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Sammanfattning 

Logistik och materialhantering spelar en stor roll i ett företags framgångar på en global 
marknad. Resursflödet inom de flesta tillverkande företag består till stor del av material. Det 
finns flera sätt att maximera avkastning av produktionen och minimera slöseri genom bättre sätt 
att hantera material. Hörnstenarna av en bra hantering i ett tillverkande företag är layout i lager 
och produktion samt bra rutiner.  

Framgången med det revolutionerande Toyota Production System har uppmärksammats 
av västerländska företag. Många av dessa har implementerat egna varianter av denna filosofi för 
att uppnå resurseffektivitet och en jämnare kvalitet. 

I denna kandidatuppsats analyseras olika sätt som tillverkande företag kan minimera 
slöseri genom att organisera materialflöden och optimera lagerlayout. Vi behandlar även hur 
lagerstorlekar kan påverka den interna miljön i en produktionsanläggning. En teoretisk studie om 
olika lagerstrukturer och Lean filosofin har gjorts för att förstå hur ett framgångsrikt företags 
materialhantering skall se ut. Vid en empirisk studie på företaget Schneider Electrics kopplas 
teorierna till ett verkligt case. Vi finner att genom att minska materialslöserier och organisera 
lagret kan göra ett företag mer effektivt. 

Ett företag som Schneider Electrics beställer material i mindre mängder från pålitliga 
leverantörer som kan lova jämna leveranser. Detta bidrar till en enklare hantering och mindre 
kapitalbindning. Det är viktigt för anställda att veta var materialet finns i anläggningen. De ska 
inte behöva leta eller gå onödiga sträckor för att nå materialet. Därför är organisation väldigt 
viktigt i dessa företag. 

Lagret skall helst indelas efter en klassificering av materialen. Ett vanligt sätt göra detta 
på kallas för en ABC-klassificering. Denna kategorisering delar in produkter efter års volym där 
A är högst, B och C lägre i sjunkande ordning. Var dessa produkter är placerade i lagret kan ha 
en avgörande roll för effektiviteten i hanteringen av dessa.  
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Abstract 

Logistics and material handling play a large role in a company’s success in the global 
market. The fuel of all production is materials, and there are several ways to maximize the output 
of production and to eliminate wastes through better management of materials. The core factors 
of material handling in a manufacturing company are warehouse layout and consistent company 
practices. 

The success of the revolutionary Toyota Production System has caught the eyes of many 
western production companies. This has made many companies implement similar practices in 
order to be more resourceful and more consistent. 

In this bachelor thesis, we will analyze the different ways a manufacturing company 
minimizes wastes by organizing material flows and optimizing warehouse layout. We will also 
discuss how storage sizes can affect the internal environment of a production factory. A 
theoretical study on different warehouse structures and on the lean practices will be made in 
order to understand how a successful manufacturing company’s warehouse should be. An 
empirical study on the ways and methods of Schneider Electric is then made to prove that 
eliminating material wastes and organization of storage rooms can make a company much more 
resourceful. 

A company like Schneider Electric orders material in small quantities from trusted 
suppliers, whom are also consistent. This enables them to easily sort the material in the 
warehouse and avoid overstocking it. It is important for employees to know exactly where the 
material is located in the warehouse. They should not have to spend time looking for it as that 
increases lead times. Therefore, organization is also very important in manufacturing companies 

The warehouse should be sorted depending on the classification of the material. A 
common method for doing this is called the ABC-classification. It categorizes the products 
according to year volume, where A products are the most frequent while B and C have a lower 
frequency in descending order. Where these items are placed in the warehouse can have a 
dramatic impact on handling efficiency. 
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1. Inledning 
 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien om resurseffektivisering, beskriver 
problemformuleringen, och ger en kort bakgrund till företaget som har analyserats. Eventuella 
avgränsningar har även presenterats i detta avsnitt.  
 
 
1.1 Bakgrund om studien 
 

Med resurseffektivisering vill företag öka lönsamhet, sänka kostnader och få ut mer ifrån 
produktionen. Ett sätt kan vara att man arbetar mot att eliminera de sju olika former av slöserier 
(eller muda). Detta är en metod som används av bilföretaget Toyota som är grundarna till ”Lean 
Production” (Liker, 1994) och många andra Japanska tillverkande företag. Företag i västvärlden 
är ”hotade men även inspirerade av japanernas framgång” (Cowton, 2004), därför har de valt att 
implementera metoder som Just in time, som är en princip inom ramen för Lean. Man kan 
tillämpa denna princip inom många delar av ett företags värdekedja. Då omfattningen av 
rapporten är relativt liten görs initialt en avgränsning mot buffertar/lager. Denna utvidgas sedan 
till att omfatta materialhantering vilket innebär materialets flöde genom lager och produktion. 
När man talar om materialhantering är det omöjligt att inte komma in på Logistikens område. 
Oskarsson et. al. (2013) beskriver logistiken som något som fokuserar på förflyttning och lagring 
av material från råvara till slutkund. Man skiljer i många sammanhang på intern och 
externtransporter. Externternsporter rör förflyttningen av material mellan anläggningar och olika 
aktörer. Med interntransporter menas de transporter som sker inom en och samma anläggning. 
Materialhantering, som är huvudfokus i denna rapport, kan ses som en del av interntransporter. 
Detta omfattar allt ifrån materialförråd till stationsbufferter i produktionen samt transporten 
däremellan. Det finns mycket skrivet om ämnet och en hel del andra uppsatser har hittats inom 
området. Det finns även en industri inom materialhantering där företag erbjuder lösningar med 
utrustning och tjänster till andra företag som har en materialintensiv produktion.  
 
 
1.2 Bakgrund om företaget 
 

Vår fallstudie utfördes på Schneider Electrics och deras anläggning i Västerhaninge söder 
om Stockholm. De har använt metoder som LEAN under de fem senaste åren samt tillämpar en 
egen tolkning av Toyota Produktion System som de kallar för Schneider Produktion System. 
Företaget anses intressant för denna studie då implimenteringen av effektiviseringsåtgärder 
påverkar även materialhantering. Anläggningen i Västerhaninge har 130 anställda jämfört med 
170000 anställda över hela världen. Företaget specialiserar sig på tillverkning av produktivitets-
höjande verktyg för styrning av elektricitet och automatisering. Sammanlagt finns det 180 olika 
anläggningar och kontor världen över(Nilsson, 2015). Vid verksamheten i Västerhaninge sker 
främst montering av delkomponenter samt återförsäljning med kunder över hela världen. 
Omsättningen vid anläggningen uppgår till ca 1 miljard SEK per år (Nilsson, 2015). 
Verksamheten har funnits sedan 1925 och hette tidigare ECT innan det köptes upp av Schneider 
Electrics. Huvudägare vid försäljningen var EQT vilket är ett investmentbolag som ägs av 
Wallenbergsfären. Koncernen i sin tur har rötter ifrån först halvan av 1800-talet. Företaget 
Schneider grundades 1838 av två bröder och var först verksamma inom krigsmaterial av järn och 
stål. Omkring år 1891 gav de sig in på en växande elindustri inom vilken de har befunnit sig 
sedan dess. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här rapporten är att få en bättre förståelse om hur ett tillverkande företag 
använder sig av de tillgängliga resurserna för att effektivisera materialförråd och flödet av 
material inom verksamheten. Följande frågeställningar har upprättats: 
 

• Hur sker materialhanteringen i ett tillverkande företag  
• Lagringens roll i ett effektivt produktionsflöde 
• Hur ett tillverkande företag minskar slöserier genom att minska och organisera 

lagernivåer 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 

 

 

 

 

 

 

figur 1 ett företag värdekedja 

 
Porter (1985) beskriver en generisk modell för värdekedjan på ovanstående vis. Hela 

kedjan består av inflöde, processering, utflöde och sedan olika stödfunktioner som försäljning 
och marknadsföring. Denna rapport kommer vidare att fokusera på de två blåmarkerade delarna i 
figur 1, med tyngpunkt på inflödet. Inbound logistics består av aktiviteter som syftar till att ta 
emot, lagra och hantera inputs till produktionen i form av material- och komponentflöden, 
lagerhantering och returer. Operations däremot går mer in på tillverkningselement och detta 
område behandlas där det behövs, men då bara vägen fram till maskinerna/monteringstationerna. 
På så vis är undersökningen avgränsad till företagets fysiska närmiljö, det vill säga, det som sker 
inom byggnaden eller anläggningen och de proceser som är på vägen in. 
 
Blomkvist & Hallin (2014) beskriver följande nivåer man kan tillämpa när man undersöker eller 
löser problem i ett företag: 

● Industrinivå (ett branschperspektiv) 
● Funktionsnivå (Process- och produktionsperspektiv) 
● Individ- och organisationsnivå (ledning och medarbetare) 

 
Oavsett vilket man väljer kommer det har implikationer och påverka andra områden. 

Även om huvudproblemet ligger inom ett av områdena bör man även nämna hur det skulle 
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kunna påverka de andra delarna(Blomkvist & Hallin, 2014). Vi har avgränsat oss att behandla 
främst funktionsnivån och även att gå in lite på individ- och organisationsnivån. 

2. Metodik 
 
2.1 Arbetsprocessen 
 

figur 2 schema över arbetsprocessen 
 

Vi presenterar vår arbetsprocess i fyra faser efter hur vår struktur och tankearbetet sett ut 
under jobbet med rapporten. I fas 1 (figur 2) inleddes arbetet med upprättandet av en tidsplan, 
detta för att ha ett nav i arbetet och kunna följa processerna tidsmässigt. I samma skede inleddes 
en idégenerering och val av studieområde, detta gjordes tillsammans med en begynnande 
litteraturstudie för att hämta inspiration och se vad som fanns skrivet på eventuellt område. 
Sedan inleddes sökande efter lämpliga företag samt kontakt med dessa, parallellt fortsatte 
litteraturstudier (fas 2 i figur 2).  När kontakt med företaget hade upprättats genomfördes 
fallstudierna (fas 3 i figur 2). Slutligen i fas 4 (figur 2)bearbetades materialet som genererats vid 
intervjun och den information vi fått vid företagsbesöket så att en analys och slutsats kunde dras. 
Genom hela processen i alla faser matades material in en rapportmall som slutligen redigerades 
till denna slutgiltiga rapport.  

 
 
2.2 Vetenskapligt synsätt 

Ett vetenskapligt synsätt bygger på teori och forskning, detta för att man ska jobba på ett 
vetenskapligt sätt och undvika fallgropar i sitt resonemang. Man måste skapa sig en så objektiv 
bild som möjligt av det man undersöker för att undvika att skapa egna åsikter eller ett eget 
tyckande. Utredarens egen världsbild har oundvikligt en inverkan på sättet att jobba och de 
resultat och slutsatser man drar. Detta går inte att komma ifrån men kan minskas med hjälp av 
rätt metodik.  

Euklides en filosof från antiken beskriver detta genom sitt axiomatiska vetenskapsideal. 
Han menade att vetenskapen syftar till att uppnå säker kunskap, inte bara åsikter eller 
uppfattningar. Vidare skall sanningar eller axiom ställas upp som är så självklara att de förklarar 
sig själva. Med hjälp av dessa axiom ska man sedermera härleda fram nya sanningar genom 
logiska resonemang (Johansson, 2011). Detta är resonemang som kan tyckas höra hemma inom 
matematiken men de är även användbara på andra områden.  
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2.3 Reliabilitet och validitet 

En undersökning eller insamling av data måste vara pålitlig. Det finns två olika sätt för 
att kategorisera pålitligheten, de kallas för reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas 
kvalitén i de insamlade data, med tyngdpunkt på hur data har samlats in. Man menar hur hög 
korrelation det finns mellan den data som faktiskt samlats in och den data man borde ha fått in av 
undersökningen. Om korrelationen mellan dessa är hög kan man säga att man har hög reliabilitet, 
det vill säga att man kan lita på det insamlade materialet. Validitet däremot undersöker huruvida 
man undersöker något som är relevant för den studie man gör. Om man exempelvis undersöker 
materialflöden och samlar av någon anledning in data om maskiners livslängd, så saknar studien 
validitet. Det kan vara så att man samlat in data med utmärkt reliabilitet men eftersom den inte 
kan kopplas till det man undersöker så är validiteten låg. (Björkkvist,2012) 
 
 
2.4 Kvalitativa och kvantitativa studier 
 

Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa studier avser främst datans egenskaper, 
men kan också spela in på metod för inhämtningen av datan. Kvantitativ data är som namnet 
antyder något man kan kvantifiera, dvs. sätta siffror på och mäta med exakta mått. Denna typ av 
studie är oftast mer standardiserad och avser mäta specifika företeelser inom stora populationer. 
Kvalitativa studier använder sig mer utav ord och begrepp för att beskriva det man studerar och 
lämpar sig bättre för småskaliga studier. Man talar också ofta om atomära och holistiska 
perspektiv. Vid det holistiska perspektivet är sammanhangen och helhet av största betydelse, hit 
räknar man ofta den kvalitativa studien. Medan det atomära perspektivet avser mäta isolerade 
och avgränsade företeelser, hit räknas ofta det kvantitativa perspektivet (Åsberg, 2001). 
Ekengren och Hinnfors (2006) menar även på att kvalitativa och kvantitativa forskare lånar 
tydliga drag av varandra. Exempelvis så använder sig den kvantitativa forskaren av en lång rad 
resonemang och avväganden kring det denne skall analysera. Vägen fram till den kvantitativa 
analysen innehåller oundvikligt en hel del kvalitativa resonemang. Samtidigt är det mycket 
vanligt att kvalitativt profilerade forskare använder sig utan ord så som “mycket” eller “mindre” 
som lätt skulle kunna bytas ut mot och beskrivas med siffror. Denna rapports omfattning är av 
mindre skala och kommer att använda ett holistiskt perspektiv. Då intervju av mer informell 
karaktär har gjorts och mängden data relativt liten så är studien mer kvalitativ. Däremot kommer 
en distans och objektifiering av informationen att försöka hållas för att minimera “fri tolkning”. 
Dessutom kan det komma att presenteras siffror inom vissa delar av rapporten för att ge läsaren 
en uppfattning om sakers storlek, den kan därför anses innehålla vissa kvantitativa element. 
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3. Teori 
 

I det här kapitlet förklarar vi viktiga begrepp och teorier som vad en resurs egentligen 
betyder för ett företag och hur dessa resurser samarbetar i produktionen. En bakgrundsteori om 
lagerprocesser förklaras samt en diskussion om de olika typerna av slöserier. Sedan förklarar vi 
och analyserar viktiga resurseffektiviseringsverktyg som Lean Production, Just in time och 5S.  
 
 
 
3.1 Resurseffektivisering 
 
3.1.1 Resurser 
 
Resurser är tillgångar som behövs för att skapa en produkt eller process. Det finns tre olika typer 
av resurser: 

● Material 
● Mankraft 
● Maskiner 

 
Material 

 
Med material menas allt från råvaror, komponenter, ofärdiga 

produktdelar och material i arbete (work in progress, WIP) . Det finns två sätt 
material kan slösas. Det första är att man producerar defekta produkter dvs. 
produkter som inte kan säljas till kunder, eller att man lagrar materialet i ett 
förråd (idle inventory). Att minska materialslöserier kan leda till 
kostnadsbesparingar i både mankraft och maskiner (Cowton). Till exempel, 

om man undviker omarbete eller reparation av defekta produkter så sparar man på mankraft (för 
reparatören) och/eller maskintid. 
 
Mankraft 

 
Med mankraft menas arbetarna i företaget. Människan är den mest ”flexibla” 

(Cowton, 1994) av de tre kategorierna  Man kan slösa mankraft olika sätt. Ett sätt är att 
man slösar tid i processer som inte tillför värde till produkten, vilket är en form av 
muda (Liker, 2004) (se nästa avsnitt).  
 

Maskiner  
 
Med maskiner menas alla de maskiner som används i verksamheten  Placeringen 
av maskinerna är viktig, det kan vara bättre att placera maskiner närmare för att 
korta ledtider och ha bättre ordning i fabriken. (Cowton, 1994)   
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3.1.2 Muda 
 
Toyota har identifierat sju olika typer av icke värdetillförande slöserier i 
produktionen och logistiken. (Liker, 2004).  
 

 
Överproduktion 

Att man producerar mer än man har fått orders för. Det gör att man får extra lager- och 
transportkostnader som man istället borde minska. Överproduktion kan leda till att man har ett 
materialförråd fyllt med onödigt stillastående material, komponenter eller defekta produkter som 
inte går att sälja (Cowton, 1994). Detta kostar såklart företaget. 
 
Väntan  

Arbetare som tittar och väntar medan en automatiserad maskin utför en process för att 
sedan förbereda den till nästa process. 
 
Onödig transport  

Att bära material eller work in progress (WIP) runt och i långa sträckor kan störa 
logistiken och leda till försenade processer. 
 
Överbearbetning  

Att man tar för många onödiga steg för att avsluta en process. Kan bero på verktyg- eller 
produktdesign. Det kan göra att man producerar defekta produkter eller icke säljbara produkter ( 
Cowton, 2014). 
 
Stora lager  

Att ha ett alltför stort materialförråd eller mycket WIP är kostsamt, för det kan leda till 
längre ledtider, högre transportkostnader, högre förrådkostnader och mer defekta produkter. 
 
Onödiga rörelser  

Alla former av rörelser eller åtgärder arbetarna måste utföra under arbetstiden som att leta 
efter delar och verktyg. 5S är ett verktyg som används för att strukturera arbetsplatsen så att de 
anställda kan hitta vad de behöver utan att slösa tid (se avsnittet om 5S) 
 
Defekter 

Produktion av defekta produkter eller delar som sedan kräver korrektion. Reperation av 
defekter kostar, men att slänga bort delar eller produkter kan kosta mer (se avsnittet om JIT)  
 

Om ett företag ska vara resurseffektivt så ska deras huvudmål vara att sänka onödiga 
slöserier som onödiga rörelser, överproduktion och överbearbetning först. Men de ska inte stanna 
där, utan de ska lösa problemet i roten. Att ha ett alltför stort lager beror på överproduktion, som 
kan göra att arbetsplatsen blir rörig för de anställda. Det kan göra att man slösar tid med onödiga 
rörelser för att till exempel leta efter verktyg. Stora materialförråd kan vara resultaten av många 
defekter; har man många defekter lagrar man dem i förrådet tills de repareras (se avsnittet om 
JIT). Så att lagra resurser eller komponenter är en stor förlust i produktion och företag ska 
minska behovet av lager. Men det är omöjligt att totalt eliminera lager. I nästa avsnitt beskriver 
vi olika lagerprocesser och hur ett lager kan organiseras på olika sätt. 
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3.2 Lagrets utformning 
 
Ett lager är ”alla varor och allt material som finns i ett företag till försäljning eller användning” 
(Lysons & Farrington, 2006, s 315) 
 
 
3.2.1 Flöden och zoner i lager 
 
I detta avsnitt introduceras de huvudsakliga typerna av flöden som produkter kan ha genom ett 
lager, samt hur ett lager kan indelas i olika zoner. 
 
Linjärt flöde 
 

Vid ett linjärt flöde kommer artiklarna in från godsterminalen och placeras sedan på sina 
platser i lagret, detta sker från ena sidan av lagret. När sedan en artikel skall hämtas till 
produktionen så hämtas den från andra hållet. Man kan se lagret som en tunnel med två 
öppningar där artiklar flödar in i ena änden och ut i andra(figur 3). Oavsett var du placerar 
artikeln vid inlastning så kommer den totala sträckan artikeln färdas vara densamma. En 
uppdelning av produkterna efter hur stora volymer som används kommer därför inte ha någon 
större effekt. Om man placerar artikeln nära inlastningen så kommer det vara längre att hämta 
den och vise versa. Detta kan medföra kostnader i form av arbetstid. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

figur 3 linjärt flöde 
U-format flöde 
 

Vid U-format flöde så kommer materialet in och lämnar lagret via samma öppning. I 
detta fall kan man göra en indelning av artiklarna efter hur frekvent man använder dem. 
Komponenter eller material som flödar med hög volym kan ställas in nära öppningen. Detta 
medför att de rör sig en kortare sträcka om man summerar in- och utlastningssträckor. Medans 
den artikeln som placeras längst in i lagret kommer att färdas den högsta totala sträckan. 
Nackdelar med detta flöde är att in och utlastning sker via samma kanal. (Jonsson & Mattsson, 
2005) 

figur 4 u-format flöde 
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Triangulärt flöde 
 

Detta flöde skulle man kunna kalla en kombination av ovanstående två varianter. Det 
finns ett flöde likt en tunnel där alla varor rör sig i samma riktning däremot på olika djup i sidled. 
Man kan därför optimera den totala sträckan som varan färdas. De varor som är ytterst kan nås 
enklare än de som lagras djupare. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

figur 5 triangulärt flöde 
 
Zonindelning 
 

Detta koncept innebär att man delar upp lagret i flera mindre avdelningar eller zoner. I 
zonerna kan företag placera artiklar efter olika kriterier, bland annat efter plockfrekvens. Detta 
innebär hur ofta en åtgång av produkten sker, dvs. hur stora volymen som används. Även 
kriterier som artikelns vikt, volym eller temperatur kan tas i beaktning. Som tidigare nämnts så är 
denna typ av uppdelning mindre viktig då man pratar om linjära flöden eftersom sträckan blir 
samma oavsett. Men däremot lämpar sig en zonindelning väl vid ett u-format flöde då man kan 
ha zoner med hög plockfrekvens nära öppningen. (Jonsson & Mattsson, 2005)  
 
 
3.2.2 Staplingsmetoder  
 
Fristapling 
 

Denna metod innebär att man staplar varor på pallar eller direkt på lagergolvet. Man kan 
stapla varor både på djupet och på höjden. Då man staplar på höjden tas det hänsyn till vikt och 
stabilitet och detta påverkar hur högt man kan stapla. (Lumsden, 2006) Med fördel används 
denna metod vid stora volymer och låg produktvariation. Man kan även utnyttja djup till att lagra 
olika kategorier av artiklar, en nackdel med detta är att man måste stapla om och flytta på saker 
då man behöver åtgång till artiklar som ligger bakom andra. (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figur 6 fristapling 
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Ställagelagring 
 

Detta är det vanligaste sättet att lagra saker på. Det består av ett konstruerat 
lagringsystem som består av hyllplan som är uppbyggda på höjden, där varje artikel har sitt egna 
fack. Artiklar står på pallar som lyfts in i pallbärare. Och varje pall kan nås direkt utan att behöva 
flytta på andra saker. En nackdel med detta är enligt (Lumsden, 2006) att man måste ha en gång 
för en truck att köra på och därmed förlorar en del golvyta att utnyttja för lagring. Man kan även 
ha en så kallad djuplagring där man bygger flera hyllor på djupet och kan därmed utnyttja mer 
golvyta och lagra med men samtidigt låser man tillgången till de artiklar som ligger längst bak. 

 
 
t.v. figur 7 
ställage 
 
 
t.h. figur 8 
ställage med 
djuplagring 
 

 
Varianter 
 

Det finns många varianter på dessa sätt att lagra. Figurerna nedan visar alternativa sätt att 
lagra saker på. Hyllfack (figur 9) är särskilt användbar vid lagring av insatsmaterial med många 
artiklar i små volymer(Mattson, Johnsson, 2005) . Kompaktlagring (figur 10) liknar 
hyllfackslagring men utnyttjar en mycket mindre yta då ställen packas tätt och man rullar fram 
ett i taget. Paternosterlager(figur 11) är en automatiserad form av lagring där många små 
produkter kan lagerföras. Inget fack är direkt åtkomligt utan ett datorsystem styr åtkomsten av 
varje produkt. På detta sätt minskas helt avståndet en anställd måste förflytta på sig vid 
orderplockning. (Johnsson,Mattson 2005) 
 

t.v.  
figur 9 
Hyllfack
  
t.h.              
figur 10 
Kompaktl
agring  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
figur 11 Paternosterlager  
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3.2.3 Artikelplacering och klassificering 
 

Ovan har vanliga metoder nämnts då det gäller strukturering av lagrets fysiska miljö och 
vilja typer av flöden man kan ha. Inom dessa ramar finns det olika principer för hur man ska 
placera och kategorisera sina artiklar i givna system. Nedan följer några vanliga metoder för 
detta. 
 
Fast- eller flytande placering 
 

Det finns två huvudsakliga principer när det gäller artikel placering. Den ena är fast 
artikel-placering och den andra är flytande. Med fast placering har varje artikel en förutbestämd 
plats i lagret. Fördelen med detta är att man kan placera artiklar med högre frekvens närmare 
utgången. Nackdelen är att man måste dimensionera lagret för maximal lagringsvolym för varje 
artikel. En annan fördel är att det är lättare att hålla reda på var en artikel befinner sig. Flytande 
artikelplacering innebär att man inte har en fix lagringsplats för varje artikel utan lagrar den där 
det finns en ledig plats. För att detta ska funka så behövs det mer avancerade IT-stöd som har 
koll på var artiklarna befinner sig. 
 
ABC-klassificering 
 

ABC-klassificering används till att kategorisera artiklar efter plockfrekvens. Man gör 
detta genom att beräkna årsvolymen av alla produkter och sedan kategorisera dem i dessa tre 
grupper (Mattsson, 2003). A-gruppen har höga årsvolymer, B-gruppen har medelhöga och C-
gruppen har lägst. Och man kan sedan utveckla en strategi för respektive grupp. Mattson (2003) 
nämner även minoritetsprincipen. Det är en princip som myntades på sent 1800-tal av en 
Schweizisk nationalekonom vid namn Vilfredo Pareto. Principen bygger på att det är vanligt att 
20 procent av elementen svarar för 80 procent av effekten och kallas därför även 80-20 regeln. 
En god anledning att därför tillämpa ABC-principen. I figur 12 nedan visas ett exempel på ett 
paretodiagram. Det är uppbyggt så att man rangordnar element i storleksordning efter den 
effekten de alstrar med stapeldiagram. Sedan har man en graf som visar den ackumulerande 
summan. På detta sätt kan man se om minoritetsprincipen infinner sig, dvs. att ett litet antal 
element står för en stor andel av effekten. 

figur 12 Paretodiagram 
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Popularitetsprincipen 
 

Denna princip tar hänsyn till hur stor plockfrekvensen är och hur stora volymer av 
artikeln som används per år exempelvis. ABC-klassificering ar ett exempel på en metod som 
bedömer detta. De grupper som då används oftast bör placeras strategiskt så att de blir som mest 
tillgängliga. 

 
 
Likhetsprincipen 
 

Utöver ABC-klassificering som speglar frekvensen, så kan man strategiskt gruppera 
varor efter andra kriterier. Exempelvis så kan man placera varor som ofta plockas i samma order 
nära varandra. Vid materiallager så skulle man kunna säga att man placerar varor som passar att 
köras i samma transport till produktionen på samma ställe.  
 
 
Gång och höjd 
 

Om lagret till väldigt liten del består av gångar och dessa blir långa så maximerar man 
lagringsytan. Däremot så minskar man plockeffektiviteten hos lagerarbetaren, då denna måste gå 
en längre sträcka för att nå rätt artikel, och detta är ju en forma av muda, dvs. slöseri som nämnts 
tidigare. Däremot om man skapar fler tvärgångar så gör man det lättare för plockaren att nå rätt 
punkt snabbare. Då minskas däremot ytan som utnyttjas som lager. Höjden på hyllorna spelar 
även en roll för hur snabbt man kan plocka varan. Om det är en robot eller truck så tar den ju tid 
för kranen att nå en viss höjd. Om det är människor som plockar så spelar höjden även roll ur ett 
ergonomiskt perspektiv.  
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3.3 Lean manufacturing 
 
Lean är en produktionsfilosofi och en definition är: 
 
”Att göra enkla saker korrekt, att ständigt göra dem bättre och (framför allt) att klämma 
ut/pressa ur allt spill i varje steg längs vägen” (Slack et al, 2004, s 523) 
 

Toyotas produktionssystem är nyckeln till deras framgångår. Det har bidragit till att starta 
”Lean revolutionen” och har ”använt och utnyttjat många verktyg och modeller som Just in time 
och Kaizen” för att uppnå sina mål. Men deras succéer är ”ytterst baserad på en bra förståelse av 
motivationen av arbetarna” så mankraft spelar en viktig roll. (Liker, s7, 2004) 
 

Det som skiljer Toyota är hur de får maskiner, människor och material att samarbeta och 
tillföra värde till en produkt utan att slösa resurser. Det är en kontinuerlig process som måste 
utövas varje dag enligt vice presidenten av Toyota, Fujio Cho:  
 
”Nyckeln till The Toyota Way och vad som gör att Toyota sticker ut är inte något av de enskilda 
elementen. Men det viktiga är att integrera alla delar ihop till ett system. Det måste utövas varje 
dag i ett mycket konsekvent sätt, inte i spurter.” (Liker & Morgan, 2006) 
 

Ett företag som implementerar Lean i varje avdelning i verksamheten och i arbetarna sägs 
följa Toyotas produktion system och är således ett Lean företag (lean enterprise) (Liker, s7, 
2004). 
 
 
 
3.3.1 Just in time  
 

Just in time rent teoretiskt handlar om att korta ledtider, att producera utan lager och att 
involvera de anställda mer i arbetsprocessen. Det handlar om att ”möta efterfrågan omedelbart, 
med perfekt kvalitet och inget spill” (Slack et al, 2004, s 519). 
 
”Det gäller att upprätthålla ett materialflöde genom snabba processer och att få rätt del på rätt 
plats vid rätt tidspunkt.” (Liker & Morgan, 2006) 
 

Företag använder Just in time för att undvika överproduktion, minska behovet av ett 
materiallager och eliminera ofärdigt arbete (WIP). Om man tillämpar JIT i en verksamhet, så 
skulle man teoretiskt sätt eliminera alla former av slöserier som diskuterats i förgående kapitel. 
JIT tillåter företaget vara närmare kunden, och deras behov och efterfrågan. Man kan se en kund 
som ”extern eller intern”, enligt W. Edwards Deming. Han menar att varje ”person eller 
steg/process i produktionslinan eller i verksamheten skall behandlas som en kund och måste 
tillföras med exakt vad de behöver” (Liker, s 23, 2004).  
 

Med dessa Just in time metoder försöker man minska eller eliminera behovet av lager. 
Om en order hamnar i förrådet ökar tiden denna order är i systemet. Så produkten eller 
delprodukten flyter inte igenom produktionslinan lika ”effektivt och därför ökar ledtiderna”. Det 
betyder att det ”tar längre tid att få samma avkastning med att ha ett lager” (Suri & Treville, s 
295). 
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Att ha ett lager medför flera konsekvenser. Om ett ”förråd existerar blir anställda mindre 
effektiva och optimala”. Anledningen är att man vet att det finns en lätt väg ut om någonting går 
fel, det är bara att stapla arbetet i förrådet tills vidare. Det finns således inga direkta 
konsekvenser till att producera defekta produkter. Emellertid, blir en arbetare ”mer motiverad” 
(Suri & Teville, s 295) att producera någonting rätt om han/hon vet att en defekt i en produkt kan 
stoppa produktionslinan. Därför ska man teoretiskt undvika att ha ett lager, eller att använda 
lagret mycket sparsamt.    
 

En annan anledning företag har lager är att ”hålla den interna verksamheten från en oren 
miljö” (Cowton, s 431). Det vill säga, att se över WIP (eller material) och separera inaktiva 
orders från produktionsflödet. Det kan leda företag till stora förluster för de har möjligheten att 
lagra dyra produktdelar som kan effektiviseras bättre.  
 

Företag borde satsa på att bygga bra relationer med leverantörer av råvaror och material. 
Råvaror kan ”köpas med JIT purchasing av tillförlitliga leverantörer” för att ”skydda företaget 
från skiftande priser”. Det gör att man köper ”mindre kvantiteter av nästan perfekt kvalitet” från 
leverantörer och med det kan man minska behovet av ett stort lager. (Cowton, s 431) 
 

 
Figur 13 The Elements of Just in time  

 
 

I figuren ovan visas en sammanfattning av de olika elementen av Just in time med 
avseende på de tre resurstyperna. Med hjälp av figurerna kan ett företag “se relationen och 
jämföra” mellan de olika elementen av Just in Time och se vilken kombination som är ideal 
(Cowton, s 439, 2004). Till exempel ett sätt att jobba med Just in time från material perspektivet 
är att producera med kvalitet utan defekter (quality at the source). 
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3.3.2 5S  
 

5S är en metod som används i arbetsplatsen för att organisera, effektivisera och minska 
förluster. Det är 5 enkla steg som kan förbättra arbetsområdet genom att skapa ordning och reda 
och ”förbättra motivationen” (Process improvement Japan, 2010) 
 

1. Sortera 
2. Strukturera 
3. Städa 
4. Skapa en vana  
5. Standardisera 

 
Sortera: Att organisera och sortera allting i fabriken och kontoren genom att följa företagets 
riktlinjer (Dewi et al, s 4, 2013). 
 
Strukturera: Placera saker och ting i rätt plats så att de kan användas vid rätt tillfälle när de 
behövs och slippa slösa tid för att leta efter dem. (Dewi et al, s 4, 2013). 
 
Städa: Att städa arbetsområdet från skräp och saker som inte tillför värde till produkten. (Dewi 
et al, s 4, 2013). 
 
Skapa en vana: Att repetera de tre första stegen vardagligt och skapa en bra vana som alla 
anställda kan följa. (Dewi et al, s 4, 2013). 
 
Standardisera: Att behålla disciplinen och kanalisera den till anställda så att de följer reglerna. 
Att betona skälen till 5s till arbetarna och visa dem hur man följer stegen på ett enkelt sätt.  
(Dewi et al, s 4, 2013).  
 

Det finns många anledningar varför ett företag ska välja att följa 5s metoden. Det är ett 
användbart verktyg som kan följas av alla i företaget ”från kontoren till monteringstationerna” 
(Process improvement Japan, 2010). Dessutom ”reducerar man förrådkostnader”, för mindre 
objekt i stationerna betyder att företaget behöver ett mindre lager. Man kan även följa 5s stegen 
för att ”minska defekter och problem” i produktionskedjan. Mindre skräp i arbetsområdet och 
företagets gemensamma prestation att minska lager gör arbetarna mer motiverade att undvika 
defekter och stopper i produktionslinan.  
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4. Resultat 

 
I det här kapitlet kommer vi beskriva och behandla våra lärdomar från studiebesöket i Schneider 
Electric och jämföra deras metoder med de teoretiska metoderna. 
 
 

Vi åkte ner till fabriken i Västerhaninge och fick en genomgång av produktionen, 
materialförrådet och företagets processer. Vi har varit i kontakt med produktionschefen Åke 
Nilsson, som har jobbat med Schneider Electric i 25 år. Företaget har jobbat med Lean 
Produktion i 5 år. Innan det hade man inte riktigt infört konceptet i hela verksamheten. De följer 
en filosofi som är jämförbart med Toyotas Produktion System, som de själv kallar Schneider 
Produktion System. 
   
4.1 Lagerutformning 
 

Företagets lager ligger i direkt anslutning till produktionen och har ett format enligt figur 
14 nedan. Lagerplatserna består av vanliga ställage med en nivå i djup dvs. utan djuplagring. 
Detta betyder att alla artiklar finns tillgängliga direkt mot gången och det finns inga pallar som 
ligger bakom varandra. Takhöjden i lagret var ungefär 4 meter och därför mycket över 
plockhöjden för en människa, för att nå dessa höjder användes tryckliftar(Nilsson,2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figur 14 schematisk skiss av materiallager 
 
 

 
4.2 Artikelklassificering och placering 
 

Enligt Nilsson(2015) används en ABC-klassificering för produkter som finns i 
färdigvarulagret. Detta användes däremot inte vid lagring av varor i materialförrådet. Inom 
materialförrådet tillämpades en kombination av fasta och flytande artikelplaceringar. På 
marknivå lagerförs varor i brutna förpackningar som är redo för plockning. Alla dessa har fast 
placering. Flytande placering tillämpas för de flesta lagerplatser ovanför handplockningsnivå. 
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Vid dessa platser buffrades helpallar av produkter. Ett datasystem användes för att hålla reda på 
vilka platser som för tillfället användes av vilka produkter. 

Vidare används ett streckkod-system utöver hela anläggningen där varje produkt 
registreras för att hålla reda på åtgång och placering för produkter och deras lagervärden. Varje 
komponents resväg kan därför monitoreras och montörerna använder sig av streckodsläsare för 
att registrera åtgången av en produkt(Nilsson, 2015). Produktionen i sin helhet var väldigt 
organiserad och materialförrådet var väl sorterat. Enligt Nilsson (2015) är 5S viktigt för dem i 
fabriken men även i kontoren. Arbetarna ska veta exakt var materialet ligger vid rätt tillfälle, och 
ska inte behöva leta efter det. 
 
 
4.3 Materialflödet genom produktionen 
 

I produktionen hade man små buffertar som fylls på från materialförrådet för att 
underlätta för de anställda och minska gångsträckor. Detaljer skall finnas i dessa buffertar annars 
saktas/stoppas produktionen. Enligt Nilsson (2015), händer det väldigt sällan att det fattas 
detaljer för dem fylls på innan materialet tar slut. 
 

Företaget använder sig enligt Nilsson(2015) av så kallade spindlar. Med detta menas de 
anställda som endast jobbar med att frakta varor i gångarna mellan produktionsstationerna och 
lagret. Detta sker helt manuellt och de är utrustade med varsin dator som är fäst vid en plockvagn 
som rullar i gångar mellan monteringstationerna. Layouten för produktionsgolvet kan illusteras 
av den schematiska figuren nedan(figur 15). Spindlarna har till uppgift att hämta varor från 
materialförrådet och sedan leverera dessa till de så kallade materialhissarna (buffertarna). 
Samtidigt hämtas färdiga produkter som lämnas i färdigvarulagret eller om de är halvfärdiga så 
lämnas de i bufferten för halvfabrikat. Detta är en arbetsuppdelning som gör att montörerna 
endast behöver röra sig en kort sträcka mellan sin station och den automatiserade materialhissen 
för det komponenter de behöver. Som figuren visar är det rikligt med gångar mellan 
monteringstationerna. Nilsson (2015) nämner att det är trångt på produktionsgolvet, men att det 
precis räcker för tillfället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figur 15: Schematisk skiss av 
produktionsgolv 
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I figur 16 nedan visas även ett flödesschema för materialförsörjningen genom hela 
produktionen. Monteringen sker i två delar först en maskinell montering och sedan en manuell 
slutmontering samt felsökning. Vid hämtning av delar från materialförrådet skapas en plocklista, 
denna lista optimeras via en dator som anger den lämpligaste rutten genom lagret och i vilken 
ordning delarna bör plockas.  Mellan dessa två monteringsstationer lagras alla produkter i en 
buffert med halvfärdiga produkter. Genom hela materialförsörjningen används ett dragande kan-
ban system. Detta innebär att låga nivåer i en depå skickar en signal bakåt i ledet till 
bakomliggande station att det finns ett ökat behov. 

figur 16 förenklad schematisk skiss av produktionsflöde 
 

I produktionen finns en storskärm som visar hur många orders man har fått under dagen, 
hur man ligger till och hur mycket som behövs för att avsluta dagens kvot. Det gör att alla 
kontinuerligt uppdateras så att de vet om de underpresterar eller om de är i fas. Arbetarna i 
Schneider Electric är flexibla och tränade. De byter roller och skiftar för att undvika monotont 
arbete och för att de ska kunna alla delar produktion. Detta underlättar vid sjukdom då inhoppare 
enkelt kan ta någon annans skift. Med att de anställda är mer involverade i arbetsprocessen flyter 
produktionen på samma sätt oavsett vad arbetarna får för roller. Att man lättare kan byta roller 
gör att arbetarna blir mer “uppmärksamma” och “mindre uttråkade” (Nilsson, 2015).  
 

Enligt Nilsson jobbar man ständigt för att ha så korta ledtider och ståtider som möjligt. 
Det betyder att ingenting får stå stilla i produktionsflödet. Resurserna ska vara tillgängliga vid 
behov för att eliminera ståtider och onödiga gångsträckor, och risken att producera 
defektaprodukter. 
 

Det händer inte så ofta att man producerar defektaprodukter, men det kan hända säger 
Nilsson. Man upptäcker att en detalj har en defekt i slutet av produktionen, men man stör inte 
produktionsflödet utan fortsätter som vanligt. Sedan tar man bort detaljen från produktionen och 
försöker reparera den manuellt. Om det tar längre än 30 minuter att reparera, kasserar man bort 
detaljen. Om felet beror på att någon maskin är trasig är det dock mer komplicerad. Då behöver 
man stoppa produktionsflödet och jobba manuellt tills maskinen repareras. Det brukar ta ungefär 
12 timmar innan leverantören av maskinen kommer. 
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4.4 Efterfrågan och leverantörer 
 

Nilsson(2015) nämner att efterfrågan är oregelbunden så att det är ganska svårt att avgöra 
hur stora lager nivåer som skall hållas för att säkra leveranser. Men de använder sig utan 
beställningsnivåer i lagret vilket är den nivå av en lagerförd produkt då en ny beställning bör 
göras. De har även en nivå de kallar de säkerhetsnivån vilket är den kritiska nivån en produkt 
inte får hamna under(Nilsson,2015). Då efterfrågan skiftar och nya produkter introduceras måste 
ABC-klassificeringer konstant uppdateras. Det kan vara svårt att avgöra inom vilket kategori 
komponenterna till en ny produkt kommer att hamna. Nilsson(2015) menar även att det kan bero 
på både vanemönster hos både säljavdelningen och kunder att de kanske fortsätter att handla 
gamla utgående produkter. Företaget tillämpar sig utav många små leveranser istället för få stora. 
Nilsson(2015) pekar på fördelar med detta båda inom ergonomi och kapitalbindning. En 
effektiviseringsåtgärd som företaget har gjort är att de har förlagt kvalitetskontrollen av 
produkten på sina leverantörer. De väljer nästan uteslutande leverantörer som utför detta. Enligt 
Nilsson(2015) sparar detta mycket resurser i form av hanteringsytor, tid och specialkompetens. 
 

Schneider Electric har ett avtal med få bra leverantörer av material. De beställer mindre 
kvantiteter av material av deras tillförlitliga leverantörer. Deras så kallad “A leverantörer” 
garanterar bra kvalitet på beställningar i tid. Men det kan hända att leverantören har problem 
med att få leveransen i tid. Det kan störa produktionsflödet i Schneider Electric. Därför ska man 
ha flera olika leverantörer som kan leverera rätt kvantitet vid rätt tidpunkt. Flera olika 
leverantörer minskar risk för långa leveranstider, vissa produkter kan ställa till problem särskilt 
utgångna produkter som en kund fortfarande vill beställa. En annan lösning kan vara att använda 
av resurserna från deras säkerhetslager. Men det händer sällan att säkerhetslagret är rört enligt 
Nilsson(2015). 
 

Material är en resurs som används väldigt noggrant i Schneider. Man vill inte ha ett 
överfyllt materialförråd (Nilsson 2015). Eftersom produktionen är baserad på materialet som 
köps in från leverantörerna, är det avgörande att beställa rätt mängd material vid rätt tidspunkt 
för att ha ett bättre organiserat materialförråd. Denna metod kallas JIT purchasing. Materialet ska 
snabbt sorteras efter varje leverans så att spindlarna kan snabbare överföra det till 
monteringsstationerna. Med större leveranser ökar inte bara förrådkostnaderna, men även tiden 
det tar att sortera materialet. Med mindre leveranser kan man lättare sortera materialförrådet. 
Man minskar även antal detaljer som förblir i materialförrådet alltför länge, vilket reducerar 
lagerkostnader (Nilsson 2015).  
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5. Slutsatser 
 
I den här rapporten har vi beskrivit några grundläggande teorier i lagerhantering och i Lean 
Manufacturing med hänsyn till resurseffektivisering i ett tillverkande företag. Av den teori som 
presenterats tidigare och den fallstudie som gjort på Schneider Electric har en analys med vissa 
slutsatser kunnat göras. Dessa slutsatser presenteras i detta kapitel.  
 

Ett lager där in och utlastning sker på vid samma ände av lokalen beskrivs av teorin som 
ett U-format lager. Detta stämmer överens med lagrets utformning i företaget. Nackdel som 
beskrivs med detta flöde är att in och utlastning sker via samma port. I detta fall så är det två 
olika portar men de är i samma ände av lagret, vilket kan leda till mycket rörelse kring denna del. 
Om inte detta totalt blockerar flödet så är det fördelaktig att har ett U-flöde. Detta främst om man 
gör en ABC-klassificering. Nilsson (2015) nämner att de inte har någon klassificering av varorna 
i materialförrådet. Detta betyder att komponenter med högre frekvens relativt andra kan ha en 
placering längre bak i lokalen och därmed generera en längre total gångsträcka. Detta är långt 
ifrån optimalt.   
 

Den lagerlayout som företaget har utan djuplagring medför fördelen att alla produkter blir 
direkt åtkomliga. Däremot utnyttjas inte lagerytan maximalt. Då inget har nämnts om platsbrist i 
det nuvarande lagret kan man anse att den layout som används är som mest optimal och gynnar 
materialhämtningen. 
 

En ytterligare faktor som gynnar materialhämtningen är sekvensoptimering av 
plockordrar för att definiera i vilken ordning varje komponent skall plockas. Detta förenklar 
givetvis plockning och kan minimera den totala gångsträckan väsentligt. Om man plockar saker i 
rätt ordning utefter deras placering i lagret så behöver man inte sicksacka sig fram och passera 
samma punkt flera gånger och detta är en fördel.  
 

Att ha buffertzoner på flytande positioner ger flexibilitet kring lagringsutrymmet som 
företaget disponerar. Detta medför att det ofta kan finnas buffertzoner tillgängliga. På detta sätt 
kan företaget enkelt ta in stora ordrar och fylla platser i lagret med buffring. Om buffertzonerna 
hade varit fixerade så skulle det kanske vara svårt att ta in en större mängd av en komponent som 
kommer att användas till en stor order då buffertzonen lättare blir full eftersom den är begränsad. 
 

Nilsson(2015) nämner att de upptäcker fel i slutmonteringen, vilket är ganska långt upp 
produktionsflödet. Det finns då mycket värde och kapital inbundet i produkten. Och en kasserad 
produkt så högt upp i värdekedjan orsakar en större förlust än om felet skulle upptäckas tidigare i 
flödet. Däremot så kan det vara svårt att veta om en produkt är bristfällig förrän den är 
slutmonterad och testad i sin helhet. Men om det skulle gå att upptäcka problemen tidigare hade 
detta varit en fördel. 
 

Om man ser på hur företaget har disponerat sin produktionsyta och materialflödet så kan 
man se en tydlig idé om uppdelning mellan arbetsuppgifter. Den som jobbar med montering, 
skall inte behöva fokusera på materialförsörjning och ska inte behöva röra sig långa sträckor och 
tänka på var materialet befinner sig. Detta är de så kallade spindlarnas uppgift, de är i ett 
konstant flöde mellan materialförråd och materialhissarna.  

 
Dessa hissar kan liknas vid det som i teorin beskrivs som paternosterlager. Fördelen är 

just minimering av gångsträckor och plocktider för de anställda. Då försörjningen av materialet 
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fram till hissen sköts av spindlarna sker utplockningen ur dessa väldigt smidigt för montören. 
Även placeringen av dessa depåer är strategiska då de står i nära anslutning till de olika 
monteringstationerna. Dessa faktorer bidrar till minskad ansträngning och ett mer riktat fokus för 
montören, denne slipper gå långt till materialhissen och får sedan sin plocklista levererad av ett 
automatiskt system. Streckkodssystemet som företaget använder bidrar ytterligare till denna 
förenkling då registreringen av åtgångar sköts näst intill automatiskt. 

 
Även kvantiteterna som beställs är små vilket medför lägre kapitalbindning och ett 

jämnare flöde och är i enlighet med Just in Time. Att välja leverantörer som stödjer detta är ett 
led i att få flödet att fungera. Särskilt när det gäller “A-leverantörerna” dvs. de som står för de 
stora volymerna. Ur en kostnadseffektiv synvinkel är detta en stor fördel, däremot kan det ha 
negativa miljöaspekter då fler transporter görs. 
 

Det finns alltså olika sätt att tänka på vad gäller uppbyggnaden av lagret ur en fysisk 
aspekt. Exempelvis hur väl man utnyttjar lagerlokalen dvs. hur högt man staplar, vilken typ av 
hyllsystem man har samt hur stor yta i byggnaden som tas upp av ett lager. När väl den fysiska 
strukturen är uppbygg på ett optimalt sätt, så finns det andra aspekter att tänka på vid 
effektiviseringar. Det finns en hel del att ta i beaktning vad gäller plockeffektivitet samt hur 
produkter i lagret är grupperade för att göra så smidiga plockrundor som möjligt. 
  

Inköpsflöden är en annan intressant faktor inom lagerhantering. Hur stora lager nivåer 
man ska ha är en mycket relevant fråga, som ligger till grund för dimensionering av 
lagerkapaciteten. Givetvis ligger kundernas efterfrågan också till grund för detta, denna 
efterfrågan kan bete sig på olika vis under året och det är inköpsavdelningens ansvar att göra 
relevanta prognoser. Teoretiskt och i en ideal produktion skulle ett lager helt undvikas och man 
skulle ha ett jämnt och konstant flöde utan stopp. Man skulle inte börja tillverka förrän man fått 
en order och då snabbt även börja beställa in komponenter som är relevanta för tillverkningen. 
Detta förlägger mycket av lagerhållningen på vägnätet och i lastbilar. Detta är ju endast ett 
idealscenario och är beroende av att leverantörer och kunder beter sig på ett mycket förutsägbart 
sätt, vilket inte alltid är fallet i verkligheten. 
  

Lager verkar vara något som behövs i stor utsträckning i form av materialförråd, 
färdigvarulager och buffertar för att göra produktionsprocessen mer hanterbar. Men för mycket 
lager kan delvis bidra till processer och attityder i produktionen att det är ok att lagra och skapa 
en viss lathet. 
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6. Diskussion 
 

Det svåra var att bygga en bra bas i första fasen av studien då vi hade många olika idéer 
men inte så mycket kunskaper i området. Vi har läst på om många olika teorier i början av 
arbetet, men många av dessa kasserades bort under arbetsgången för att utveckla den slutgiltiga 
problem formuleringen. Vi byggde våra teorikunskaper med hjälp av konsekventa och relevanta 
publikationer. Vi är tacksamma att problemformuleringen gjorde så att vi kunde hitta mycket 
information inom området. Emellertid var det svårt att veta exakt vad som skulle tas med i 
rapporten och vad som skulle lämnas ut, för området är relativt brett för ett kandidat 
examensarbete.  
 

Det kändes lätt att försöka gå på bredd och utmana de gränser man satt upp för att ge en 
bättre helhetsbild med hjälp av hur angränsande områden såg ut. Materialhanteringen handlar 
mycket om det som händer inom anläggningen. Det var exempelvis intressant att även få sig en 
bild av hur hela logistikkedjan var uppbyggt utanför “byggnadens” gränser, detta märktes särskilt 
i intervjun då svaren på många av frågorna tog upp dessa faktorer. Inköpsavdelnings perspektiv 
på saker var något annat som man fick lägga mindre vikt vid, trots att den jobbar ur ett 
ekonomiskt perspektiv med material. Einsteins kända citat “Ju mer jag lär mig, ju mindre inser 
jag att jag vet”, passade bitvis in på vår uppfattning om studien. Här hjälpte däremot våra 
avgränsningar till att hålla ämnet begränsat och oss på rätt kurs. Även inom avgränsningarnas 
område så skulle man kunnat undersöka saker i mer detalj och fördjupa sig. 
 

Den person som intervjuades hade breda kunskaper vilket tydliggjordes när mer riktade 
frågor ställdes om specifika detaljer. Det optimala hade varit om man fick intervjua en 
materialhanterings-specialist, men det är en såpass specialiserad post som inte finns på alla 
företag. Man hade även kunnat samla information ifrån branschorganisationer eller konsulter 
inom materialhantering. Detta hade förmodligen givit en mer fördjupad och nischad information 
om vårt ämne. Samtidigt hade vi kanske missat den empiriska biten av att undersöka hur det ser 
ut i en verklig anläggning och få uppleva detta själva. 
 

Vi är nöjda med resultaten och var nästan överaskade med hur bra teorin hängde ihop 
med empirin. Vi kunde dock ha fått ut mer från undersökningen i Schneider Electrics, men 
tidspress gjorde det nästan omöjligt att planera exakt hur undersökningen skulle gå. Med mer tid 
kunde vi till exempel haft med kvantitativa undersökningar i rapporten. Vi skulle till och med 
kunnat jämföra resultaten med ett annat företag. 
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