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Titel 
Flödeslogistik vid Laponia Hotel 
 
Författare 
Ingela Eriksson 

Sammanfattning 
Målet med detta examensarbete är att analysera och ge förslag på lösning till Laponia Hotels logistik för restaurangdelen. Laponia Hotel är beläget 
i Arvidsjaur och har i dagsläget 115 rum med 220 bäddar. Restaurangens kundkrets är lokala lunchgäster, biltestare och turister och man kan 
servera 320 personer samtidigt. En ökning av turister och biltestare förutspås och fler möjligheter till mat och logi krävs för att möta denna 
efterfrågan. I september 2002 sålde Arvidsjaurs kommun Laponia Hotel till Hilding Holmqvist mot att de investerar 100 miljoner i ut- och 
ombyggnation av hotellet.  
 
I ombyggnationen av Laponia Hotel ingår en totalrenovering av restaurangen. Hur denna ombyggnation kommer att se ut är i dagsläget inte känt. 
Det leder till att min lösning blir generell och mer som ett underlag för framtida mer detaljerade beslut. Jag har valt att bygga min lösningsmetod på 
tre ansatsmodeller som beskriver tre typer av lagerhantering Den enkla lagerhanteringsmodellen är gjord med tanke på den lilla restaurangen, den 
komplexa lagerhanteringsmodellen ska skildra restaurangen som vare sig är liten eller stor och den avancerade lagerhanteringsmodellen ska gälla 
för de stora restaurangerna.  
 
Jag har valt att med hjälp av SWOT-analysen analysera ansatsmodellerna mot material som inhämtas genom litteraturstudier, intervjuer och 
observationer. Styrkor och svagheter, möjligheter och hot presenteras i analysen och resulterar i ett förslag på totallösning för Laponia Hotels 
restauranglogistik. För att kunna kombinera Laponia Hotels vision om att bli ett stort hotell med kökschefens drömmen om självgående 
produktionsgrupper har jag valt att föreslå en lösning med en kombination av den enkla lagerhanteringsmodellen och den komplexa 
lagerhanteringsmodellen.  Resultatet blir en avancerad datorbaserad lagerhanteringsmodell med små ”företag i företaget”. Förslaget till 
totallösning för Laponia Hotels restaurang blir ett lagerhanteringssystem där storskalsfördelar kan utnyttjas samtidigt som småskalighetens ansvar 
och arbetsglädje kvarstår. 
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Abstract
The aim of this report is to analyse the logistics of a medium sized restaurant and give
an overall solution for improvements on the restaurant's logistics. The restaurant of
interest belongs to Laponia Hotel and is located in Arvidsjaur, Sweden. Investments
for over 100.000 Euros are planned for the hotel, which includes a reconstruction of
the restaurant. The details on how the restaurant will be reconstructed are not yet
known. I therefore chose to analyse the problem in general terms and find a solution
that is focused on the logistic system itself rather than its layout.

In order to find the best system I have chosen to analyse three different logistic
models, each representing different levels of logistic systems. The first model,
representing the logistics of a small restaurant, is named ´the simple logistic model´
and has a manual system. The second method is called ´the complex logistic model´.
This model describes the hotel that is too small to afford a full-scale computer system,
and too complex to operate with only a manual system. The last model is 'the
advanced logistic model' and it is meant to represent the full-scale logistics with all
necessary computer aid.

The models are analysed by the SWOT method and the materials used are found
through literature research, interviews and observations. The analyse shows that the
best model for Laponia Hotel's restaurant would be the advanced logistic model in
combination with the simple logistic model. This would allow the restaurant to use all
the benefits of computer aid and large quantities without loosing the small-scale
feeling of ownership and responsibility among the employees.
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Sammanfattning
Målet med detta examensarbete är att analysera och ge förslag på lösning till Laponia
Hotels restauranglogistik. Laponia Hotel är beläget i Arvidsjaur och har i dagsläget
115 rum med 220 bäddar. Restaurangens kundkrets är lokala lunchgäster, biltestare
och turister och man har tillstånd att servera 320 personer samtidigt. En ökning av
turister och biltestare förutspås och fler möjligheter till mat och logi krävs för att möta
denna efterfrågan. I september 2002 sålde Arvidsjaurs kommun Laponia Hotel till
Hilding Holmqvist AB mot att de investerar 100 miljoner i ut- och ombyggnation av
hotellet. 

I ombyggnationen av Laponia Hotel ingår en totalrenovering av restaurangen. Hur
denna ombyggnation kommer att se ut är i dagsläget inte känt. Det leder till att min
lösning blir generell och mer ett underlag för framtida beslut. Jag har valt att bygga
min lösningsmetod på tre ansatsmodeller som beskriver tre typer av lagerhantering.
Den enkla lagerhanteringsmodellen är gjord med tanke på den lilla restaurangen, den
komplexa lagerhanteringsmodellen ska skildra restaurangen som vare sig är liten eller
stor och den avancerade lagerhanteringsmodellen ska gälla för de stora
restaurangerna. 

Jag har valt att med hjälp av SWOT-analysen analysera ansatsmodellerna mot material
som inhämtas genom litteraturstudier, intervjuer och observationer. Styrkor och
svagheter, möjligheter och hot presenteras i analysen och resulterar i ett förslag på
totallösning för Laponia Hotels restauranglogistik. För att kunna kombinera Laponia
Hotels vision om att bli ett stort hotell med kökschefens dröm om självgående
produktionsgrupper har jag valt att föreslå en lösning som kombinerar den enkla
lagerhanteringsmodellen med den komplexa lagerhanteringsmodellen.  Resultatet blir
en avancerad datorbaserad lagerhanteringsmodell med små ”företag i företaget” (se
figur nedan). Totallösningen för Laponia Hotels restaurang blir ett
lagerhanteringssystem där storskalsfördelar kan utnyttjas samtidigt som
småskalighetens ansvar och arbetsglädje kvarstår. 

Figur  Förslag till totallösning för Laponia Hotels restaurang
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Förord
Uminova Center AB, universitetens (Umeå univ./Sv. Lantbruksuniv.)
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företag. Databasen med examensjobb/uppsatsförslag finns på Internet under adressen: 
http://examensjobb.nu

Det var på denna Web-adress som jag, Ingela Eriksson, hittade uppslaget till detta
examensarbete. Examensarbetet är utfört för Laponia Hotels räkning och framlagt vid
Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Målgruppen för detta examensarbete är
således Uminova Centers intressenter, Laponia Hotels personal och studenter vid
Linköpings Universitet.

Ett stort tack vill jag rikta till min examinator Thore Hagman för de råd han givit mig
längs vägen. Men mest av allt vill jag tacka mina klasskamrater för det stöd de givit
mig under hela utbildningen och som bidragit till att jag nu är den civilingenjör jag är.

Vänligen,

Ingela Eriksson
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
”Effektivisering av logistik för hotell”, så löd rubriken för detta examensarbete vid
dess födelse på ett visionärt skrivbord för flera år sedan. Sedan dess har ägaren till
skrivbordet hunnit bytas tre gånger och förutsättningarna för företaget som helhet
ändrats. Vad som skulle effektiviseras glömdes bort och när jag skulle börja med
examensarbetet fick en ny behovsanalys göras. Kökschef Jan-Anders Sundin visade
stort intresse och såg här en chans att få hjälp med sin kökslogistik. Hans största behov
var att få verksamheten presenterad i siffror och statistik för att sedan kunna göra mer
matematiska analyser av verkligheten. Vi bestämde ett möte där jag skulle få samla
data, göra observationer och diskutera med personalen. 

Under mitt besök på Laponia Hotel förändrades förutsättningarna och därmed också
behovet. En datafirma presenterade ett datasystem som kontinuerligt gav samma
statistik som mitt examensarbete var ämnat att plocka fram. Diskussionen runt detta
visade dock på behovet av ett systematiserat och organiserat materialflöde. Som
lagerhanteringen är utformad idag är det svårt att exakt se vad som passerar lagret och
därmed få korrekt statistik. Mitt uppdrag blev istället att finna en lösning för
lagerhanteringen så att datasystemet kan producera korrekt statistik. Denna
lagerhanteringslösning är starkt beroende av vilka kvantiteter som hanteras, och under
projektets gång har den beräknade kvantiteten ändrats från att räcka för ett
serveringstillstånd på 320 gäster till 520 gäster. Detta beror på att Laponia Hotel i
september 2002 bytt ägare. De nya ägarna planerar ombyggnationer för flera miljoner
där en utbyggnad av restaurangen och en totalrationalisering av köket ingår. 

Exakt data finns inte tillgänglig vare sig för verksamheten idag eller framtidens
expanderade verksamhet. Därför blir detta examensarbete en teoretisk analys med ett
teoretiskt resultat som följd. Det gör dock inte resultatet mindre användbart utan bara
mer generellt. Laponia Hotel kan använda resultatet som analysverktyg för de förslag
som kommer att presenteras av olika konsultfirmor angående den nya
ombyggnationen. 

1.2 Företagsbeskrivning

Figur 1-1 Laponia Hotel
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Laponia Hotel är ett konferenshotell i Arvidsjaur (se figur 1-1). Geografiskt ligger
Arvidsjaur där Inlandsvägen och Silvervägen korsar varandra. Det tar en och en halv
timme att köra till Arvidsjaur från kuststäderna Luleå, Piteå och Skellefteå och två
timmar att flyga från Arlanda. 

Laponia Hotel har i dagsläget 115 rum med sammanlagt 220 bäddar, konferensrum för
90 personer samt restaurang och pub. Beläggningen av hotellet skiftar mycket
beroende på säsong. Maj är den absoluta lågsäsongen och juli, augusti samt februari-
april räknas som högsäsong. 

Hotellet är ett utav två hotell i Arvidsjaur. De flesta besökarna är turister och biltestare.
Under högsäsong finns det inte tillräckligt med rum för alla gäster vilket skapar en
flaskhals, speciellt för biltestverksamheten som är en stor del av Arvidsjaurs profil. För
att lösa detta problem krävs bland annat en utveckling av Laponia Hotel. Men dess
ägare, Arvidsjaurs kommun, har inte haft råd med detta. Lösningen kom när Laponia
Hotel såldes i början av September 2002 till Hilding Holmqvist AB. Deras ambition är
att profilera hotellet som ett fjällhotell och göra de ombyggnationer som krävs för
detta. De ombyggnationer som planeras inkluderar en helt ny, fem våningar hög,
huskropp med 100 rum, konferensavdelning med plats för 400 personer och diskotek.
Dessutom ska restaurangen byggas ut med plats för ytterligare 200 gäster. Fullt
utbyggt får Laponia Hotel 205 rum med 555 bäddar. (För att läsa källorna till
informationen om försäljningen, se Internet ref 4-10.)

Figur 1-2 Laponia Hotels Restaurang

Laponia Hotels restaurang har namnet Glade Arvid (se figur 1-2). Här serveras det mat
under veckodagarna till hotell och lunchgäster. Under helgen öppnar puben för alla,
ung som gammal. 

Restaurangen består av tre delar som alla har som målsättning att ge gästen bästa
möjliga service. De olika delarna är Kök, Taverna och Pub. I köket förädlas matvaror
från lagret till olika maträtter som sedan säljs i tavernan till matgäster. En vanlig
lunchmeny under en vecka ser ungefär ut som i tabellen nedan och maten serveras i
bufféform där alla gäster tar själva. Till maten erbjuds också drycker, kaffe och kaka,
bröd och bullar. Under helgen sker försäljningen av alkoholhaltiga drycker till stor del
i puben där man har ett eget lager av öltunnor och flaskor.
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Tabell 1-1 LUNCHMENY PÅ LAPONIA v.39

Måndag: Pasta med kyckling
Kokt lunchkorv med senapsstuvad vitkål

Tisdag: Dagens Fisk
Köttbullar med potatismos

Onsdag: Älgfärsbiffar på rotfruktbädd
Skinkstek med äppelgräddsås

Torsdag: Raggmunkar med stekt fläsk
Norrländsk laxlåda med skirat smör

Fredag: Dagens fisk
Karré kotletter med råstekt potatis

Restaurangen har idag serveringstillstånd för totalt 320 sittande gäster och efter den
planerade ombyggnationen för 520 gäster. För att kunna sköta hela verksamheten
behövs det idag ca 14 anställda (Lindgren).  Denna omfattning av verksamhet leder till
att lagerhantering blir avancerad trots att menyn som erbjuds inte ser alltför
komplicerad ut. För att förstå hur komplext denna enskilda meny är för den
"exempelvecka" som ovan angivits så kommer jag nedan att beskriva vad bara en enda
lunch under en sådan vecka kan innebära i komplexitet och mängd.

Låt oss räkna på att restaurangen är lunchöppen från 11 till 14. Under denna tid får
man inte servera fler än 320 gäster åt gången. Säg att varje gäst stannar ungefär en
timme, det ger ca 1000 gäster under högsäsong. Det betyder 1000 konsumerade
måltider, vilket inte är det samma som den mängd man måste vara beredd att laga. Det
är svårt att i förväg säga vilken rätt som har mest åtgång och hur många som är
vegetarianer, veganer, allergiker och i allmänhet kinkiga. Därför måste en viss
överkapacitet finnas i det som redan är lagat och en ännu större säkerhetsmarginal i
lagret så att mer kan tillagas. Men om vi antar att vi har en fullständig analys av hur
dagens gäster kommer välja så skulle man kunna få ett utfall liknande den i tabell 1-2.
I denna tabell har mängden råvaror per person beräknats från kokböcker och
generaliserats. Volymberäkningarna bygger på att ett kilo motsvarar ungefär en liter
och en liter blir 0.001 m3. För mer skrymmande varor i tillbehören har jag låtit 1 kg få
motsvara 2 liter.
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Tabell 1-2 En dags lunch konsumtion för 1000 personer

Pasta med kyckling
Meny Ingrediens En person 500 personer liter m3

Pasta Pasta 2 dl 1000 dl 100 0,1
Kyckling Kyckling 250 g 125 kg 125 0,125
Sås Vetemjöl 0,625 msk 312,5 msk 1,6 0,0016

Mjölk 1,25 dl 625 dl 62,5 0,0625
Margarin 0,5 msk 250 msk 1,25 0,00125
Salt 0,125 tsk 3 dl 0,3 0,0003
Vitpeppar 0,125 krm 0,6 dl 0,06 0,00006
Svartpeppar 0,125 krm 0,6 dl 0,06 0,00006
Grädde 1 msk 500 msk 2,5 0,0025

Totalt 0,29

Kokt lunchkorv med senapsstuvad vitkål
Meny Ingrediens En person 500 personer liter m3

Potatis 250 g 125 kg 125 0,125
Lunchkorv Lunchkorv 100 g 50 kg 50 0,05
Stuvning Vetemjöl 0,75 msk 375 msk 1,875 0,001875

Mjölk 1 dl 500 dl 50 0,05
Margarin 1 msk 500 msk 2,5 0,0025
Salt 0,125 tsk 3 dl 0,3 0,0003
Vitpeppar 0,125 krm 0,6 dl 0,06 0,00006
Svartpeppar 0,125 krm 0,6 dl 0,06 0,00006
muskotnöt 0,125 krm 0,6 dl 0,06 0,00006
persilja 5 g 2,5 g 10 0,01
Vitkål 150 g 75 kg 75 0,075

Totalt 0,31

Tillbehör
Meny Ingrediens En person Totalt 1000 pers Mängd m3

Dryck Cola 33 cl
Vischy nuveau 33 cl
Fanta 33 cl
Sprite 33 cl
Lätt öl ljust/mörkt 33 cl
Mellan öl ljust/mörkt 33 cl
Stark öl ljust/mörkt 33 cl 33 liter 50 backar 1,5

Bröd Ljust mjukt bröd 1 bit
Mörkt mjukt bröd 1 bit 1000 bitar 50 limpor 0,3
Ljust knäckebröd 1 bit
Mörkt knäckebröd 1 bit 1000 bitar 25 paket 0,1

Smör Lätt och lagom 20 g
Bregott 20 g 20 kg 40 liter 0,04

Ost Ost 20 g 20 kg 20 liter 0,02
Kaffe Kaffe 15 ml 15 kg 15 liter 0,015
Thé Thé 5 g 5 kg 10 liter 0,01
Kaka Kaka 20 g 20 kg 40 liter 0,04

Bulle 30 g 30 kg 60 liter 0,06
Totalt 2,1
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Det totala lagret för de matvaror som konsumeras under en lunch är 2,7 m3. För att se
hur mycket av lagret som består av torrvaror respektive kyl och frysvaror har jag här
nedan gjort en tabell.

Tabell 1-3 Lagerfördelning av lunchens råvaror

Torr 0,48 m3 18%
Kylvara 1,76 m3 65%

Frys 0,48 m3 18%
Totalt 2,71 m3 100%

Tabell 1-3 visar ingen korrekt bild av hur sammansättningen av artiklarna i lagret i
verkligheten ser ut, framförallt därför att dagen också består av frukost och kvällsmat
och därför att förbrukningsartiklar som städ och papper inte redovisas. Det beror
naturligtvis också på att veckan består av sex dagar till, med varierande meny och
därmed också andra behov av produkter i lagret. Men det ger i alla fall en
fingervisning om att kylvaror är något som är starkt representerat i lagret.

Tanken med dessa tabeller är att illustrera hur komplext ett lagersystem är och hur
svårt det är att dimensionera och strukturera ett lager. När ett lager planeras räcker det
inte med att ta hänsyn till hur stor godsvolym som hanteras, man måste också ha med i
beräkningen hur ofta nya leveranser sker och hur stora säkerhetslager som krävs. För
att hitta i lagren krävs kan inte heller alla varor staplas på varandra. En väl fungerande
lagerhantering maximerar antalet artiklar på minimal yta utan att för den skull hämma
verksamheten då något ska hämtas från lagret. 

1.3 Syfte och begränsningar
Syftet med detta examensarbete är att åskådligöra och analysera flödeslogistiken, vid
lagring och lagerhantering av varor för Laponia Hotels restaurang. Samt att ge en
totallösning för restaurangens lagerhantering. För att kunna få examensarbetet
hanterbart måste vissa begränsningar göras och vissa förutsättningar fastslås.
Begränsningarna är till för att alla inblandade parter ska veta vad som hör till
examensarbetet och vad som ligger utanför dess ram. Nedan följer detta
examensarbetes  begränsningar.

� Examensarbetet berör alla Laponia Hotels restaurangdelar: kök, taverna och pub.
� Materialflödet som ska studeras inkluderar alla artiklar som konsumeras av

Laponia Hotels restaurang.
� Hur lagrena planeras inuti är ej  inkluderade i uppgiften. 
� Restaurangen använder sig av en rad program och system. I detta arbete kommer

endast hänsyn tas till de datasystem och program som krävs för in och
urregistrering av varor från lagret. 

� Uppgiften löses med utgångspunkt att ett nytt avancerat datasystem kan köpas in. 
� Ny lagerdimensionering ska bygga på samma volymer som idag hanteras.
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� Examensarbetet är begränsad till materialflödet från leverans till konsumtion ur
lagret, se figur 1-3.

Figur 1-3 Begränsning av examensarbetet

1.4 Begrepps diskussion 
FIFO/LIFO är två olika lagringsprinciper där FIFO står för First In First Out och
LIFO betyder Last In First Out. Låt säga att du står i en kö till banken. Om du som
anlänt sist skulle bli expedierad först skulle detta illustrera LIFO. Om däremot den
som stått längst i kön blir expedierad först används systemet FIFO.

Plocklager används tex. vid montering av olika slag. En montering kan vara den text
som ska skrivas, där det mest frekventa materialet finns i pärmar på kontoret eller i
filer på datorn, medan själva huvudlagret finns i företagets arkiv eller på Internet. 

Kvantitativ och kvalitativ är två ofta använda uttryck. De betyder dock olika saker
beroende på sammanhang. Som ansatser i olika projekt beskriver de hur man valt att
angripa problemet. Vid en kvantitativ undersökning är målet att försöka bevisa
någonting man redan vet och vid en kvalitativ undersökning försöker man förstå det
man ser.  Det som studeras kan sedan beskrivas antingen i kvantitativa eller kvalitativa
variabler (Internet ref 2).
 
Storskalsföredelar – Själva ordet beskriver en verksamhet som producerar i stor
skala, alltså stor produktion av samma artikel. Fördelarna med det är bland annat att
det ofta ger en bra förhandlingsposition vid inköp av gods och leveranser.

20/80 är en term som illustrerar ett ofta förekommande förhållande mellan ett företags
artiklar och deras lönsamhet. Vid kalkyler räknar man till exempel med att 20% av ett
företags artiklar står för  80% av företagets intäkter och vid eventuella förändringar
bör man koncentrera sig på de 20% som genererar de största intäkterna.
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2 Ansats

2.1 Frågeställningar 
Huvuduppgiften är att lämna en rekommendation på totallösning för Laponia Hotels
restauranglogistik från leverans till konsumtion. 

Följande tre delproblem önskar Laponia Hotel få svar på:
� Hur ska inregistreringen organiseras för att få tillförlitlig statistik?
� Hur många lager krävs och var ska de placeras?
� Hur ska urregistreringen ske och vem är ansvarig för att nya varor beställs? 

2.2 Ansatsmodeller
För att hitta en lösning till huvud- och delproblemen har jag konstruerat tre olika
ansatsmodeller. Jag har valt att låta de olika ansatsmodellerna beskriva olika stora
restauranger istället för olika typer av lösning för samma restaurang. Detta beror på att
Laponia Hotels restaurang inom kort kommer byggas om för att kunna servera 520
personer mot dagens 320. 

De tre ansatsmodellerna kommer i kapitlet Problemanalys att analyseras mot logistiska
teorier och mot de önskemål och omständigheter Laponia Hotel har. 

2.2.1 Enkel lagerhantering
Denna modell illustrerar lagerhanteringen i den lilla restaurangen, t.ex. den ”lokala
pizzerian” eller ”Sibyllan”. Det som karaktäriserar denna modell är att godsflödet är så
litet att det är lätt att ha full kontroll och överblick utan avancerad teknisk utrustning
som hjälp. Antalet personer som arbetar med lagerhanteringen är få och
lagerutrymmena små. 

I figur 2-1 skissas hur en enkel lagerhantering kan se ut. 

Figur 2-1 Enkel lagerhantering

2.2.2 Komplex lagerhantering
Detta alternativ visar lagerhanteringen i restauranger av samma dimension som
Laponia Hotels restaurang. Det karakteristiska för denna modell är att godsflödet nu
uppnått sådana volymer att det är svårt att utan tekniska hjälpmedel ha lagret under
kontroll. Man befinner sig i en brytpunkt och det är svårt att veta hur man ska bedriva
lagerhanteringen. Det är för dyrt att göra större investeringar av avancerad teknisk
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utrustning för lagerhanteringen, samtidigt som man förlorar pengar på att inte kunna
göra inköp i rätt tid, kontrollera svinn och helt enkelt kunna styra sitt lager. Det är i
denna situation Laponia Hotels restaurang befinner sig. 

I figur 2-2 skissas hur lagerhanteringen kan se ut för det medelstora godsflödet.
Skillnaden mellan denna skiss och den föregående är bufferten. Godsvolymen har nu
blivit så stor att det krävs ett extra utrymme där godset kan vänta på att bli registrerat
och brutet. 

Figur 2-2 Komplex lagerhantering

2.2.3 Avancerad lagerhantering
Denna modell visar lagerhanteringen i den stora restaurangen. Det som utmärker
denna modell är att här behöver inte bara godsflödet organiseras utan också
människorna som hanterar godset. Det är nu så många som jobbar med förädlingen att
det är ohanterligt och oekonomiskt att de alla hämtar sina artiklar i lagret. De artiklar
som kommer konsumeras under arbetspasset placeras i stället på en plockyta,
gemensam eller specifik för produktionsgrupperna Taverna, Kök och Pub. En
eventuell retur från plockytan till lagret sker i slutet av passet. 

I figur 2-3 skissas hur lagerhanteringen kan se ut för det stora godsflödet. Skillnaden
mellan denna skiss och den föregående är plockzonen och returen från plockytan till
lagret. 

Figur 2-3 Avancerad lagerhantering
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3 Metod
För att lösa ett problem krävs en metod, ett tillvägagångssätt. Ibland finns det redan
från uppdragsgivaren en önskan om hur problemet ska lösas, men så är inte fallet med
detta examensarbete. Därför förklaras här nedan olika metoder för problemlösning och
informationssamling. Avslutningsvis redovisar jag vilken metod jag valt. 

3.1 Metoder för problemlösning

3.1.1 Sytematisk lokalplanläggning
Att finna den optimala lokalplanlösningen är viktigt både ekonomiskt och
arbetsmiljömässigt. Trots detta finns det ingen rationell formel eftersom så många
faktorer spelar in i detta sammanhang (Lumsden 1998). Dessa faktorer är dessutom
många gånger svåra att kvantifiera. Krav på lokalplanlösningen i form av att den ska
vara både estetisk och funktionell, ha både låga investeringskostnader och
driftskostnader samtidigt som den ska vara flexibel och tillåta expansion gör det hela
inte speciellt lätt. 

Även om formler saknas för lösning så finns det mer eller mindre enkla metoder och
recept man kan följa. Muther och Wheeler (1962) beskriver en förenklad metod som
endast är tillämpbar på fall där man rör sig med ytor och materialflöden som inte är
alltför stora. Med inte alltför stora menas verkstäder med utrymmen mellan 400 –
500m2 och förrådsytor mellan 800 – 1000m2 . 

Arbetsmetodiken som denna förenklade systematiska lokalplanläggningsmetoden
beskriver kan delas upp i sex steg. De olika stegen har olika mallar att arbeta utifrån
och ett urval av dem återfinns i bilaga 2. Nedan följer en beskrivning av varje steg.

Kartläggning av samband - Målet med detta steg är att finna vilka funktioner som
hör ihop och som bör vara placerade bredvid varandra respektive inte alls borde ligga
tätt. Detta görs enklast genom ett så kallat ”sambandschema”, se bilaga 2a. Behovet av
närhet värderas och graderas här med bokstäverna A, E, I, O, U och X, där X betyder
att funktionerna inte bör placeras bredvid varandra.  

Fastställande av funktionskrav - För att i nästa steg kunna visualisera funktionernas
samband måste man först bestämma hur stor yta varje funktion kräver. Det räcker dock
inte med detta utan varje funktions tekniska krav och eventuella service måste också
inkluderas. I vissa fall kräver funktionen en alldeles speciell utformning av ytan vilket
blir ledande för all vidare utformning. All denna information samlas i en blankett som
kallas ”utrymmeskrav och servicebehov”, se bilaga 2b.
 
Visualisering av funktionernas samband - Nu är det dags att på pappret visualisera
det fysiska arrangemang som man önskar sig. Skissen görs inte rent geografiskt på så
sätt att man erhåller en planskiss, utan bara så att man får en visuell bild av vilka
funktionssamband som är starkast. Detta steg utgör bas för de efterföljande stegen och
måste därför göras så noggrant som möjligt. 
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Framtagande av alternativa huvudplaner - Nu är det dags att geografiskt och
skalenligt gruppera de utrymmen som krävs för samtliga funktioner. Först görs ett
idealt arrangemang. Därefter gör man ett lite mer realistiskt arrangemang som tar
hänsyn till speciella restriktioner och önskemål. Om byggnaden redan är befintlig ritas
byggnadstekniska förutsättningar in, såsom bärande väggar och ledningar för luft,
elektricitet och vatten. Antalet realistiska huvudplaner är ofta många och tre-fyra
stycken av dessa bör väljas ut inför nästa steg.

Utvärdering av de olika huvudplanerna - Nu är det dags att välja vilken utav de tre-
fyra huvudplanerna som är bäst. Denna process är både kvantitativt och kvalitativt
svår. Vid enklare planlösningar av det slag som behandlas här räcker det med att
använda sig av ett så kallat ”Värderingsschema, se bilaga 2c. Där jämförs de
alternativa huvudplanerna med varandra och den med högst poäng vinner. Vid
komplexa och totala flödessystem som interna transporter, produktionsupplägg och
tillflödessystem är simulering en bra utvärderingsmetod.

Detaljutformning av den valda lösningen - Nu är det dags att detaljutforma den
huvudplan som kom ut som vinnare i föregående steg. Arbetsplatser, maskiner,
serviceutrustning mm placeras ut på planskissen och när allt det arbetet är klart har
planskissen övergått till en arbetsritning. Denna ritning är nu komplett och kan ges
vidare till de som praktiskt ska genomföra projektet. 

3.1.2 SWOT
SWOT är ett enkelt analysverktyg som ger en överskådlig och hanterbar struktur av
materialet som resultat. SWOT- analysen kan göras utifrån alla upptänkliga synvinklar
såsom: teknik, kompetens, organisation, konkurrens mm (Ericson, Manding 2001).
Målet är att man i en matris fördelar den information man har under rubrikerna
STYRKOR, SVAGHETER, MÖJLIGHETER och HOT (se tabell 3-1). På engelska
heter dessa rubriker Strengths, Weaknesses, Opportunities och Treats. De bildar
därmed ordet SWOT som alltså är namnet på denna metod.

Tabell 3-1 SWOT - analys

STYRKOR (Strengths
� 

SVAGHETER (Weaknesses)
� 

MÖJLIGHETER (Opportunities)
� 

HOT (Threats)
� 

SWOT – analysen är en mycket effektiv metod när det finns mycket varierad data att
hantera och många olika aspekter att ha i åtanke. Nackdelen med denna metod är att
resultatet aldrig blir bättre än det material den innefattar. Metoden sammanställer helt
enkelt bara tillgänglig data på ett strukturerat sätt som gör det lättare att ta till sig
informationen och fatta ett beslut.  
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3.2 Metoder för informationssamling
Det finns många olika sätt att samla information på och de fyra vanligaste kan anses
vara intervjuer, enkäter, observationer och litteraturstudier (Kylén 1994). Både
intervjuer och enkäter är en sorts frågemetoder medan observationer och
litteraturstudier är mer visuella. Observationer kommer närmast verkligheten men bara
ytligt. Intervjun kommer under ytan eftersom man kan fråga om relationer, känslor och
tankar. Med enkäten når man ett stort antal människor medan intervjun endast når ett
fåtal. 

Nedan redovisas metoderna intervju och observation då dessa metoder är mest
relevanta för detta arbete. 

3.2.1 Intervju
Intervjuer kan utformas mycket olika och därmed ge mycket olika resultat. En intervju
kan gå allt ifrån helt öppen där den svarande bestämmer innehållet till helt strukturerad
där den frågande avgör vad som ska diskuteras (Lantz, 1993). 

Det finns olika sätt att gruppera de olika tillvägagångssätten och så här delar Lantz in
dem:
Tabell 3-2 Olika former av intervjuer

Intervjuformens
karaktäristiska

Den öppna Den riktat öppna Den halvstrukturerade Den strukturerade

Utgångspunkter Förförståelse Modell som anger
begrepp

Modell för begrepp
och dess relationer

Teori om begrepp
och dess relationer

Frågeställning gäller Svarandes
upplevelser av
fenomens kvaliteter
och betydelse.
Frågande söker
sammanhangs-
bestämd kunskap
om fenomenets
kvalité

Svarandes
upplevelser av
fenomenets
kvaliteter. Frågande
söker utvald
sammanhangs-
bestämd kunskap
om fenomenets
kvalité 

Individens upplevelser
av kvantiteter och
kvaliteter. Fråganden
söker kunskap om
begreppens kvantiteter
och ev. relationer

Frågande söker
kvantitativ
kunskap om
relationer mellan
begrepp.

Intervjuns
uppläggning

Vid fråga med
öppna svar. Den
svarande
bestämmer område.

Vid fråga runt
bestämda områden.
Den frågande
bestämmer område

Frågeområden i
bestämd följd. Fasta +
öppna svar. Svarande
förmedlar vad som
känns viktigt.

Både frågor och
svar fasta i
bestämd ordning.
Frågande
bestämmer vad
som är viktigt

Analys Flera intervjuer på
samma tema ger
olika resultat.
Möjlighet till
kvalitativ analys av
ett fenomens
kvaliteter och
mening.

Flera intervjuer på
samma tema ger
delvis olika resultat.
Möjlighet till
kvalitativ analys av
ett fenomens
kvaliteter.

Flera intervjuer på
samma tema är oftast
jämförbara vilket
möjliggör kvantitativa
analyser. De öppna
svaren ger begränsad
möjlighet till kvalitativ
analys av ett fenomens
kvaliteter.

Intervjuerna är
jämförbara och
kvantitativa
analyser möjliga.
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Ett annat sätt att dela in intervjumetoderna på är om de är informella eller formella,
styrda/strukturerade eller rentav standardiserade (Jacobsen 1993). Nedan följer en
sammanställning av för och nackdelar med de olika typerna av intervjuer.

� Den informella intervjun kräver mycket tid och förkunskap vilket är en bristvara
vid många tillfällen. Metoden är dock ibland vara ända alternativet vid studier av
främmande kulturer och livsstilar. 

� Den lite mer formella intervjumetoden är den styrda/strukturerade där man har en
intervjuguide som gör att fler kan intervjua fler och ändå få någorlunda jämförbara
svar. Metoden använder sig av öppna frågor vilket leder till ett kvalitativt resultat. 

� Den standardiserade metoden bygger på omsorgsfullt formulerade och avvägda
frågor som kommer i en viss ordningsföljs. De rör sig oftast om slutna frågor som
leder till ett kvantitativt resultat. Metoden används ofta vid telefonintervjuer och
den ställer inga större krav på intervjuaren. En annan fördel är att undersökningen
kan göras om vid ett senare tillfälle och jämförelser göras. Den största nackdelen är
att metoden inte är flexibel och därmed inte kan ta emot övrig information.

Avslutningsvis kan man säga att intervjumetoden oftast används, på ett eller annat sätt,
när information samlas till ett projekt eller arbete av något slag. Medvetenhet om
vilken metod man använder leder också till en större förståelse för vilken information
man kommer erhålla och vad man kan göra med den.

3.2.2 Observation
Det är bara med observationer som man kan beskriva allt som händer. Sinnesorganen
registrerar vad som händer och pennor, papper och olika tekniska utrustningar
systematiserar. Företeelser som kan observeras är frekvenser, händelser, beteenden,
kontaktmönster och flöden. En observation kan inte förklara eller värdera det som
händer. Däremot kan observatören se vad vissa beteenden leder till och jämföra med
vad som är önskvärt (Kylén 1994).

För observationer av tekniska händelser kan man använda sig av teknisk utrustning,
Studerar man däremot beteenden och kontaktmönster används oftast mänskliga
observationer.

Det finns två olika metoder för att genomföra en observation, den strukturerade och
den ostrukturerade. En strikt strukturerad observation använder sig av ett formulär av
något slag för tex. frekvensräkning av hur ofta någon hämtar någon i lagret, hur lång
tid det tar samt vad de hämtar. En väl strukturerad observation gör det lätt att bearbeta
och sammanställa data. Den ostrukturerade observationen påminner om den informella
intervjun där all tillgänglig information lagras hur som helst. Detta leder till en
nyanserad bild av verkligheten där flexibiliteten i observationen fortfarande finns kvar
men bruset kan göra att budskapet försvinner i bearbetningen.
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3.3 Val av metod
Att välja metod för problemlösningen var inte lätt då båda metoderna ger utmärkta
lösningar på sitt sätt. Den förenklade systematiska lokalplanläggningen ger en fullgod
lösning till huvuduppgiften och svarar på delfrågan om hur många lager som krävs och
var de ska placeras. I förlängningen innebär den också ett svar på hur
ansvarsfördelningen och in och urregistreringen ska organiseras. SWOT - analysen
med dess ansatsmodeller svarar också på alla frågor med undantag av hur många lager
som krävs och var de ska placeras. Fördelen med SWOT - analysen är att all data inte
måste vara kvantitativ utan kan vara kvalitativ.

Verkligheten så som den ser ut idag är att Laponia Hotel har bytt ägare och därmed
förändras ledningens mål och visioner. Den nya ledningen planerar omfattande
ombyggnationer (se företagspresentationen). I denna ombyggnation kommer också en
totalrenovering av restaurangen att genomföras. Detta leder till att det jag skulle
komma fram till idag skulle vara ointressant inom mindre än ett år. (Förutsättningarna
var att jag skulle räkna på samma omsättning som idag). Detta problem skulle man ju
kunna kringgå om man bara gjorde vissa förändringar av dagens data och räknade på
dem istället. Det verkliga problemet är dock bristen på tillgänglig kvantitativ data.
Utan den kan jag inte göra någon detaljerad lösning, vare sig för dagens verksamhet
eller morgondagens. 
 
Med bakgrund av allt som tidigare nämnts har jag valt SWOT - analysen som metod
för mitt arbete. 

Valet av metod för informationssamling bestämdes av omständigheterna på plats under
mitt besök vid Laponia Hotel. För att få en första grundläggande förståelse av
verksamheten gjorde jag en ostrukturerad observation. Därefter använder jag den
riktat öppna intervjun till kökschefen för att få mer underlag för de observationer jag
gjort. För att få insikt i hur saker förhåller sig till varandra i verksamheten och för att
få kvantitativ information blir nästa intervju med kökschefen halvstrukturerad. Trots
försök övergår tyvärr denna intervju aldrig till den strukturerade intervjun där
tillräckligt med kvantitativ data erhålls. Avslutningsvis genomförs en öppen informell
intervju med personalen och en strukturerad observation med hjälp av kamera. 
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4 Problembeskrivning

4.1 Lokalplanskiss 
För att få en första övergripande förståelse av hur restaurangen är uppbyggd och hur
alla delar sitter ihop har jag här nedan gjort en skiss av Laponia Hotels restaurang. För
att se originalritningarna av källare och markplan hänvisar jag till bilaga 1. De olika
våningarna kan anses placerade rakt ovanpå varandra med trappor som förbindelse.

På restaurangens övervåningen finns det en pub som är öppen under helger. Här
serveras alkoholhaltiga drycker och lagret för dessa finns både inne i puben och i
förrådet bakom (se figur 4-1). 

Figur 4-1 Lokalplanläggning av övervåning

På markplan lagas mat i köket och serveras till gästerna i tavernan (se figur 4-2). Här
är det full aktivitet under veckorna med leveranser, produktion och försäljning. Lagren
på markplan är många men små. 

De största är lagren på markplan är:
� FÖRRÅD för rotfrukt
� FÖRRÅD för torrvaror
� FÖRRÅD för sprit och vin
� SVAL för dagens rätt och sås 
� KYLSKÅP för mejeriprodukter 
� KYLRUM för mejeri och grönsaker
� FRYSRUM som fungerar som det centrala frysrummet för hela verksamheten

Till detta kommer en rad mindre smålager i direkt anslutning till kök och taverna. 
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Figur 4-2 Lokalplanläggning av markplan

Till restaurangen hör också en källare som är stor och rymlig. Här finns merparten av
restaurangens lager. En skiss återfinns i figur 4-3 och en detaljerad lokalplanskiss i
bilaga 1, där finns också dimensioner angivna. 

Figur 4-3 Lokalplanläggning av källare

Lagren i källaren består huvudsakligen av:
� FÖRRÅD för öl och cider på flaska
� FÖRRÅD för läsk på flaska
� FÖRRÅD för vitvin
� FÖRRÅD för rödvin
� FÖRRÅD för sprit
� FÖRRÅD för papper
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� FÖRRÅD kemiprodukter
� KYLRUM för öl på tunna
� FRYSRUM för chark och lunchrester
� FRYSRUM för kött, bröd och eventuella större inköpsklipp

Att så många lagerutrymmen finner i källarvåningen leder till mycket spring och gör
det svåröverskådligt.

4.2 Varuhantering
Verksamheten i restaurangen är idag beroende av kökschefen, Jan-Anders Sundin, som
fungerar som spindeln i nätet. Det system man använder sig av idag är till stor delen
manuellt och kommer här nedan beskrivas steg för steg. 

4.2.1 Godsmottagning
Laponia Hotels restaurang får de flesta utav sina leveranser med lastbil från Umeå
eller Luleå 3ggr i veckan. Drycker beställs vid behov och viltkött från regionen köps
när billiga partier erbjuds. Själva godsmottagningen sker direkt till restaurangens
varuintag (se bild 4-4).

Figur 4-4 Glade Arvids varuintag

Godset får sedan vänta på att någon ska få tid att kontrollera att rätt varor anlänt och
placera dem i rätt lagerutrymme. Denna uppgift ansvarar alla köks och
restauranganställda för, samt vaktmästarna. När varorna är registrerade anses de som
en del av det totala lagret. 

4.2.2 Lager
I figur 4-1, 4-2 och 4-3 är de olika lagerutrymmena skissade för att få en övergripande
förståelse av var de är placerade och dess omfattning. Lagret består idag av både större
och mindre dellager där något huvudlager egentligen inte existerar. Lagrena återfinns
på alla våningarna och deras innehåll överlappar varandra till viss del. Lagrena är inte
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heller strategiskt placerade efter dagens verksamhet utan släpar efter med endel
tillfälliga lösningar. Detta gör det svårt att överblicka lagret och leder till mycket
spring, speciellt då all personal själva hämtar det de behöver i lagren och ingen
gemensam plockning sker.

4.2.3 Registrering och beställning
Någon form av praktisk registrering när en vara tas ifrån lagret finns inte utan sker
istället i form av inventering var tredje månad. Då genomförs en total lagerinventering
manuellt med penna och papper och registreras sedan, med hjälp av Serveras
inventeringsprogram, i restauragens dator. Att inventering inte sker oftare beror i
första hand på brist av tid då detta är mycket tidskonsumerande. 

Det långa avståndet mellan varje inventering leder till att man hela tiden arbetar med
gammal data och utan möjlighet att reagera på aktuella problem eller förutse nära
kommande. Det gör det också svårt att avgöra vad som ska beställas och när, vilket är
ett ansvar som alla i personalen bär. 

4.2.4 Människa System Interaktion
Användandet av datorsystem för Laponia Hotels Restaurang har inte alltid varit
självklar. För ett antal år sedan var kökschef Jan-Anders motto: ”Aldrig i livet en dator
i min Restaurang”. Men allt eftersom förutsättningarna förändrades krävdes det en
anpassning mot datoranvändande för att kunna behålla marknadsmässiga priser. Det
datasystem man använder sig av idag klarar att uppdatera varuartiklar och nya priser
on-line från den största leverantören. 

Men för att kunna ta steget vidare och utveckla verksamheten har man börjat fundera
på att köpa in ett mer omfattande system. På dagens marknad finns mycket avancerade
system som kan koppla samman inregistrering i lager, urregistrering från lager samt
konsumtion i kassa och i slutändan leverera statistiska variabler och mätvärden.
Därmed kan  till exempel lagernivåer hållas under uppsikt, förtjänstnivåer avgöras och
svinn fastställas. 

Det hjälper dock inte hur dyra datorer man än har och hur många tekniskt avancerade
lösningar man installerat om människan i systemet vägrar använda det. Så målet att få
ett datasystem som kan generera statistiska variabler kräver full uppslutning från de
människor som ska använda systemet. Varje nytt system tar tid att vänja sig vid och
det är lätt att man efter några veckors användande ger upp. Det i sin tur kan leda till att
man inte orkar sitta och registrera artikelpriser när man vet att det kunde göras
automatiskt i det gamla systemet, eller att varor konsumeras från lagret utan att det
registreras. Det finns också risk för att personalen känner sig hämmad med det nya
systemet då allt måste registreras. Kanske gör man inte den där lilla extra garneringen
eller specialmenyn då det innebär extra arbete i form av registrering. Det i sin tur kan
leda till minskad arbetsmotivation och förtjänst för företaget som helhet. Den
mänskliga faktorn är med andra ord avgörande för att datasystemet ska fungera över
huvud taget. 
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5 Teoretisk referensram

5.1 Logistik vs Materialadministration
Logistik kan sägas vara läran om effektiva materialflöden. (Person & Virum 1996).
Begreppet logistik innefattar både strategiska och operativa aspekter på materialflödet
och har enligt Lumsten (1998) som mål att skapa konkurrensfördelar genom att uppnå
hög servicenivå.

Logistiken hanterar hela materialflödeskedjan från början till slut med alla dess
aktiviteter. Flödet innefattar mer än bara det som sker inom företagets dörrar, eller den
enskilda enhetens produktion. Råvaran måste t ex produceras innan den kan bearbetas,
och sedan ska den både lagras, transporteras och konsumeras. Alla led påverkar
varandra. 

Materialflödet kan inte heller ses isolerat från informationsflödet. Det finns ett flertal
mycket starka kopplingar mellan det fysiska flödet och den information som strömmar
fram och tillbaka längs detta (horisontell information). Med informationssystem avses
inte bara datoriserade lösningar utan all kommunikation och databehandling som
förekommer kopplat till materialflödet (Lumsten 1998).

Materialadministration (MA) är enligt Storshagen (1995) "de aktiviteter som har att
göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt
kvantiteter till lägsta möjliga kostnad". Han sätter heller inte ett likhetstecken mellan
logistik och MA, vilket vi ofta gör här i Skandinavien (Lumsden 1998). Istället
förknippar Storshagen (1995) logistiken med "operationsanalytiska metoder för
styrning och kontroll av material- och produktionsflödet" och MA som ett mer
"strategiskt övergipande begrepp med starkare betoning på management".

5.2 Organisationsmodeller av MA-verksamheten
Det finns olika sätt att organisera avdelningen materialadministration. Persson skriver
att "Vad som ur logistisk synpunkt är en effektiv organisatorisk struktur är
situationsbestämt. Faktorer som t ex företagsstorlek, typ av produktion och
produktionskomplexitet är helt bestämmande hur logistikverksamheten organiseras.
 
En organisationsmodell är matrismodellen (se figur 5-1) där varje enhet har ansvar för
sin specifika funktion så som inköp, produktion och försäljning (Storshagen 1995).

Figur 5-1 Matrismodell
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Ett annat alternativ är den flödesorienterade modellen (Storshagen 1995) som i dagligt
tal kallas gruppteknologi, målstyrda grupper eller produktverkstäder. I den
flödesorienterade modellen bildas "företag i företaget" kring varje produktgrupp. Det
medför att varje flödesgrupp inom sig kan ta ansvar för leverantörskontakter,
förebyggande underhåll, fördelning av arbete och ansvar inom gruppen samt allt annat
som har med deras interna arbete att göra. Traditionella avdelningar som  inköp och
personal finns kvar, men de får ett mera övergripande ansvar.  

Perssons uttalande om att en effektiv organisationsstruktur är situationsbestämd
stämmer med den allmänna moderna uppfattningen och har delvis växt fram genom
studier där man försökt kartlägga under vilka förhållanden olika organisationsformer
är lämpligast (Storshagen 1995).  Sarv (1977) beskriver bl.a. vilka faktorer som talar
för en funktionellt centraliserad, respektive en funktionellt decentraliserad
logistikorganisation. Det konstateras att ökat samordningsbehov talar för en ökad
funktionell centralisering. Samordningsbehovet anges också öka med:

� företagets storlek
� komplexiteten, osäkerheten och variationen i företagets verksamhet
� logistikverksamhetens betydelse för företaget

Att mäta företagets storlek med antalet anställda anges mest rättvisande.
Komplexiteten kan mätas med bl.a. antalet produkter i sortimentet och antalet
komponenter i produkterna. Logistikverksamhetens betydelse kan mätas i tre
dimensioner:

� intäktsdimensionen
� kostnadsdimensionen
� kapitalbindningsdimensionen

5.3 Grundläggande lagerhantering
Lagerhanteringen innehåller i stort sett samma delmoment oavsett lagrets storlek. Det
första som händer när godset anländer till lagret är att man kontrollerar sändningens
kvantitet och kvalitet. När godset är ankomstkontrollerat får lagret en färdig rapport
som bekräftar att godset godkänts och är redo för lagring. Antingen transporteras
godset direkt ut till olika produktionsgrupper eller så placeras det i ett huvudlager av
något slag. Ska godset läggas i huvudlagret finns ofta regler eller principer för var
denna placering ska ske. Dessa regler grundar sig på vald förvaringsmetod:

� Fast eller flytande placering
� Djuplagring, pallplatslagring eller hyllfackslagring
� Olika avsnitt i förrådet eller lagret som helpallslagring, plockning, speciell sektion

osv.

När godset läggs in uppdateras artikelsaldot. Detta saldo finns vanligen i en central
förrådsbok, men kan även finns ute på lagret. Var godset hamnar bör också registreras,
vilket ofta görs ute på lagret. Det är viktigt att alla artiklar registreras in och ut ur laget,
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annars är det lätt att tappa kontrollen över lagret. Ett annat sätt att uppdatera vad som
finns i lagret är genom inventering. Syftet med inventering är att jämföra det verkliga
antalet varor i lagret med det bokförda. Inventeringen bör göras så ofta att man hinner
rätta till fel innan det hunnit orsaka alltför stor skada. 

För att ständigt ha varor i lagret måste nya beställningar göras. En utav de största
frågorna för en inköpsansvarig är att veta när, varifrån och hur mycket som ska
beställas. Ett sätt är att ständigt räkna på hur mycket av lagret som förbrukats och
därefter beställa, vilket leder till att tiden mellan beställningarna varierar medan
kvantiteten som beställs är densamma (se figur 5-2). Företag med god tillgång på data
och med avancerade datorsystem har goda förutsättningar att använda sig av denna
metod. 

Figur 5-2 Konstant ordervolym

Ett annat sätt är att beställa på bestämda datum men med skiftande kvantiteter (se figur
5-3). Denna metod används bland annat då lagernivåerna inte automatiskt uppdateras
utan inventeringen görs manuellt eller då försäljaren ger rabatt om ordern sker vid
förutbestämda tidpunkter (Johnson & Wood 1993).

Figur 5-3 Konstant orderintervall

5.4 Lagerdimensionering
Vid lagerdimensionering av ett lager är det främst två kriterier som bör uppfyllas:
maximal fyllnadsgrad och minimalt transportarbete. Detta är två oförenliga krav då
100% fyllnadsgrad leder till skyhög transportkostnad medan minimalt transportarbete
ger höga fysiska lagerkostnader. Packar man ett rum fullt från golv till tak ger det sig
självt att transportkostnaden för att nå produkten längst in blir hög. Avvägningen
mellan fyllnadsgrad och transportarbete påverkar åtkomstiden. Åtkomsttiden, den tid
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det tar från det att beslut tas om uttag från lagret tills artikeln rent fysiskt är utplockad
ur lagret önskas så liten som möjligt.

Faktorer som påverkar fyllnadsgraden och transportarbetet är valet av fast eller
flytande lager. Det fasta lagret innebär att varje artikel har sin bestämda plats medan
lagret med flytande placering tillåter att artiklarna kan ”låna” utrymme av varandra.
Det innebär i teorin att den flytande lagerplaceringen kan spara utrymme, men i
praktiken att oreda ofta uppstår. Vill man så kan man i alla fall beräkna den teoretiska
utrymmesskillnaden mellan fast och flytande placering. 

En beräkning av lagringsutrymmet för det fasta lagret blir:
Formel 5-1 Beräkning av lagringsutrymme för fast lager

Lfast = säkerhetslager + max omsättningslager

En beräkning av lagringsutrymmet för det rörliga lagret blir:
Formel 5-2 Beräkning av lagringsutrymme för rörliga lager

Lflytande = säkerhetslager + omsättningslager = säkerhetslager + hemtagningskvantitet/2 

När lagret planeras måste man också ta hänsyn till vilken uttagsprincip som tillämpas.
FIFI (First In First Out) och LIFO (Last In Last Out) är två uttagsmodeller. Faktorer
som påverkar valet av modell är bl. a om godsflödet genom lagret är linjärt eller u-
format, hur lasten är förpackad och godstyp. Valet mellan FIFO eller LIFO påverkar
inte en artikels medelliggtid i lagret, men medianliggtiden är däremot kortare för
LIFO. Vad som är mer väsentligt är att LIFO kan ge artiklar mycket lång lagringstid
vilket kan resultera i allvarliga konsekvenser för företaget. Några effekter av artiklar
med för långt datum är att dess kvalité kan försämras, ombearbetning kan krävas
eftersom de blivit omoderna eller produkten uppgraderats och lång liggtid kombinerat
med dålig kontroll kan göra att artiklarna får fötter och försvinner ur systemet.

5.5 Stratifiering av artiklar
När ett lager ska utformas, är det viktigt att först bestämma vilken lagringsprincip som
skall användas. I ett och samma lager kan det finnas en mängd olika artiklar med olika
förutsättningar som ställer olika krav på förvaring, lagringstid, arbetskapacitet och
information. Därför planeras lagret sällan utifrån en enda typ av placeringsprincip utan
för det mesta genom en kombination av dessa. Nedan följer några placeringsprinciper.

Produktroteringsprincipen används då det finns krav på att artikeln förbrukas inom
en viss tidsrymd, mejerivaror tex. Då är den bästa metoden FIFO men det medför
också vissa begränsningar av lagringsmetoderna.

Plockpositionsprincipen används för att underlätta och effektivisera uttag ur ett lager.
Då placeras de artiklar som oftast plockas samtidigt bredvid varandra. Både fast och
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flytande placering kan användas men det är ju naturligtvis enklast för den som plockar
att samma vara alltid står på samma plats.

Familjegruppsprincipen innebär att artiklar med liknade egenskaper ska lagras
tillsammans. Sådana egenskaper kan vara speciella behov av lagringsmiljö, säkerhet
och dimensioner.

Popularitetsprincipen bygger på ABC-uppdelningen (se nedan) av artiklarna efter
hanterad volym eller plockfrekvens. Ofta är det så att A-artiklar (de högfrekventa)
består av en liten del av lagret, medan C-artiklarna (de lågfrekventa) består av en stor
del av lagret. Konsekvensen av detta är att de höfrekventa artiklarna bör placeras nära
och de lågfrekventa längst bort. Detta förutsätter dock en stabil förbrukning av varorna
och att samma artikel förblir i samma ABC-grupp under en längre tid. För att det ska
vara lönsamt bör A-artiklarna dessutom inte vara alltför få.

Likhetsprincipen bygger på att samma grupp av artiklar ofta beställs samtidigt
och/eller från samma leverantör.  De borde därför lagras tillsammans för att minska
arbetet.

Storleksprincipen föreslår att stora, tunga och svårhanterliga artiklar lagras nära sitt
användningsområde då hanteringskostnaderna för dessa artiklar ofta är höga och i
värsta fall också sliter på hälsan.

Höjdledsprincipen fortsätter på temat arbetsmiljö och hälsa och förespråkar att
plockning bör ske i ”den gyllene zonen”, dvs. mellan 75 cm och 140 cm. En artikel
som är tung eller skrymmande bör placeras på bästa plockhöjden, så att plockningen
förenklas och arbetsmiljön blir den bästa.   

ABC-metoden som nämndes i popularitetsprincipen används för att avgöra vilka
artiklar som har störst volymvärde (Vv) (se formel 5-1). Produkterna klassificeras
baserade på sitt volymvärde i en A-, B- och C-klass. Denna gruppering sammanfaller
vanligtvis med den s.k. 80/20 regeln, dvs. att 80% av volymvärdet skapas av 20% av
artikelsortimentet. Ett bra sätt att använda denna metod är då man vill bestämma fysisk
placering av lagerförda artiklar baserat på plockfrekvens (Lumsten 1998). 
Formel 5-3 Beräkning av volymvärde

   Vv  = n*p 
   n = antalet artiklar av ett visst artikelnummer under en preciserad tidsperiod (st).
   p = artikelns värde

En nackdel med denna metod är att artiklar med lågt pris men hög förbrukning hamnar
i samma klass som artiklar med högt pris och låg förbrukning. Detta trots att de olika
artiklarna bör behandlas med olika styrprinciper och styrverktyg. En annan nackdel är
att klassificering efter volymvärde inte avslöjar vilka produkter som genererar stora
vinster och som är av stor vikt för kunderna. Avslutningsvis kan problemet med
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kompletterande artiklar lyftas fram. Hur praktiskt är det om kniven är högprioriterad
men inte skärbrädan?

För att finna den rätta balansen mellan utformning, lagring och hantering av olika
artiklar måste man analysera godsflödets egenskaper och storlek. Ett sätt att göra detta
är att använda sig av ett produktkvantitetsdiagram (se figur 5-4). Diagrammet visar
antalet enheter som lagras för varje artikel samt hur åtkomligt godset bör vara.
Resultatet bildar ett snabbt underlag för val av lagersystem.

Figur 5-4 Produktkvantitetsanalys

Ett produktflödesdiagram (se figur 5-5) visar storleken av varje artikelnummers flöde
genom lagret. Det är ett bra verktyg för att välja det lämpligaste materialhanterings-
och lagersystemet beträffande uttag av artiklar.

Figur 5-5 Produktflödesanalys



29

6 Empiri
Detta kapitel presenterar information som samlats in genom metoderna observation
och intervju. Informationen som här nedan redovisas är i största möjligaste mån
ofärgad för att varje läsare ska kunna skaffa sig en egen uppfattning. Ett visst mått av
färgning är dock oundviklig då informationen är nedtecknad av mig och aldrig
granskad av de som uttryckt åsikterna. Jag vill därför be om ursäkt för de eventuella
missförstånd som uppstått.

6.1 Observation
Under det dygn jag tillbringade på Laponia Hotel tog jag alla tillfällen jag fick att
observera verksamheten i restaurangen. Jag fick också möjligheten att som observatör
delta vid ett informationsmöte av ett nytt datasystem. Under dessa observationer
gjorde jag anteckningar som jag sedan sammanställde med hjälp av metoden SWOT. 

SWOT-analysen är gjord med lagerhanteringen som utgångspunkt.

Styrkor
� Personalen : Sammansvetsade, lång erfarenhet, motiverade till nytt system
� Engagerade för att hitta bra system.
� Kökschefen: Bra koll "i huvudet" på dagens statistik och flöde
� Öppna menyer, tex kött men ej vad vilket ger flexibilitet
� Vilt kan köpas lokalt

Svagheter
� Lagerhållningen och organisationen bygger på kökschef Jan-Anders
� Vaktmästarna gör ej sin del av arbetet att registrera inkommande varor.
� Säsongsfluktuationer försvårar lagerdimensionering
� Stora arrangemang på kort varsel gör det svårt att hålla en låg lagernivå
� Långt mellan leveranser från Umeå och Luleå

Möjligheter
� Nattpersonalen kan checka av/registrera följesedlar
� Det nya systemet ger statistik såsom hyllvärmare, förtjänstnivå per vara, 20/80 osv.
� Mer koll kan motivera personalen och ge möjlighet till bonussystem

Hot
� Får datasystemet skräp in så kommer det leverera skräp ut
� Varor konsumeras innan de är registrerade vilket kan bero på att det är jobbigt och

tar tid att lära sig ett nytt system
� Priserna ändras inte eftersom de numera måste ändras för hand istället för att

automatiskt uppdateras
� Fel artiklar registreras tex. p.g.a. missförstånd eller ovana hos tex. nattpersonal
� Varor "lånas" direkt ur lagret av andra än kökspersonal 
� Personalen känner sig hämmade av systemet, intressekonflikt mellan service och

statistik
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� Personal känner sig övervakade istället för som en del av ett system de kan
påverka.

� Svårt förstå nya datasystemet - inte få ut rätt/tillräcklig statistik
� Tidsbrist för att hinna bearbeta data

6.2 Intervju
Intervjuer genomfördes i fösta hand med kökschef Jan-Anders för att få detaljerad
information kring olika delar av lagerhanteringen. För att sedan få personalens åsikter
på samma delar gjordes intervjuer med dem. Resultatet från dessa intervjuer är här
nedan redovisade ämne för ämne, så som de togs upp till diskussion. Informationen är
lika ofärgad eller färgad som informationen från observationerna. 

Lager - Eftersom alla små lager kommer kopplas till en och samma dataserver så kan
man hantera dem alla tillsammans som ett enda huvudlager rent administrativt. Skulle
detta inte fungera och man uppdagar ett stort svinn kan huvudlagret delas i mindre
delar tills den felande länken identifierats. Alla lager bör om möjligt placeras på
samma plan eftersom det minskar spring, ökar trivselfaktorn genom kontakt, hygien
och överskådlighet. Det gör det också lättare att dimensionera lagret.

Urregistrering - Kräver stor disciplin från alla inblandade och att personalen består av
en stark kärngrupp som ger kontinuitet. Papper och handscanner är två alternativ för
urregistrering, där Jan-Anders anser att handscanner är att föredra. Man önskar att det
skulle räcka med punktinventeringar när det så passar.

Statistik - De dyraste varorna såsom fisk och kött kan vara lämpligast att börja med.
Med fördel kan man koncentrera sig på de 20% som står för 80% av intäkterna och få
det rullande längs hela systemet ända till slutanalys. Övriga produkter hanteras nog
lättast i någon form av varugruppssystem där man kan tillåta ett svinn på 3-4% medan
allt utöver det kan betraktas som stöld.

Jan-Anders målsättning för antal lager
1 Stor frys
1 Rödvins och Ölflaskslager
1 Vitvin och spritlager
1 Ölcentral
1 Kylkonservlager
1 Rotfruktslager
1 Torrartikellager
1 Mejeri och grönsakslager
1 Fisk och köttlager
1 Fruktlager
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7 Problemanalys
I detta kapitel kommer de tre ansatsmodellerna analyseras mot den teoretiska
referensramen och de observationer och intervjuer som gjorts. Målet är att granska hur
varje ansatsmodell svarar på Laponia Hotels tre delfrågor:

� Hur ska inregistreringen organiseras för att få tillförlitlig statistik?
� Hur många lager krävs och var ska de placeras?
� Hur ska urregistreringen ske och vem ska ansvara för att nya varor beställs? 

Som avslutning görs en SWOT–analys av varje ansatsmodell för att visa dess styrka,
svagheter, möjligheter och hot.

7.1 Analys av ansatsmodeller 

7.1.1 Materialadministration
Analys av ansatsmodellerna ur ett materialadministrativt perspektiv ger svar på hur in-
och  urregistrering ska ske och vem som ansvara för det. 

Organisation - För att ha en fungerande materialadministration krävs någon sorts
organisation. För den enkla lagerhanteringsmodellen krävs det en mindre samordnad
organisation än för de andra ansatsmodellerna. Det beror på att restaurangen är liten,
variationen på de produkter som säljs är få och logistikverksamheten har inte någon
avgörande betydelse för restaurangen. För den komplexa lagerhanteringsmodellen
skulle verksamheten kunna delas upp i mindre målstyrda grupper. De har då eget
ansvar för hela kedjan från utveckling av ny produkt och marknadsföring till inköp och
lönsamhet. För den avancerade lagerhanteringsmodellen kan det krävas mer
samordning av logistikverksamheten. Det beror på att utbudet av produkter kan
förväntas ha ökat och storskalsfördelar vid inköp kan bli aktuellt.

Lagerhantering - Lagerhanteringen kräver stuktur och rutiner för att fungera
rationellt. Detta blir viktigare ju mer gods och människor som är inblandade. Är
lagerhanteringen dessutom datorbaserad är rutinerna ännu viktigare. Manuella
mänskliga system har betydligt lättare att vara flexibla än datoriserade system. För den
enkla lagerhanteringsmodellen kan lagerhanteringen vara flexibel eftersom godsflödet
är litet och bygger på ett manuellt mänskligt system. För de andra två modellerna är
det mer kritiskt. För att erhålla statistik och få ett korrekt underlag för beställningar
måste datorn få korrekt data. Det kräver 100% in- och urregistrering och uppdaterade
artikelnummer och priser. För att få detta måste fasta rutiner följas av alla. För att det i
praktiken ska kunna genomföras krävs rationella lager för att alla ska orka följa
rutinerna. Om resurser finns så bör dedikerad personal ansvara för lagerhanteringen.
Detta bör bli fallet för den avancerade lagerhanteringsmodellen. För den  komplexa
lagerhanteringsmodellen kan det räcka med att alla inser värdet av att följa rutinerna
utan att de för den sak känner sig hämmade av dem. 



32

Inköp - För att ha något gods att hantera måste man köpa in varor lite nu och då. Det
finns flera olika sätt att bestämma när det är dags för detta. I den enkla
lagerhanteringsmodellen görs beställningen när inköpslistan talar om att det är dags.
Skulle man slarva med denna är det lätt att göra en manuell inventering och
komplettera listan. För den komplexa lagerhanteringsmodellen är det inte lika lätt
eftersom lagret är så stort att det är oländigt och dyrt att göra täta inventeringar och
därmed veta när det är dags att beställa. Datasystemet är ofta inte så avancerat att man
kan se när man börjar närma sig säkerhetslagret utan man får istället stödköpa med
ungefär så mycket som man behöver. Ofta sker leveranserna vid regelbundna
tidpunkter men olika mycket gods från gång till gång. I den avancerade
lagerhanteringsmodellen använder man ofta så avancerade datasystem att man kan
avgöra hur mycket som förbrukas och därmed göra beställningar när man börjar se att
det tryter i lagret. Denna ordermetod leder till att man beställer lika mycket varje gång
men med ojämna mellanrum.

7.1.2 Layout av lager 
Det finns som redan nämnts ett oändligt antal möjligheter att designa ett lager och det
kan göras på många olika detaljnivåer. Jag har i mina ansatsmodeller valt att hålla
layouten på blocknivå då den kvantitativa data jag hade inte försvarade ett större
detaljdjup. Denna analys av ansatsmodellerna ur ett layoutperspektiv ger svar på
delfrågan hur många lagrena ska vara och var de ska placeras i förhållande till
varandra. 

För den enkla lagerhanteringsmodellen behövs varken ankomstlager eller plockyta.
Ankomstlagret behövs inte därför att godsflödet är litet och leveranserna därför inte
kan bli så stora. En plockyta behövs inte heller eftersom det är så få som arbetar med
förädlingen. För de lager som finns är det viktigt att tänka på att de är placerade så att
tunga saker inte behöver lyftas för högt och att de saker som används oftast står
närmast. I mindre lager saknas nämligen ofta transportmedel och det tunga
förflyttningsarbetet måste ske manuellt. 

För den komplexa lagerhanteringsmodellen har godsflödet blivit så stort att det krävs
ett ankomstlager. När man placerar ankomstlagret bör man tänka på att det ska vara
lätt både för lastbilarna att leverera och för lagerpersonalen att transportera godset
vidare till huvudlagret. Från huvudlagret hämtas sedan artiklar av personalen och ofta
byggs små lokala plocklager upp. Problemet med dessa plocklager är att det är svårt att
hålla uppsikt på vad de innehåller, vilket leder till att det är svårt att veta när nya inköp
bör göras. Det leder också lätt till att flera lager innehåller samma artiklar vilket gör
det svårare att överblicka vid en snabb inventering. Därför bör man här antingen strikt
hålla sig till de stora lagrena eller se sanningen i vitögat och placera mindre lager
närmare. Låt oss säga att vi håller oss till de stora lagrena. Det medför i sig inte
automatiskt att vi får en fullständig urregistrering. Om det är många som hämtar varor
i lagret och de är mer eller mindre stressade måste urregistreringen vara enkel. Hur
man löser urregistreringen beror på vilket system man väljer att använda men
gemensamt för dem alla är att de kräver en motiverad personal. Så en lyhörd chef och
en personal som är beredd att prova sig fram är de viktigaste förutsättningarna. 
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Den avancerade lagerhanteringsmodellen bygger på stora godsflöden. Stora
godsflöden leder inte bara till stora lagerytor utan ställer också större krav på
organisationen runt lagerhanteringen. Ett konkret exempel på detta är modellens inslag
av plockyta. Behovet av plockyta har sitt ursprung i det faktum att med större
produktionsvolymer så krävs det också fler förädlare. I alla fall för
restaurangbranschen då förädlingsfasen är så manuellt betonad. Är det många som
arbetar med förädlingen så är det också många som behöver hämta saker i lagret. Om
istället en person kunde hämta till de andra så skulle man spara både tid och
kompetens. Kan detta sedan göras vid ett och samma tillfälle istället för kontinuerligt
så får denna person också möjlighet att utföra andra sysslor. För att det ska fungera
måste det finnas någonstans att placera artiklarna vid förädlarna, en så kallad plockyta. 

Det är möjligt att inte alla varor kan stå kvar vid plockytan till nästa arbetsplats och
kanske inte ens användas nästa arbetsplats. Detta leder till ett returflöde från plockyta
till lager vilket kan vara svårt för datasystemet att hantera och man därför bör ha i
åtanke när man strukturerar systemet. 

Lagret har generellt blivit så stort att man bör börja tänka på rationella
transporteringssätt mellan och i de olika lagren. Det är en förutsättning för att
upprätthålla en god arbetsmiljö och hålla tiden för lagerhantering nere. Ett annat sätt
att sänka tiden för lagerhanteringen är att bryta leveranspaketen så sent som möjligt.
Detta får dock inte ske på bekostnad av ordning och bekvämlighet. Kan man inte hitta
i lagren och det är bökigt att registrera varor så stjäl detta tid och resulterar i bristande
statistik, vilket i längden kostar ännu mera för företaget. 

7.1.3 SWOT
Här nedan kommer en SWOT analys för respektive modell presenteras (se tabell 10-1,
10-2 och 10-3). Analysen kan ses som en sammanställning av analysen som redan
gjorts i detta kapitel. Sammanställningen gör det lättare att ta ställning till vilken
modell som passar bäst för just Laponia Hotel.  

Tabell 7-1 SWOT av den enkla lagerhanteringsmodellen

STYRKOR
� Mindre samordnad organisation
� Små utgifter
� Flexibel lagerhantering
� Flexibla inköp
� Manuellt logistiskt system fungerar väl
� Liten lageryta krävs

SVAGHETER
� Små intäkter
� Litet utbud
� Ger inte statistik
� Allt logistiskt arbete är manuellt

MÖJLIGHETER
� Om underlaget sviker är detta en möjlig arbetsmodell
� Kan ses som en arbetsmodell för varje del i systemet,

kan göra alla delansvariga.

HOT
� Lockar inte kunder
� Kan inte producera tillräckligt
� Kan leda till ytterligare nedskärningar
� Slarv med arbetsmiljö
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Tabell 7-2 SWOT av den komplexa lagerhanteringsmodellen

STYRKOR
� Flexibel modell som kan svälja stora lagervariationer
� Personalen har helhetsperspektiv på verksamhet
� Personalen känner personligt ansvar och engagemang
� Kökschef klarar att hålla allt i huvudet
� Verksamheten kan skötas av alla

SVAGHETER
� Manuella system är för enkla och datoriserade

för krävande
� Lagerpersonalen är inte dedikerad
� För att få statisktik krävs 100% registrering
� Lång inskolningstid för nya system
� Krävande inventeringar

MÖJLIGHETER
� Målstyrda grupper
� Större valmöjligheter av lagerplacering kan ge bättre

arbetsmiljö
� Väl anpassade system kan utvecklas till låg kostnad

HOT
� Skapar osäkerhet på vem som ska göra vad
� Personalen känner sig hämmad och

kontrollerad av datasystem
� Datasystem kan ta resurser från verksamhet 
� Små svårkontrollerade lager uppstår

Tabell 7-3 SWOT av den avancerade lagerhanteringsmodellen

STYRKOR
� Stort utbud
� Lagerpersonalen är dedikerad
� Avancerade datorsystem fungerar väl
� Kontinuerlig uppdatering av lager
� Transportutrustning förbättrar arbetsmiljön 

SVAGHETER
� Kräver samordning 
� För att få statisktik krävs 100% registrering
� Dyra investeringar
� Stora lagerytor
� Komplex lagerhantering

MÖJLIGHETER
� Storskalsfördelar
� Plockyta som förenklar förädlingsfasen
� Rationalisering
� Självständiga produktionsgrupper

HOT
� Kräver väl fungerande logistiska rutiner
� Verksamheten står och faller med statistiken
� Kan vara svårt att få leverans på kort varsel 
�  Personalen känner mindre personligt ansvar
� Verksamheten kan kännas opersonlig

7.2 Kritik 
Analyserna är baserade på den information som finns i kapitlen Teoretisk referensram
och Empiri och kan därför inte bli bättre än den information som finns där. För varje
analyssteg sker en komprimering av informationen och i SWOT - analysen framstår
endast ett antal punkter. Det är också viktigt att förstå att denna analys på intet sätt är
tillräckligt för ett beslut utan måste kompletteras med mer detaljer och
marknadsundersökningar. Därför är det viktigt att de som ämnar använda sig av mitt
resultat också tar sig tid att bilda sig en egen uppfattning om analysen.
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8 Lösningsförslag
I detta kapitel ges mitt lösningsförslag till Laponia Hotels lagerhantering.
Lösningsförslaget utgår ifrån hur Laponia Hotel ser ut idag men med tanke på den
expansion som planeras.  

8.1 Huvuduppgift
Jag väljer att rekommendera den avancerade lagerhanteringsmodellen som modell för
hur Laponia Hotel borde bedriva sin lagerhantering. Det beror i första hand på de
planer som idag finns på expansion av hotellet men bygger också på Arvidsjaurs
kommunalråd Per Lavanders uttalande angående utvecklingen i Arvidsjaur. Så här
uttryckte han sig "Vi står inför den största utvecklingen någonsin både inom turismen
och biltestområdet". Uttalandet antyder att kundunderlaget finns oavsett planer på
redan existerande expansion vilket gör den avancerade lagerhanteringsmodellen
intressant i alla lägen.

Att jag inte valde den komplexa lagerhanteringsmodellen beror på att jag anser att det
är en transitmodell som inget företag bör fastna i om det finns möjlighet att använda
sig av någon utav de andra två mer renodlade modellerna. Lönsamheten ökar då
kontroll och rationalisering uppnås, vilket inte är fallet i denna modell eftersom man
tvingas blanda manuella och datoriserade system utan att riktigt kunna lägga full
energi på något utav dem.

Den enkla lagerhanteringsmodellen fyller inte de behov Lavander antyder att
Arvidsjaur kommer ha i framtiden. Skulle han ha fel så är detta en möjlig reträttväg.
Ett annat sätt skulle kunna vara att använda denna modell för Tavernan och Puben om
man vill att de ska fungera mer självständigt och de önskar att behålla sina smålager.
De är då mindre enheter och blir således mer överskådliga.

8.2 Deluppgifter
Första uppgiften gäller hur inregistreringen ska organiseras för att få tillförlitlig
statistik. För att få den önskade tillförlitliga statistiken krävs det 100% inregistrering
och att det som registreras är korrekt. För att lyckas med det måste personen som
sköter inregistreringen vara väl insatt och kompetent. För detta krävs motiverad och
dedikerad personal som har detta som sitt främsta ansvarsområde. Jag föreslår också
att inregistreringen sker i samband med att leveransen bryts och artiklarna ställs in på
sina respektive platser.

Nästa fråga gäller hur många lager som krävs och vart de ska placeras. Svaret beror
naturligtvis på vilka utrymmen man har tillgång till och hur dessa ser ut. Men generellt
så avgör placeringen och utformningen av lagren hur rationell lagerhanteringen blir.
Ankomstlagret bör ligga så att det är lätt för lastbilarna att leverera samtidig som det
ska vara enkelt för lagerpersonalen att ta godset vidare till huvudlagret. Huvudlagret
bör ligga i nära anslutning till puben, köket och tavernan. För att ta reda på hur nära
rekommenderar jag att man använder sambandschemat i bilaga 2a. Avslutningsvis har
vi plockytan som gör att denna modell urskiljer sig från de andra skisserna. Jag
föreslår att denna plockyta endast används av kökspersonalen och att den bör vara
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placerad så funktionellt som möjligt ur kökspersonalens synpunkt. Pub och Taverna
hämtar själva sina varor i lagret eller blir levererade av den dedikerade
lagerpersonalen. Vilket man väljer beror på kvantiteterna som ska flyttas och vem som
har mest tid. Det bör dock finnas en standardlösning.

Sista frågan gäller hur urregistreringen ska gå till och vem som ska ansvara för att göra
nya beställningar. Svaret på denna fråga beror på hur man väljer att organisera resten
av verksamheten. Men låt oss säga att man väljer att låta Kök, Taverna och pub vara
egna självständiga produktionsgrupper (se figur nedan). De blir som små egna ”företag
i företaget”. Då kan dessa ha egna huvudlager, antingen endast fysiskt eller också även
i datorns värld. Varje enhet sköter då själv sin urregistrering och beställning av nya
varor när dessa är slut. För Tavernan och Puben är det inte så svårt att registrera vad
som tas ut ur lagret eftersom allt registreras i kassan när det säljs. För Köket är det
däremot lite knivigare eftersom det endast sker förädling där och ingen försäljning.
Mitt förslag är att varje artikel registreras när det lämnar Kökets huvudlager och att
detta görs av en huvudansvarig person. Denna person är också ansvarig för att göra
nya beställningar när så behövs.

Figur 8-1 Lösningsförslag med produktionsgrupper
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9 Författarens slutord
Mitt mål med detta arbeta var främst att fundera över flödeslogistiken för ett hotell, i
detta fall Laponia Hotel och deras restaurang Glade Arvid. Jag har i arbetet belyst
olika problem och har med hjälp av det material som jag läst in mig på, försökt
åskådligöra olika aspekter vid lagerhantering. 

Då restaurangdelen kommer att byggas om har jag inte specialiserat mig på de
enskilda små detaljerna utan försökt att belysa flödeslogistiken mer ur ett
helikopterperspektiv. Med detta menar jag att jag inte har gett en lösning som baserar
sig på exakta siffror utan ger planerarna saker att tänka på vid den framtida
utvecklingen av restaurangdelen.

Det jag anser vara examensarbetens starkaste del är förslaget att använda små
självstyrande produktionsgrupper i ett avancerat lagerhanteringssystem. Det är en
intressant kombination av den enkla lagerhanteringsmodellen och den avancerade
lagerhanteringsmodellen. Mer om detta kan du läsa i kapitel 8 Lösningsförslag.
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