskt att pallplatsen är tom. Via systemet kan man utläsa att ett 

artikelnummer i genomsnitt tar upp 8 pallplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 - Översikt av lagret       
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Det råder enighet från de intervjuade att lagersystemet har underlättat arbetet då man inte behöver 

leta efter lediga pallplatser som man tidigare gjort. Dock råder även samstämma över att problem i 

systemet förekommer. Fabrikschefen menar att vissa barnsjukdomar fortfarande finns kvar som kan 

hänföras till att systemet nyligen införts. Vid orderplock får lagerpersonalen endast information om 

vilka produkter som skall ingå i ordern och dess placering. Dels finns ingen information om vikt 

vilket gör att man måste känna till produktsortimentet för att packa smart, det vill säga med de 

tyngsta varorna i botten. Dessutom anger systemet ingen prioritetsordning vid plock utifrån 

exempelvis körsträcka, för att uppnå en effektiv plockning måste personalen även ha god kunskap i 

lagrets uppbyggnad.  

Huvudparten av artiklarna i Risentas lager har inte fasta pallplatser. Vid ankomst till lagret bestäms 

oftast pallplats utifrån vart en ledig plats finns, dock ges särskild hänsyn till extra högt lastade pallar 

som ställs på första våningen eller andra våningen då dessa är högre i vissa ställage. I mån av plats 

och tid tar även personalen hänsyn till pallens vikt och om pallen ska in till produktionen eller inte.  

4.2.1.1 Fast och flytande placering 

Det interna lagret har 235 fasta platser och resterande 2143 är flytande. Ett artikelnummer med fast 

placering kan ta en till sex pallplatser beroende på lagringsplatsens funktion. De fasta 

lagringsplatserna fyller två funktioner beroende på vilken artikel det gäller. Den första funktionen är 

att de används för de produkter som kräver en plockplats. Plockplats är en lagringsplats på golvnivå 

som tilldelas de produkter som antingen ingår i lösviktsmüsli-sortimentet eller är en produkt som 

ofta delplockas. Detta för att möjliggöra en smidigare hantering. Den andra funktionen är att 

platserna reserveras åt de artikelnumren med hög omsättning. Detta för att underlätta sökandet av 

dessa artiklar. De fasta lagringsplatserna är främst lokaliserade i hyllad 40 och 45 men även i 

hyllraderna 31 och 35, i och med den nära anslutningen till torget (se Figur 4.3).  

Vid observationsbesöken då författarna använde sig av ”ögonblicksbilder” räknades lediga pallplatser in 

vid bestämda tillfällen. Sammanställningen visade att de tomma pallplatserna ofta 

överrepresenterades av fasta platser (en mer detaljerad sammanställning återfinns i avsnitt 4.5 

Frågeställningarnas utgångspunkt). 
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4.2.1.2 Truckar 

I dagsläget har Risenta 12 truckar av varierande kapacitet till sitt förfogande. Truckarna delas in i 

vilken våning de har kapaciteten till att nå. De två största och mest kritiska truckarna som finns i 

Risentas truckpark är de två skjutstativtruckarna, endast dessa kan nå den sjätte våningen. 

Produktionen och lagret var sin skjutstativstruck till sitt förfogande. Trucken med den näst högsta 

kapaciteten är Toyota 7FBEF15, en trehjulig motviktstruck som klarar av att lyfta upp varor till den 

fjärde våningen. Denna truck är även den mest flexibla varav den främst används för lastning och 

lossning av leveranser. Utöver detta använder sig Risenta sig av sex truckar för varuplock, dessa når 

upp till den andra våningen. Sedan finns det även en låglyftande palltruck som endast kan förflytta 

pallar längs marknivån. Det finns även två ABB truckar i reserv som används vid extra 

resurskrävande dagar exempelvis lossning av en container. Då alla truckar drivs av batterier måste de 

laddas under natten. Majoriteten av truckarna är utrustade med Samsung Tablets för effektivare 

hantering av lagersystemet. 

Tabellen nedan (se Tabell 4.1: Tabell över truckar) illustrerar en förenklad bild av truckar, dess antal och 

höjdkapacitet. 

Namn Kapacitet, 

våningar 

Antal 

Skjutstativstruck 6 2 

Toyota-truck 4 1 

Rocla, plocktruck 2 6 

Reserv-ABBtruck 2 2 

Marktruck 1 1 

Tabell 4.1 - Tabell över truckar      
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4.3 Lagrets interna flöden 

Totalt har Risenta sju flöden, varav illustrationen nedan visar de fem interna flödena (se Figur 4.4 - 

Översikt av lagrets fem interna flöden). Utöver dessa finns ett flöde in till externlagret och från 

externlagret till produktionen. Numren på pilarna beskriver vilket flöde det är i texten nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 - Översikt av lagrets fem interna flöden    

1. Inlagring 

Till lagret ankommer de flesta av varorna i bulk. Undantag är de produkter som rostats och 

paketerats eller beretts på annat håll. Till undantagsfallen hör främst nötpåsar, nötmixer och bars 

som dels kräver andra förpackningsmaskiner och innehåller allergen som produktionen i Rotebro 

valt att avstå från i sina lokaler.  

Inleveranser sker varje dag, i genomsnitt uppskattas flödet att bestå av 60-70 pall om dagen.  

Transparensen och informationsdelningen mellan Risenta och de leverantörer och transportörer 

som levererar är inte fullständig. Containerleveranser ankommer oftast under eftermiddagen på den i 

förhand avtalade dagen. Övriga leveranser ankommer även på eftermiddagarna som regel, dock kan 

dessa variera +/- en dag. Tidsfönstret är såldes inte tydligt specificerat.  
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Enligt personalen på kontoret kan man emellanåt uppleva att inleveranserna är obalanserade och 

kommer i en ”ketchupeffekt”, det vill säga att beläggningen är väldigt hög under vissa tider. Detta 

fenomen bekräftades under observationerna. 

Varorna som ankommer lossas av Risentas personal och avställs i de flesta fall i nära anslutning till 

porten alternativt ställs varorna direkt in på ledig lagerplats. Tillgänglig personal hämtar sedan upp 

pallarna i mån av tid och ställer in dem i ställagen med hjälp av gaffeltruckar. Det finns ingen 

reserverad avställningsyta vilket leder till att de avställda varorna kan komma att blockera ställage 

och portar vilket hindrar arbetes genomförande.  

 

2. Inleverans till produktionen 

I vissa fall ankommer en stor volym bulk som går direkt till produktionen utan att lagras. Om 

lagerpersonalen har vetskap om att inleveransen ska till produktionen under dagen väljer de att inte 

ställa upp pallarna i ställagen för att undvika dubbelarbete. Dock kan dessa pallar bli stående under 

många timmar och blockera en port för inleverans eller ställagen. Personalen från produktionen 

hämtar i de flesta fall upp dessa pallar. 

3. Från lagerhylla till produktionen 

När produktionen behöver råvara hämtar de eller lagerpersonalen detta ur ställagen. När samtliga tre 

paketeringsmaskiner är igång är behovet av påfyllnad högt. Om råvarorna inte fylls på i tid resulterar 

det i att produktionen stannar. Volymen och antalet artiklar som behövs för en produktionslinje 

varierar beroende på vilken produkt som tillverkas. De tre främsta behoven som finns presenteras av 

produktexemplen nedan:  

- När müsli blandas behövs upp till nio olika råvaror samtidigt, de är ofta packade i påsar om 

12-25 kilo. För att blandningen ska kunna genomföras effektivt körs samtliga pallar in i 

blandningsrummet samtidigt. Påfyllningsbehovet är dock lågt eftersom arbetet sker manuellt 

och i ett förhållandevis lågt tempo. 

- När mjöl eller andra ”rena” produkter ska paketeras behöver en pall med 12/25 kilos påsar 

lyftas upp med en höglyftande skjutstativtruck till en höjd som representerar 3 lagervåningar 

för att siktas in i maskinen. Arbetet kräver många påfyllningar eftersom produktionen och 

siktningen sker förhållandevisfort, och då det endast finns utrymme för 1-2 pallar i 

anslutning till maskinen.  

- När exempelvis linfrön, en ”ren produkt”, som levererats i storbulk (600-1250 kilo) ska 

paketeras lyfts denna upp med hjälp av en travers. Traversen håller sedan upp storbulken 

som töms underifrån och går in i paketeringsmaskinen. Arbetet kräver påfyllning relativt ofta 

eftersom produktionen sker förhållandevis fort. 

Behovet av påfyllning från lagret varierar således från dag till dag beroende på vilken typ av produkt 

som paketeras och hur lång serien är. Innan produktionsstart kräver müsli-produkter att många 

pallar transporteras till blandningsrummet medan produkterna i storbulk endast behöver en leverans 

från lagret (25-kilos påsar representerar ett mellanting). Behovet av resurser för att utföra en 
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påfyllning skiljer sig även åt. Påfyllning till müslin och storbulken kan ske med en låglyftandetruck 

men för 25 kilos påsar som ska siktas krävs en höglyftande skjutstativstruck. Dock kan man i 

samtliga fall behöva en höglyftande truck om råvaran förvaras över nivå 3 i lagret. Förutom råvaran 

behöver produktionen även emballage och förpackningspåsar fyllas på regelbundet och dessa finns 

lagrade i nära anslutning till produktionen.  

4. Från produktionen till lagerhylla 

När produktionen har paketerat produkterna ställs dessa på pallar med hjälp av en robot. En pall 

lastas endast med ett artikelnummer. När pallen är full rullar den ut ur produktionen på ett rullband 

som markeras på Figur 4.2. Rullbandet kan ha sju färdiga pallar, om ingen hämtar upp pallarna i 

lagret innan den sjunde pallen stannar maskinen.  

Eftersom produktionen arbetar i tvåskift byggs det upp en kö av pallar på lagergolvet under kvällen. 

Då lagret saknar avställningsytor placeras dessa pallar i lagergångarna vilket innebär att 

lagerpersonalen måste lyfta upp pallarna i hyllorna när det börjar på morgonen för att göra samtliga 

platser åtkomliga. Detta fenomen har bekräftats under observationerna. 

5. Från lagerhylla till utleverans 

Utleveranser sker varje dag och i genomsnitt uppskattas flödet bestå av 60-70 pall om dagen. 

Risenta har tre kunder som står för den övervägande delen av den utgående volymen, dessa är ICA, 

Coop och Axfood, till dessa kunder går alltid en helbil. Leveranserna till ICA sker tre gånger i 

veckan samt en gång i veckan för Coop och Axfood. Till övriga kunder som ej fyller helbilar sker 

mindre leveranser varje dag. För dessa leveranser har Risenta ett avtal med DHL som tar godset via 

terminal innan de slutligen kör ut till kunden.  

 

Flödenas karaktär skiljer sig kunderna emellan vilket gör att tiden och komplexiteten för plock är 

olika. Vid ICA och Coop plock är ordern nästan uteslutande på helpallar vilket gör att plockningen 

kan ske mycket effektivt till skillnad från övriga leveranser där ordern i många fall ligger på 

förpackningsnivå. Müslileveranser har ett separat utflöde som levereras direkt till enskilda butiker 

istället för att gå via kundernas egna centrallager, undantaget är Coop som tar lösviktsmüslin direkt 

till sitt centrallager. 

 

De större utgående leveranserna förbereds och sammanställs i normalfallet på torget dagen innan 

upphämtning, torget markeras på Figur 4.2. Delorder sammanställs på förmiddagen och placeras 

intill portarna för utleverans tills de på eftermiddagen hämtas. En order bereds av en person och 

utförs enligt följande: han/hon tar upp hela ordern med hjälp av handdatorn. På handdatorn kan det 

utläsas alla artiklar som ska plockas. Det är upp till personalen själv att avgöra plockordning 

eftersom systemet inte tar hänsyn till vikt och körsträcka. Efter att en pall har plockats körs den till 

torget. Pallar som tillhör en utleverans ställs sedan på ett led för att underlätta morgondagens 

lastning. Torget har en begränsad yta och de dagar då många utleveranser har förberetts kan 

åtkomligheten begränsas till hylla 45, se Figur 4.3. 
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6. Inleverans till externlagret 

Inleveranser till externlagret hanteras av Alfta Frakts personal. Risenta har valt att styra tidskrävande 

leveranser hit såsom extra högt lastade pallar som delvis måste plockas ned på nya pallar samt 

stuffade containrar. Stuffade containrar innebär att godset bestående av 25-kilosbulk påsar är löst 

packade utan pallar och kräver att säckar plockas ut en i taget för att sedan lasta dem på pall. Som 

regel går endast bulk till externlagret eftersom utleveranser ut mot kund aldrig sker från externlagret, 

men undantagsfall förekommer. Externlagret debiterar ett fast pris för de olika typerna av 

inleveranser som Risenta styr till dem.  

7. Från externlagret till produktionen   

Eftersom det främst är bulk som lagras hos Alfta Frakt går flödet från dem nästan uteslutande till 

produktionen. Trots att externlagret ligger i direkt i anslutning till Risentas lokaler finns ingen enkel 

väg in till produktionen för dessa pallar i dagsläget. När produktionen skall paketera bulk från 

externlagret lägger de en order till Alfta Frakt varpå deras personal plockar och lastar in godset i en 

bil, kör runt huset och backar in i en av Risentas portar. Godset lossas av Risentas personal och körs 

därefter in till produktionen (och i vissa fall till lagret om ett fullt parti ej behövs). Risenta är 

medvetna om att de inte har en ultimat lösning, och befinner sig därför i samtal med Alfa Frakt och 

fastighetsägaren och har förhoppningar om att inom en snar framtid öppna upp en port mellan 

Risentas lager och Alfta Frakt för att underlätta dessa transporter.  

4.4 Lagrets effektivitet 

Arbetet på lagret I Rotebro är relativt balanserat och det är sällan som truckförarna har få göromål. I 

dagsläget har lagret en omsättningshastighet på 6.5 vilket innebär att genomsnittstiden en vara är hos 

dem är 56 dagar (se Tabell 4.2 - Nyckeltal 2013). Risenta har genomfört stora satsningar de senaste 

åren för att garantera en hög leveransservice ut mot sina kunder. Låg leveransservice kan ge 

ödesdigra konsekvenser, vilket är något som Risenta själva upplevt då de år 2005 förlorade ICA och 

COOP efter en tids problem med leveransservicen. Sedan 2010 är Risenta tillbaka på Icas hyllor och 

2013 återtog Coop Risenta som huvudleverantör. Idag ligger servicegraden på 97 procent, en 

procent ifrån deras interna målsättning på 98 procent. 

Lageromsättningshastighet 6,5 gr 

Genomsnittstid i lager 56 dagar 

Leveransservice 97 % 

Lagerutnyttjande 95 % 

Tabell 4.2 - Nyckeltal 2013 

Vid flertalet tillfällen observerades det att lagersystemet inte utnyttjades fullt ut av personalen, 

huvudsakligen vid inleverans. För att ge ett exempel letade lagerpersonalen själva lagerplatser vid 

inleverans istället för att få en pallplats föreslaget, speciellt observerades detta handlingssätt vid 

stressiga tidpunkter. Personalen angav att anledningen till detta var att lagersystemet komplicerade 
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arbetet då det varken tar hänsyn till pallens höjd eller vart platsen finns i förhållande till 

lossningsporten. Vid manuell placering kan personalen själva se till att platserna är i samma 

lagergång och undviker därmed onödigt körande. Manuell placering har enligt dem även fördelen att 

det underlättar produktionens plockrutin då gods av samma artikelnummer som ska paketeras 

hamnar i nära anslutning till varandra.  

Vid in och ut portarna gjordes ytterligare en observation som är nära länkat till lagrets effektivitet. 

Vid ett par tillfällen skapades korsande flöden trots att det hade kunnat undvikas. I ett av dessa 

scenarion kom två inleveranser samtidigt som en av morgondagens utgående order förbereddes och 

ställdes på torget. Lastbilarna styrdes in på ett sådant sätt att flödena var tvungna att korsa varandra 

vilket ledde till att arbetet tog längre tid eftersom personalen var tvungna att bromsa in och ständigt 

ha uppsyn bakåt. I detta fall prioriterades inget flöde utan en person hanterade varsitt flöde vilket 

ytterligare förstärkte problematiken, trots att ett flöde var mer kritiskt.  

Det kritiska flödet var en leverans av 33 pallar med färdigpaketerade produkter som var redo för 

inlagring. I samband med att en inlagring av 33 pallar tar längre tid än vad som är lämpligt för en 

chaufför att vänta transporterades pallar från lastbilen till avställningsytan (se Figur 4.4) vilket 

gjordes med en hastighet av 1 pall per minut. Då 33 pall tar upp mycket plats blev avställningsytan 

full vilket ledde detta till att truckföraren var tvungen att placera pallarna på en ledig lagerplats i 

ställagen. Detta tog betydligt längre tid och krävde även att truckföraren fick gå runt och 

efterregistrera alla varor i ställagen då lagringsystemet ej användes. Bristen på avställningsytor är 

något som diskuterades under flertalet av intervjuerna eftersom personalen upplever bristen på 

sådana ytor minskat lagrets effektivitet. Avställningen framför port 1 är bara en av de mellanlagringar 

som observerades (Sammanställning av "ögonblicksbilder" och mellanlagringar följer i avsnitt 4.5).  

I takt med att orderingången har ökat har det dock blivit mer och mer märkvärt att Risentas lokaler 

är små. Det har lett till att det dagliga arbetet handlar om att hinna med och släcka eventuella 

"bränder" om problem uppstår. Det begränsade antalet pallplatser och det höga lagerutnyttjandet (se 

Tabell 4.2) påverkade även symmetrin i hur lagerpersonalen arbetar. När fåtal pallplatser är lediga tar 

inlagringen mycket längre tid då pallplatserna är få och utspridda över hela lagret, i vissa fall fanns till 

och med fler inkommande pallar än vad det fanns lediga pallplatser vilket innebar att de ej kunde gå 

upp i hyllan. ICA som är Risentas största kund, beställer enligt observation cirka 90 pall tre gånger i 

veckan. Detta leder till att den huvudsakliga inlagringen av de mellanlagrade produkterna tenderar att 

genomföras efter att ICAs order sammanställts på torget se Figur 4.4, då det frigör ca 90 lagerplatser.  

Ytterligare två observationer gjordes som kan indikera på dåligt pallutnyttjande. Den första 

observationen var att det i flera fall fanns mer än en pall per artikelnummer som var bruten. Den 

andra observationen var att författarna fann flera pallar med endast en produkt på. 
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4.5 Frågeställningarnas utgångspunkt 

Detta avsnitt sammanställer de grunder varifrån författarna baserat sina två frågeställningar. Syftet är att ge läsaren 

en fokuserad bild av vilka områden författarna främst kommer analysera i nästa kapitel. Syftets första frågeställning 

behandlas i 4.5.1 Risentas begränsade resurser och den andra frågeställningen behandlas i 4.5.2  Risentas 

Lösviktsmüsli.  

4.5.1 Risentas begränsade resurser 

Författarna har identifierat tre resurser som upplevs vara begränsade: Antal pallplatser, 

avställningsytor och de två höglyftande skjutstativtruckarna. 

 

Antalet pallplatser är begränsade i och med lagret storlek, ett problem som gör sig tydligt i och med 

den ökande orderingången och det ökande antalet produkter. I dag har Risenta en hög fyllnadsgrad 

på 95-97 procent, vilket innebär att lagret i snitt har mellan 118 och 71 lediga pallplatser av de totala 

2378 platserna. Observationer och ögonblicksbilderna som författarna genomfört har delvis 

bekräftat dessa siffror då de under Risenta veckan varierade från 34 till 73, med ett snitt på 52 pall. 

Ytterligare en observation som gjordes var att de lediga pallplatserna överrepresenterades av fasta 

pallplatser vid flertalet tillfällen. Dock hamnade förhållandet i snitt mellan andelen lediga platser för 

fast och flytande placeringar, på 27 procent för fasta och 73 procent för flytande. 

Lagret har inga reserverade avställningsytor förutom "torget" som är reserverat för de utgående 

ordrarna. Bristen på avställningsytor benämns i Risentas fall vara orsaken till att mellanlagringar 

skapas. Denna problematik belystes redan under det första mötet med fabrikschefen och 

observerades under samtliga observationsdagar. Mellanlagring/kö av pallar fanns tidigt på morgonen 

när lagerarbetarna började arbetsdagen eftersom produktionen arbetar i två skift. Denna lagring 

lokaliserades främst längst den övre delen av hyllrad 45 (no. 10-15) samt i nära anslutning till 

rullbandet. Mellanlagringar framför port 3, ritat som avställningsyta i Figur 4.4, men även framför 

port 4 var vanligt efter att inleveranser skett. Dessa mellanlagringar flyttades även ut i gångarna 

under dagen allt eftersom portarna behövdes, då främst lokaliserat i gångarna mellan hyllrad 10 och 

15, 20 och 25 men även i gången mellan hyllrad 30 och 35 (se Figur 4.3). Mellanlagringarna gav 

upphov till många extra förflyttningar, då personalen var tvungna att flytta godset för att nå 

pallplatser som blockerats.  

 

Som tidigare nämnts är de två höglyftande truckarna en begränsad resurs då både produktionen och 

lagret har ett stort behov av dem. Skillnaden i deras behov är att produktionen helt avstannar om 

råvarorna inte fylls på i tid medan lagret inte kan fullfölja en order på grund av att den aktuella pallen 

är för placerad på en högre än plocktruckarnas kapacitet, se tabell 4.1. Då varje order plockas 

individuellt kan det uppstå ett samtidigt behov av två skjutstativstruckar i lagret. I dessa situationer 

har lagerpersonalen i många fall ”lånat” produktionens truck och inte lämnat tillbaka den i tid. Vid 

denna konflikt uppstår onödig stress för de båda funktionernas anställda. För att läsa detta problem 

har de nyligen infört ett beställningssystem, där lagret och produktionen meddelar en timme innan 

deras respektive behov av en den andra höglyftande trucken kommer uppstå. Beställningssystemet 

har accepterats av de anställda men det kvarstår ett behov av en mer långsiktig lösning. 
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Enligt observation har författarna sett att produktionens behov är mer tidskritiskt och därför räknat 

att den trucken "tillhör" produktionen medan den andra "tillhör" lagret. Problematiken med 

samtidiga behov för lagrets höglyftande truck kvarstår dock. Under en senare observation under 

"Risenta-veckan" hade lagretarbetarna infört ytterligare ett system där en medarbetare hade den 

höglyftande trucken under hela dagen. Den personen fokuserade då främst på flöde 4 som sträcker 

sig från produktionen till lagerhylla (se Figur 4.4), men körde även emellanåt "beställningar" åt de 

arbetare som skötte plocket i flöde 5.  

För att göra en sådan "beställning" var plockarna tvungna att söka upp föraren till höglyftaren och 

manuellt överräcka en lapp eller en muntlig förfrågan på de pallar som behövde plockas till deras 

order som låg över plockarens truckkapacitet. När föraren sedan tagit ned pallen kördes denna till en 

tillfällig mellanlagringsyta ovanför torget. Plockaren scannade sedan varan och ställde den i rätt 

orderled på torget. Behovet av den höglyftande trucken och således behovet av dessa "beställningar" 

uppstod vid flera pall per order. Detta system flöt på under dagen men lagret är i fortsatt behov av 

en mer långsiktig lösning.  

4.5.1.1 Sammanställning av spagettidiagram och ögonblicksbilder 

De tre resurserna kan sammanlänkas men också argumenteras för att "ta ut varandra" Med det 

sistnämna menas att mellanlagringar/avställningsytorna kan skyllas vara orsakade av att lediga 

pallplatser inte finns tillgängliga. Men författarna kunde utesluta att detta var fallet genom 

ögonblicksbilderna, som visar att lediga flytande och fasta pallplatser fanns då mellanlagringar stod i 

gångarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 - Spagettidiagram med mellanlagringar    
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I illustrationen ovan (se Figur 4.5 – Spagettidiagram med mellanlagringar) representerar en färg en 

person med truck. De mörka rektanglarna visar inkommande pallar som mellanlagras i väntan på att 

placeras i ställagen eller transporteras in i produktionen. Grönt flöde fokuserar på att förflytta pallar 

från rullbandet till lagerhylla, flöde 4. Då grönt flöde är den höglyftande skjutstativtrucken kan man 

utläsa att lagermedarbetaren vid tillfällen även körde "beställningar" till plockarna som placerades i 

nära anslutning till torget. Dessa mellanlagringar syns i 14:30 bilden och i 15:00 bilden innan de förs 

in orderleden på torget av plockaren.  De orangea linjerna är produktionens personal med truck, 

blått och rosa flöden är lagermedarbetare med "vanliga" truckar. 

Figuren illustrerar att lagerarbetarna arbetar i separata flöden. Rosa flöde fokuserar på att eliminera 

mellanlagringarna. Blått flöde plockar morgondagens order. Grönt plockar främst upp i ställagen.  

4.5.2 Risentas lösviktsmüsli 

Risenta introducerade 2008 konceptet müslimix, ett lösviktskoncept som kunderna möjligheten att 

blanda sin egen müsli i butik. Lösviktsmüslin står för en relativt liten del av Risentas totala 

försäljning men är strategisk viktig då konceptet är relativt unikt samt ger positiva 

marknadsföringseffekter. 

4.5.2.1 Sortimentets beskaffenhet och plockordning 

De 41 produkterna som ingår i müsli-sortimentet består av två delar. Den ena delen utgörs av 27 

livsmedelsprodukter, såsom flingor, nötmixar, russin och fröer. Denna del benämns som 

müsliprodukter. Den andra delen av müsli-sortimentet består av 14 artiklar som avser material eller 

reservdelar som används i butikernas müslimoduler. Exempel på produkter inom denna del är olika 

hyllkantslister, påsar, skopor, skophållare, etiketter. Denna del benämns som materialprodukter. 

Müslisortimentet är inte statiskt utan förändras allt eftersom då det försvinner och tillkommer olika 

produkter. Exempelvis har Risenta nyligen introducerat fyra nyheter inom sortimentet samtidigt som 

två tidigare produkter fasats ut.  

Müsliprodukterna kan delas in i tre huvudsakliga kategorier. Till att börja med ingår det tre olika 

produkter som behöver förvaras i kylrummet, detta då de lätt fördärvas om de förvaras i högre 

temperaturer. De kylda produkternas naturliga beskaffenhet leder till att de har högst vikt per enhet 

av alla müsliprodukter. Utöver detta kan resterande produkter som inte kräver kyla delas in i tunga 

och lätta. 

Då müsli ordrarna oftast består av enstaka förpackningar av respektive produkt packas de direkt på 

pallen vilket gör det kritiskt att det finns fasta plockplatser på marknivå för respektive produkt. 

Müsliprodukternas plockplatser utgörs av hela pallar vilket leder till att en plockplats motsvarar en 

hel lagerplats. Materialprodukterna å andra sidan har betydligt mindre förpackningar i förhållande till 

dess antal, vilket leder till att det finns utrymme för fler plockplatser på en och samma lagerplats. 

I dagsläget har materialprodukterna koncentrerats till en och samma plockplats, undantaget är 

pappåsarna som har en egen plockplats. Müsliprodukterna är placerade på nästintill hela hyllraden 

31s bottenplan som är reserverade plockplatser för müsliprodukter, hyllrad 32 likaså och även 

hyllrad 45, dock bara i hyllorna 20 och 21, se Figur 4.3. Undantagsfallen är tranbär och kokosflakes 
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som är placerade i hyllrad 20 respektive 30 samt de produkter som kräver kyla (Bananchips, 

aprikosbitar och russin). De fyra nyheterna i müsliprodukterna är så pass nya att de inte fått en 

tilldelad plockplats ännu. 

Sammanfattningsvis leder skillnaderna mellan de olika kategorierna i müslisortimentet till en 

problematik vid sammanställandet av en order. Efter observationer och intervjuer har det 

framkommit att de olika kategorierna; material, kylda, tunga och lätta, måste packas i en bestämd 

ordning. Dels för att utnyttja pallens yta på bäst sätt men även för att förhindra skador på 

förpackningarna. Müsliprodukternas beställningar har ett mönster av att vara små men frekventa, 

detta leder till att ineffektiviteter inom detta flöde gör sig tydligt. Att produkternas placering i lagret 

inte är planerat utefter dess respektive kategori eller plockordning leder till att körsträckan blir 

längre. Infoflex tar heller inte hänsyn till produkternas beskaffenhet vid plockordningen, utan det är 

upp till personalen själva att avgöra i vilken ordning produkterna ska plockas. 

Ordningen för att plocka en müsliorder är enligt observationer och intervjuer följande  

  

1. Kylda 2. Tunga 3. Lätta  4. Material 

Motiveringen till varför produkterna bör packas enligt denna ordning är för att de kylda produkterna 

är de tyngsta, varav de packas först för att undvika att förpackningarna skadas. Därefter placeras de 

tunga produkterna ovanpå de kylda. De kylda produkternas förpackningar är betydligt mer robusta 

än resterande. Till sist placeras de lätta produkterna på pallen för att kompletteras med eventuellt 

material eftersom de ger minst påfrestningar på resterande produkter.  
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Sammanställningen nedan illustrerar de olika kategorierna samt deras tillhörande produkter.

 
Figur 4.6 - Sammanställning av müslikategorier    
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4.5.2.2 Spagettidiagram: En müsliorder sammanställs 

Det figuren (se Figur 4.7 - Spagettidiagram över Müsliplock) visar är främst en observation av hur en 

lagerarbetare måste röra sig vid sammanställningen av en müsliorder samt artiklarnas placering i 

lagret. Eftersom majoriteten av materialprodukterna lagras i en och samma hylla valde författarna att 

använda en större symbol.  Plockordningens tillämpning kan utläsas då respektive kategori har en 

unik färg, vilket även rörelserna i figuren är färgad utefter. Figuren (se Figur 4.7) tydliggör även 

artiklarnas brist på planerad placering, särskilt vid plockningen av de lätta och tunga artiklarna. 

 

 

 

Figur 4.7 - Spagettidiagram över Müsliplock     
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4.5.2.3 Lagerdata 

En hel pall med müsliprodukter har enligt observation en höjd på 136 centimeter vilket gör att 

plockplatserna måste vara högre än så, undantagsfallen är hela pallar med kylda produkter vars höjd 

varierar men maximalt är uppmätt till 170 centimeter. Hyllraderna har olika höga plockplatser vilket 

illustreras i figuren nedan (Se Figur 4.8 Översikt av plockplatsernas höjd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.8 - Översikt av plockplatsernas höjd     
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5. Analys 
Detta kapitel ställer den teoretiska referensramen mot den empiriska verkligheten. Syftet är att dra paralleller och 

lärdomar från teorin som kan bidra till att besvara studiens frågeställningar. Kapitlet inleds med en bredare ansats 

som behandlar lagret i helhet för att i senare avsnitt gå in på frågeställningarna i detalj (se avsnitt 5.1 och 5.2). 

Avslutningsvis analyserar författarna lagrets effektivitet utifrån det som förenar de två frågeställningarna. 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden (Perssson & Virum, 1996, i Lumsden, 2012). 

Risenta arbetar aktivt med att förbättra sitt interna lagerflöde, mycket på grund av att det är ett 

område som inte fått riktade insatser under en längre tid. Lagrets styrning fungerar i dagsläget, men i 

samband med att orderingången ökat har även arbetstakten intensifierats vilket ställer allt högre krav 

på den interna organisationen. Detta har synliggjort ineffektiviteter med de nuvarande rutinerna och 

förblir de outvecklade kan det medföra många negativa konsekvenser (Flamholtz & Randle, 2007). 

Att Risenta har gått upp i tvåskift i produktionen är ett exempel på en förändrad rutin, likaså är deras 

omorganisering som skedde 2007 samt den satsning som genomförts för att bibehålla en hög 

servicegrad. Risentas strävan till att utveckla och bedriva företaget på ett mer effektivt sätt visar att 

de har ett modernt angreppssätt i sin logistik (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). Insatserna har 

främst riktats mot de strategiska aspekterna av verksamheten som har att göra med att göra rätt saker. 

De operativa aspekterna som behandlar tekniker för att göra saker rätt (Oskarsson, Aronsson, & 

Ekdahl, 2013) har dock inte tilldelats lika stort fokus trots att det dagliga arbetets utförande har stor 

påverkan på den inre effektiviteten. Att rikta insatser mot att effektivisera flöden är viktigt eftersom 

modern logistik har förmågan att skapa konkurrenskraft och bidra till en ökad lönsamhet i många 

företag (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

Ytterligare en kritisk faktor för ett företags fortsatta utveckling vid tillväxt är de operationella 

stödsystemen. Att inte investera och utveckla de operationella stödsystemen kan leda till att företag 

växer ut de nuvarande systemen som i värsta fall kan resultera i att företaget blir stillastående 

(Flamholtz & Randle, 2007). Risenta investerade i ett nytt lagerhanteringssystem 2013 för att ge 

bättre stöd åt det operativa arbetet, en viktig investering för att öka lagrets effektivitet. 

 

Risentas lager kan identifieras som U-format då portarna för in- och utleverans är placerade intill 

varandra (Figur 5.1 -Risenta; U-flöde). Det U-formade flödet har såväl positiva som negativa 

påföljder för Risenta. De positiva följderna är att in- och utleveranser oftast sker effektivt (Lumsden, 

2012). Dock har författarna vid observation sett att portutnyttjandet inte planerats i förväg vilket i 

vissa fall resulterat i korsande flöden och en långsammare hanteringstakt. Lumsden (2012) beskriver 

även att ett U-format flöde ökar möjligheterna att placera artiklarna enligt en ABC-klassificering, 

något som Risenta inte tagit fasta på fullt ut. En klassificering för att differentiera 

produktsortimentet kan ge stora fördelar vid styrning av artiklarna, vilket förklarar varför ABC-

metoder fått bred tillämpning (Lumsden, 2012). Exempelvis kan A-produkter placeras på en 

lättillgänglig plats i närhet till portarna för utleverans, för att på så sätt minska slöserier och uppnå en 

högre effektivitet. Fasta placeringar brukar tilldelas produkter med högplockfrekvens (Ericsson & 

Frid, 2013) (Lumsden, 2012) vilket överensstämmer i Risentas fall då de delvis grupperat sina 
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produkter efter omsättningshastighet genom att tilldela dessa fasta placeringar. De har även tilldelat 

fasta placeringar till de produkter som har behovet av en plockplats. En negativ konsekvens med ett 

U-format lager är att det begränsar expansionsmöjligheter (Lumsden, 2012) vilket gör sig tydligt i 

Risentas fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 -Risenta; U-flöde         

Vid inräkning av lediga lagerplatser upptäckte författarna att det vid upprepade tillfällen var fasta 

platser som stod tomma och tog upp lagerplatser. Detta är enligt Ericsson och Frid (2013) en vanlig 

problematik som uppkommer när man använder sig av fast placering, då fast placering kräver större 

lagringsutrymme. Ericsson och Frid (2013) beskriver dock att fasta placeringar underlättar sökandet 

av artiklar och synliggör lagersaldon vilket märktes i Risentas fall. Lagerarbetarna visste exakt vart 

vissa produkter var lokaliserade vilket bidrog till ett högt tempo 

5.1 Risentas begränsade resurser 

Alla organisationer har en begränsad resurs med lägre kapacitet än det egentliga kapacitetsbehovet, 

vilket leder till att utflödet begränsas (Goldratt, 1990). Författarnas samtal, intervjuer och 

observationer visade att Risenta inte är ett undantagsfall från denna regel. Antalet pallplatser, bristen 

på avställningsytor samt den höglyftande trucken var alla resurser som begränsade lagrets interna 

flöde och följaktligen även det totala utflödet från lagret. Begränsade flöden av denna art brukar 

benämnas flaskhalsar, och för att skapa en högre effektivitet krävs det att flaskhalsens kapacitet ökas 

(Goldratt, 1990). 

 

Antalet pallplatser: Ett lager bör utnyttja sitt lagerutrymme maximalt för att minimera kostnader och 

maximera produktiviteten (Arnold, 1998). Vid de tillfällen författarna besökte lagret var 

fyllnadsgraden högre än de genomsnitt Risenta uppgivit under intervjuerna. Detta kan tyda på att de 

utgått från äldre siffror, författarna räknat fel eller att observationsdagarna var mer belagda än övriga 

dagar.  

 

Under observationsdagarna kunde författarna beräkna att antalet lediga pallplatser i snitt var 52 

stycken, varav 27 procent stod för fasta och 73 procent för flytande. Antalet lediga fasta pallplatser 

var något som författarna reagerade över då andelen fasta platser av lagrets totala pallplatser var 

mycket lägre, cirka 10 procent (235/2378) än det ovannämnda 27 procent. Att platserna inte 
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utnyttjas fullt ut, är som sagt ovan, en vanlig problematik som kan uppkomma när man använder sig 

av fasta placeringar (Ericsson & Frid, 2013). Trots detta har Risenta en mycket hög fyllnadsgrad på 

97.8 procent (1-(52/2378)). Lumsden (2012) menar att en fyllnadsgrad på 100 procent inte är 

möjligt, men refererar då till utnyttjad lageryta i förhållande till tillgänglig lageryta. I detta 

examensarbete ser författarna fyllnadsgrad som antalet utnyttjade lagerplatser i förhållande till 

tillgängligt antal lagerplatser. Fyllnadsgraden på 97.8 procent är högt, men i och med 

mellanlagringarna skulle en högre fyllnadsgrad vara möjlig (se Figur 5.2). Att uppnå 100 procent 

behöver dock inte vara det optimala då det innebär att en pall alltid måste ställas in när en annan tas 

ut. Detta kan bidra till en extra körsträcka om ingen pall finns i närheten, vilket snarare ökar 

transportarbetet än nedbringar det, som är målet om lagret skall effektiviseras (Lumsden, 2012).  

 

Trots detta argument kvarstår problemet med att antalet lagerplatser är en flaskhals som med 

befintliga resurser inte kan förändras. För att skapa effektivitet måste flaskhalsens kapacitet utökas, i 

detta talar man då snarare om att finna vägar att frigöra platser, än att öka antalet platser (Goldratt, 

1990). En bidragande faktor till antalet lediga pallplatser är pallutnyttjandet. Författarna observerade 

vid flertal tillfällen att det enbart lagrades enstaka förpackningar på en pall samt att det förekom flera 

brutna pallar av en och samma produkt. Att utnyttja lagrets utrymme maximalt bör vara ett av 

lagerstyrningens främsta mål då det maximerar produktiviteten samtidigt som kostnader minskas 

(Arnold, 1998). 

 

Avställningsytor: Bristen på avställningsytor i Risentas lager ledde till att mellanlagringar uppkom flera 

gånger under dagen och på flera platser. Författarna observerade hur detta gav upphov till extra 

förflyttningar, speciellt när pallarna blockerade plockplatser. I det perfekta scenariot skulle material 

endast behöva vidröras två gånger, en gång vid ankomst och en gång vid avgång (Myerson, 2012). 

Eftersom Risentas mellanlagringar frångår detta, kan man se att de har transport och 

förflyttningsslöserier vilket kan elimineras eller minskas genom allt ifrån företagsomfattande 

förändringar till mindre modifieringar av layouten (Myerson, 2012). Problematiken med att 

mellanlagra pallar är att den eventuella plockplatsen blir blockerad och det hindrar även 

lagermedarbetare från att komma åt lediga platser högre upp i hyllan.  

 

Med befintliga resurser och lageryta är det problematiskt att finna avställningsytor då lagrets lokal 

används så gott det kan utan att begränsa möjligheten att möta andra truckar i gångarna. Författarna 

observerade dock att mellanlagringarna genomfördes kortsiktigt för att lösa det aktuella problemet, 

och att mellanlagringarnas placering saknade tankeriktig grund. Mellanlagringar uppstod ofta vid 

avställningsytan framför port 1 (se Figur 4.4) vilket innebar att port 1 och i vissa fall även port 2 (se 

Figur 4.5) blockerades. Denna tillfälliga lagring var ett resultat av viljan till att genomföra 

inleveranser på ett så effektivt sätt som möjligt. När avställningsytan var full, flyttades pallarna ut i 

gångarna i närheten.  

 

Mellanlagringar uppstod även kring rullbandet, men för att skapa framkomlighet placerades dessa ut 

i gångarna och hamnade ofta framför hyllrad 45 (se Figur 4.3), en hylla med fasta plockplatser för 
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högfrekventa varor. Anledningen till att denna yta valdes var uteslutande dess närhet till 

produktionens rullband i samband med att produktionen avstannar om de färdigpaketerade pallarna 

inte förflyttas. Dessa fyra mellanlagringar illustreras i Figur 4.5.  

 

Att mellanlagringar uppkommer är i Risentas fall är emellanåt oundvikligt men vid flera besök 

observerade författarna att det fanns tillräckligt många lediga pallplatser för att undvika 

mellanlagringar helt. Figuren nedan (se Figur 5.2 - Lediga pallplatser/Mellanlagringar) illustrerar 

antalet lediga pallplatser gentemot antalet mellanlagrade pallar. 

 

 
Figur 5.2 - Lediga pallplatser/Mellanlagringar   

 

I figuren ovan kan det utläsas att antalet mellanlagringar kan minska om de lediga pallplatserna 

utnyttjas. Dock kan inte mellanlagringar helt elimineras, med de befintliga resurserna till hands. Att 

utnyttja lagrets utrymme maximalt bör vara ett av lagerstyrningens främsta mål (Arnold, 1998). 

Insatser kan istället riktas mot att genomföra mindre modifieringar i layouten som minimerar 

blockaden av plockplatser och de onödiga förflyttningar som följer. Alternativt, finna ytor med den 

befintliga layouten som minskar andelen blockeringar och slöserier (Myerson, 2012).  

 

Höglyftande trucken: Den höglyftande trucken är en flaskhals då flöde 1,4 och 5 behöver den under 

dagen (se Figur 4.4). Utöver detta krävde flöde 2 även en höglyftande truck, dock väljer författarna 

att inte ta med det flödet i denna del av analysen då den i regel kördes av produktionens personal 

och ”deras” höglyftande truck. Detta innebar att samtidiga behov uppstod. För att skapa en högre 

effektivitet krävs det att flaskhalsens kapacitet ökas (Goldratt, 1990). Då höglyftaren är en resurs 

med fast kapacitet gäller det således att balansera flödet på bästa sätt och utnyttja den begränsade 
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resursen fullt ut. Att effektivisera användandet av tillgänglig utrustning bidrar till att öka lagrets 

produktivitet (Arnold, 1998). Produktiviteten påverkas således av hur resurser utnyttjas, ett samband 

som förklaras av att ett högt resursutnyttjande sänker behovet av resurser i processen vilket i sin tur 

sänker företagets kostnader och ökar lönsamheten (Lumsden, 2012). 

 

Att behovet av höglyftaren uppkom flera gånger per order visar att det som efterfrågas många 

gånger finns högt upp i ställagen. En tumregel man alltid ska sträva efter är att ha material som ofta 

används nära sig, vad gäller såväl avstånd som höjd. Material och verktyg som sällan efterfrågas ska 

följaktligen placeras längre ifrån och högre upp om möjligt. Om regeln ej följs uppstår rörelseslöseri 

(Myerson, 2012). 

 

Lösningen som lagerpersonalen arbetat fram med att "beställa" högt placerade pallar av den 

lagermedarbetare som körde den höglyftande trucken innebär att de var tvungna att söka upp 

föraren och överräcka en lapp eller en muntlig förfrågan. Transportsträckan och överlämnandet av 

information kan hänföras till transport- och förflyttningsslöseri då det berör allt ifrån transporter till 

informationsutbyte (Myerson, 2012). Dessa slöserier ger inte bara upphov till onödiga förflyttningar 

och ökar risken för skador på godset som nämnt tidigare, utan ytterligare hantering medför även 

risker för felplaceringar och fel i lagersaldo (Myerson, 2012). Vid ett tillfälle observerade författarna 

att fel pall plockades av höglyftarens förare, varpå plockaren var tvungen att utreda varifrån pallen 

plockats för att ställa tillbaka den, samt återigen försöka lokalisera det gods som söktes. När pallen 

sedan tagits ned transporterades den till en yta ovanför torget varpå plockaren ställde in pallen i 

orderledet (se Figur 4.5). 
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5.1.1 Möjligheter till ett ökat resursutnyttjande 

I detta avsnitt kommer författarna sammanlänka de tre begränsade resursernas problematik för att 

finna orsaker till varför problemen uppkommit. Ett fiskbensdiagram har använts för att illustrera 

orsak-verkan sambandet då det åskådliggör de underliggande orsakerna till ett problem. När 

författarna identifierat de underliggande orsakerna är det enklare att finna rekommendationer som 

förhindrar att problemen återkommer (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

 

 

Figur 5.3 - Fiskbensdiagram; Resursutnyttjande    

1. Då lediga antalet pallplatser har identifierats som en begränsad resurs är det kritiskt att 

resursutnyttjandet är så hög som möjligt. De fasta placeringarna, de brutna pallarna och 

städplatserna var bidragande faktorer till de lediga pallplatserna i Risentas lager. Att öka 

fyllnadsgraden ytterligare kan vara ett sätt att öka resursutnyttjandet (Arnold, 1998). Strävan bör vara 

att uppnå ett optimalt resursutnyttjande som representeras av avvägningen mellan slöserierna och 

kostnaderna som uppstår i samband med mellanlagringar (Myerson, 2012) och det ökande 

transportarbetet (Lumsden, 2012). 

2. Den höglyftande trucken har identifierats som en begränsad resurs vilket gör det kritiskt att den 

utnyttjas så effektivt som möjligt (Goldratt, 1990). Beställningssystemet och planeringen skapade 

slöserier och således ett undermåligt resursutnyttjande. Planeringens brister och lagrets layout har lett 

till behovet av ett beställningssystem för högt placerade produkter. Systemet i sig med manuell 

överräckning i dagsläget inte optimalt då det är förenat med ett ökande transportarbete (Arnold, 

1998) och ökande risker för fel (Myerson, 2012).  
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För att öka resursutnyttjandet kan Risenta rikta insatser för att minska behovet av höglyftaren, 

alternativt finna ett bättre sätt att utnyttja den begränsade resursen (Myerson, 2012).  

3. Sammantaget kan man utläsa av Figur 4.5 att det som delvis förenar de trånga resurserna till ett 

gemensamt överhängande problem är att: man såg bara sitt flöde. Rosa flöde fokuserade på att 

eliminera mellanlagringarna. Blått flöde plockade i ordning morgondagens order. Grönt flöde körde 

enbart upp pallar i ställagen när "beställningar" inte kördes.  Detta visar att lagerarbetarna arbetar i 

separata flöden vilket innebar att truckarna gick tomma vid samtliga retursträckor som i sin tur ger 

upphov till extra körsträckor och transport- och förflyttningsslöseri (Myerson, 2012). Utöver detta 

uppmärksammade inte lagerarbetarna mellanlagringarna de passerade.  

Bristen på anpassade rutiner var den främsta orsaken till att problematiken med separata flöden 

uppstod. Rutinen på Risentas lager är att varje person ansvarar för varsitt flöde, vilket lett till att de 

har svårigheter att prioritera och se till helheten. Förblir rutiner oförändrade när ett företag utvecklas 

riskerar företaget att drabbas av många negativa konsekvenser (Flamholtz & Randle, 2007). Ett 

exempel som tidigare nämnts var inleveransen av 33 pall (se sida 28). Situationen hade kunnat lösas 

på ett effektivare sätt om annan lagerpersonal gett understöd åt den som genomförde inleveransen. 

Mellanlagringarna hade således kunnat reduceras kraftigt och risken för fel vid efterregistrering helt 

undvikts om en person assisterat med att köra pall från avställningsytan till lagerhyllan. Utöver detta 

hade blockeringen av port 1 försvunnit snabbare. Observationer av detta slag var många, 

mellanlagringarna fick ofta stå länge trots att lagerpersonalen plockade ned pallar och frigjorde 

pallplatser i nära anslutning. Att förändra lagerarbetarnas sätt att arbeta och se på flödena skulle 

kräva att rutinerna förändras. De största vinningarna inom effektivitet och slöserier uppnås inte 

förrän ett standardiserat arbetsätt är uppnått (Myerson, 2012). 

4. Slöserier är något som författarna diskuterat i samtliga delar av analysen ovan. Slöserier kan 

uppstå genom onödiga transporter och rörelser (Myerson, 2012). Körsträckor, lagrets layout, 

mellanlagringar samt de kortsiktiga lösningarna som skedde var de främsta bidragande faktorerna till 

slöserier. Detta genom tomma körsträckor, högt placerade pallar, blockeringar och förflyttningar. 

Dessa slöserier kan hänföras till en strävan om att göra saker rätt, som är den operativa synvinkeln på 

effektivitet. Detta uppnås genom att det befintliga sättet att genomföra dagliga arbetsuppgifter 

såsom hanteringen av gods utvecklas (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 
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5.2 Risentas lösviktsmüsli 

I dagsläget kräver sammanställningen av en müsliorder en lång körsträcka vilket kan hänföras till en 

mängd orsaker, men den mest fundamentala är artiklarnas placering i lagret. Artiklarnas spridda 

placering samt avsaknaden av rutiner leder till ett utdraget müsliplock. De produkter som särskilt 

bidrar till längre körsträckor är de som lagras i hyllrad 20 och 30, se Figur 4.7.  

En annan bidragande orsak till att långa körsträckor skapas är müsliprodukternas specifika krav på 

plockordning. Figur 4.6 visar hur de olika produkterna inte är placerade utefter sina respektive 

kategorier, kylda, tunga, lätta och material, vilket leder till att fler förflyttningar krävs.  

Transport och förflyttningsslöseriet yttrar sig i form av att förflyttningar inte adderar något värde 

(Myerson, 2012). Kostnader som är förenade med denna sorts slöseri är bland annat 

personalkostnader i form av tid samt kostnader i form av risken för fel eller skador (Myerson, 2012). 

Först efter att de onödiga rörelserna eliminerats uppstår möjligheten till en ökad lönsamhet, men de 

största vinningarna kommer först efter att ett standardiserat arbetssätt upprättats (Gilbreth, 1915). 

De långa körsträckorna påverkar även resursutnyttjandet negativt (Arnold, 1998). En eliminering av 

onödiga rörelser bidrar till förutom kostnadsbesparingar även besparingar av personalens energi 

(Gilbreth, 1915).  

Flödet för Risentas lösviktsmüsli drabbas inte av rörelseslöserier då produkternas plockplatser är på 

marknivå, detta bidrar till att göra produkterna tillgängliga mer ergonomiskt placerade (Myerson, 

2012).  

Myerson (2012) beskriver att allt från företagsomfattande förändringar till mindre modifieringar i 

layouten kan leda till att slöserier elimineras. Risenta har, som tidigare sagts, genomfört större 

företagsomfattande förändringar sedan 2007 för att ta sig ur den dåvarande krisen vilket tagit fokus 

ifrån lagerfunktionen. Dock har lagerfunktionens behov av förändringar gjort sig tydlig på grund av 

den ökade orderingången vilket lett till införandet av det aktuella lagersystemet Infoflex.  

Systemet har bidragit till en ökad effektivitet genom att hålla reda på artiklarnas lagerkoordinater 

samt dess saldo. Dock bidrar inte systemet till en ökad effektivitet vid sammanställandet av en 

müsliorder. Detta på grund av att systemet inte kan ta hänsyn till det specifika kravet på 

plockordning vilket resulterar i att det åligger personalen att planera samt bedöma vilken sträcka som 

kräver minst rörelse. Introduktionen innebar att fokus på de potentiella fördelarna med mindre 

modifieringarna i lagrets layouthamnade i bakgrunden. Det operationella stödsystemets syfte är att 

ge understöd åt personalen i det dagliga arbetet (Flamholtz & Randle, 2007) vilket det i dagsläget inte 

gör fullt ut. 

För att uppnå en högre lönsamhet krävs det bland annat att den inre effektiviteten ökar (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2013). Den inre effektiviteten handlar om att göra saker rätt vilket leder till 

konstaterandet av att rutinen för sammanställningen av müsliorder lider av inre effektivitetsproblem. 

Genom att ”göra saker rätt” elimineras slöserier samtidigt som resursutnyttjandet ökas vilket har en 

direkt påverkan på logistikkostnaderna (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 
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5.2.1 Förutsättningar för att eliminera slöseri 

De två huvudsakliga faktorerna som påverkar effektiviteten vid sammanställningen av en müsliorder 

är produkternas placering samt deras plockordning. Slöserier kan således elimineras om 

produkternas plockplatser koncentreras samt om de placeras i den ordning som de bör plockas i, 

vilket finner stöd i (Myerson, 2012) resonemang kring mindre modifieringar i layouten. En 

begränsning är att de kylda produkterna måste lagras i kylen, således bör artiklarna placeras i 

närheten till varandra med hänsyn till de olika variablerna samt i nära anslutning till kylen.  

Ytterligare en detalj som begränsar Risenta från att välja ut nya plockplatser är plockplatsens krav på 

höjd. Som empirin tog upp har en hel pall med müsliprodukter en höjd av 136 centimeter vilket 

ställer kravet på att plockplatsen bör vara högre, förslagsvis över 150 centimeter för att undvika 

rörelseslöseri vid hanteringen (Myerson, 2012). 

Vid bestämmandet av en ny plockplats måste hänsyn tas till höjdkravet. För tillfället har hyllraderna 

olika höjd vid marknivån, en del uppfyller kravet på 150 centimeter och en del gör det inte. Ställagen 

kan manuellt justeras på höjden, dock är processen krävande på grund av att hyllorna är fyllda med 

produkter som måste plockas ner innan justeringar kan genomföras. 

Müslisortimentet består av 41 olika produkter varav 27 är müsliprodukter och resterande 14 är 

materialprodukter (se Figur 4.6). Materialprodukterna behöver endast en plockplats på grund av dess 

storlek, undantaget är pappåsarna som kräver en egen. Müslisortimentet kräver således totalt 29 

plockplatser.  

5.2.2 Orsaker till slöseri 

För att illustrera problematiken kring lösviktsmüslin samt för att åskådliggöra de orsakerna till att 

problemen uppkommit har ett fiskbensdiagram använts. Syftet är att identifiera de underliggande 

orsakerna för att veta vad som behöver behandlas för att förhindra problemen från att återkomma 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 

Nedan följer ett fiskbensdiagram som illustrerar orsaker vilka författarna genom observationer och 

intervjuer anser ligga till grund för problemets uppkomst. 
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Figur 5.4 - Fiskbensdiagram; Lösviktsmüsli   

1. På grund av Risentas utveckling och ökade orderingång har flödet för müsliplocket hamnat ur 

fokus. Detta är främst beroende på att flödet representerar en liten del av det totala utflödet. En 

bidragande faktor är att det tidigare inte riktats förbättringsinsatser till detta problem samt att 

sortimentet ökats sen konceptets introduktion. 

2. Körsträckor kan bidra till många slöserier och ett lågt resursutnyttjande om de genomförs utan 

djupare planering (Myerson, 2012). I dagsläget kräver sammanställningen av en müsliorder längre 

körsträckor vilket är en direkt konsekvens av den bristande planeringen och müsliprodukternas 

placering. Som tidigare analyserats har väldigt lite planeringen gjorts med hänsyn till att skapa ett 

effektivt flöde, vilket lett till att produkterna fått en bred spridning i lagret samt att de inte är 

placerade utefter plockordningen som i sin tur bidrar till slöserier. 

3. Ytterligare en faktor som påverkar flödets effektivitet är saknaden av systemstöd. Då personalen 

inte ges stöd till i vilken ordning produkterna bör plockas åligger det personalen själva att bedöma i 

vilken ordning produkterna bör plockas för att minimera körsträckan. 

4. En slutgiltig orsak som påverkar effektiviteten är bristen av en uppdaterad rutin för flödet. Då 

rutinen har varit oförändrad påverkas flödets effektivitet negativt då flödet ständigt har förändras. 

Enligt Flamholtz och Randle (2007) är det viktigt att ett företag ständigt utvecklar sina rutiner för att 

passa till den nya organisationens förhållanden. Modern logistik handlar om att konstant sträva efter 

att bedriva företaget på ett bättre sätt (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013). 
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5.3 Lagrets effektivitet 

Risentas investering i ett nytt lagerhanteringsystem var viktigt för att ge stöd åt det operativa arbetet. 

Inom en homogen marknad med hög konkurrens blir det allt viktigare att hitta konkurrensfördelar. 

En sådan fördel är det stödsystem som bidrar till ett effektivare operativt arbete vilket i sin tur 

skapar en konkurrensfördel på marknaden (Flamholtz & Randle, 2007). Då Risentas kunder ställer 

allt högre krav på leveransservice är det kritiskt att det operationella arbetet får det stöd som krävs. 

Författarna har observerat att systemet har underlättat det dagliga arbetet, dock är inte systemet 

tillräckligt användarvänligt eller ger det stöd som krävs för att minska slöserier. Lagersystemet är 

väldigt nytt och lider som tidigare sagt av barnsjukdomar men det författarna observerat är att 

lagersystem är otillräckligt. Systemets huvudsakliga uppgifter och funktioner är att hålla reda på 

lagersaldon, lagerkoordinater samt vart lediga platser finns. Det systemet inte gör är att ta hänsyn till 

andra variabler som pallens höjd, vikt, truckens kapacitet samt position i lagret. Detta leder till att 

förslagen som systemet presenterar inte alltid är optimala.  

Som tidigare sagts har Risenta riktat insatser mot de strategiska aspekterna av verksamheten för att 

kunna ta sig ur sin tidigare kris. Detta har lett till att det operativa arbetet inom lagret inte är anpassat 

till de nya förhållandena Risenta står inför. Problematiken stämmer överens med det Flamholtz och 

Randle beskriver som växtvärk, med detta menas att företag som har en stark tillväxt upplever 

problem som är direkt kopplade till att deras organisation inte är anpassad till dess omsättning. 

Modern logistik omfattar hela företaget, inte bara delar av det (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2013). 

De största ineffektiviteterna som författarna observerat kan helt eller delvis hänföras till att 

lagerarbetarna endast ser sitt eget flöde. Detta bidrog till ett mer omfattande transportarbete, 

bristfällig kommunikation, mellanlagringar samt en oförmåga att prioritera flöden. Dessa aspekter 

har stor påverkan på lagrets effektivitet som har sin grund i resursutnyttjande. Ett högt 

resursutnyttjande sänker behovet av resurser i processen vilket i sin tur sänker företagets kostnader 

och ökar lönsamheten (Lumsden, 2012). 
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6. Rekommendationer 
Detta kapitel syftar främst till att besvara studiens två frågeställningar samt ge förslag till förbättringsåtgärder. 

Kapitlet tar sin utgångspunkt i analysen där teori ställdes mot empiri. Frågeställningarna är "Hur kan Risenta 

utnyttja sina pallplatser, avställningsytor och höglyftande skjutstativtruckar på ett bättre sätt?" samt ”Hur kan 

Risenta effektivisera plockningen av löviktsmüslisortimentet?” 

6.1 Risentas begränsade resurser 

Då denna frågeställning har flera beståndsdelar har författarna valt att strukturera 

rekommendationerna enligt följande: först inleds avsnittet med de mest relevanta 

rekommendationerna som förenar de tre begränsade resursernas problematik. Sedan presenteras 

förbättringsförslagen i mer detalj för de tre begränsade resurserna: antalet pallplatser, brist på 

avställningsytor samt den höglyftande trucken.   

Rekommendationer: Begränsade resurser  

▪ Skapa helhetsperspektiv 

▪ Utveckla systemstödet så att inlärningskurvan förkortas 

▪ Använd de begränsade resurserna på ett mer effektivt sätt 

▪ Frigör kapacitet i de begränsade resurserna 

▪ Inför nya rutiner som tar fasta på lagrets nya sätt att arbeta 

 

Den främsta faktorn som kan öka effektiviteten i Risentas lager är helhetsperspektivet. Genom att 

skapa ett helhetstänk på lagret får lagermedarbetarna möjligheten till att se utanför sitt aktuella flöde 

vilket även skapar möjligheten till att sammanlänka dem. Sammanlänkningen av flödena kan främst 

bidra till ett högre utnyttjande av resurser vilket i sin tur kan bidra till ett effektivare arbete för alla 

flöden. Helhetsperspektivet innefattar även att det upprättas någon form av prioritetsordning för 

vilka flöden som skall prioriteras genom att lagermedarbetarna ger stöd åt varandra och fungerar 

som ett team.  

Författarna vill rekommendera att insatser riktas mot lagerhanteringssystemet för öka stödet åt 

lagermedarbetarna samt för att förkorta inlärningskurvan. Idag krävs det att lagerarbetarna känner till 

sortimentet för att plocka och stapla produkter rätt. Vid plock dyker alla orderrader upp utan hänsyn 

till personalens position i lagret, pallens tyngd eller placering i höjd. Detta skapar slöserier då 

körsträckan blir längre. Risken för skador ökar även då lagerarbetarna staplar pallar vid utleverans, 

vilket kräver att de tyngsta pallarna skall placeras underst. Om systemet tagit hänsyn till dessa 

variabler och skapat en plocklista efter personalens position och föreslagit plockordning med hänsyn 

till tyngd alternativt markerat de tyngre pallarna hade arbetet kunnat genomföras smidigare. Om 

systemet även kunde markera de pallar som är placerade högre än den använda truckens kapacitet 

hade plockarna kunnat planera sitt arbete bättre. Ett förslag är att lägga in en funktion där man 

registrerar vilken truck man använder.  Att korta ned inlärningskurvan är speciellt väsentligt då 

personalstyrkan utökas, ett behov som ökas då arbetet intensifierats.  
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De tre begränsade resurserna behöver utnyttjas på ett bättre sätt då en organisations flöde inte kan 

vara större än vad dess begränsning tillåter. Syftet med dessa rekommendationer är att frigöra 

kapacitet genom att utnyttja de begränsade resurserna på ett mer effektivt sätt. Rekommendationer 

på hur detta kan uppnås för de tre begränsade resurserna presenteras i respektive del nedan. En 

kritisk del för att detta skall fungera är att nya rutiner utvecklas för att ta fasta på att det nya sättet att 

arbeta. Det krävs även att de nya rutinerna utvärderas för att undersöka deras effektivitet samt 

eventuellt ge underlag till förbättringar. 

 

Rekommendationer: Antalet pallplatser 

▪ Uppnå ett optimalt resursutnyttjande 

▪ Förbättra pallutnyttjandet: inför städrutiner och se till att inte bryta mer än en pall åt gången 

▪ Se över fasta placeringar - inför grupperingssystem 

▪ Plocka stora ordrar tidigt på morgonen för att frigöra pallplatser 

 

Att rikta åtgärder som frigör pallplatser är väsentligt i Risentas fall trots den höga fyllnadsgraden då 

antalet pallplatser är en begränsad resurs som inte kan ökas med befintliga resurser. Som tidigare 

nämnt är inte 100 procent målet, men genom att förbättra pallutnyttjandet kan ett antal pallplatser 

frigöras utan större insatser. En rekommendation är att lagerarbetarna går igenom gångarna slutet av 

arbetsdagen för att identifiera pallar med fåtal förpackningar på. Dessa förpackningar kan, förutsatt 

att de har en vikt på under 10 kilo, konsolideras men en annan pall av samma artikelnummer. Om 

pallarna har olika batch-nummer kan en pall placeras i mellan för att undvika att FIFO inte följs. 

Pallplatser kan även frigöras om Risenta ser över de fasta placeringarna. Vid observation såg 

författarna att de fasta placeringarna bidrog till att lagerutrymmet inte utnyttjades till fullo. 

Författarna skulle rekommendera att en ABC-klassificering sker utifrån plockfrekvens. Förutom att 

se över vilka produkter som blivit tilldelade fasta placeringar och antalet placeringar per 

artikelnummer kan Risenta införa ett grupperingssystem som tar fasta och utnyttjar fördelarna med 

fast och flytande placeringar. Ett grupperingssystem på A-produkter skulle kunna införas där ett 

visst antal lagerplatser reserveras åt A-klassens produkter. På detta sätt kan antalet lediga pallplatser 

minskas samtidigt som resursutnyttjandet ökas. Helhetsperspektivet som nämndes ovan kan även 

bistå här, då det är större chans att en tom pallplats fylls direkt om flödena sammanlänkas. 

Författarna rekommenderar även att arbetet planeras så att stora ordrar plockas tidigt på morgonen 

då de frigör upp till 90 pallplatser. Att frigöra dessa pallplatser skulle underlätta det fortsatta arbetet 

med inlagringar under dagen. 
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Rekommendationer: Brist på avställningsyta 

▪ Minimera mellanlagringar: inför rutin där man ser utanför sitt flöde och lyfter upp pall när man tar ut en annan. 

▪ Finn eller skapa en bättre yta som kan användas i första hand för mellanlagringar: minimerar blockeringar och 

extra förflyttningar (C-produkter) 

Bristen på avställningsytor skapade mellanlagringar i laget. Ytterligare en bidragande faktor var 

bristen på ett helhetstänk. Mellanlagringar kan minimeras om lagerarbetarna ser utanför ”sitt” flöde. 

Författarna rekommenderar därför att Risenta inför en rutin där man lyfter upp en mellanlagrad pall 

när man tar ut en annan i de fall där detta är möjligt. Mellanlagringarna kan minskas drastiskt vilket 

minskar slöserier och ökar tillgängligheten, men de kan inte elimineras helt på grund av den höga 

fyllnadsgraden.  Då mellanlagringar inte kan undvikas helt, rekommenderar författarna att Risenta 

skapar en yta som i första hand kan nyttjas för mellanlagringar.  De ytorna som används idag har 

uteslutande valts för deras närhet till pallrullbandet och portarna. En lösning är planera arbetet bättre 

och att placera C-klassificerade produkter i det ställage där mellanlagringar skall placeras. Detta för 

att minska blockeringar och extra förflyttningar. Helhetsperspektivet som nämndes ovan kan bistå 

även här eftersom mellanlagringar kan ha reducerats om lagerarbetarna ser utanför sitt flöde. 

Exemplet som togs upp i empirin såväl som analysen var inleveransen av 33 pall. Om lagerarbetarna 

prioriterat och sett det mest kritiska flödet hade arbetet utförts mer effektivt och bidragit till mindre 

och kortare mellanlagringar.  

Rekommendationer: Den höglyftande skjutstativtrucken 

▪ Reducera behovet av höglyftaren: placera produkter med låg plockfrekvens/låg omsättningshastighet högt upp i 

ställagen 

▪ Inför nytt beställningssystem för högt placerade pallar, alternativt: Låt plocklisor bli synliga för samtliga flöden och 

låt det fungera som ett nytt beställningssystem 

▪ Sammanlänka flöde 4: Från produktionen till lagerhylla och 5: Från lagerhylla till utleverans 

När den begränsade resursen inte kan utökas bör insatser riktas för att utnyttja resursen på ett bättre 

sätt. En rekommendation för att reducera behovet av den höglyftande trucken är att placera 

produkter med låg plockfrekvens högt upp i ställagen. Detta följer tumregeln som säger att man ska 

placera material som sällan efterfrågas längre ifrån och högre upp, när så är möjligt. Dessa produkter 

kan förslagsvis identifieras med hjälp av en ABC-kalkylering på plockfrekvens. För att minska 

transport och förflyttningsslöserier bör Risenta införa ett nytt beställningssystem för högt placerade 

pallar. Förslagsvis ett elektroniskt system när man skickar beställningar via Samsung Tablets som 

samtliga truckar har, eller att informationssystemet omarbetas så att plocklistorna blir synliga för 

samtliga flöden. Detta bidrar även till en minskad risk för fel orsakat av felsägningar samt ökar 

personalens möjligheter att planera sin körning då framförhållningen är bättre.  
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För att utveckla resonemanget kring helhetsperspektivet angående utnyttjandet av den höglyftande 

trucken vill författarna framföra en alternativ metod till den som används i dagsläget. Nedan följer 

tillvägagångssättet som författarna rekommenderar: 

1. Ta en pall från produktionen, som skall upp i ställagen  

2. Identifiera en pall som finns i ordern med hjälp det nya beställningssystemet alternativ av 

plocklistan (I första hand över nivå 2) 

3. Ta ner den pall som skall transporteras till torget för utleverans 

4. Ställ upp pallen från produktionen och registrera in i systemet 

5. Kör den utgående pallen till torget där den som ansvarar för flöde 5 placerar pallen på sin plats i 

torget 

6. Upprepa tills ordern är sammanställd 

Att arbeta utefter den föreslagna metoden leder till en rad fördelar. Till en början skapas en 

gemensam nytta för flöde 4 och 5 (se Figur 4.4), detta då flöde 4 genskjuter 

lokaliseringsproblematiken samtidigt som flöde 5 blir försett med pallar av flöde 4. Andelen onödiga 

körsträckor kan även minimeras då flöde 5 inte behöver hämta lika många pallar från ställagen vilket 

undviker att arbetstakten styrs av flöde 5.   

Risken för felaktig information elimineras genom att flöde 4 utgår från samma information som 

plocklistan som används i flöde 5 istället för det nuvarande manuella beställningssystemet. Överlag 

bidrar denna metod till att flöde 4 och 5 går från att arbeta var för sig till att arbeta tillsammans. 

Flöde 5 kan fortsätta arbeta som det tidigare gjort samtidigt som det får understöd av flöde 4. Denna 

metodik kan även skapa nytta för flöde 1 eftersom det är beroende av antalet lediga pallplatser.  

Enligt den föreslagna metoden undviker flöde 1 och 4 väntan på att lediga pallplatser ska uppstå 

eftersom de själva skapar dem, samtidigt som de hittar en ledig pallplats för den pall som ska 

inlagras. För att beställningssystemet/informationssystemet ska nå sin fulla potential bör det 

utformas på ett sådant sätt att plocklistan skiljer på pallplatser som är placerade över nivå 2 samt 

pallplatser i närhet till avställningsytan, detta för att minimera körsträckorna för flöde 1 och 4 

Sammanfattningsvis leder tillvägagångssättet till ett högre resursutnyttjande, en minimering av 

onödiga körsträckor, effektivare sammanställning av ordrar, mellanlagringar minskar samt att ett 

samarbete skapas.  
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6.1.1 Sammanfattande slutsatser: Begränsade resurser 

För att öka kapaciteten i sina begränsade resurser bör Risenta fokusera på att skapa ett 

helhetsperspektiv i arbetet på lagret då det förenar och berör alla de grundorsaker som beskrivs i 

fiskbensdiagrammet i Figur 5.3 Detta helhetsperspektiv kan bidra till att medarbetarna ser utanför 

sitt flöde vilket kan leda till att flöden blir effektivare genom sammanlänkning, mellanlagringar 

elimineras i den mån det är möjligt samt att medarbetarna kan ge stöd åt varandra. Det kan skapa 

fler lediga platser genom att undvika att enstaka förpackningar står på en pall samt att inte bryta fler 

än en pall åt gången. Fördelaktigare avställningsytor kan skapas genom att gruppera artiklarna efter 

frekvens vilket således bidrar till att mellanlagringar inte blockerar högfrekventa artiklars plockplats. 

De röda markeringarna i figuren nedan illustrerar var dessa sammanlänkningar kan ske (se Figur 6.1 

- Sammanlänkning av flöden). Avsnittet Rekommendationer: Den höglyftande skjutstativtrucken ovan 

beskriver tillämpningen av denna sammanlänkning mer ingående.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Sammanlänkning av flöden      
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6.2 Risentas lösviktsmüsli 

För att optimera flödet för lösviktsmüslin är följande aspekter kritiska: 

▪ Produkterna bör vara koncentrerade till ett och samma område 

▪ Produkterna bör vara placerade utefter plockordningen 

▪ Produkterna bör placeras i närhet till kylen på grund av de kylda produkterna 

▪ Plockplatserna höjd bör minst vara 150 centimeter 

De förutsättningar som presenterats ovan visar att flödet för lösviktsmüslin kan bli mer effektivt om 

produkterna placeras på hyllrad 45/40, i och med den nära anslutningen till kylen (se Figur 6.2 

Utgångsläget samt två alternativ för lösviktsmüslin). Analysen visade att det aktuella 

müslisortimentet kräver 29 plockplatser. 27 av platserna är för müsliprodukterna och de resterande 2 

är för materialprodukterna.  

Av dessa 29 plockplatser måste tre vara placerade i kylen på grund av dessa produkters beskaffenhet. 

Författarna anser även att tranbären kan placeras i kylen, på grund av deras liknande egenskaper 

samt att det enligt observation bekräftades att det vid återupprepade tillfällen fanns flertalet lediga 

pallplatser i kylen. Samlingshyllan för materialprodukterna anser författarna redan vara bra utformad 

och placerad, därför kommer den att bli oförändrad eftersom den uppfyller sitt syfte. Eventuellt kan 

det riktas insatser mot denna hylla för att göra den mer plockvänlig. Detta innebär således att 24 nya 

plockplatser behöver skapas.  
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Nedan presenteras utgångsläget samt två förslag till potentiella placeringar för lösviktsmüslin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2 Utgångsläget samt två alternativ för lösviktsmüslin  
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Motivering till alternativ 1:  

Genom att placera produkterna enligt följande blir flödet mer effektivt än tidigare. Enligt 

plockordningen börjar flödet i kylen där de tunga kylda produkterna först packas för att senare 

fortsätta längsmed hylla 45-15 till 45-23. Då produkterna är placerade utefter dess respektive 

kategori skapas inga onödiga förflyttningar utan produkterna kan direkt packas i den ordning som 

krävs, flödet avslutas senare vid samlingshyllan för material.  

De problem som uppkommer med alternativ 1 är främst risken med att pallarna på torget kan 

blockera hyllraden 45-20 till 45-23. En blockering som observerades vid flertal tillfällen. För att 

undvika detta, rekommenderar författarna Risenta att göra markeringar i marken som visar torgets 

yttersta gräns som visar hur pallarna på torget bör placeras, vilket tar hänsyn till en trucks svängradie  

Ytterligare problematik med hyllraden 45-20 till 45-23 är att de befintliga plockplatsernas höjd är 136 

centimeter (se Figur 4.8) vilket leder till att de måste höjas upp med minst 15 centimeter. Att justera 

höjden är genomförbart men kommer att kräva mycket tid och arbete. De pallplatser som ligger 

högst upp på hyllan kommer även att bli lägre vilket leder till att det eventuellt inte kommer få plats 

med pallar. Detta skulle innebära att tre till sex pallplatser försvinner. 

Motivering till alternativ 2: 

Till skillnad från alternativ 1 placeras de tunga produkterna i alternativ 2 i hyllraden 45-12 till 45-15 

och de lätta produkterna i hyllraden 45-16 till 45-20, materialprodukterna förblir oförändrade. 

Produkterna i kylen kan placeras på samma sätt som i tidigare nämnda alternativ. Fördelen med 

alternativ 2 är i princip detsamma som alternativ 1, den största skillnaden är att det inte kommer 

krävas någon justering av hyllornas höjd, detta då de valda hyllornas plockplatser redan är över 

kravet på plockplatsens höjd, se Figur 4.8. Ytterligare en fördel med alternativ 2 är att det ges 

utrymme för att tilldela fler närliggande plockplatser i framtiden, en stor fördel då sortimentet för 

lösviktsmüslin ständigt förändras. 

6.2.1 Sammanfattande slutsatser: Ineffektivt och rörigt plock för lösviktsmüslisortimentet 

Av de två presenterade alternativen anser författarna att Risenta bör placerade produkterna enligt 

alternativ 2 för att undvika onödigt arbete med att justera plockplatsernas höjd samt för att 

förbereda sig på eventuella förändringar inom lösviktsmüslisortimentet. Alternativet behandlar alla 

de grundorsaker som beskrivs i fiskbensdiagrammet i Figur 5.4. Transport- och förflyttningsslöserier 

minskar genom att produkterna koncentreras samt genom att de placeras enligt respektive kategori. 

Produkternas placering leder dessutom till att en oskriven rutin skapas till följd av att flödet tar sin 

början i kylen och fortsätter tillbaka mot flödets slut. Detta minskar personalens ansvar att planera 

körsträckan och plockordningen. Den presenterade lösningen bidrar till ett högre resursutnyttjande 

då körsträckorna minimeras samt till en högre effektivitet. 
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7. Diskussion 
Den höga konkurrensen inom de flesta marknader har lett till att många företag inte bara tävlar med 

sina produkter utan med sin interna organisations förmåga att leverera rätt vara i rätt tid. Något som 

Risenta med många andra företag har upplevt är att det i dagens marknad ställs höga krav på 

leveransservice, vilket betyder att företagen måste följa med i utvecklingen för att överleva. 

Lagerfunktionen kan således påverka en organisations ställning på marknaden, därför det är viktigt 

att inte glömma att även rikta insatser mot lagret vid organisatoriska förändringar 

 

Om Risenta implementerar de rekommendationer författarna arbetat fram kommer de förutom att 

öka effektiviteten med minskade körsträckor och högre resursutnyttjande, att arbeta med ett 

helhetsperspektiv. I bästa fall kan Risenta mer eller mindre eliminera alla onödiga mellanlagringar 

samt minska de tomma retursträckorna. Genom sammanlänkningen av flödena kan två till tre 

personer arbeta i ett och samma flöde samtidigt, vilket leder till att de olika uppgifterna kan 

genomföras snabbare. I samband med att en produkt plockas upp när en annan produkt plockas ned 

kringgås behovet av mellanlagringar, i den mån det är möjligt. Det föreslagna helhetsperspektivet 

kan även bidra till en ökad förståelse bland lagermedarbetarna om vad som har störst inverkan på 

effektiviteten. Exempelvis kan en inleverans ske mer effektivt om personen som är ansvarig för 

inleveransen får understöd av sina kollegor.  

 

En faktor med stor inverkan på rekommendationernas framgång är hur de implementeras. Stor vikt 

bör läggas på att personalen förstår syftet med förändringarna samt dess fördelar, då det är 

lagermedarbetarna som i slutändan genomför förändringarna. Vid implementeringen bör hänsyn tas 

till att författarna fick en stor del av sin inspiration till rekommendationerna från lagermedarbetarnas 

perspektiv och tankar. Genom ett sådant påpekande kan det skapas en känsla av delaktighet och 

påverkan, vilket leder till att förändringarna lättare kan accepteras samt uppskattas av 

lagerpersonalen. Skulle hänsyn inte tas till lagermedarbetarnas intressen föreligger det en 

överhängande risk att förändringarna inte tas på allvar alternativt förkastas.  

 

Ytterligare ett steg mot att skapa en känsla av delaktighet och påverkan är att kommunicera och göra 

information mer synlig för medarbetare. En enkel och etablerad metod och för att förmedla 

information och nyckeltal är att använda sig av en "Leantavla”. Denna metod har fått bred 

tillämpning inom många organisationer som arbetar med Lean. Exempel på intressant information 

kan vara hur många pallar som ska ut, hur många pallar produktionen kommer att producera, vilka 

inleveranser som är planerade och så vidare. Det ger även möjlighet till direkt uppföljning av interna 

målsättningar vilket kan motivera de anställda att förbättra sitt arbetssätt. Detta kan skapa ett ökat 

medvetande kring hur det aktuella arbetet fortgår, genom att tydliggöra vad som behöver göras kan 

personalen även inspireras till att förbättra processerna och ha ett mer långsiktigt perspektiv i sitt 

arbete.  
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7.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

Att rikta insatser mot ett högre utnyttjande av befintliga resurser ger flertalet andra fördelar än en 

ökad effektivitet. Ett högt resursutnyttjande sänker behovet av resurser i flödet vilket är i linje med 

det miljöarbete som förespråkas. I dagens marknad är det viktigt för företag att agera efter vad 

kunden efterfrågar, och allt fler konsumenter söker förutom mer miljövänliga produkter även att 

företag har ett aktivt miljöarbete. Att miljöanpassa sin interna logistik skulle i Risentas fall innebära 

att tillgängliga resurser och teknik utnyttjas på ett bättre sätt. Strävan efter att använda resurser på 

bästa sätt i det interna pallflödet kan bidra till kostnadsreduceringar och effektivare flöden, dock är 

det svårt att se det som tillräckligt för att miljöprofilera sig och vinna konkurrensfördelar på 

marknaden. Vinningarna i Risentas fall skulle främst vara en mer effektiv lagerstyrning. Det 

minskade transportarbetet kan även bidra till mindre skador och svinn. Författarna har iakttagit att 

allt fler företag visar att de tar ett ansvar i miljöfrågor. Att Risenta skulle göra detsamma ser 

författarna som väldigt viktigt med tanke på att de erbjuder ekologiska produkter och således riktat 

in sig mot ett mer miljömedvetet segment av marknaden. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna föreslår att studiens rekommendationer vidare bör mätas och kvantifieras i tid/pengar 

för att uppnå en konkret siffra på förbättringspotentialen. Författarna själva hade inte tillgång till de 

resurser som krävs för att genomföra dessa mätningar. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är 

att följa implementeringsprocessen av dessa rekommendationer för att utreda huruvida en högre 

effektivitet kan uppnås. De ovan nämnda förslagen kräver djupare studier, därför rekommenderar 

författarna att en sådan studie minst omfattar 30 högskolepoäng.  
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