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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete genomfördes på ELFA, som är en ledande elektronikdistributör i 
Norden. ELFA säljer produkter såsom mätinstrument, säkringar och skruvmejslar. 
 
Examensarbetet behandlade möjligheterna till att öka företagets kapacitet i det interna 
flödet. Bakgrunden till problemet var att ELFA nyligen köpt upp två företag, vilket 
medförde att sortimentet i lagret kom att öka från 55 000 artiklar till 80 000. Denna 
sortimentsökning medförde ett större flöde genom samtliga funktioner i företaget. För 
att hålla kostnaderna nere önskades en kapacitetsökning utan någon ökning av 
personalstyrkan, vilket medförde att effektiviteten var tvungen att höjas.  
 
Vid kartläggningen av flödet framkom att uppackningsstationen är flödets flaskhals 
och därför lades fokus på denna del av flödet i den mer djupgående delen av studien. 
Inleveranserna till ELFA är ojämna, både mellan olika dagar men även under dagen. 
Detta ställer till problem eftersom det under vissa perioder finns överkapacitet och 
andra gånger för lite kapacitet för att hinna med de uppsatta målen. För att bättre 
kunna utnyttja uppackningsstationen är det därför viktigt att jämna ut flödet. 
 
Analysen som genomfördes av flaskhalsen resulterade i ett antal förbättringsförslag. 
Dessa inbegriper främst ökade leverantörskrav och förslag till ett bättre 
kapacitetsutnyttjande. Med leverantörskrav menas främst att leverantörerna behöver 
bli bättre på leva upp till de krav ELFA har på paketeringen och uppmärkningen. 
Därtill kommer även krav på att leverantörerna ska kunna leverera inom mindre 
leveransfönster med en ökad leveranspålitlighet. Förslagen till att utjämna flödet är 
främst att utöka dagens ankomstkontroll så att en enklare och mer precis selektering 
kan ske av bristartiklar. Dessa skulle sedan gå i ett separat flöde för att packas upp på 
kortast möjliga tid. Det andra flödet, med artiklar där ELFA fortfarande har ett lager 
på, skulle ha en utjämnande funktion och skulle därför bearbetas då tid finns.  
 
Förrutom dessa förslag så tillkom även ett antal mindre förslag och funderingar på hur 
ELFA kan öka kapaciteten i sin inleveransprocess. Om de förslag som givits 
genomförs till fullo så anser författarna att en signifikant ökning i kapaciteten är 
möjlig och löser då de problem som i dagsläget begränsar ELFAs verksamhet. 



 



 

ABSTRACT 

This master thesis was carried out at ELFA, one of the largest catalogue distributors of 
electronics in northern Europe. ELFA offers a wide selection of products such as 
measuring instruments, fuses and screwdrivers. 
 
The master thesis handles the possibilities of an increase in the internal flow of 
products. The background to this problem is ELFA’s acquisition of two new 
companies, which brought the product range in the warehouse from 55 000 to 80 000 
products. This increase brought a bigger flow through all the functions of the 
company. To be able to keep the expense at today’s level, an increase in capacity was 
wished for, without any increase in workforce, which resulted in that the efficiency 
had to increase. 
 
While mapping the flow, the function for unpacking and registering of the goods was 
discovered to be the bottleneck of the flow and therefore focus was set on this part for 
a deeper mapping. The goods deliveries to ELFA are uneven, not only between days 
but also during the hours of the day. This causes problem when there during some 
periods are overcapacity and during other are there not enough capacity to be able to 
keep the goals that are set. Making better use of the available capacity in the 
unpacking function is thus necessary. It is therefore important to even out the flow. 
 
The analysis of the bottleneck resulted in a couple of proposals for improvement. 
These include higher demands on suppliers and proposals for a better use of the 
capacity in the bottleneck. The higher demands on suppliers mainly address their 
packing and marking of their products. To that comes demands on suppliers to deliver 
in a smaller delivery window and more accurate deliveries in time. The suggestions for 
even out the flow mainly consist of making the selection process of products with 
shortage better to be able to make a separate buffer for these products. These would 
then be taken care of before the products without a shortage. The other buffer, with 
products without a shortage, would fill the purpose of even out the flow.  
 
In addition, other smaller proposals have also been presented in the purpose of 
increasing the capacity. If the proposals that have been presented are carried out in 
full, the writers believe that a significant increase in the capacity is possible and will 
solve the problems that today limits ELFA in their work. 
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1 INLEDNING    

I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet tillsammans med 
undersökningens syfte. Här finns även de direktiv som fåtts från företaget. 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
ELFA är en elektronikdistributör som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Norden 
och Östersjöområdet. Försäljning sker främst genom den i kretsarna välkända ELFA-
katalogen men också via deras portal på Internet och ett fåtal butiker. Kunderna är 
både företag och privatpersoner som oftast beställer i små kvantiteter. ELFAs affärsidé 
bygger till stor del på att tillhandahålla ett brett sortiment med en kort leveranstid. 
Distribution sker från ELFAs centrallager i Järfälla, Stockholm, där också 
huvudkontoret är placerat. Här sker lagring och utskick av produkterna samt en stor 
del av ELFAs administration.  
 
Nyligen köpte ELFA upp två företag, norska Arthur F Ulrichsen (AFU) och finska 
Suomen Huoltopalvelu Oy (SHP). Företagen var också elektronikdistributörer med 
liknande produkter och kunder. Anledningen var att expandera och slå sig in på nya 
marknader. Detta sågs som ett enklare sätt än att successivt arbeta fram en expansion. 
För att reducera företagets kostnader så centraliseras nu verksamheten till ELFAs lager 
i Järfälla, vilket innebär att AFU och SHP:s lagerverksamhet flyttas. Först ut var AFU 
vars artiklar flyttades och som nu finns i lagret i Järfälla. Kvar fanns SHP:s artiklar 
som integreras med i slutet av år 2004. Detta innebar en expansion i stora delar av det 
interna flödet då sortimentet ökade från 55 000 till 80 000 artiklar. Integreringen 
innebar därför att distributionsprocessens kapacitet var tvungen att höjas, vilket var 
grunden till denna rapport. 
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1.2 SYFTE 
För att lösa det kapacitetsproblemet som uppstått skulle det interna flödet utvärderas 
varpå förslag till förbättrings tas fram. Syftet med rapporten sattes därmed till: 
 

Syftet med examensarbetet var att utarbeta förslag för hur ELFA ska 
kunna öka sin kapacitet i det interna flödet. 

 
Då syftet är av en ganska bred karaktär kommer det att brytas ned i mindre delar för att 
kunna hantera problemet. Denna nedbrytning kommer diskuteras i senare kapitel.  

1.3 DIREKTIV 
Från uppdragsgivaren på ELFA har ett antal direktiv framförts gällande de 
begränsningar som fanns för uppgiften. Direktiven var följande:  
 

• Examensarbetet på ELFA skulle utföras i den process som sker på 
centrallagret i Järfälla, utanför Stockholm. Detta innebar aktiviteter från 
godsmottagningen till dess att kundordern är klar för avhämtning. 

• Förbättringsförslag i delar som inte berör ELFAs interna flöde fick ges vid 
behov, men fokus låg på de aktiviteter som sker mellan ankomstkajen och 
utlastningskajen.  

• Utarbetade förslag skulle vara genomförbara med befintlig utrustning och 
personal. I detta ingick även att inga förändringar fick göras i affärssystemets 
grundfunktionalitet. 
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2 ELFA OCH DESS MATERIALFLÖDE 

Nedan beskrivs ELFA i korthet samt det interna materialflödet på en 
översiktlig nivå.  

2.1 BESKRIVNING AV FÖRETAGET 
ELFA grundades 1945 men fick sitt egentliga genombrott 1953 då en tv-byggsats, som 
satte fart på försäljningen, presenterades. Idag har företaget cirka 450 anställda och 
omsatte förra året 810 miljoner kronor. ELFA är nu en av Nordeuropas ledande 
elektronikdistributörer med egna organisationer i Sverige, Norge, Finland, Danmark 
och Polen samt ett etablerat nätverk av återförsäljare i östra Europa. Sortimentet 
sträcker sig över en mängd olika sorters produkter, ofta med ett sortimentsdjup 
innehållande olika variationer på samma produkt som till exempel prisnivå, fabrikat 
eller förpackningsstorlek. 
 
För att ge en ökad förståelse av ELFAs logistik så följer några korta siffror (data fanns 
inte tillgänglig för sortimentet inklusive både SHP och AUF): 

• Antal artiklar drygt 55 000 st (exkl SHP) 
• Antal kunder ca 55 000 st (exkl SHP) 
• Antal leverantörer drygt 450 st (exkl SHP och AFU)  
• Antal orderrader/dag ca 8 000 st (exkl SHP och AFU) 
• Antal order/dag drygt 2 000 st (exkl SHP och AFU) 
• Typiska ordervärden 1 000–5 000 kr 

2.2 ELFAS MATERIALFLÖDE 
Till en början kan materialflödet på ELFA delas in i inleverans och utleverans. 
Inleveransen börjar vid ankomstkajen och slutar då produkten är placerad i 
plocklagret. Utleveransen inkluderar aktiviteter från plockning till avsändning av 
godset. Figur 2.1 skildrar ELFAs materialflöde från kaj till kaj. Flödet delas upp i fyra 
olika avdelningar som sedan kan delas upp i ett antal funktioner. 
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Figur 2.1. ELFAs materialflöde 

Godsmottagning 
Vid godsmottagningen kontrolleras ankommande gods gentemot fraktsedeln, antal 
kolli räknas och bruttovikt kontrolleras. Därefter ankomstregistreras godset i 
affärssystemet och placeras sen i kö till uppackningen. I uppackningen plockas 
produkterna upp ur deras förpackningar för att sedan placeras i ELFAs egna lådor, som 
är anpassade för plocklagret. Antalet artiklar per kolli ska så nära som möjligt ligga på 
16 veckors förbrukning då detta är uppsatt påfyllnadskvantitet i plocklagret. I och med 
ompackningen sker kontroll av artikelnummer och kvantitet mot följesedel och 
beställning som finns registrerad i affärssystemet. Efter att produkterna placerats i 
kollin ställs dessa tillsammans på en pall för vidare transport till sorteringen. Om 
godset uppvisar någon form av avvikelse skickas det vidare till avvikelsefunktionen 
där mer tid kan läggas på undersökning för att åtgärda avvikelsen. 
 
Inlagring 
Inlagringen fungerar som en knutpunkt där gods från olika funktioner strålar samman 
för att sedan skickas vidare till respektive lagringsadress. Härifrån skickas pallarna till 



ELFA och dess materialflöde 
 

- 5 -
 

höglagret, monteringen, avvikelseavdelningen, nyhetsregistrering och special-
leveranser beroende på vilken väg produkten ska ta i flödet. Här sker också utlagring 
av gods från höglagret eller uppackningen för påfyllnad av plocklagret. Inlagrings-
personalen ombesörjer sedan att utlagrat gods transporteras till respektive lagerstation 
samt att material placeras på angiven lageradress. I övriga funktioner sker följande: 

• Monteringen. Hit skickas produkter som antingen ska sättas ihop till andra 
produkter, förändras eller specialpaketeras 

• Avvikelsefunktionen. Hit kommer produkter som orsakat problem i 
uppackningen. Produkterna kan exempelvis vara defekta, svåridentifierade 
eller ha ankommit i fel antal. 

• Nyhetsregistreringen. Produkter som klassificeras som nyheter ska vägas, 
mätas och registreras i affärssystemet innan de kan föras tillbaka in i flödet. 

• Höglagret. Artiklar som ska lagras i höglagret ges en lageradress och skickar 
sedan via transportbanan in i höglagret.  

 
Plockning 
Plockning sker manuellt på fem olika stationer. Artiklar som lagras på en fast position, 
såsom kablar, utgör en station. Produkter som kräver speciellt skydd mot 
elektrostatiska urladdningar (ESD) utgör en andra station då dessa kräver speciell 
lagring. De tre resterande stationerna har flytande positioner och är uppdelade i hög- 
mellan- och lågfrekventa artiklarna, vilket betecknar antalet gånger en produkt 
plockas.  
 
Varje plockrunda börjar med att plocklistor skrivs ut från affärssystemet. Varje 
plockare arbetar oftast med nio plockorder åt gången, men även fler order kan plockas 
om produkterna är små. Då produkterna plockats placeras de på transportbanan för att 
skickas vidare till nästa plockstation eller, om ordern är färdigplockad, till 
paketeringen. 
 
Paketering 
I paketeringen paketeras order efter dess storlek, produktegenskaper och 
leveransförutsättningar. De färdiga paketen sorteras sedan för transport till respektive 
kund och därefter kan kundordern faktureras. 
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3.1.1 

3 REFERENSRAM 

 
I referensramen beskrivs, för uppgiften, relevanta teorier som beskrivs i 
böcker och artiklar. Nedan definieras begrepp som sedan använt i 
studiens, samt olika modeller för att ta fram och analysera information. 
Referensramen fungerar som hjälp för att kunna bryta ner syftet i mindre 
problemdelar samt ge vägledning i hur dessa problem sedan ska lösas.  

3.1 DEFINITIONER OCH TEORIER 
Somliga begrepp har olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de nämns. För 
att klargöra vad som menas med de olika begreppen i denna rapport definieras de 
vanligaste nedan. 

LOGISTIK 
Begreppet logistik definieras på följande sätt (Aronsson et al., 2003): 

“Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för 
att tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det 
informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera.”  

Logistik, eller materialförsörjning, bygger på systemteorin där helhetstänkandet har 
haft ett starkt inflytande. Definitionen av logistik uppmuntrar att titta utanför områdets 
gränser, mot kunder och leverantörer, för att hitta effektiva system för försörjning av 
tjänster och varor till en marknad. (Persson & Virum, 1998) 
 
Inom begreppet logistik finns en mängd olika aktiviteter och ansvarsområden. 
Exempel på dessa är (Ibid.): 

• Transport 
• Lagring och lagerstyrning 
• Materialhantering och förpackningar 
• Orderbehandling och kundservice 
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3.1.2 

• Prognoser 
• Inköp och materialförsörjning 

 
Ovan nämnda aktiviteter är endast ett fåtal av de aktiviteter som räknas in i ett företags 
logistikverksamhet. Enligt Persson och Virum (1998) är det ofta meningslöst att tala 
om en enda logistik- eller materialadministrationsfunktion inom ett företag eftersom 
den består av många delar. Det viktiga är dock att betrakta logistiken som en enhetlig 
process och att sträva mot att den utvecklas som en samordnad och sammanhängande 
kedja i företaget. 

LEVERANSSERVICE    
God service ökar försäljningen, men ökar som regel också kostnaderna. Leverans-
servicen är viktig och den är det främsta bedömningskriteriet då kunder väljer 
leverantör.  Därför gäller det att hitta en balans mellan kostnaderna för hög servicenivå 
och möjliga försäljningsintäkter. (Storhagen, 1995) 
 
Leveransservicebegreppet består av ett flertal element, där olika element är viktiga för 
olika kunder. De vanligaste serviceelementen är (Persson & Virum, 1998): 

• Servicenivå: Sannolikheten att produkten finns i lager då den efterfrågas. 
Används bland annat för att dimensionera säkerhetslagret. 

• Leveranstid: Den tid som fortlöper från order till leverans. Leveranstiden är 
uppbyggd av flera beståndsdelar som alla anknyter till tid. Väldigt stor del av 
leveranstiden består ofta av tid då inte några aktiviteter som kan kopplas till 
leveransen utförs. 

• Leveranspålitlighet: Tillförlitligheten i leveranstiden. Hög leveranspålitlighet 
innebär att leveranserna sker på utsatt tid, det spelar alltså ingen roll om 
leveranserna är snabba eller inte. 

• Leveranssäkerhet: Att rätt vara levereras i rätt kvantitet och utan skador. 
Exempel på orsaker som kan påverka leveranssäkerheten är fel i plockningen, 
leveransfel, produktskador under lagring eller transport och felaktigt 
emballage. 

• Information: Informationsutbyte i båda riktningarna. Både företagets kunder 
och leverantörer har ett behov av att få information från både företaget samt 
från den andra parten (Aronsson et al., 2003). 

• Kundanpassning: Förmåga att leva upp till kundens önskemål. Kunderna kan 
ha olika behov av att få produkterna levererade på ett sätt som avviker från 
det normala sättet som företaget levererar på. Exempel på detta kan vara att 
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3.1.3 

3.1.4 

kunden vill ha expresstransporter, annat emballage eller få möjlighet att själv 
plocka i leverantörens lager. 

• Flexibilitet: Anpassningsförmåga till förändrade förutsättningar så som 
konjunkturs- och efterfrågesvängningar och att kunna introducera nya 
produkter samt att fasa ut gamla. 

LAGER 
Det primära motivet med lager är att kunna garantera en förutbestämd 
leveransservicenivå. Tidigare ansågs höga lagernivåer vara tecken på ett välmående 
företag. Idag har dock synen på lager förändrats väsentligt. Förutom att lager förr sågs 
som en säkerhetsgaranti så var det allt fler som insåg vilken stor kostnadspost det 
kunde utgöra. (Persson & Virum, 2001) Idag representerar lager den största enskilda 
investeringen i tillgångar för de flesta tillverkare, grossister och återförsäljare. 
Styrningen av lagret är därför viktigt för ett företag. Lagerstyrningen påverkar många 
andra aktiviteter, vilket medför att lagerkostnaden måste ställas i relation till andra 
kostnader. Om till exempel orderkvantiteten minskar och frekvensen på 
beställningarna ökar, minskar lagernivåerna men resulterar ofta i högre kostnader i 
form av orderläggning och transporter. (Stock & Lambert, 2001) 
 
De artiklar som lagras på ELFA tillhör olika typer av lager även att de i praktiken 
ligger fysiskt tillsammans. Detta förklaras av att skälen till att ha dem kan skilja. Skäl 
för några artiklar kan vara kostnadsminimering medan det för andra kan vara av 
leveransservice. Nedan beskrivs några av dessa olika sorters lagertyper (Aronsson et 
al., 2003): 

• Omsättningslager: det lager som ska täcka det normala behovet. Vanligtvis 
köps stora kvantiteter in för att få ekonomiska stordriftsfördelar.  

• Säkerhetslager/buffertlager: används för att uppfylla önskad leveransservice. 
Garderar mot osäkerhet i efterfrågan och förseningar eller brister i inleverans. 

• Processlager/PIA: det material som befinner sig inne i en produktionsprocess 
brukar kallas processlager eller PIA. Egentligen ligger inte materialet still hela 
tiden, som det gör i ett lager. Det bearbetas ibland och ligger i kö eller buffert 
ibland. Värdet ökar dessutom successivt i takt med att materialet förädlas.  

PRODUKTIVITET & EFFEKTIVITET 
Då kapaciteten i ELFAs interna flöde skall höjas genom att öka effektiviteten är det 
viktigt att skilja på några besläktade begrepp. De två som brukar användas då det 
handlar om att förbättra arbetssätten är effektivitet och produktivitet. Effektivitet 
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3.1.5 

definieras som graden av måluppfyllelse medan produktivitet handlar om att hushålla 
med de resurser som finns att tillgå. Med andra ord, effektivitet handlar om att göra 
rätt saker medan produktivitet istället beskriver hur saker görs rätt. Förhållandet 
mellan effektivitet och produktivitet kan tecknas schematiskt enligt Figur 3.1. 
(Lumsden, 1998) 
 

Produktions- 
resurser 

Produktion 

Produktivitet 

Effektivitet 

Prestation 

Mål- 
uppfyllelse 

Mål 

Input Output 

 
Figur 3.1. Produktivitet och effektivitet. Källa: Lumsden, 1998 

Effektivitet kan delas upp i inre och yttre effektivitet. Inre handlar om hur effektiva de 
interna processerna är medan yttre effektivitet syftar till hur väl företaget är anpassat 
till dess omvärld, alltså hur marknaden värderar produkterna i förhållande till 
kostnaderna för de resurser de förbrukat. Det gäller att både ha en inre och yttre 
effektivitet. Ett företag kan exempelvis ha en god försäljning men om det inte har en 
produktion som stödjer den, kommer det snart andra företag som kan tillhandahålla 
produkten till ett förmånligare pris. (Aronsson et al., 1988)  
 
För att utvärdera de interna processerna kan förutom inre effektivitet även 
produktivitet användas. Skillnaden mellan dessa är att produktivitet handlar om att 
exempelvis utföra en aktivitet på kortast tid medan inre effektiviteten mer syftar till att 
se om den aktuella aktiviteten ska utföras överhuvudtaget. Denna jämförelse 
exemplifieras i bilden av produktiviteten som med en viss produktionsresurs ger en 
viss prestation medan effektiviteten även ser till hur väl det följer företagets uppsatta 
mål. (Lumsden, 1998)  

KAPACITET 
Enligt Aronsson et al. (2003) är det viktigt att se helheten då ett företags logistik 
kartläggs. Det gäller att skapa kunskap om de olika aktiviteterna i flödet för att se hur 
dessa påverkar helheten, och hur dessa aktiviteter ska förändras för att förbättra 
resultatet för helheten. Det hjälper inte att öka effektiviteten i exempelvis plocklagret 
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på ELFA om det inte finns kapacitet i paketeringen att packa det som plockats. En 
modell som kan användas för att åskådliggöra detta flöde är det så kallade 
logistikröret. Logistikröret kan sedan delas in i olika delar som motsvarar de olika 
funktionerna inom företaget. I Figur 3.2 ges ett exempel på hur ett logistikrör kan se 
ut. 

 
Figur 3.2. Exempel på ett logistikrör. Källa: Aronsson et al., 2003 

Längden på röret motsvarar genomloppstiden för produkten och diametern på röret 
motsvarar kapaciteten. Målet är att skapa ett så kort logistikrör som möjligt med en 
jämn kapacitet genom hela flödet. Logistikrörets totala kapacitet dimensioneras utifrån 
marknadens efterfrågan. Kapaciteten bestäms utifrån hur mycket personal, maskiner 
och andra resurser som finns. (Ibid.) 
 
Det bästa är om alla delar i logistikröret har så jämn kapacitet som möjligt, men detta 
är svårt att uppnå i verkligheten. Ofta finns det delar av företaget som har för lite 
kapacitet samtidigt som andra delar har för mycket. Om delarna inte har samma 
kapacitet kommer någon del att fungera som en strypventil och bli en så kallad 
flaskhals i flödet. De delarna som har mer kapacitet än flaskhalsen blir då 
överdimensionerade eftersom flödet ut från röret inte kan vara mer än flödet genom 
den smalaste delen. (Ibid.)  
 
Då flödets flaskhals är identifierad är det viktigt att styra flödet genom denna på rätt 
sätt. Nedan följer några punkter som används som regler vid styrningen av en flaskhals 
(Olhager, 2000): 

• Flödets flaskhals styr både materialflödet och lager i systemet och bör därför 
alltid utnyttjas till 100 %.   

• Det är flödet som ska balanseras, inte kapaciteten. Kapaciteten styr, med det är 
flödet som ska maximeras genom flaskhalsen. 

Material-
försörjning 

Intern 
logistik 

Distribution 

Genomloppstid 

Material in Material ut 
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3.2.1 

• En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet. 
Uppstartningstider ska minimeras i en flaskhals och det är viktigt att se till att 
flaskhalsen alltid har material att bearbeta. 

• Summan av lokala optimeringar är inte lika med optimum för det totala 
systemet. Planeringar kan bara göras om hänsyn tas till alla begränsningar 
samtidigt. Kapacitet och prioritering måst studeras samtidigt, inte var för sig. 

3.2 MODELLER 
Olika typer av modeller har varit användbara vid olika faser i undersökningen. 
Modeller som varit intressanta i denna studie är de som är relaterade till kartläggning 
av flöden samt tidsstudier. För att kartlägga och minimera aktiv och passiv tid togs 
ledtidsanalys och principer för tidsreduktion till hjälp. Därtill användes ABC-analys 
för att undersökta om några speciella grupperingar av produkter kunde spåras som 
utgjorde en större belastning för det interna flödet än de övriga. Olika grupperingar av 
produkter kunde vara efter leverantör, typ av produkt eller paketeringssätt. 

LEDTIDSANALYS 
Den totala tiden för en produkt att passera genom ett flöde benämns genomloppstid 
(Olhager, 2000). Denna kan sedan delas upp i flera delar längs produktens väg, vilket 
kallas ledtid. Allmänt kan ledtiden definieras som tiden från behovsidentifikation till 
behovstillfredsställelse (Persson & Virum, 1998). Med ledtidsanalys avses att 
analysera ett informations- eller materialflöde med avsikt att minska den totala tiden i 
flödet. Ett sätt att beskriva flödet är att dela upp det i aktiv och passiv tid. Aktiv tid 
räknas som den tid då någon form av aktivitet utförs, exempelvis bearbetning. Passiv 
tid är den resterande tid då ingen aktivitet sker. Exempel kan vara då produkter ligger i 
buffert innan en maskin eller i lager i väntan på leverans. För att analysera ledtiden i 
flödet efter denna princip så kan ett ledtidsanalysdiagram användas. Ett sådant diagram 
skulle kunna se ut som i Figur 3.3. (Aronsson et al., 2003) 
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3.2.2 

Godsmottagning 
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Utleverans 

Hög- och plocklager 

Aktiv tid 

Passiv tid 

Ledtid 

Genomloppstid

 
Figur 3.3. Ledtidsanalysdiagram. Källa: Aronsson et al., 2003 

Enligt Aronsson et al. (2003) är det främst den passiva tiden som är intressant för att 
reducera den totala genomloppstiden. Det är nämligen inte ovanligt att den överstiger 
99 % av den totala ledtiden.  
 
Persson & Virum (1998) menar att det är lika viktigt att eliminera aktiviteter och 
tjänster som inte skapar värde för kunden som det är att ha hög produktivitet i de 
aktiviteter som gör det. Därför är det exempelvis viktigt med skräddarsydda lösningar 
för olika segment och kunder. Som exempel kan ges en kund som behöver en produkt 
inom en vecka men får den dagen efter som är brukligt för företagets resterande 
kunder. Kostnaden för den snabbare transporten värderas därför inte av kunden vilket 
då är ett slöseri med resurser. Persson & Virum (1998) pekar speciellt på två moment 
för skräddarsydda lösningar. Det första är vikten av att förstå vad kunderna vill ha. En 
sådan kunskap är central för att förstå vad som faktiskt är viktigt att förbättra och 
vidareutveckla ur kundvärdesynpunkt. Det andra är att förstå och känna till vad som är 
kritiska element för kunden och vad som bara är ”bra att ha”, men inte nödvändigt. 
Här gäller det också att se till kundsegments olikheter och deras varierande behov.  

TIDSREDUKTION 
För att reducera tidsåtgången i processer visar Aronsson et al. (2003) på några olika 
principiella åtgärder som kan användas. De tre första åtgärderna bör utföras i ordning 
då det exempelvis inte är någon mening med att integrera två aktivitet om en av dem 
senare ska elimineras. Den sista åtgärden är av en mer allmän karaktär och kan 
användas i kombination med de övriga. 
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Eliminera. Ta bort aktiviteter som inte tillför företaget eller kunden något. Exempel 
kan vara dubbelarbete eller ompaketering av vissa varor. 
 
Förenkla. Förenkla operationer och aktiviteter för att göra de mindre komplexa. 
Exempel kan vara användandet av snabbkopplingar för infästningar eller streckkods-
läsare istället för manuell inmatning av artikelnummer. 
 
Integrera. Sammanföra operationer som utförs var för sig utan att det skapar mervärde. 
Exempel kan vara att en montör själv kontrollerar produktkvaliteten istället för att ha 
en separat kontrollavdelning efter monteringen. 
 
Kommunicera. Effektivisera kommunikationer genom snabbare, säkrare, mer korrekt 
eller mer ändamålsenlig information. Exempel kan vara att tydligt delge sina behov för 
att slippa returer och omarbetningar.  
 
Utöver dessa principer föreslår Persson (1991) ytterligare några grundläggande 
principer för att utveckla processerna: 
 
Reducera eller omfördela ledtid. Med omfördelning menas att reducera ledtiden för 
viktiga produkter på bekostnad av andra, mindre viktiga, produkter. 
 
Reducera osäkerheten. Grundar sig i att desto mindre osäkerhet desto mindre 
säkerhetsmarginaler behövs. 
 
Omfördela eller öka frekvensen. Ökad frekvens innebär att större order delas upp i 
mindre order. På detta sätt tar det då kortare tid för varje order att bearbetas vilket 
reducerar ledtiden. Omfördelning innebär att vissa artiklar får ökad frekvens medan 
andra får minskad frekvens. På detta sätt minskas ledtiden på utvalda artiklar. 
 
Differentiera. Genom att behandla artiklar, kunder och leverantörer olika så kan 
tiderna anpassas bättre till olika förhållanden. 
 
Förstärk den interna och externa integrationen mellan företag och mellan funktioner.  
Lager och buffertar uppstår ofta i skarven mellan olika funktioner och aktörer vilket 
till stor del beror på dålig samordning, integration och styrning. 
 
Principerna som presenterats ovan är till god hjälp då en ledtidsanalys ska genomföras. 
Vilka principer som passar bäst till varje tillfälle skiljer sig emellertid från gång till 
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3.2.3 

gång. Det är dock bra att undersöka så många generella principer som möjligt för att 
sedan välja de som passar bäst. 

ACTIVITY-BASED COSTING  
Activity-Based Costing (ABC) är en metod att spåra direkta och indirekta kostnader 
till en viss grupp, till exempel en produktgrupp eller kundgrupp. Genom att använda 
ABC får många företag bättre kontroll på kostnaderna i de enskilda aktiviteterna 
(Stock & Lambert, 2001). ABC är ett sätt att koppla ihop olika aktiviteter med de 
resurser som de tar i anspråk. Genom att använda ABC kan kostnaderna för 
aktiviteterna spåras till olika produkter, vilket skiljer sig från det traditionella sättet att 
beräkna kostnader. Det mer traditionella sättet är att dela in kostnader i indirekta och 
direkta kostnader, och sedan proportionellt fördela dessa över volymbaserade mått. 
Genom att använda volymbaserade mått blir resultatet felaktigt om de olika 
produkterna inte konsumerar resurserna proportionellt. (Pohlen & La Londe, 1994)  
 
Enligt Liberatore och Miller (1998) bör kostnaderna först spåras till de utförda 
aktiviteterna för att sedan relateras till specifik grupp, exempelvis en kund- eller 
produktgrupp. Det mer traditionella sättet att beräkna kostnaderna är att använda 
kostnadsbaser som direkt lön eller operationstid i maskinen. Användningen av ABC 
började med att tillverkningen började åskådliggöras som en kedja av olika aktiviteter, 
där de dåvarande kostnadsbaserna inte täckte upp hela kostnaden för tillverkningen. 
Istället utökades antalet kostnadsbaser och inkluderade aktiviteter, så som antalet 
mottagningar och avgångar eller antalet orderrader.  
 
I sin artikel beskriver Manunen (2000) en studie som gjorts på 17 företag i Finland. I 
denna studie användes ABC-modellen för att kunna jämföra logistikkostnaderna inom 
de olika företagen. I denna studie framkom att en stor del av logistikkostnaderna 
uppkommer på grund av avvikande order eller situationer, exempelvis panikorder. 
Vidare undersöktes hur mycket antalet orderrader per order påverkar tiden det tar att 
hantera en order. Undersökningen visar att det fanns en tydlig exponentiell ökning av 
tiden per orderrad då en order innehåller en orderrad jämfört med om den innehåller 
flera orderrader. Enligt studien ligger brytpunkten kring sju orderrader, om antalet 
ökar ytterligare påverkas inte tiden per orderrad nämnvärt. Detta gäller de flesta 
funktioner inom logistiken, så som inköp, inleverans, utleverans och försäljning. I 
studien framkom även att cirka en tredjedel av logistikkostnaderna vid inleverans 
uppkommer från order med endast en orderrad, vilket beror på tidigare resonemang 
angående att det finns en startkostnad för varje ny order. (Ibid.) 
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För att kunna använda ABC-modellen krävs det att de olika kostnadsdrivarna 
identifieras och att deras rutiner kartläggs. Kostnaden för de olika kostnadsdrivarna 
ska sedan mätas på en mer detaljerad nivå. Det är viktigt att förstå hur de olika 
kostnadsdrivarna påverkar de andra aktiviteterna, till exempel om de förstärker eller 
reducerar varandra. Genom att bryta ner aktiviteternas resursutnyttjande till en 
detaljerad nivå fås en bild av vilken grupp som tar mest resurser i anspråk. (Pohlen & 
La Londe, 1994) 
 
För att koppla ihop aktivitetskostnaderna med olika grupper, till exempel olika 
produkter eller leverantörer, används en tvåstegsmetod. Det första steget innebär att ta 
fram kostnaderna för de olika aktiviteterna som är relaterade till den studerade 
processen. I det andra steget spåras aktivitetskostnaderna till de olika grupperna som 
konsumerar resurserna. Dessa steg åskådliggörs i Figur 3.4 nedan, där exempel ges på 
olika aktiviteter. (Ibid.)  

 

Aktivitetscenter 1 Aktivitetscenter 2 

Resurs-
kategori 

Aktivitets-
center 

Grupper 

Steg 1 

Steg 2 

Identifiering Ompaketering Transport Inregistrering 

Produkter 

Figur 3.4. ABC-modellens två steg. Källa: Pohlen & La Londe, 1994 

Resurskategorierna består av olika aktiviteter som kräver resurser. Att identifiera dessa 
aktiviteter är det första steget i användningen av ABC-modellen. I det andra steget 
kombineras aktiviteterna ihop med de grupper som valts, exempelvis olika typer av 
produktsegment eller efter indelning av hur många orderrader varje order innehåller. 
(Ibid.) 
 
Att arbeta med ABC-modellen ger ökad visibilitet över hur produkter, kunder eller 
försörjningskanaler konsumerar företagets resurser. Summan av resurskostnaderna blir 
kostnaden för att genomföra nödvändiga aktiviteter, till exempel att tillverka en viss 
produkt. ABC-modellen kan användas för att reducera eller eliminera 
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resursutnyttjande genom att exempelvis minska antalet gånger en aktivitet genomförs, 
eliminera onödiga aktiviteter eller välja ett mindre resurskrävande alternativ. De 
resurser som frigörs kan användas till att öka outputen eller till kostnadsbesparingar. 
(Ibid.)  
 
Det finns vissa begränsningar då ABC-modellen används. För det första innehåller 
modellen endast logistikaktiviteter trots att andra aktiviteter också påverkar logistiken 
och kostnaderna. För det andra innehåller modellen inte exakt information, vilket 
medför att resultaten av analysen inte ska användas som exakta uträkningar, utan mer 
som indikationer på hur kostnadsbilden ser ut. (Dekker & van Goor, 2000) 
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4 PROBLEMATISERING 

 
I detta kapitel används teorierna i det förgående kapitlet för att bryta ner 
syftet till mer hanterbara frågeställningar. Även det studerade systemet 
definieras. 

4.1 DET STUDERADE SYSTEMET 
ELFA fungerar som en mellanhand mellan leverantörer och slutkund och erbjuder 
både en spridningsfunktion och en sortimentsfunktion. Det innebär att företaget köper 
in produkter från leverantörerna och lagerhåller dessa för att kunna erbjuda kunderna 
snabb leverans. Distributionskanalerna kring ELFA ser olika ut beroende på vilken väg 
produkterna tar genom flödet. Somliga produkter levereras från ELFAs lager direkt till 
slutkund medan andra går via ELFAs butiker innan de når slutkunden (se Figur 4.1).  

 
    

Leverantör

ELFA 

Detaljist 

Användare/slutkund 

 
Figur 4.1. ELFAs distributionsnät 

 De olika distributionskanalerna påverkar det interna flödet på ELFA eftersom 
orderkvantitet och antal orderrader skiljer sig åt mellan de olika kanalerna samt genom 
att vissa produkter ska lagerhållas och andra inte. Anledningen till de olika 
distributionskanalerna är att kunna erbjuda kunderna önskad leveransservice så 
kostnadseffektivt som möjligt (Aronsson et al., 2003).   
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Alla materialförsörjningskedjor kan egentligen anses börja vid första förädlingen av en 
råvara och sluta då slutkunden fått sin produkt (Ibid.). Att studera hela denna kedja 
skulle kräva mycket tid. Om hela försörjningskedjan ska kartläggas gäller det att ta 
fram alla relationer som finns bakåt och framåt i kedjan, även om de inte är kritiska 
eller påverkar övriga aktörer i någon större utsträckning. Då ett företags logistik ska 
kartläggas skulle det vara intressant att åtminstone titta närmare på relationerna med de 
leverantörer som har stor inverkan på det studerade företaget, till exempel leverantörer 
av produkter som är en bristvara. På samma sätt skulle det vara intressant att titta 
närmare på företagets viktigaste kunder för att kunna göra förändringar som gynnar 
både det studerade företaget och andra aktörer runt omkring. I denna studie fanns dock 
en begränsande resurs, tiden. Eftersom tiden var begränsad så begränsades även det 
studerade systemet. För att kunna göra en mer detaljerad kartläggning av ELFAs 
internflöde drogs istället systemgränsen vid kajen, både vid inleverans och vid 
utleverans. Det innebär att kartläggningen börjar med att pallarna finns tillgängliga i 
godsmottagningen och slutar med att paketen är redo för utleverans.  
 
Då endast det interna flödet studerats togs inte hänsyn till den yttre effektiviteten, som 
innefattar hur väl företaget är anpassat till omgivningen. Det innebär att det finns en 
risk att förbättringarna inte tillför något värde ur kundens synvinkel, då fokus endast 
ligger på den inre effektiviteten (Aronsson et al., 1988). Gränserna för det studerade 
systemet innebär att faktorer som ligger utanför systemgränsen, till exempel de olika 
distributionskanalerna, påverkar de aktiviteter som ligger innanför systemet. 
Systemavgränsningarna medför att endast konsekvenserna av de yttre faktorerna 
studerades och inte hur de uppkommit. På så sätt finns risk att olika upplägg utanför 
företaget accepterades utan närmare eftertanke, vilket endast skulle kunna ha 
förhindrats genom utökad systemgränsen. Tillgången på tid satte dock stopp för det i 
denna undersökning.  

4.2  PROBLEMDISKUSSION 
Då syftet till rapporten är väldigt generellt så bröts det ner i ett antal frågeställningar 
som sedan kunde bearbetas. Som påminnelse löd syftet: 
 

Syftet är att utarbeta förslag för hur ELFA ska kunna öka sin kapacitet i 
det interna flödet. 
  

Problemet som låg till grund för syftet var att två nya företag skulle integreras i 
verksamheten vilket resulterade i ett ökat internt flöde. Därför önskades en 
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kapacitetsökning men utan någon större ökning av personalstyrkan för att hålla 
kostnaderna nere.  
 
För att bryta ner problemet i hanterbara delar, angreps problemet utifrån ett antal 
frågeställningar, först av en mer generell art men specificerades allteftersom problemet 
bröts ner. I ett första skede utgick arbetet utifrån frågan: 
 

Vilken eller vilka funktioner begränsar flödet? 
 

Då kapaciteten i ett flöde begränsas av flaskhalsar, avsåg frågeställningen att finna den 
funktion som begränsar flödet. Men då funktionerna bygger på varandra så 
begränsades inte sökandet till en specifik funktion då flaskhalsen skulle lokaliseras, 
utan hela verksamheten, inom det studerade systemet, undersöktes. 
 
Eftersom syftet med studien var att öka kapaciteten så hade det varit önskvärt att ta 
fram den maximala kapaciteten för systemet. Inom ELFA är dock den manuella 
kapaciteten styrande, vilket innebär att maxkapacitet endast uppfylls om personalen 
arbetar på sin maximala arbetskapacitet. Det innebär att den maximala kapaciteten i 
flödet är svår att beräkna eftersom arbetskapaciteten skiljer sig avsevärt åt mellan de 
olika individerna, men också deras prestationer från dag till dag. I Diagram 4.1 ses 
tydliga skillnader mellan de tolv plockarna som plockar på samma station.  
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Diagram 4.1. Antal orderrader/dag per plockare 

Snittet för de tolv plockarna ligger på 280 orderrader per person och dag under den 
perioden som tabellen bygger på, men som synes är det möjligt för vissa plockare att 
plocka över 600 orderrader per dag.  
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Det är inte enbart variationer på individnivå i systemet. Antalet orderrader som 
hanteras varierar från dag till dag även på gruppnivå, vilket medför att även gruppens 
kapacitet är svår att beräkna. En maximal kapacitet är dessutom svår att ta fram på 
grund av att även om en person klarar att prestera ett stort antal rader per dag finns det 
inte något som säger att alla personer klarar av att prestera lika mycket. Detta visar sig 
tydligt eftersom personalen behöver i stort sett lika många timmar på sig per dag att 
hinna med dagens orderrader trots att antalet orderrader varierar. Om ett mått för 
systemets möjliga kapacitet hade tagits fram så hade det antagligen funnits många 
felkällor som berott på variationerna i flödet och därför var det inte motiverat att lägga 
ner tid och resurser på att genomföra en kapacitetsberäkning i denna studie.    
 
Mycket av det operativa arbetet som görs på ELFA utförs manuellt och inte av 
automatiserade system. Det innebär att på många ställen i flödet kan kapaciteten ökas 
genom att tillsätta mer personal. Den lösningen skulle dock, enligt direktiven, inte 
användas i första hand. Då heller ingen förändring av befintlig utrustning eller 
affärssystemets grundfunktionalitet fick göras så skulle kapacitetsökningen 
genomföras med hjälp av förbättringar av rutiner och förändringar av flödets 
utformning. 
 
Då flaskhalsen inte kunde lokaliseras genom en kapacitetsberäkning så fick sökandet 
av flaskhalsen utföras på annat sätt. Sökandet inriktades därför efter den funktion som 
hade svårast att hinna med sina uppgifter. Den funktion som lokaliserades var 
uppackningen. Då en helhetssyn eftersträvades för att undvika suboptimering togs 
även godsmottagningen med i undersökningen. Då flaskhalsen hade lokaliserats 
fokuserades frågeställningarna kring funktionerna med frågorna: 
 

Vilka yttre faktorer påverkar funktionerna och dess begränsningar? 
Vilka inre faktorer påverkar flödets begränsningar? 
Vilka fysiska begränsningar finns i funktionerna? 
 

För att finna anledningarna till flaskhalsen kartlades de faktorer som påverkar 
funktionerna. Där var det viktigt att kolla på såväl inre som yttre faktorer. De yttre 
handlade främst om hur väl företaget är anpassat till omgivningen (Aronsson et al., 
2003). Exempel på en yttre faktor till godsmottagningen och uppackningen är hur bra 
samarbete företaget har med sina leverantörer, vilket återspeglas i sättet leverantörerna 
levererar in godset på. Till de inre faktorerna hör de som berör den interna 
verksamheten (Ibid.) De inre faktorerna är avdelningar som har direkt eller indirekt 
påverkan på utredda funktioner samt ingående funktioners inverkan på varandra, intern 
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kommunikation och styrning. Därtill kommer också olika fysiska begränsningarna som 
finns i form av exempelvis transportband och personal. 
 
Då en större förståelse erhållits för hur godsmottagningen och uppackningen fungerar 
utifrån de begränsningar och påverkande faktorer som fanns så påbörjades en analys 
för att utreda vad som kunde förändras för att öka kapaciteten i flaskhalsen. Analysen 
utgick från frågorna: 
 

Är alla aktiviteter nödvändiga? 
Är det någon gruppindelning som är extra problematiskt? 
Görs rätt prioriteringar i funktionerna? 
Är det någon aktivitet som är extra problematisk? 

 
Med ovanstående frågor avsågs att se möjligheter till förändringar i flöde för att öka 
kapaciteten i flaskhalsen. För att utreda flödet bröts det ner i olika grupper för att se 
effekterna av olika egenskaper såsom antal positioner per leverans och leveranser från 
specifika leverantörer. Anledningen till grupperingen var att hitta olika produktgrupper 
som tar en större del av resurser i anspråk än de övriga. (Liberatore & Miller, 1998). 
Därtill söktes möjligheter till att förändra eller eliminera aktiviteter så att 
arbetsmängden skulle minskas i flaskhalsen och på så sätt öka kapaciteten, enligt 
Aronsson et al. (2003). Då problemen var lokaliserades så utreddes orsakerna till dessa 
och därefter utvecklades åtgärdsförslag. 

4.3 UPPGIFTSPRECISERING  
I nedbrytningen av problemet användes olika modeller. Dessa var utformade för att 
finna och åtgärda begränsningarna i flödet. Nedbrytningen av problemet följde stegen i 
ABC-modellen. Identifiering av aktiviteterna är det första steget vid användningen av 
ABC-modellen (Pohlen & La Londe, 1994). Då aktiviteterna och flödet var kartlagda 
så togs kostnaden fram för att utföra dessa aktiviteter. I denna studie blev det mest 
intressant att titta på hur mycket tid de olika aktiviteterna tog i anspråk för att kunna 
minska tidsåtgången för en order. Det som normalt benämns kostnad vid användning 
av ABC-modellen kommer alltså vara tidsåtgången i denna studie. Då tiden hade tagits 
fram så gjordes en koppling mellan vilka olika grupper som utnyttjade mest resurser i 
de olika aktiviteterna. Exempel på dessa grupper är ankomster med endast en position 
eller bristfälligt uppmärkta artiklar. Uppdelning av grupperna skedde utifrån uppvisade 
likheter dem emellan. Som exempelvis kunde uppdelning ske efter antalet orderrader i 
en beställning eller att produkter från en viss leverantör hanterades som en grupp. 
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4.3.1 

4.3.2 

Avslutningsvis undersöktes möjligheterna till att minska dessa gruppers 
resursutnyttjande eller att minimera gruppen. 

KARTLÄGGNING 
Kartläggningen inriktades på att beskriva det interna flödet och de ingående 
aktiviteterna. Vid kartläggningen av aktiviteterna berördes även delar av 
informationsflödet eftersom vissa aktiviteter har som syfte att skapa eller behandla 
information. Detta för att upptäcka om icke relevant information togs fram på något 
ställe i flödet. Den övergripande kartläggningen skapade en bättre förståelse för 
uppgiften och den möjliggjorde en nedbrytningen av problemet.  
 
En successiv nedbrytning användes skedde för de delar av inleveransprocessen som 
ansågs intressanta för vidare beskrivning. Samtliga aktiviteter i flödet kartlades alltså 
inte på grund av att detta skulle ha blivit mycket tidskrävande att genomföra. Vid 
nedbrytningen av flödet delades de olika nivåerna upp i avdelningar, funktioner och 
aktiviteter, vilket åskådliggörs i Figur 4.2. 

Paketering Godsmottagnin
g

Inlagring Plockning 
Inleverans Utleverans 

Avdelningar

Funktioner

Aktiviteter

 
Figur 4.2. Aktivitetsnedbrytning 

FRAMTAGNING AV TIDSÅTGÅNG 
Steg två i ABC-modellen innebär att ta fram kostnaden för att utföra en aktivitet 
(Pohlen & La Londe, 1994). I denna studie innebar det att ta fram tidsåtgången för de 
olika aktiviteterna. Framtagning av tidsåtgången för samtliga aktiviteter skulle vara 
mycket resurskrävande och var därför inte motiverat i denna studie. 
 
Den totala genomloppstiden i materialflödet kan delas upp i aktiv och passiv tid enligt 
Aronsson et al. (2003). Den framtagna tidsåtgången för att utföra aktiviteterna gav den 
aktiva tiden i funktionen medan den passiva tiden utgjordes av olika väntetider. Då 
både den aktiva och den passiva tiden togs fram gavs en tydligare bild av de olika 
tidsförhållandena i flödet. Även om syftet med denna rapport inte var att korta 
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4.3.3 

4.3.4 

genomloppstiden var det av visst intresse att även titta närmare på möjligheterna att 
korta ner den passiva tiden. En lång passiv tid innebär långa kötider för produkterna. 
Dessa förseningar blir extra negativa då det är tidkritiska artiklar som blir försenade, 
vilket även påverkar andra funktioner i kedjan. 

GRUPPERING 
Det andra steget vid användning av ABC-modellen var att identifiera aktiviteterna 
(Pohlen & La Londe, 1994). Detta steg innebar att en koppling mellan olika grupper 
gjordes för att kartlägga vilka grupper som utnyttjade mest resurser i de olika 
aktiviteterna. Gruppindelningen baserades till största del på egenskaper som påverkar 
hanteringen av gods. Exempel på grupper är ankomster med en position eller artiklar 
som är bristfälligt uppmärkta. Grupperna kan alltså variera beroende på vilka kriterier 
som är relevanta att titta.  Då dessa grupper identifierats lades fokus på att dels minska 
gruppernas resursutnyttjande i aktiviteten men också se om möjlighet fanns att 
reducera den gruppen. 

TIDSREDUCERING 
Efter att kartläggningen med tillhörande nedbrytning och tidmätning genomförts, 
fortsatte arbetet med att finna orsaker och lösningar till de problem som påträffats. 
Arbetet fokuserades då till problem kopplade till flaskhalsen, eftersom den enligt 
Olhager (2000) är styrande i materialflödet. Enligt honom är en förlorad timme i 
flaskhalsen en förlorad timme för hela systemet. Vid analys av vilka åtgärder som 
kunde genomföras togs ett antal tillvägagångssätt för tidsreduktion till hjälp, 
presenterade av Persson (1991). Exempel på sådana åtgärder är differentiering av 
produkter, reducering av osäkerheten eller förstärkning av den interna och externa 
integrationen. 

4.4 AVGRÄNSNINGAR 
Enligt definitionen av logistik innefattar begreppet en rad olika aktiviteter och 
ansvarsområden (Persson & Virum, 1998). I denna undersökning kartlades och 
analyserades huvudsakligen det fysiska materialflödet. Eftersom detta skedde genom 
en nedbrytning av aktiviteterna kartlades även till viss del informationsflödet eftersom 
vissa aktiviteter utförs i syfte för att bearbeta information och sprida den vidare. Då en 
heltäckande kartläggning av informationsflödet inte gjordes på grund av tidstillgång så 
avgränsas det informationsflöde som inte är av direkt betydelse för det interna flödet. 
Effekterna av denna avgränsning blev inte påtaglig eftersom syftet med arbetet var att 
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möjliggöra en kapacitetsökning i det interna flödet. Kapaciteten är främst beroende av 
hur stor tidsåtgången är för de olika aktiviteterna och detta har inte avgränsats bort.  
 
I denna studie behandlades i första hand det normala flödet samt återkommande 
störningar, vilket innebar att rutiner kring engångsföreteelser inte undersöktes. Utan 
denna avgränsning skulle mycket resurser ha lagts på förändringar som inte påverkar 
det vardagliga arbetet, vilket skulle innebära att de tidsbesparingar som hade uppnåtts, 
inte haft samma genomslagkraft. Risken med denna avgränsning var att tidskrävande 
moment inte beaktats, vilket i sin tur påverkar kapaciteten. Viktigast var dock att 
utreda det normala flödet eftersom detta påverkar kapaciteten mest.  
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5.1.1 

5 METODBESKRIVNING 

 
I detta kapitel beskrivs hur undersökningen genomförts för att uppfylla 
syftet. Valet av form på studien, använda metoder och studiens 
genomförande beskrivs i denna del av rapporten.  

5.1 TYP AV STUDIE 
Olika undersökningar kan ha skilda arbetsgångar beroende på vilken typ av studie det 
är som ska genomföras. Utifrån kunskapsområdet kring uppgiften och syftet med 
undersökningen antar undersökningen en viss form. Hur uppgiften sedan angrips beror 
på valet av synsätt, vilket i sin tur påverkar hur det studerade systemet beskrivs.  

UNDERSÖKNINGSFORM 
Studien på ELFA var en fallstudie, vilket innebär att inga jämförelser gjorts med 
liknande företag. Det innebär att influenser utifrån inte erhållits i lika stor utsträckning 
som om en bred studie, där flera system undersöks, skulle ha genomförts. I och med att 
studien var en fallstudie lades alla resurser på att arbeta fram förbättringsförslag som 
gynnar enbart ELFA, vilket var i linje med studiens syfte.  
 
Den mängd kunskap som finns samlad inom ett forskningsområde påverkar valet av 
formen på den studie som ska genomföras. Explorativa, undersökande, studier 
används då det finns lite kunskap inom området och grundläggande förståelse söks. 
Deskriptiva, beskrivande, studier används när det finns grundläggande kunskap inom 
och förståelse för området och målet är att beskriva men inte förklara relationer. 
Explanativa, förklarande, studier kan användas då djupare kunskap och förståelse söks 
samtidigt som både beskrivning och förklaring ges. Normativa studier används då det 
redan finns viss kunskap inom och förståelse för forskningsområdet och då målet är att 
ge vägledning och föreslå åtgärder. (Björklund & Paulsson, 2003) 
 
Studien på ELFA var huvudsakligen normativ. Detta beror på att studien i grova drag 
handlade om företagets materialflöde, vilket är ett område där det redan finns en 
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5.1.2 

mängd kunskap samlad. Målet med undersökningen låg också i linje med en normativ 
studie eftersom arbetet ledde fram till förbättringsförslag.  
 
En studie kan ha en kvalitativ eller en kvantitativ inriktning. Enligt Patel och 
Davidsson (1991) beskriver beteckningarna ”kvantitativ” och ”kvalitativ” sättet den 
insamlade informationen bearbetats och analyserats. Vid kvantitativ inriktning 
används statistiska bearbetnings- och analysmetoder, och vid kvalitativ inriktning 
används verbala analysmetoder. Kvalitativa studier används för att skapa en djupare 
förståelse för det studerade systemet (Björklund & Paulsson, 2003). Winter (1973) 
uttrycker detta enklare genom att säga att kvantitativa data är data i form av siffror och 
kvalitativ data är mjukare, mer sensibel. Hon menar även att kvalitativa data kan 
användas för att skapa en överblick över ett problemområde, som inte kan ges med 
endast kvantitativ data. 
 
Patel och Davidsson (1991) anser att inriktningarna kvantitativ och kvalitativ förenas 
vid de flesta studierna. En studie som i huvudsak är kvantitativ har ofta inslag av 
verbal analys. Kartläggningen av ELFAs interna flöde genomfördes med olika former 
av datainsamling och därav användes både kvalitativ och kvantitativ data. Vid 
exempelvis utdrag ur affärssystemet erhölls kvantitativ data, medan informationen om 
rutinerna var kvalitativa. Analysen av data var både kvalitativ och kvantitativ. I första 
skedet gjordes en kvantitativ analys av insamlad data och sedan tolkades det 
kvantitativa resultatet kvalitativt.  

VAL AV SYNSÄTT 
Större delen av denna utredning är en systemanalys. En systemanalys innebär enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) att ett verkligt system avbildas i en modell utan att förändra 
det verkliga systemet. De interna och de externa faktorerna som påverkar systemet tas 
fram och faktorernas relation till varandra och till helheten undersöks. 
 
En systemanalys utgår från det så kallade systemsynsättet, som betyder att stor vikt 
läggs vid helheten och relationen mellan de ingående delarna i det studerade systemet 
(Gustavsson et al., 1982) En undersökning där systemsynsättet används försöker 
förklara verkligheten objektivt, men helheten anses vara skild från – och oftast mer än 
– summan av delarna (Björklund & Paulsson, 2003). ELFAs interna flöde från 
inleverans till utleverans sågs som det studerade systemet som byggdes upp av 
funktioner så som godsmottagning och paketering. De ingående aktiviteternas 
påverkan på varandra är viktigt att ta hänsyn till för att betona synergieffekterna. Detta 
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är anledningen till varför hela ELFAs interna flöde kartlades, och inte bara utvalda 
funktioner.     
 
Ett alternativt synsätt är att använda ett analytiskt synsätt som innebär att verkligheten 
beskrivs så objektiv och fullständig som möjligt. Vid detta synsätt tas ingen hänsyn till 
den subjektiva åskådningen och kunskapen anses vara oberoende av observatören. 
Verkligheten ses som en helhet som kan delas upp i olika delar, där summan av 
delarna är lika med helheten. (Björklund & Paulsson, 2003)  
 
Anledningen till att ett analytiskt synsätt inte valdes i denna studie var att relationerna 
mellan de olika delarna i det studerade systemet var viktiga att beakta. Studien var 
heller inte helt oberoende av kunskapen hos observatörerna, som även gjorde en 
subjektiv bedömning av delar av flödet.   

5.2 VALIDITET OCH RELIABILITET 
Vid all insamling av information är det viktigt att vara medveten om att det som avses 
att mätas verkligen mäts och att den insamlade informationen är tillförlitlig. Detta 
kallas validitet och reliabilitet (Winter, 1973). Låg validitet samt låg reliabilitet bygger 
båda två på mätfel och uppstår genom brister i mätmetoden (Lekwall & Wahlbin, 
2001). Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att det 
inte enbart går att koncentrera sig på det ena. Fullständig reliabilitet är en förutsättning 
för fullständig validitet (Patel & Davidsson, 1991). 

VALIDITET 
God validitet innebär att det som avses att undersökas är det som undersöks. Enligt 
Winter (1973) finns det i stort sett två metoder för att bedöma validiteten:  

• Inre validitet innebär att mätinstrumentet är konstruerat på ett sådant sätt att 
det stämmer överens med definitionen av den mätta variabeln. Det gäller att 
mätinstrumentet täcker hela det området som ska undersökas, varken mer 
eller mindre. 

• Yttre validitet innebär att de resultat som fås med hjälp av mätinstrumentet 
stämmer överens med de resultat som fås av en annan mätmetod som ska 
mäta detsamma. 

 
Det finns olika metoder för att bedöma en studies validitet. Till exempel kan personer 
som är insatta i problemet få uttala sig om vad de anser om de mätningsmetoder som 
används. (Lekwall & Wahlbin, 2001) Ett annat sätt att öka validiteten är att samla 
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information från flera olika perspektiv, så kallad triangulering. Detta kan göras genom 
att använda flera olika metoder för att undersöka en och samma företeelse. Metoderna 
som används kan exempelvis vara olika böcker eller respondenter då data samlas in 
(Björklund & Paulsson, 2003). 
 
I denna studie bedömdes validiteten med hjälp av de personer, som förutom 
författarna, var insatta i problemet. Dessa var främst uppdragsgivaren på företaget, 
handledaren på Tekniska Högskolan samt opponentgruppen. Samtliga personer har 
goda kunskaper inom detta kunskapsområde, vilket gjorde deras granskning noggrann 
och kritisk. Även triangulering i form av informationssamlande från ett flertal håll 
användes för att öka studiens validitet.  

RELIABILITET 
Reliabilitet anger i hur hög grad resultaten från en mätmetod påverkas av tillfälligheter 
(Winter, 1973). God reliabilitet innebär med andra ord att mätningen görs på ett 
tillförlitligt sätt (Björklund & Paulsson, 2003). Om en undersöknings reliabilitet är hög 
fås samma, eller ett snarlikt, värde varje gång undersökningen görs om. Det finns 
många olika faktorer som kan påverka reliabiliteten, till exempel stress, distraherande 
omgivning eller svårigheter vid användning av mätinstrumenten. (Lekwall & Wahlbin, 
2001)  
 
I denna studie ökades reliabiliteten genom att tidmätningar genomfördes ett flertal 
gånger per aktivitet. Om den uppmätta tiden inte skiljde sig nämnvärt mellan de olika 
mätningarna kunde reliabiliteten i mätningen anses vara tillfredställande. Intervjuer 
genomfördes med ett flertal personer som är insatta i det interna flödet på ELFA. De 
insatta personerna har olika arbetsuppgifter inom företaget och ser problem och 
möjligheter från olika perspektiv. Om samma information kommer fram vid samtliga 
intervjuer ansågs reliabiliteten vara god.  

5.3 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Studiens genomförande delades in i tre olika faser: idéfas, kunskapsfas och 
fördjupningsfas. I dessa faser bröts flödet ner till en mer detaljerad nivå för att gå 
djupare i det område som ansågs vara intressantast ur problemsynpunkt. 
 
I de olika faserna är det vanligt att använda olika typer av metoder för datainsamling 
(Björklund & Paulsson, 2003). Vilka metoder som användes i de olika faserna i denna 
studie framgår av Figur 5.1. De valda metoderna kompletterade varandra på ett bra sätt 
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5.3.1 

och gjorde det möjligt att uppfylla syftet under den tid som fanns utsatt för 
undersökningen. I beskrivningen och utvärderingen av nuläget beskrivs mer i detalj 
vilka datainsamlingsmetod som använts för att ta fram presenterad data. Där framgår 
det även under vilka perioder informationen är insamlad.   
 

 
Figur 5.1. De olika faserna i undersökningen. 

IDÉFASEN 
I idéfasen arbetades en teoretisk referensram fram för att ge en generell teorigrund att 
arbeta utifrån. Även grundfakta kring ELFAs flöde togs fram för att ge förståelse för 
företaget. I denna fas planerades det fortsatta arbetet för att kunna uppfylla syftet med 
studien.  
 
Datainsamlingsmetod i idéfasen 
I idéfasen användes till en början litteraturstudier för att skapa förståelse för 
materialflöden genom företag av ELFAs typ. Fördelen med litteraturstudier är att 
mycket information inhämtas under relativt kort tid. Litteraturstudier är ofta en hjälp 
för att kartlägga existerande kunskap inom ett område för att bygga upp en teoretisk 
referensram. Nackdelen är att informationen är sekundärdata och då framgår det inte 
alltid exakt med vilka metoder och i vilket syfte informationen är framtagen. Det är 
därför viktigt att alltid ifrågasätta informationen och den egna användningen av 
materialet. (Björklund & Paulsson, 2003) 
 
Litteraturstudier användes i denna studie för att definiera begrepp och arbetsmetoder 
samt ge teoretisk bakgrund till problemområdet. Den mesta litteratur som användes i 
planeringsstadiet av denna undersökning är relativt övergripande och kan appliceras på 
de flesta system. En nackdel med att använda den typen av litteratur var att teorin i 
vissa fall var svår att koppla ihop med det system som studerades i denna 
undersökning. Det var därför viktigt att ta del av ett flertal referensers beskrivning av 
teorin för att undvika missuppfattningar.  
 

Idéfas Kunskapsfas Fördjupningsfas 

Intervjuer 
Litteraturstudier 

Intervjuer 
Observationer Observationer 
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5.3.2 

I idéfasen användes även intervjuer för att skapa en grundläggande förståelse för det 
studerade systemet. De intervjuer som genomfördes hade låg standardisering, vilket 
innebär att frågorna till viss del formulerades under intervjuerna (Patel & Davidsson, 
1991). Intervjuerna kan även beskrivas som ostrukturerade eftersom intervjuarna fick 
stor frihet i tolkningen av svaren. För att öka reliabiliteten av intervjuerna ställdes ofta 
samma fråga till olika personer för att minska risken för misstolkningar av svaren.   

KUNSKAPSFASEN 
Under kunskapsfasen gällde det att besvara frågan om vilken funktion som begränsar 
flödet på ELFA. Till en början delades flödet in i fyra olika avdelningar: 
godsmottagning, inlagring, plockning och paketering. Denna indelning var från början 
grov men bröts sedan ner i och med att de olika funktionerna beskrevs, vilket utgjorde 
studiens kartläggning. Syftet med denna kartläggning var att få förståelse för hur det 
interna flödet på ELFA är uppbyggt. Kunskapsfasen kan likställas med framtagningen 
av resurskategorierna i ABC-modellen. Kartläggningen gav att resurskategorierna 
inom den del av flödet som tog mest resurser i anspråk, vad gäller tid, var den del som 
fördjupningen skulle ligga inom.   
 
Datainsamlingsmetod i kunskapsfasen 
I kunskapsfasen användes mer standardiserade intervjuer eftersom det under idéfasen 
uppkommit mer specifika frågor kring flödet på ELFA. Struktureringen var dock den 
samma som i idéfasen, vilket innebar att intervjupersonerna hade möjlighet att själva 
tolka svaren (Winter, 1973). Syftet med dessa intervjuer var att samla in information 
kring de fyra avdelningarna för att sedan kunna ta beslut om var i flödet fördjupningen 
skulle ske. Frågorna som ställdes handlade till största delen om hur arbetsrutinerna 
fungerar. 
 
Observationer användes i kunskapsfasen för att skapa förståelse för det interna flödet 
på ELFA. Observationerna var ostrukturerade eftersom syftet med dem var att samla 
in så mycket information som möjligt om det studerade området (Patel & Davidsson, 
1991). Att använda sig av observationer är ofta tidskrävande, men ger många gånger 
det bästa resultatet vid insamling av information (Lekwall & Wahlbin, 2001). 
Eftersom tiden var begränsad i detta arbete användes de arbetsrutiner, som finns 
dokumenterade på ELFA, som komplement till observationerna för att beskriva arbetet 
på ELFA.  
 
Risken med att använda observationer är att avvikande händelser inte fångas in 
eftersom de eventuellt inte uppstår under tiden för observationen (Patel & Davidsson, 
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5.3.3 

1991). Observationerna i denna studie kompletterades dock med de skriftliga 
arbetsrutinerna, vilket medförde att även rutinerna kring de avvikande händelserna 
kunde beskrivas utan att de uppstått under observationen. I denna fas av arbetet 
observerades samtliga avdelningar för att få en heltäckande kartläggning. Syftet med 
observationerna var även att kontrollera att arbetsgången var den samma som den som 
beskrivs i ELFAs arbetsrutiner. 

FÖRDJUPNINGSFASEN 
I fördjupningsfasen fokuserades det på att hitta orsaker och samband som inte synts i 
den första kartläggningen. Inom fördjupningsfasen låg både steg ett och två i ABC-
modellen, vilket innebar att kostnaden för aktiviteterna togs fram och sedan kopplades 
till olika grupper. De olika grupperna som tidsåtgången beräknades för var till exempel 
inleveranser med endast en position eller dåligt uppmärkta artiklar. 
 
I denna fas utreddes även möjligheterna till tidsreduktion med hjälp av de åtgärder 
som Aronsson et al. (2003) beskriver. Förbättringsförslagen byggde sedan på att den 
tidsreducering som uppnås vid en eventuell förändring möjliggör en högre kapacitet i 
flödet (Pohlen & La Londe, 1994).  
 
Datainsamlingsmetod i fördjupningsfasen 
I fördjupningsfasen användes i stort sett enbart strukturerade observationer. Denna typ 
av observation innebär att det i förväg bestäms vilka beteenden och aktiviteter som ska 
observeras (Patel & Davidsson, 1991). Observationerna i fördjupningsfasen bestod av 
tidsstudier för att kartlägga tidsåtgången av olika aktiviteter. Den formen av 
observation kan ibland upplevas som negativ av de studerade personerna, vilket i sin 
tur kan medföra att utfallet av tidsstudien inte helt överensstämmer med verkligheten 
(Olhager, 2000). Vid tidsstudierna i denna studie upplevdes de observerade personerna 
vare sig uppleva stress eller vara motsträviga mot observationen, vilket bör öka 
tillförlitligheten i resultatet. 
 
I fördjupningsfasen har även affärssystemet använts för att ta fram användbar data. 
Dessa data spänner över en längre tidsperiod jämfört med data som samlats in vid 
observationerna och ger därför mer tillförlitliga siffror. Insamlandet av data från olika 
håll medförde att tillförlitligheten i resultatet ökades. 
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5.4 METODKRITIK 
Den tidsrestriktion som fanns under arbetets gång medförde att det inte var möjligt att 
göra en djupgående analys av samtliga funktioner inom företaget. Eftersom valet blev 
att titta närmare på inleveranssidan finns risk att viktiga områden inom utleveranssidan 
utelämnades.  
 
Vid tidsmätningarna som gjordes i uppackningsstationen klockades en förhållandevis 
liten mängd ankomster, vilket kan ha medfört att resultatet inte var representativt för 
samtliga ankomster. Syftet med tidsstudien var dock inte att få ut ett exakt värde för 
uppackningstiden, utan endast för att kontrollera rimligheten i de tider som fåtts ur 
affärssystemet. Det innebär att ingen djupare analys gjorts av tiderna från 
tidsmätningen och därför har urvalsgruppens storlek inte så stor betydelse  
 
I planeringsstadiet av studien var det inte specificerat var i flödet fördjupningen skulle 
ske. Det medförde svårigheter att ta fram en specifikation på data som sedan skulle 
används vid analysen. Följden av detta blev att endast stickprov kunde göras i vissa 
fall på grund av tidsåtgången att ta fram nödvändig information. Det finns alltså en 
risk att de stickprov som togs inte är generaliserbara för hela flödet.  
 
Kartläggningen och analysen i studien omfattade enbart konsekvenserna av faktorer 
som låg utanför systemet och inte orsakerna till dem. Det innebar att det var svårt att 
ge konkreta förbättringsförslag till de problem som finns eftersom orsaken till dem inte 
var helt utredd.  
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6 BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV NULÄGET 

I följande kapitel kartläggs ELFAs interna flöde vilket följs av en mer 
detaljerad nedbrytning av utvalda delar. Texten innehåller förhållandevis 
många diagram och siffror och därför sker en viss utvärdering redan i 
detta kapitel för att öka läsförståelsen.  
 
Generellt har vi valt att kalla de orderrader som är kopplade till ELFAs 
beställningar för positioner för att undvika förväxling med ordet orderrad, 
som vi istället har kopplat ihop med sändningarna ut mot ELFAs kunder. 

6.1 KARTLÄGGNING AV FLÖDET 
Syftet med kartläggningen var att hitta den begränsande funktionen för att på så sätt 
identifiera flödets flaskhals. I kartläggningen togs främst hänsyn till de inre faktorerna 
och de fysiska begränsningarna. En bedömning gjordes även av möjligheten att göra 
förändringar för att förbättra flödet. 
 
Kartläggningen bestod i ett första skede av intervjuer med lagerpersonal, observationer 
av den operativa verksamheten och studie av arbetsrutiner med hjälp av internnätet. 
Därtill kom intervjuer med olika arbetsledare och chefer för att få deras syn på 
verksamheten. Den insamlade informationen kompletterades sen med data hämtat från 
affärssystemet. Informationen kommer att presenteras i funktionsordning med en 
inledande arbetsbeskrivning följt av en mer kvantitativ beskrivning med visst 
analytiskt innehåll. Sist kommer en utvärdering av den insamlade informationen, vilket 
leder fram till arbetets fortsatta inriktning. 
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6.1.1 GODSMOTTAGNING 

Figur 6.1. Godsmottagningens placering 

Paketering 

Plockning 

Godsmo

Inlagring 

ttagning 

Avvikelse- 
funktionen 

Uppackningen 

 
Sorteringen 

Monteringen Höglagret 

Plocklagret 

Mottagningen 

Godsmottagningen består av 
mottagning och uppackningen. Då 
dessa funktioner är relativt fristående 
kommer dessa att presenteras separat. 
 
Mottagning Nyhets- 

registreringen 

Paketeringen 

Det interna flödet genom ELFA 
börjar då godset ankommer till kajen. 
Där ska godset kontrolleras, 
registreras och sorteras. Kontrollen  
inbegriper att godset inte är 
fraktskadat och att antalet kollin samt 
vikten stämmer överens med 
fraktsedeln. Därefter 
ankomstregistreras godset i 
affärssystemet. Vid registreringen noteras information om datum, tid, vikt, antal kollin, 
antal pallar och fraktbolag. Därefter sätts en lapp med ankomstnumret på godset, vilket 
kopplar ihop kollit eller pallen med leverantören. Ankomstnummer ska senare 
möjliggöra intern spårning då behov av detta uppstår. Registreringen an§ olika 
artiklarna ska belastas med.  
 
Utvärdering av mottagningen 
I godsmottagningen jobbar i dagsläget två personer med inleverans respektive 
utleverans. Inleveranserna sker främst mellan klockan 09.00 och 12.00 medan 
utleverans sker mellan klockan 15.00 och 19.00. Då en stor mängd av ankomsterna 
kommer under kort tid blir gods ofta stående på kajen i väntan på registrering. 
Förmiddagen är bemannad med enbart en person, då de två går om lott, vilket 
ytterligare förlänger kötiden. Därtill kommer stora variationer i antalet ankomster och 
inlevererade positioner från dag till dag. Under september till mitten av november 
2004 uppmättes ett snitt på 78 ankomster innehållande sammanlagt 408 positioner i 
medel per dag. Variationerna var dock stora, se Diagram 6.1, vilket leder till 
ytterligare förlängda tider som godset får ligga i väntan på kajen.  
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Diagram 6.1. Antal inkomna positioner per dag från september till mitten av november  2005. 

Det uppsatta målet är att 60 % av de inkomna positionerna ska packas upp samma dag 
som det ankommit, men detta mål blir svåruppnått på grund av variationerna i 
inleveranserna och lång väntetid för ankomstregistrering. Variationerna innebär även 
en väldigt skiftande arbetsbelastning på personalen då det vissa dagar kan komma in 
tre gånger så mycket gods som dagen innan. 
 
Uppackning 
Det ankomstregistrerade godset kommer huvudsakligen in via en transportbana som 
leder till någon av de 12 uppackningsstationerna. Vid sidan av transportbanan finns 
även två uppackningsstationer där skrymmande gods hanteras. Skrymmande gods 
utgörs av order på flera pallar eller som är för stora eller tunga för att kunna köras på 
transportbanan. 
  
Då en uppackare tar emot godset packas först produkterna upp ur kartongen för att 
sedan kunna identifieras mot den följesedel som leverantören skickat med. Om artikeln 
inte är identifierbar ska den skickas till avvikelsefunktionen för ytterligare 
undersökning. Då artikeln är identifierad görs en kontroll av kvantiteten och 
kvaliteten. I uppackningen används så kallad allkontroll som innebär att ett kolli per 
artikelslag och leverans skall kontrolleras. Om fel påträffas ska godset skickas till 
avvikelsefunktionen för kontroll och åtgärd. När artikeln blivit kontrollerad ska den 
registreras i affärssystemet. Vid inregistrering ger affärssystemet förslag på lämplig 
delkvantitet som artikeln ska lagras i, vilket innebär att rätt mängd av artikeln läggs i 
plocklagret. Delkvantiteten kallas kvant och motsvarar 16 veckors förbrukning i 
plocklagret. Då den inlevererade mängden består av mer än en kvant ska det antal som 
överskrider kvanten lagras in i höglagret. Då den lagerhållna mängden är stor 
lagerhålls två lådor med vardera 16 veckors förbrukning och resterande mängd 
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förvaras i ursprungsförpackningen. Efter att artikeln delats upp i delkvantiteter märks 
lagringsenheten upp med en etikett för att kunna möjliggöra identifierad vid plockning. 
På etiketten finns information om artikelnummer, kvantitet och lageradress. 
 
Utvärdering av uppackningen 
För att leveranserna ut till kund ska fungera tillfredställande måste plocklagret fyllas 
på så att det aldrig blir tomt på artiklar. I praktiken är det svårt att styra lagret perfekt, 
men en väl avstämd uppackningsfunktion skapar gynnsammare förutsättningar för att 
bristerna kan minimeras. I dagsläget lider stationen dock av en skiftande beläggning 
och problem med gods som vållar extra besvär, vilket skapar köer och förseningar i 
inleveransen till plocklagret.  
 
I uppackningen låg snittet på närmare 45 uppackade positioner per person och dag 
under månaderna januari till november 2004. Antalet positioner som packas upp per 
dag varierar dock kraftigt över månaden, vilket kan ses i Diagram 6.2. Förklaringar till 
variationerna kan exempelvis vara att inleveranserna är ojämna, personalfrånvaro eller 
svåruppackat gods.  
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Diagram 6.2. Det totala antalet uppackade positioner per dag från 1 september till 15 
november 2004. 

De ojämna inleveranserna resulterar i att det vissa dagar kan ligga flera dagars köer 
med ouppackat gods medan det under andra dagar kan vara tomt i uppackningen. 
Variationerna i arbetsbelastningen gör det svårt att få ett jämnt kapacitetsutnyttjande 
och då också en effektiv uppackning.  
 
Förutom ojämna inleveranser så är det främst problem med svåruppackat gods som 
stör ett jämnt och effektivt arbete. Svåruppackat gods kan vara i form av att artiklarna 
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är dåligt uppmärkta, vilket får till följd att det tar onödigt lång tid att identifiera dem. 
Även förpackningarna kan ställa till med mycket merarbete, då det kan vara 
ofördelaktigt paketerat eller att en och samma artikel är förpackad i många olika paket. 
Ibland har också leverantörer antingen levererat fel artikel eller fel kvantitet. Beroende 
på felets omfattning tar det extra tid för dem som packar upp, även att det finns en 
speciell funktion för avvikelser där artiklar av denna typ ska hanteras. 

6.1.2 INLAGRING 

Paketering 

Plockning 

Godsmottagning 
Mottagningen 

Uppackningen 

Inlagring 

Avvikelse- 
funktionen  

Sorteringen 

Monteringen Höglagret 

Plocklagret 

Nyhets- 
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Paketeringen 

I sorteringen kommer gods från både 
uppackningsstationen och höglagret. 
Godset från uppackningsstationen 
kommer på pallar som innehåller 
artiklar som ska till plocklagret och 
artiklar som ska lagerhållas i 
höglagret. Sorteringens uppgift är att 
sortera ut de artiklarna som ska direkt 
till plocklagret och placera de 
resterande artiklarna i höglagret. 
Sorteringen sköter även påfyllningen 
av plocklagret. Då lagernivån i 
plocklagret understiger 20 % av 
kvanten, det vill säga då det finns 
drygt tre veckors förbrukning kvar, får 
sorteringen ett uppdrag via affärssystemet om att plocka ut en kvant av artikeln från 
höglagret och fylla på i plocklagret. Även en del artiklar plockas direkt från höglagret. 
Exempel på sådana artiklar kan vara skrymmande eller stöldbegärligt gods som inte 
finns i plocklagret utan endast lagerhålls i höglagret. 

Figur 6.2. Inlagringens placering 

 
Från uppackningen och höglagret kommer även artiklar som ska förpackas i 
kundanpassade förpackningar eller monteras ihop med en annan artikel. Detta görs i 
monteringen i samband med påfyllningen av plocklagret.  
 
Utvärdering av inlagringen 
Inlagringen fungerar i stort sett som en knutpunkt mellan inleverans och utleverans. 
Dess kapacitet beror av vad godsmottagningen hinner med, kombinerat med vad 
transportbanor och höglager klarar av i antalet rörelser. Möjligheter till förändring i 
inlagringen är dock begränsade då direktiven säger att utrustning inte får förändras 
samtidigt som inlagringen i dagsläget inte är någon flaskhals.  
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Till monteringen går enbart vissa produkter på dess väg ut till plocklagret. Någon 
direkt begränsning finns inte, utan kapaciteten är i stort sett proportionell mot 
personalstyrkan. 

6.1.3 PLOCKNING 
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Efter att en order har lagts hos 
försäljningsavdelningen så skapas en 
transportorder som ligger som 
underlag för plockningen. Plockarna 
bearbetar sedan dessa transportorder i 
tur och ordning vid respektive station. 
Plockning påbörjas genom att vid 
datastationen förebereda för körning 
av stor eller liten batch. Skillnaden 
mellan dessa är att en stor batch 
plockas på flera plockstationer medan 
en liten batch plockas enbart på en. 
Vid stor batch fylls vagnen med 9 
backar medan vid liten batch fylls 
vagnen med 24 mindre lådor. Då 
plockrundan påbörjas fylls plockvagnen först med redan påbörjade order och därefter 
med nya. Därefter skrivs plocketiketter ut. Vid utskrift fås också information om 
eventuell deadline eller speciella anvisningar.  

Figur 6.3. Plockningens placering 

 
Då ordern ska plockas söks först lageradress upp enligt plocketiketten. Kontroll sker 
att lageradressen och artikelnummer överensstämmer med plocketiketten. Därefter 
plockas angivet antal artiklar, förpackningar eller rullar som står på plocketiketten och 
läggs sedan i avsedd transportback. Om plockaren upptäcker att antalet på 
plockplatsen inte räcker, ska han eller hon se efter i affärssystemet om materialet finns 
på ytterligare en lageradress i plocklagret. Systemet kan användas för att se när 
materialet blivit påfyllt eller skickat till adressen. Om materialet inte finns i 
plocklagret så får det beställas från höglagret. Därefter placeras den ofullständiga 
transportordern på en vänthylla där den får stå tills avsedd artikel har plockats ut ur 
höglagret. 
 
Efter att ordern plockats klart ska plockaren kontrollera att antalet orderrader stämmer. 
Om en order inte ska vidare till ytterligare stationer ska samtliga orderrader 
kontrolleras med avseende på antal och materialnummer samt kontroll av att korrekt 
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fraktsätt är angivet. De färdigplockade orderna klarsignaleras därefter och skickas 
vidare till paketeringen.  
 
Utvärdering av plockningen 
Plocklagret är strategiskt indelat i olika stationer för att få en så effektiv plockning som 
möjligt. Här skiljs på artiklar som passar för fast position, ESD artiklar och vanliga 
artiklar med olika plockfrekvens. De frekvensindelade artiklarna är uppdelade i låg-, 
mellan och högfrekventa samt strategiska. Frekvenserna är indelande på följande sätt: 

Lågfrekventa: 0-12 rader/år 
Mellanfrekventa: 13-50 rader/år 
Högfrekventa: 51-200 rader/år 
Strategiska:  200- rader/år 

 
Efterfrågan som styr plockningen varierar till viss del, se Diagram 6.3, men 
variationen är dock mindre i jämförelse med inleverans. Plockfunktionen tycks inte 
heller ha några större problem med de variationer som finns i dagsläget. Detta kan till 
viss del förklaras med de möjligheter till övertid som finns i plockstationen. Om alla 
order inte är färdigplockade innan klockan 19.00 så kan övertid beordras tills att allt är 
färdigplockat, vilket dock inte behöver användas speciellt ofta.  
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Diagram 6.3. Efterfrågan från kund baserat på tidsperiod sep- nov 2004 

I och med integreringen av finska SHP så förväntas en ökning av efterfrågan. Om 
denna ökning skulle överskrida kapaciteten på någon plockstation finns det möjlighet 
att flytta personal mellan stationerna. Vid ett ökat antal beställningar kommer även 
antalet orderrader per plockstationen att öka. Detta innebär dock att plockuppdragen 
kan göras kortare då det blir lättare att gruppera ihop plockställen som ligger nära 
varandra, vilket reducerar påverkan av de extra orderraderna. 
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Problem som kan inträffa i plockningen är att artiklarna inte finns på hyllorna eller i 
tillräckligt antal. Om dessa inte heller finns i höglagret eller är på gång i uppackningen 
så skapas en brist ut till kund. Problemet beror dock främst av problem på 
inleveranssidan varför problemet är svårt att korrigera i plockningen.  

6.1.4 

6.1.5 

PAKETERING 

Paketering 

Plockning 

Godsmottagning 
Mottagningen 

Uppackningen 

Inlagring 

Avvikelse- 
funktionen  

Sorteringen 

Monteringen Höglagret 

Plocklagret 

Nyhets- 
registreringen 

Paketeringen 

Till paketeringen kommer 
klarsignalerade order med följesedel 
och adresskort i en transportback via 
banan fram till paketerarna. Artiklarna 
packas i en kartong, väl paketerad med 
utfyllnadsmaterial och läggs sedan på 
ett transportband. Därefter passerar 
paketet en maskin som försluter 
kartongen och sedan transporteras 
paketen vidare genom ett 
sorteringsverk ner i transportburar. 
Order som fyller mer än en back 
skickas till stationen för storpaketering 
som tar hand om större paket. Till 
storpaketeringen kommer även order 
som ska skickas tidigare på dagen, såsom leveranser till Polen. Vid sådana order 
paketeras även de små paketen i storpaketeringen.  

Figur 6.4. Paketeringens placering 

 
Utvärdering av paketeringen 
Förpackning av mindre paket fungerar som ett löpande band, snabbt och effektivt utan 
några speciella problem. Där finns även outnyttjade packplatser som kan användas vid 
en eventuell ökning i efterfrågan. Problemen verkar istället uppstå i storpacken dit 
både små paket till utlandet och stora paket kommer. Storpacken är sämre rustad för 
att ta emot de mindre paketen, vilket minskar effektiviteten. Stora paket tycks ställa till 
med mest problem då en och samma order kommer i många olika backar från 
plocklagret. Vissa order kan innehålla väldigt många backar vilket tar tid för 
packpersonalen att samla ihop för att kunna förpacka allt i en sändning. 

SAMMANFATTNING 
Vid den första kartläggning har det framkommit att de största problemen som 
uppkommer kan på ett eller annat sätt tillskrivas inleveranssidan. Utleveransprocessen 
tycks vara väl genomtänkt och anpassad till dess uppgift. Vissa mindre förändringar 
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kan troligen genomföras, men sett till det stora perspektivet är dessa problem av ringa 
proportion. Sett till variationerna i efterfrågan finns det exempelvis möjligheter till 
ökad arbetstid i både plocklagret och paketeringen. Så länge påfyllnad av plocklagret 
sker som det är tänkt kan plocklagret flyta på utan större problem.  
 
Innan uppackningsstationen uppstår i stort sätt alltid en kö, vilket tyder på det är den 
begränsande funktionen. Med avseende på denna kö anses uppackningsstationen vara 
systemets flaskhals, vilket innebär att kapacitetshöjande åtgärder är viktiga inom 
denna funktion. Kön beror dock inte alltid på en begränsad kapacitet utan även av 
stora variationer i mängden ankommet gods, vilket sätter ytterligare tryck på 
funktionen. 
 
I dagsläget finns som tidigare nämnts ett mål att klara av att packa upp 60 % av 
ankommet gods. Under hösten 2004 klarade de av att packa upp 29 %, vilket ställer till 
med problem då det i slutänden kan innebära en brist ut till kund. I vissa fall får någon 
på försäljning- eller inköpsavdelningen gå och flytta artiklar manuellt från kön direkt 
till en uppackare för att de har kunder som väntar på dem. Personerna som plockar ut 
artiklar ur det normala flödet gör själva bedömningen av att det är en brådskande 
artikel. Det kan i sin tur innebära att andra artiklar, som egentligen kanske var 
viktigare, blir ännu mer försenade. Resultatet av detta handlande kan alltså bli att 
artiklar saknas i plocklagret samtidigt som det manuella arbetet är tidskrävande. 
 
Därtill kommer ett skiftande kapacitetsutnyttjande då de i uppackningen ibland har för 
lite att göra och andra gånger för mycket. För att hinna packa upp godset inom uppsatt 
tid krävs en kapacitet som ligger långt över den kapacitet som skulle krävas om 
inleveranserna var jämna.  
 
Då det även är inleveransprocessen som främst påverkar möjligheterna att förändra 
lagernivåerna och servicenivån, som är av stor betydelse, anses de största 
möjligheterna till förändring finnas på inleveranssidan. Därför fördjupades 
kartläggningen inom inleveransfunktionen för att på det sättet försöka åstadkomma de 
största förbättringsmöjligheterna. Men då yttre faktorer såsom variationer i inleverans 
och dålig uppmärkning av artiklarna hade så stor påverkan på de inre aktiviteterna i 
funktionerna så koncentrerades arbetet dit, istället för på aktiviteterna, för att gå till 
grunden av problemet.  
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6.2.1 

6.2 NEDBRYTNING AV INLEVERANSEN 
De problem som upptäcktes vid den första kartläggningen undersöktes närmare vid 
den mer detaljerade nedbrytningen av inleveransprocessen. Det är framförallt 
godsmottagningen, det vill säga mottagning och uppackning av gods som beskrivs. 
Godsmottagningen påverkas dock mycket av inköpsprocessen, vilket är anledningen 
till att även dessa yttre faktorer tittats närmare på. Vid den mer detaljerade 
beskrivningen analyserades aktiviteterna utifrån dess relevans och huruvida de var 
möjliga att förenkla. 
 
Efter den första kartläggningen, där tonvikten låg på aktiviteterna, visade det sig att de 
yttre faktorerna till det studerade systemet har en väldigt betydande roll för vad som 
händer inom det studerade systemet. Vid den övergripande kartläggningen 
identifierades inte någon aktivitet där förbättringspotential med stor genomslagskraft 
var uppenbar. Det ledde till att vid nedbrytningen av flödet låg mycket fokus på de 
yttre faktorerna och framtagning av olika grupperingar.  
 
Vid nedbrytningen användes affärssystemet i stor utsträckning för att ta fram 
information om flödet. I de flesta fall fanns inte någon samlad informationsbild över 
all önskad information, vilket innebar att enbart stickprov fick utföras på grund av 
tidsrestriktionen. Under arbetet med att ta fram detaljerad information kring 
inleveransprocessen utfördes observationer för att få tillgång till information som 
saknas i affärssystemet. Kostnaden för att utföra en aktivitet togs också fram i denna 
del av arbetet för att kunna relateras till den gruppering som tagits fram enligt ABC-
modellen.  

MOTTAGNING 
Mottagningen är den första funktionen i inleveransflödet. Information har tagits fram 
för att undersöka hur främst de yttre faktorerna påverkar funktionen samt vad det får 
för effekter senare i flödet.  
 
Genomloppstid och ankomsttid 
Observationen, som genomfördes på kajen under fjorton dagar, visade att den 
genomsnittliga genomloppstiden för inkommande gods är 2 timmar och 20 minuter. 
Denna genomloppstid är beräknad från att godset ankommer till kajen tills att godset 
står på transportbanan som försörjer uppackningsstationen. Anledningen till den långa 
genomloppstiden beror på att då stora mängder gods ankommer samtidigt hinner inte 
personalen att ankomstregistrera godset. Ankomstregistreringen påbörjas därför inte 
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förrän ankomsterna minskar och tid ges för registreringen. Eftersom en stor del av 
ankomsterna kommer mellan klockan 10.00 och 12.00 så genomförs få 
ankomstregistreringar mellan dessa tider, vilket leder till förseningar. 
 
Till ELFA kommer en mängd olika speditörer och de som ankommer mest frekvent 
ankommer minst en gång per dag. Inleveranserna från speditörerna kommer in till 
ELFA med fördelningen som visas i Diagram 6.4. Underlaget till diagrammet är 
fjorton dagar, vilket kan anses representativt för inflödet eftersom de flesta 
speditörerna kommer till ELFA dagligen. Diagrammet visar att mellan klockan 10.00 
och 11.00 ankommer det flest speditörer, vilket får till följd att mycket gods blir 
stående på kajen vid denna tidpunkt på dagen. 
 

Fördelning över ankomsttid för de olika speditörerna
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Diagram 6.4. Fördelning över när speditörerna ankommer till kajen 

Ankomstregistreringarna görs under hela dagen varefter gods ankommer på kajen.  
Diagram 6.5 visar under vilken tid på dagen som godset ankomstregistreras. 
Dataunderlaget för diagrammet är taget under samma period som diagrammet ovan. 
Procentuellt sätt görs de flesta registreringarna mellan klockan 12.00 och 13.00, vilket 
beror på att företagspaketen oftast ankomstregistreras då. Företagspaketen tar kortare 
tid att kontrollera och ankomstregistrera, då det är mindre paket som kommer 
tillsammans i burar jämfört med annat gods som exempelvis kommer på ett antal stora 
pallar. 
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Fördelning över ankomstreg (positioner)
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Diagram 6.5.Fördelning över då ankomstregistrering sker baserat på positionsnivå. 

ELFA har som mål att packa upp minst 60 % av de inkomna positionerna samma dag 
som det kommer in. Under den period som tidsstudien i godsmottagningen pågick 
dröjde det tills mellan 13.00 och 14.00 innan 60 % av de inkomna positionerna ens var 
ankomstregistrerade, vilket innebär att uppackningen inte har så mycket tid på sig att 
packa upp godset om de ska komma upp i det procenttal som eftersträvas. För att det 
ska vara möjligt att uppnå det uppsatta målet krävs att godset finns tillgängligt i 
uppackningsstationen tidigare på dagen. 
 
Leverantörernas påverkan 
För att granska variationerna som uppvisades under den undersökta perioden har 
information tagits ur affärssystemet för att visa ankomsternas beskaffenhet. 
Anledningen var att se om det finns några speciella leverantörer som variationerna kan 
härledas till.  
 
Som tidigare visats så sker inleveranserna med ett genomsnitt på 408 positioner per 
dag. Under samma period var den lägsta noteringen 209 positioner per dag medan den 
högsta var 717 positioner per dag. För att titta närmare på vad som är orsaken till de 
toppar som finns gjordes en undersökning av de fem dagar då antalet inkomna 
positioner var som högst under perioden september till mitten av november. Detaljerad 
information kring dessa fem dagar finns i Tabell 6.1. 
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Största inleveransen Antal 

inkomna 
pos 

Avvikelse 
från medel 

Antal 
ankomster Antal lev 

Sändning fr 
tex 

Asien/USA? Leverantör % av tot 
antalet pos 

717 76 % 83 89 Ja Schroff 15 % 

598 47 % 89 94 Ja Schroff 12 % 

589 44 % 85 74 Ja Schroff 19 %  

561 38 % 103 109 Ja ScanCables 7 % 

545 34 % 75 82 Nej Schroff 23 % 

Tabell 6.1. Tabell över de fem dagar då antalet ankommande positioner var som högst under 
2,5 månader. 

En vanlig förklaring, som kommer från ett flertal håll på ELFA, är att de toppar som 
finns på inleveranssidan beror på stora sändningar från exempelvis Asien. Dessa stora 
sändningar, som kommer med båt, är svåra att planera eftersom transporttiden är 
osäker vid denna typ av transport och kan därför orsaka höga toppar om de anländer en 
dag då det anländer mycket annat gods. Tabellen ovan visar att det har kommit in 
sändningar från exempelvis Asien eller USA under de dagar då antalet inkommande 
rader var som högst. Intressant att se är dock att fyra gånger av fem är det leverantören 
vid namn Schroff som står för den största andelen av antalet inkommande positioner 
(mer detaljer kring Schroffs inleveranser kommer i 6.2.4). Stickprov på dagar som 
ligger över medel, men som inte finns med i tabellen ovan, visar att det är lika vanligt 
att det är svenska leverantörer som står för de stora inleveranserna som att det är 
leverantörer från utlandet. Insamlad data visar även att antalet inkomna positioner per 
dag är som högst de dagar då leveranser från Schroff sammanfallit med en sändning 
från utlandet. Schroff har ett lager söder om Stockholm, men har fortfarande en 
transporttid på två dagar exklusive den interna godsmottagningstiden. Enligt 
inköpsinformationen i affärssystemet är leveranstiden, från beställning till ankomst på 
kajen, en månad för Schroffs produkter. Vid ett antal stickprov har leveranstiden för 
Schroffs produkter varit den samma. Om produkterna finns i Schroffs lager i 
Stockholm är en månads leveranstid en lång tid från att varorna beställs tills att de 
finns på ELFA.  
  
Kritiska och icke kritiska artiklar 
I dagsläget görs ingen kontroll av artiklarna på positionsnivå förrän de är uppackade i 
uppackningsstationen. Det innebär att allt inkommande gods hanteras på samma sätt 
på inleveranssidan, där de paket som inkommit först också packas upp först enligt ett 
First-In-First-Out-system. I och med att ingen selektering görs av det ankommande 
godset finns risk att en beställning av produkter som gjorts för att fylla på plocklagret 
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6.2.2 

hamnar bakom en beställning som gjorts för att fylla på höglagret. Detta kan innebära 
att plocklagret töms och att tillgängligt lager på produkten hamnar på noll, vilket i sin 
tur medför en restorder utifall att en kund lägger en beställning på produkten. 
 
För att få en uppfattning om hur stor andel av de inkommande artiklarna där 
lagersaldot ligger på noll, undersöktes 400 inkommande artikelnummer under två 
dagar (se bilaga 1 för detaljerat resultat). Denna undersökning gjordes med hjälp av 
stickprov i affärssystemet. Resultatet av undersökningen varierade över de två 
dagarna, men det ger ändå en indikation om att relativt stor del (24 % i genomsnitt) av 
det inkommande godset hade lagersaldo noll vid inleveranstillfället. I denna andel är 
det endast de ”normala” artiklarna som tagits med, med andra ord har nyheter, ej 
lagerförda artiklar eller produkter till AFU och SHP eller dylikt inte räknats med. Hur 
länge lagernivån varit nere på noll framgår inte av undersökningen. 
 
Av de artiklar vars lagersaldo var noll vid inleveranstillfället var 38 % lågfrekventa 
produkter, 45 % mellanfrekventa och 17 % högfrekventa (beräknat på ett genomsnitt 
över de två dagarna, se bilaga 1 för de enskilda resultaten). Eftersom andelen mellan-
frekventa och högfrekventa artiklar är så pass stor riskerar ELFA att få restorder ut 
mot kund. I affärssystemet finns dessutom en försäljningsspärr på artiklarna som gör 
att tillgängligt lagersaldo är noll fram till klockan 20.00 den dagen de packades upp. 
Spärren används för att göra det möjligt att skapa en turordning på de kundorder som 
läggs då en artikel saknas i lagret. Om inte spärren används finns en risk att då en kund 
lägger en order på en artikel, som precis har lagerpåfyllts, hamnar denna kund före de 
kunder som eventuellt lagt order under tiden då lagersaldot var noll. Spärren medför 
att tiden, då det finns risk för att restorder läggs, förlängs.  

UPPACKNING 
Variationerna i godsmottagningen följer flödet till uppackningen vilket gör att 
variationerna även påverkar uppackningen. För att senare kunna analysera hur olika 
faktorer påverkar variationerna och kapaciteten så har ett antal områden studerats. 
 
Genomloppstid 
Snittet för genomloppstiden från ankomstregistreringen till registreringen vid 
uppackningen är drygt 9 timmar beräknat på de produkter som paketeras upp inom tre 
dagar, vilket är 95 % av positionerna. Vid beräkning av dessa siffror är tiden mellan 
16.00 och 07.00 borträknad. Om tiden då det inte finns någon uppackningspersonal 
inte räknas bort blir den genomsnittliga genomloppstiden ungefär 25 timmar. Siffrorna 
för att ta fram genomloppstiden är hämtade ur affärssystemet där det finns 
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tidsangivelse för ankomstregistrering samt registrering i uppackningen. Underlaget är 
från perioden september, oktober och halva november 2004. 
 
Antal positioner per ankomstnummer 
Antalet positioner per ankomstnummer är i snitt 5,3 stycken medan fördelningen visas 
i Diagram 6.6. Underlaget till diagrammet är från september, oktober och halva 
november 2004. 
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Diagram 6.6. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer. 

I diagrammet syns att nästan 40 % av ankomsterna består av endast en position, vilket 
i snitt motsvarar drygt 30 ankomster per dag. En beställning som endast innehåller en 
position behöver inte innebära att paketet är litet och därmed lätt att hantera. Därför 
undersöktes ankomster med endast en position närmare för att ge en tydligare bild av 
dessa ankomster. Resultatet visade att generellt sätt väger 75 % av ankomsterna under 
tio kilo. Merparten av dessa väger under fem kilo, vilket kan klassas som små paket. 
 
För att undersöka anledningen till ankomsterna med endast en position gjordes en 
undersökning av 90 stycken ankomster. För informationssamlandet angående 
ankomsterna användes affärssystemet. Av de undersökta ankomsterna var ungefär 50 
% uppkomna på grund av en delleverans. En ankomst klassas som en delleverans om 
det i ursprungsbeställningen fanns minst två positioner som skulle levereras in vid 
samma tillfälle men det har endast ankommit en position vid inleveransen. Om en 
artikel, som egentligen planerats att komma i en större sändning, skickas med material 
som inte ingick i ursprungsbeställningen klassas det inte som en delleverans eftersom 
denna delleverans inte har orsakat en separat leverans. Vid framtagningen av dessa 
siffror har inte hänsyn tagits till om de övriga produkterna i beställningen kommit in 
samma dag, men med ett annat ankomstnummer. Anledningen till varför hänsyn inte 
tagits till detta är för att det är antalet artiklar per kartong som är intressant ur 
kapacitetssynpunkt, inte huruvida leverantören håller leveransplanen.  
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Planerade ankomster, med endast en position, står för 20 % av det totala antalet 
ankomster. Vid denna typ av beställning bör inköparen ha ansett att det lönar sig för 
företaget att lägga en separat beställning på produkten. 
 
Uppackningstid 
Steg två i ABC-modellen innebär att ta fram kostnaden för att utföra en aktivitet. I 
denna studie var det kostnaden i form av tid som var intressant att ta fram. För att 
beräkna tiden för de olika momenten togs affärssystemet till hjälp. Dataunderlaget som 
analyserades inkluderar september fram till halva november. För information angående 
framtagandet av tiderna se Bilaga 1. Tiderna för uppackningen presenteras i Diagram 
6.7 nedan. 
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Diagram 6.7. Tidsåtgång i uppackningen för ankomster med olika antal positioner. 

Diagrammet visar att tiden för uppstart sjunker stadigt då antalet positioner ökar, vilket 
förklaras av att uppstartstiden slås ut på ankomstens alla positioner. Tiden för 
registreringen stiger däremot med antalet positioner, vilket troligtvis kan förklaras med 
att extra arbete tillkommer i form av sortering av artiklarna då de ingår i större 
beställning.  Enligt diagrammets trendlinjer tycks varje position ta längre tid då en 
beställning blir tillräckligt stor. Detta är dock svårt att uttala sig om då dataunderlaget 
är mindre för stora order. Diagrammet visar dock att den totala tiden minskar ju fler 
positioner per beställningsorder det är, upp till ett visst värde. Att packa upp en 
position tar runt 10 minuter och 30 sekunder medan den totala tiden i 
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uppackningsstationen per position är runt 7 minuter och 30 sekunder för en ankomst 
med 15 positioner. Det innebär att tidsåtgången per position är nästan 30 % mindre då 
ankomsten innehåller 15 positioner jämfört med en som endast innehåller en position. 
Kurvan tycks plana ut vid tio till femton positioner vilket tyder på att order över denna 
gräns tar obetydligt kortare tid.  
 
Produkterna som inkommer till ELFA är väldigt olika förpackade beroende på vad det 
är för typ av produkter samt vilken leverantör som har levererat produkterna. I vissa 
fall är varje artikel förpackad i en egen kartong som står på en pall tillsammans med ett 
flertal andra kolli från samma beställning. Konsekvensen är att uppackning måste ske 
för varje ny position i en order, vilket inte avspeglas i uppstartstiden utan i 
registreringstiden i diagrammet. Tiden för registrering och uppstart kan därför i vissa 
fall bli missvisande, men den totala tiden för uppackningen är korrekt. Då tiden för 
uppstart klassas som registreringstid påverkas resultatet med att tiden det tar att packa 
upp en position blir lägre än i verkligheten. 
 
Tidsstudie i uppackningsstationen 
För att förankra de siffror som är framtagna genom affärssystemet genomfördes 
tidtagningar på slumpmässigt utvalda ankomstnummer i uppackningsstationen. 
Sammanlagt mättes den totala tiden för uppackning, registrering och i vissa fall även 
kvantning för tio ankomstnummer som sammanlagt innehöll 46 positioner. Resultatet 
redovisas i Tabell 6.2 nedan. 
 

Antal positioner Total tid (hh:mm) Tid/position (hh:mm) 
18 01:12 00:04 
12 01:10 00:06 
6 00:25 00:04 
4 00:20 00:05 
1 00:10 00:10 
1 00:10 00:10 
1 00:07 00:07 
1 00:04 00:04 
1 00:04 00:04 
1 00:04 00:04 

Tabell 6.2. Resultat av tidsstudie i uppackningsstationen. 

Tidtagningen är genomförd för att kontrollera rimligheten i de siffror som Diagram 6.7 
bygger på. Mätningen är därför inte till för att ta fram det exakta antalet minuter och 
sekunder som spenderas på varje ankomst utan endast för att ge en indikation om hur 
lång tid det tar att packa upp och registrera in de inkomna artiklarna. 
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6.2.3 

Samtliga uppackare som studerades vid tidtagningen uppgav att de ankomster som 
packades upp var tydligt uppmärkta och bra paketerade av leverantören. Observeras 
bör även att av dessa 46 positioner var det endast fem som kvantades, vilket medför att 
den totala tiden blir kortare jämfört med om samtliga positioner skulle ha kvantats. 
 
Vid tidmätningen delades tiden in i uppackning, registrering och kvantning. I 
genomsnitt stod uppackningstiden för 40 % och registreringen för 60 % av den totala 
tiden då kvantning inte genomförs. Andelen kvantade positioner var för få för att 
någon andel ska kunna tas fram. Siffrorna tyder på att registreringen i affärssystemet 
tar förhållandevis lång tid. Personalen i uppackningsstationen verifierar detta och anser 
att användarvänligheten i affärssystemet kunde vara betydligt bättre eftersom de i 
dagsläget måste ta fram ett flertal fönster i datorn för att kunna registrera in den 
nödvändiga informationen. Normalt sätt är inte godset alltid lika enkelt att identifiera 
som det var vid tidsstudien och då blir antagligen registreringstiden ytterligare större 
del av den totala uppackningstiden på grund av att identifieringstiden tillkommer. 
 
Tidsstudien i uppackningsstationen visar att de tider som fåtts fram genom 
affärssystemet är i samma storleksordning som de som erhållits fram genom 
mätningarna. Medeltiden i uppackningen är åtta minuter per position, enligt Diagram 
6.7, vilket är högre än det medel som erhölls vid tidsstudien. Vid tidsstudien klockades 
endast 46 positioner, vilket är ett mycket litet underlag jämfört med det som Diagram 
6.7 bygger på. En anledning till varför medelvärdet är högre då siffrorna är framtagna 
med hjälp av affärssystemet kan vara att pauser och dylika avbrott till viss del är 
medräknade, vilket de inte är i tidsstudien. En annan anledning som kan påverka är att 
uppackarna inte stötte på några problem under tidsstudien, vilket medför en kort 
uppackningstid. 
 
Tidsstudien visar även att det är rimligt att anta att en position tar längre tid att packa 
upp om den ingår i en ankomst som innehåller få positioner jämfört med om den 
tillhör en ankomst med många positioner.  

LEDTIDSANALYS 
Ledtiden togs fram för att kunna analysera den aktiva tiden i förhållande till den 
passiva. Vid analys av aktiviteterna på inleveranssidan togs tiderna i Tabell 6.3  fram. 
Tiderna är beräknade utifrån det medel som tagits fram i de olika funktionerna. 
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 Tid (hh:mm) Andel av tiden 
Kajen 02:00 5,6 % 
Kontroll och registrering 00:05 0,2 % 
Transportbana 25:25 71,3 % 
Uppackning 00:09 0,4 % 
Låsning pga försäljningsspärr 08:00 22,5% 
Totala tiden 35:39 100 % 

Tabell 6.3 Ledtidsanalys av inleveransen 

Den totala tiden från att godset ankommer till kajen tills att det är plockbart i 
plocklagret är nästan 1,5 dygn. Av denna tid åtgick cirka 0,6 % av tiden till olika 
aktiviteter medan de resterande 99,4 % låg godset i någon form av buffert. Alla 
artiklarna följer denna väg, oavsett om de är brådskande eller enbart vanlig 
lagerpåfyllnad. Undantag finns då exempelvis inköpspersonal går ner till 
transportbandet och handgripligen flyttar godset framåt i kön. Då finns även möjlighet 
att den låsta tiden för plockning går att gå förbi. Det stora flertalet följer dock det 
normala flödet. 
 
Försäljningsspärren som finns på artiklarna släpps klockan 20.00 den dagen då 
artiklarna packas upp, vilket gör dem tillgängliga för försäljning. Vid denna tidpunkt 
på dygnet läggs dock enbart order via webbsidan, som står för ungefär 30 % av totala 
antalet order. Det innebär att övriga order inte har möjlighet att läggas förrän 
morgonen därpå då ordermottagningspersonal finns tillgängligt. Det innebär att tider 
över natten bör beaktas i ledtiden, vilket leder till en ledtid på cirka 47 timmar. 

6.2.4 INKÖP 
På ELFA är det produktavdelningarna som väljer leverantör och bestämmer de 
lagerstyrningsparametrar som ligger som underlag i Amase, som är ett verktyg för 
prognostisering. Inköpsfunktionen sköter det operativa inköpet och utvärdering av 
leverantörerna. Prognosvärdena används i Amase för att beräkna beställningspunkter 
och beställningsantal men varje inköpare bedömer själv det förslag som givits och 
korrigerar eventuellt beställningsantal, pris eller leveransdatum om det behövs. Enligt 
avdelningschefen på avdelningen för industriell utrustning och halvledare (IES) 
används en beställningskostnad för att styra antalet inköp. Denna beställningskostnad 
är inte grundad på hur mycket tid och andra resurser som läggs ner vid varje 
beställning, utan används mest som en styrningsparameter som regleras efter behov. 
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Enligt inköpschefen har ELFA omkring 450 leverantörer men han anser att detta antal 
kommer att dubbleras då AFU och SHP är fullt integrerade. ELFAs storlek som kund 
hos de olika leverantörerna varierar. ELFA arbetar kontinuerligt med att reducera 
antalet leverantörer. 
 
Val av leverantör 
Valet av leverantör ligger under produktansvariges ansvar. Personen väljer vilka 
produkter som ELFA ska ta in i sitt sortiment och väljer då samtidigt leverantör av 
produkten. Enligt produktavdelningschefen på IES-avdelningen försöker de undvika 
att ha för många mellanhänder i försörjningskedjan och väljer, i den mån det är 
möjligt, tillverkande företag som leverantörer. Då ELFA köper in produkter via en 
mellanhand får de betala ett högre pris jämfört med om de köper in direkt från 
tillverkaren eftersom mellanhandens kostnader är påslaget på tillverkarens pris. En 
annan fördel, som ELFA ser det, är att ELFA snabbare kan ta del av nyheter på 
marknaden om de köper in produkterna direkt från tillverkaren eftersom de då inte 
påverkas av mellanhandens utfasningstid av produkterna. Att köpa in produkterna från 
tillverkaren betyder att ELFA köper in en andel av sina komponenter från Asien, vilket 
också innebär långa leveranstider. Då beställningarna läggs hos tillverkaren kan det 
även medföra att ELFA måste köpa in större kvantiteter på grund av att tillverkaren 
har en undre gräns för hur liten en beställning får vara. Det kan även innebära att 
ELFA blir en väldigt liten kund hos tillverkaren om inköpsvolymerna inte är 
tillräckligt stora.  
 
Vid valet av leverantör görs inte någon större utvärdering kring leverantörens 
möjlighet till att exempelvis hålla utsatta leveransdatum eller i vilken utsträckning 
leverantören kan anpassa sig till ELFAs krav. Vid leverantörsvalet är kostnaden för 
transport och lagerhållning små i förhållande till de övriga posterna i 
produktkalkylerna och därför tas i stort sätt ingen hänsyn till dessa enligt 
produktavdelningschefen. 
 
Då ett avtal ska knytas med en leverantör är det den person som är produktansvarig 
som sköter all kontakt med leverantören. Denna sköter förhandlingar och skriver avtal 
med leverantören och är på så sätt fullt ansvarig för inköpet. Produktansvarig lägger 
även in parametrarna som ligger som grund till de beställningsanmodningar som 
genereras i affärssystemet.  
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Krav på inleverans 
Då ELFA köper sina produkter från sina leverantörer ställer de vissa krav. Dessa krav 
gäller i första hand utseendet på förpackningen och dokumentationen. 
Dokumentationen ska innehålla följande information: 

• ELFAs beställningsnummer 
• Leverantörens artikelnummer eller tillverkarens materialbenämning 
• ELFAs artikelnummer 
• Antal levererade enheter 
• Antal kolli i försändelsen 
• Bruttovikt 

 
Förpackningen ska följa följande krav: 

• En artikel per förpackning 
• Förpackningen ska vara märkt med leverantörens artikelnummer eller 

tillverkarens materialbenämning 
• Förpackningen ska vara märkt med antalet ingående produkter 
• Förpackningschips eller pvc-plast får inte användas. 

 
Avvikelser 
I uppackningsstationen är det meningen att fel som är relaterade till leverantören ska 
upptäckas. Då uppackarna misstänker ett fel fyller han eller hon i ett formulär, en 
avvikelserapport, där följande felalternativ finns: 

• Ej identifierbar 
• Överleverans 
• Underleverans 
• Fel material 
• Annat fel 

 
Det formulär som uppackaren fyllt i lämnas sedan till avvikelsefunktionen tillsammans 
med det gods som avvikelserapporten gäller. I den mån det är möjligt avhjälper 
avvikelsefunktionen det eventuella felet, till exempel om en artikel inte varit 
identifierbar för uppackaren. De fel som avvikelsefunktionen upptäcker rapporteras via 
e-post till inköpsavdelningen där avvikelserapporten bifogas med eventuella 
kommentarer.  
 
Inköpsfunktionen är de som kontaktar leverantören angående avvikelser från de krav 
som ELFA ställt. För att enkelt kunna sammanställa och utvärdera leverantörernas 
prestation finns en funktion i affärssystemet som kallas för Z-fel. I denna funktion är 
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det meningen att de anställda ska rapportera in avvikelser då de upptäcks. Funktionen 
är uppdelad i olika sektioner där olika avdelningar ska rapportera in de avvikelser som 
uppstått. I dagsläget är det dock endast inköpsavdelningen som använder Z-fel för 
rapportering av avvikelser. De baserar sina inskrivningar i Z-fel på de 
avvikelserapporter som inkommer från avvikelsefunktionen. 
 
Under perioden 1 september till 26 november rapporterades sammanlagt 89 fel in av 
inköpsavdelningen i Z-fel och fördelningen över de olika felen finns i Tabell 6.4. I 
tabellen finns även en sammanställning av 71 stycken avvikelserapporter som kommit 
in till avvikelsefunktionen. Sammanställningen över avvikelserapporterna och 
registreringarna i Z-fel spänner inte över samma tidpunkt därför kan inte något annat 
samband än förhållandet mellan olika feltyper utläsas. 
 

FELTYP Avvikelserapport (71 st) Registrering i Z-fel (89 st) 
Ej identifierbar 10 %  
Överleverans 25 % 9 % 

Underleverans 4 % 39 % 
Fel material 61 % 37 % 

Trasig produkt  10 % 
Annat fel1  5 % 

Tabell 6.4. Fördelning av olika feltyper på inleveranssidan 

Fördelningen över de olika feltyperna skiljer sig mellan avvikelserapporterna och 
rapporteringarna i Z-fel. En förklaring till det är att alla avvikelserapporterna inte 
genererar en registrering i Z-fel på grund av att uppackaren endast misstänkt ett fel 
som sedan visar sig vara korrekt. För inköparens del är det underleverans och fel 
material som är mest intressant eftersom detta kan komma att påverka framtida 
inleveranser. Intressant att se är att underleverans inte är ett av de mest frekventa felen 
bland avvikelserapporterna, men bland registreringarna i Z-fel är det vanligast. En 
förklaring till det kan vara att väldigt många av avviklesrapporterna inte genererar en 
registrering i Z-fel och då registrering görs är det främst på underleveranser och fel 
material. Att andelen fel material är så högt bland avvikelserapporterna, men lägre 
bland registreringarna, kan bero på att avvikelseavdelningen ofta konstaterar att ett 
misstänkt fel inte är ett fel. Om så är fallet skapas onödigt arbete i uppackningen som 
bör undvikas. Anledningen till att uppackaren misstänker ett fel kan exempelvis vara 
otydlig information i affärssystemet angående artikeln eller att leverantörens 
uppmärkning inte stämmer. Om misstanken beror på leverantörens uppmärkning är det 

 
1 Feltypen annat fel finns på avvikelserapporterna men på grund av att dessa fel var av väldigt skiftande 
karaktär., och ibland var det endast en kommentar eller en fråga, togs dessa inte med i fördelningen. 
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något som inköparna bör kontakta leverantören om för att undvika att samma 
misstanke om fel skapas även vid nästa inleverans. 
 
I Z-fel finns inte någon information om de fel som uppstått som avvikelsefunktionen 
själv tagit hand om. Den typen av fel kan till exempel vara att en produkt inte går att 
identifiera till en början. Enligt en av de operativa inköparna tar inköpsavdelning 
mycket sällan emot rapporter om hur leverantörerna uppfyller de krav som ställs 
gällande förpackning eller dokumentation. På avvikelserapporten finns inte heller 
något felalternativ som har med förpackning eller dokumentation att göra. Emellanåt 
skickar avvikelsefunktionen däremot en lista över vilka leverantörer som anses ställa 
till med mest problem i uppackningsstationen, men om denna information registreras i 
Z-fel eller inte är oklart. 
 
Inleveranser 
ELFA har ett leveransfönster på tre dagar gällande de svenska leverantörerna, vilket 
innebär att en leverans kan komma på utsatt dag, dagen innan eller dagen efter för att 
räknas som att den kommer i tid. Leveranspålitligheten baseras på leverantörens 
möjlighet att leverera på det datum som ELFA önskat vid beställningstillfället, vilket 
kan skilja sig från leverantörens bekräftade datum. Enligt inköpschefen ligger 
leveranspålitligheten på runt 50 %, vilket är ett snitt över samtliga leverantörer.  
 
När inköparen lägger en beställning hos leverantören erhålls ett leveransdatum då 
ELFA kan förvänta sig leveransen. Enligt produktavdelningschefen på IES är det 
många leverantörer som inte tar särskilt hårt på det leveransdatum de angivit vid 
beställningen. Han menar att somliga leverantörer skickar iväg de beställda varorna 
när de är färdigproducerade, vilket kan innebära att de kan komma både för tidigt och 
för sent i förhållande till utsatt datum. 

 
Enligt produktavdelningschefen på IES finns det leverantörer som orsakar problem vid 
uppackningen. Enligt honom är det fler leverantörer som inte sköter sig jämfört med 
det antal som sköter sig när det gäller de krav som ELFA har ställt. Han anser dock att 
företaget får räkna med att ha med besvärliga leverantörer att göra men kan i gengäld 
välja en leverantör med rätt produkt till bra pris och rätt läge i försörjningskedjan. Vid 
diskussioner med personalen i uppackningsstationen har det framgått att den största 
leverantören, Schroff, är en av de leverantörer som inte uppfyller ELFAs krav på 
inleveranserna. Problem med Schroff handlar till stor del om uppmärkningen av 
artiklarna. Att det vid diskussionerna framkommit att ELFA har problem med sin 
största leverantör tyder på att samarbetet med denna inte fungerar fullt ut. 
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Genom att titta närmare på inleveranserna under sju månader, 2004, fås en fördelning 
över antalet positioner som de olika leverantörerna levererar (se Diagram 6.8). 

 
Diagram 6.8. Fördelning över antalet inlevererade positioner per leverantör. 

Under perioden som diagrammet bygger på levererade leverantören Schroff in flest 
positioner (2,9 %). Det finns två leverantörer som vardera levererade in 2,4 % av 
positionerna, TYCO och Promax. Därefter är det EG Components som levererade 2,3 
% och NELCO Contact som stod för 2,0 %. Dessa fem leverantörer stod alltså för 12 
% av det totala antalet inlevererade raderna. 
 
Nedan beskrivs de fem största leverantörernas inleveransmönster under perioden 
september till mitten av november 2004. Under perioden var det 55 arbetsdagar. Då 
fördelningen över antalet positioner visas är det antalet positioner per dag som 
åskådliggörs. Det innebär att antalet positioner inte är kopplat till antalet 
ankomstnummer. Om det exempelvis ankommer två kollin, ett med en position och det 
andra med fem positioner ser det ut som om det kommit en sändning med sex rader 
den dagen. I de diagram som visar fördelningen över antalet positioner per 
ankomstnummer är antalet positioner kopplat till antalet ankomstnummer och inte på 
dagsbasis. 
 
Schroff 
I Diagram 6.9 finns antalet inkomna positioner från Schroff under den undersökta 
perioden.  
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Antal inlevererade positioner från Schroff
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Diagram 6.9. Antal inlevererade positioner från Schroff (040901-041115) 

I diagrammet syns att Schroff i stort sett skickar en stor sändning per vecka, men även 
många mindre sändningar däremellan. Antalet inleveranser under den undersökta 
perioden är 32 stycken. Fördelningen över antalet positioner från Schroff under 
perioden finns i Diagram 6.10. 
 

Fördelning över antalet inleverade positioner från Schroff

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-50 51-100 101-120 120-

antal positioner per ankomstnr

 
Diagram 6.10. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer från Schroff.  

Digrammet visar att 71 % av ankomstnumren från Schroff har färre än 11 positioner. 
Vid en undersökning av dess ankomstnummer (sammanlagt 25 stycken) var det 72 % 
som uppkommit enbart på grund av delleveranser. De övriga 28 % klassades inte som 
delleveranser om det fanns något material i sändningen som var planerat att ankomma 
som en egen sändning. Det kan dock ha skickats med ytterligare material som 
restnoterats, men eftersom det i sändningen fanns en planerad beställning anses inte 
det ankomstnumret skapa extra arbete. De framtagna siffrorna säger alltså inte något 
om hur stor andel av materialet som delleverans utan ger endast en indikation om hur 
ofta ankomster innehåller endast delleveranser.  
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Av ankomsterna som innehåller fem eller färre positioner är det drygt hälften som 
väger mindre än 15 kg och cirka 12 % som väger över 50 kg. Dessa siffror bygger på 
ett urval på 18 ankomster och därför bör alltför stora slutsatser inte dras utifrån dem. 
Men samtidigt ger siffrorna en indikation på att det inte enbart är volymmässigt stora 
sändningar som kommer in då antalet positioner per ankomstnummer är lågt. 
 
TYCO 
Antalet inkomna positioner från TYCO under den undersökta perioden finns i 
Diagram 6.11 och en mer överskådlig bild över fördelningen över antalet positioner 
finns i Diagram 6.12. Antalet ankomstdagar är 49 stycken, vilket i stort sett innebär 
ankomst varje dag. Den största andelen av ankomsterna från TYCO består endast av 
en position, men det kan komma flera sådana paket samma dag, vilket medför att 
antalet inkomna positioner per dag i snitt ligger på drygt nio positioner per dag. 
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Diagram 6.11. Antal inlevererade positioner från TYCO (040901-041115) 
 

Fördelning över antalet inlevererade positioner från TYCO
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Diagram 6.12. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer från TYCO. 
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Vid en undersökning av 58 ankomstnummer (50 % av det totala antalet 
ankomstnummer med en position) som innehåller endast en position var det 88 % som 
genererats endast på grund av delleveranser. Dessa siffror bygger på stickprov av de 
inkomna artiklarna. Med hjälp av beställningsnumret togs ursprungsbeställningen fram 
och av det framgick huruvida artikeln var planerad att levereras samma dag som en 
annan artikel eller inte. Denna metod tar inte hänsyn till om en artikel i en annan 
beställning har samma ankomstdag, vilket skulle kunna innebära att artiklarna skulle 
kunna paketeras i samma paket.  
 
Andelen leveranser som är uppkomna på grund av en delleverans är hög för TYCO, 
vilket till viss del kan bero på att en beställning delas upp på många paket som får 
skilda ankomstnummer vid ankomsten. 75 % av ankomsterna väger under fem kilo 
och 35 % är till och med under ett kilo. Dessa siffror ger en indikation om att paketen 
som kommer in är förhållandevis små, vilket borde möjliggöra sampackning av 
artiklarna. Vid den formen av sampackning är det dock viktigt att varje artikel är 
tydligt uppmärkt för att inte försvåra identifieringen. En sampackning av fler artiklar i 
en kartong skulle medföra mindre hanteringsarbete på kajen och i uppacknings-
stationen. 
 
Promax 
Under undersökningsperioden levererade Promax in produkter under 27 
inleveransdagar av 55 möjliga. I Diagram 6.13 finns antalet positioner som levererades 
in de olika dagarna. 
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Diagram 6.13. Antal inlevererade positioner från Promax (040901-041115) 
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I Diagram 6.14 finns fördelningen över antalet positioner i Promax leveranser. Av 
dessa leveranser består 30 % av endast en position men en stor andel av ankomsterna 
innehåller mellan 21 och 50 positioner. 
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Diagram 6.14. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer från Promax. 

Av de tio ankomstnumren, som endast innehöll en position, var det nio som genererats 
på grund av delleveranser. Av dessa var det endast två stycken som vägde mer än två 
kilo. Då en ankomst väger under två kilo är den sannolikt inte uppkommen på grund 
av skrymmande gods, utan vore snarare möjligt att sampacka med andra artiklar. Om 
en artikel inte är väldigt brådskande borde dessa små leveranser sampackas med andra 
artiklar för att inte skapa onödigt arbete hos vare sig leverantören eller ELFA. 
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EG Components 
Under den studerade perioden levererade EG Components in artiklar 20 dagar av 55 
(se Diagram 6.15 för antal positioner). De flesta av ankomstnumren innehöll mellan 21 
och 50 positioner (se Diagram 6.16). 
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Diagram 6.15. Antal inlevererade positioner från EG Components (040901-041115) 
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Diagram 6.16. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer från EG Components 

Samtliga inleveranser med endast en position vägde mindre än fem kilo och kan därför 
klassas som små paket.  
 
EG Components levereras in varor i stort sett en gång i veckan och antalet positioner 
per ankomstnummer ligger då mellan 21 till 50 stycken. Detta flöde är ur ELFAs 
synvinkel bra eftersom det ser ut som om EG Components håller utsatt veckodag och 
antalet positioner per ankomstnummer är hanterbart. De mindre leveranserna som 
uppstår mellan de stora leveranserna orsakar dock sämre resursutnyttjande eftersom de 
innehåller få antal positioner. 
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Nelco 
Nelco hade 20 inleveransdagar under de 55 studerade dagarna (se Diagram 6.17 för 
antal inlevererade positioner). Av diagrammet framgår att under senare hälften av 
september till mitten av november har de endast haft inleveranser en gång per vecka. 
Fördelningen över antalet positioner per inleverans finns i Diagram 6.17, som visar att 
nästan hälften av inleveranserna innehöll mellan 21 och 50 positioner.  
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Diagram 6.17. Antal inlevererade positioner från NELCO (040901-041115) 

Fördelningen över inlevererade positioner från NELCO
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Diagram 6.18. Fördelning över antalet positioner per ankomstnummer från Nelco. 

Under den senare delen av den studerade perioden tycks leveranserna från Nelco 
kommit en gång per vecka och dessutom på samma veckodag. Nelcos 
inleveransmönster medför att planeringen på inleveranssidan blir enklare jämfört med 
det som exempelvis Promax och Schroff uppvisar. Andelen ankomster med få 
positioner är liten i förhållande till de andra stora leverantörerna. 
Sammanfattning över de fem största leverantörerna 
Sammanlagt har de fem leverantörerna levererat in 141 ankomstnummer med endast 
en position under 55 dagar, vilket är nästan 9 % av den totala mängd enpositions-
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ankomster som ankommit under samma period. De leverantörerna som levererar flest 
antal positioner borde vara de leverantörer som har störst möjlighet att leverera in sina 
artiklar i större sändningar jämfört med mindre leverantörer. Men vid en 
sammanslagning av de fem största leverantörerna har dessa en andel ankomster med 
endast en position på 50 %. Diagram 6.19 visar fördelningen för samtliga leverantörer 
och då står andelen ankomstnummer som innehåller endast en position för 40 %. De 
fem största leverantörerna har alltså en större andel ankomstnummer som innehåller 
endast en position jämfört med ett snitt över samtliga leverantörer. TYCO är den 
leverantör, av de fem största, som orsakar flest ankomster med endast en position.  
 

Fördelning över inlevererade positioner för samtliga 
leverantörer
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Diagram 6.19. Fördelning över antalet positioner/ankomstnummer från samtliga leverantörer  

Samtliga leverantörer har tilldelats en veckodag då de ska leverera in sina produkter 
för att sprida ut antalet ankomster över veckan. Leveransfönstret är dock på tre dagar, 
vilket medför att det finns tre tillåtna veckodagar då godset kan komma. Det verkar 
även som om många av leverantörerna skickar material även mellan de utsatta 
leveransdagarna. Enligt inköpsdirektören kan en del av dessa inleveranser bero på att 
vissa kunder inte har möjlighet att vänta på nästa veckoleverans utan behöver sina 
produkter tidigare, vilket genererar en separat beställning. Dessa beställningar bör 
dock få antingen ett nytt beställningsnummer eller ett nytt leveransdatum i den 
befintliga beställningen. De flesta av ankomsterna med få positioner ingår i en 
beställning med flera positioner som har samma leveransdatum, men skickas av någon 
anledning i ett separat paket till ELFA. Detta skapar en stor mängd 
ankomstregistreringar samt uppackningsarbete som inte var planerade från början. 
Delleveranserna gör även att en eventuell kapacitetsberäkning blir svår att genomföra 
eftersom de från början var planerade att ankomma i en annan, större sändning. 
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7 ANALYS AV INLEVERANS 

I detta kapitel analyseras de upptäckter som gjorts under nedbrytningen 
av inleveranssidan. Kapitlet är inte uppdelat efter funktionerna eftersom 
många av problemen inte enbart är bundna till en funktion eller 
avdelning. Uppdelning är istället gjord utifrån de olika problemområdena. 
I detta kapitel finns även teori som inte tagits upp tidigare i rapporten. 
Anledningen till denna placering är att fokus inte har legat på dessa 
teoriområden tidigare under rapporten utan områdena har ansetts 
relevanta först efter att sammanställning av insamlad data var genomförd.      

7.1 BALANSERAT FLÖDE 
Enligt Aronsson et al. (2003) är det viktigt att se till helheten i ett flöde och hur de 
olika delarna påverkar varandra. De pekar också på vikten av att ha en jämn kapacitet 
genom flödet. Ett jämnt kapacitetsutnyttjande kräver dock att flödet in till den egna 
verksamheten är jämn. Om inflödet är ojämnt och kapaciteten är anpassad till någon 
form av medelflöde så kommer det att bli en flaskhals i början av det interna flödet 
varje gång det blir en topp. 
 
I ELFAs fall kan många av problemen på inleveranssidan tillskrivas det ojämna 
inflöde som råder. Under de två och en halv månaderna som undersöktes så pendlade 
antalet inlevererade positioner mellan 208 och 717 stycken. För att undersöka orsaken 
till dessa variationer så undersöktes de största topparna. Förklaringen från ELFA har 
varit att topparna beror på stora leveranser från Asien men detta visade sig inte vara 
den enda anledningen. De dagar då antalet inkomna positioner var som störst ankom 
det gods från Asien eller USA men det var europeiska leverantörer som stod för de 
största leveranserna. Schroff var den leverantör som vid fyra av de fem största 
topparna levererade flest positioner. Kombinationen mellan leveranser från Asien eller 
USA och exempelvis Schroff var anledningen till de höga topparna. 
 
Problemet med leveranserna från Asien är att leveranserna är svåra att styra till en viss 
dag då flertalet fraktas med båt. Detta gör att de lätt kan komma en dag som det redan 
ankommer mycket annat gods. Även om de inte kan styra leveranserna från Asien så 
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borde de styra de europeiska leverantörerna bättre, speciellt eftersom dessa skapar de 
största variationerna. Stickprov på dagar som ligger över medel visar även att det är 
lika vanligt att det är svenska leverantörer som står för de stora inleveranserna som att 
det är leverantörer från utlandet. Då leveransfönstret för de svenska leverantörerna är 
tre dagar och ännu större för utländska leverantörer, går det inte att förutsäga vilken av 
dagarna det anländer. Det gör att även om leverantörerna levererar inom uppsatt 
fönster kan det fortfarande bli ett ojämnt inflöde. I dagsläget är det endast 50 % av 
leverantörerna som levererar inom uppsatt leveransfönster baserat på ELFAs önskade 
datum. Den låga siffran på leveranspålitligheten kan vara en indikation på att ELFA 
inte ställer tillräckligt hårda krav på sina leverantörer. De stora leveransfönstren 
kombinerat med den låga leveranspålitligheten gör det därför svårt att förutsäga 
inflödet och resulterar också i ett ojämnt inflöde. 
  
Inleveranssidan, och då framför allt uppackningsstationen, kan klassas som systemets 
flaskhals eftersom denna del har svårt att hinna med att ta emot produkterna utan att 
långa köer uppstår. Enligt Olhager (2000) är det flödet som ska balanseras och inte 
kapaciteten. I ELFAs fall är flödet på inleveranssidan mycket ojämnt, vilket medför 
svårigheter vid kapacitetsplanering i uppackningen. För att kunna genomföra en 
kapacitetsplanering är det därför viktigt att i första hand jämna ut inflödet innan 
kapacitetshöjande åtgärder genomförs.  
 
Enligt Olhager (2000) används ofta buffertar innan en flaskhals för att säkra 
utnyttjandet till 100 %. På ELFA finns en buffertzon innan uppackningsstationen i 
form av en transportbana. Denna buffert räcker dock inte alltid till eftersom den ibland 
går tom på grund av det ojämna flödet. Att sträva efter en större buffert innan 
flaskhalsen är inte någon bra lösning eftersom det bland annat höjer lagernivåerna i 
flödet och medför längre genomloppstid. Fokus bör istället ligga på att jämna ut 
inleveransflödet. 
 
I mottagningen skapar det också problem att majoriteten av godset anländer mellan 
klockan 10.00 och 12.00. Innan klockan 10.00 är det låg belastningen på kajen men 
sedan kommer allt nästan samtidigt. Detta resulterar i lägre kapacitetsutnyttjande och 
längre ledtider. De långa ledtiderna uppstår på grund av att mycket gods blir stående 
på kajen under lång tid innan det kan ankomstregistreras och köras in till 
uppackningen.  
 
Då stora mängder anlänt gods blir stående en längre tid på kajen medför det att 
uppackningen har svårt att hinna packa upp de 60 % av anlänt gods som är målet. Som 
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7.2.1 

7.2.2 

visades i Diagram 6.5 så ankomstregistreras majoriteten av godset mellan 12.00 och 
15.00, vilket lämnar mycket liten tid för uppackning.  

7.2 LEDTIDSANALYS 
I dagsläget är den genomsnittliga ledtiden från att godset ankommer till kajen tills att 
kunden kan beställa det cirka 36 timmar. Av denna tiden åtgick cirka 0,5 % av tiden 
till olika aktiviteter medan de resterande 99,5 % låg artikeln i någon form av buffert. 
Enligt Aronsson et al. (2003) är det inte ovanligt att den passiva tiden överstiger 99 % 
av den totala ledtiden, vilket stämmer väl in på ELFA. Det är också den passiva tiden 
som är mest intressant för att reducera den totala genomloppstiden. 
 
Tiden det tar innan artikeln kan plockas tar ytterligare 12 timmar efter att artikeln är 
möjlig att beställa. Det gör att den totala genomloppstiden från att godset ankommet 
till att det är plockbart blir två dygn. Denna väg följer alla artiklarna, oavsett om de är 
brådskande eller vanlig lagerpåfyllnad. 
 
Persson & Virum (1998) pekar på skräddarsydda lösningar för olika segment och 
kunder för att skapa värde för kunden. I ELFAs läge är 24 % av de inlevererade 
positionerna helt slut på lagret vid inleveranstillfället. I dagsläget går dessa artiklar 
samma väg som de andra vilket innebär nästan 2 dygn innan de är plockbara. Kommer 
det då in en order på artikeln under denna tid så blir det en brist i lagret. Förutom att 
kunden får en ofullständig leverans så innebär det även extra arbete och 
transportkostnader då ordern delas upp på två order. 

KAJEN 
Väntetiden på två timmar beror till på att godset väntar på att bli ankomstregistrerat. 
Anledningen till köbildningen vid ankomstregistreringen skall dock inte tillskrivas 
ankomstregistreringens begränsade kapacitet. Istället är den stora orsaken att de flesta 
speditörerna kommer under en väldigt begränsad tid. Denna anstormning är svår att 
undgå, utan att få långa kötider, under dagens förutsättningar. Möjligheterna till 
förändring som finns skulle därför vara förändrade inleveranser eller en förändrad 
ankomstregistrering. 

TRANSPORTBANAN 
Anledningen till att kötiden på transportbanan är drygt 25 timmar beror till största 
delen på att inflödet är väldigt ojämnt. Då uppackningen har små möjligheter till att 
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7.2.3 

7.2.4 

7.3.1 

öka kapaciteten temporärt för dessa uppgångar blir resultatet långa köer istället. Om 
det har varit en dag med många inleveranser kan det ta en hel vecka innan det är 
tillbaka på normal kötid igen. Enda sättet att reducera ledtiden drastiskt är alltså att 
styra inleveranserna så att ett jämnare flöde skapas eller att ha en överkapacitet i 
uppackningen. 

UPPACKNINGEN 
I uppackningen tar det i snitt nio minuter att packa upp, registrera och kvanta en 
position. Om denna tid kunde kortas skulle kapaciteten öka samtidigt som ledtiden 
skulle kortas då köerna skulle minska. Då arbetsrutinerna är väl lämpade för den 
aktuella hanteringen så bör förändringarna istället innefatta godset som levereras in. 
Den förändring som skulle ha störst inverkan på kapaciteten vore om allt gods som 
anländer skulle vara uppmärkt och paketerat efter ELFAs instruktioner. Krav på 
leverantörerna finns på både paketering och uppmärkning men i dagsläget är det inte 
alltid att leverantörerna lever upp till detta.  

LÅST FÖR BESTÄLLNING 
Artiklar som packas upp blir inte tillgängliga att beställa förrän klockan 20.00 i 
affärssystemet, vilket också innebär att de först kan plockas och skickas dagen efter. 
Låsningen beror på en tidigare begränsning i affärssystemet men enligt 
inköpsdirektören skulle det dock vara möjligt att i dagsläget göra modifieringar av 
affärssystemet så att spärren kan tas bort. Detta skulle kunna minska genomloppstiden 
avsevärt vilket är av stor vikt för de produkterna med brist.  

7.3 LEVERANSKVALITET 
Värdet av det inköpta materialet står ofta för en stor andel av företagets rörliga 
kostnader och därför läggs ofta stor del av inköpsarbetet på att uppnå bra kvalitet till 
ett bra pris. Det finns dock många andra kostnadsposter att ta hänsyn till vid 
inköpandet av komponenter så som leveranstider, leveransprecision, 
leveransflexibilitet, servicenivå och samarbetsförmåga, vilket brukar kallas 
leveranskvalitet. (Hellberg, 1992) 

LEVERANTÖRSSAMARBETE 
Då ELFA väljer en leverantör görs ingen utvärdering av de parametrar som Hellberg 
(1992) tar upp, vilket antagligen påverkar det interna flödet i stor utsträckning. 
Hellberg (1992) menar att det är viktigt att samarbeta med sina leverantörer eftersom 
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det har visat sig ge både ekonomiska och strategiska fördelar för köparen. De 
ekonomiska vinsterna består bland annat av frigjort kapital i lagret och ökad 
materialtillgänglighet som i sin tur leder till mindre risk för att brister ska uppstå. Den 
strategiska fördelen ligger i att kunna erbjuda marknaden kortare leveranstider och mer 
kundanpassade produkter. I ELFAs fall gäller det att hitta balansen mellan 
inköpskvantitet och beställningsfrekvens. Eftersom uppackningen är flödets flaskhals 
gäller det att uppackningen sker så effektivt som möjligt, vilket ofta innebär att packa 
upp en stor kvantitet vid samma tillfälle. Det medför dock att lagernivåerna blir högre, 
vilket betyder ökade lagringskostnader. Om en leverantör till ELFA har hög 
leveranskvalitet kan ELFA vinna mycket tid och pengar på att tillsammans med 
leverantören ta fram en lösning som underlättar uppackningen. Om uppackningstiden 
kan reduceras betyder det att kapaciteten ökar och den ökningen kan sedan användas 
till att öka beställningsfrekvensen, vilket minskar lagernivåerna. Stora 
förbättringsmöjligheter för företaget finns alltså om ett bättre samarbete utvecklas med 
leverantörerna. Enligt Hellberg (1992) är det köparen själv som måste ta tag i 
leverantörerna och ordna så att de får de lösningar som de själva önskar och inte vänta 
på att enbart leverantören ska införa förändringar. Kapaciteten i godsmottagningen 
beror till stor del på hur lätthanterat det inkommande godset är. Om artiklarna ligger 
bra förpackade och är tydligt uppmärkta är uppackningstiden väsentligt kortare än om 
artiklarna är svåridentifierade eller felpaketerade, anser uppackningspersonalen. Att få 
leverantörerna att märka upp och paketera artiklarna på det sätt som underlättar för 
uppackarna bör därför vara något som alla på ELFA strävar emot att uppfylla. Detta 
handlar med andra ord om att få leverantörerna att förbättra sin 
kundanpassningsförmåga (Aronsson et al., 2003) 
 
ELFA har många leverantörer och ELFAs storlek som kund hos dessa varierar. Vid 
valet av en leverantör försöker ELFA hitta en leverantör som ligger så nära 
tillverkaren som möjligt vad gäller placeringen i försörjningskedjan, vilket medför att 
risken för att ELFA blir en liten kund hos leverantören ökar. Enligt Haettner och 
Stahre (1991) är det viktigt att ha ett tätt samarbete med sina leverantörer för att kunna 
påverka leverantören och eventuellt få dem att kundanpassa sändningarna, vilket är 
lättare om de är en stor kund hos leverantören. Alltså bidrar ELFAs strävan mot att 
köpa in produkterna från tillverkaren även till att deras möjlighet att påverka minskar. 
 
I en diskussion med personal som arbetar i uppackningen framkom att Schroff, som 
levererar in flest antal positioner, inte tillhör den grupp av leverantörer som klassas 
som bra. Personalen upplever ofta problem med Schroffs uppmärkning, vilket bidrar 
till artiklarna tar lång tid att packa upp. För att kunna göra en märkbar förändring i 
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uppackningstiden bör ELFA först och främst fokusera på de stora leverantörerna och 
se till att sändningarna från dessa är anpassade till ELFAs krav.  
 
Enligt Haettner och Stahre (1991) kan kostnaderna för ompaketering, uppmärkning 
och extra hantering uppväga den prisvinst som fås då produkterna köps in från 
tillverkaren. I ELFAs fall innebär de stora sändningarna från bland annat Asien att det 
ankommer många olika artiklar i samma sändning och om artiklarna och följesedeln 
inte är ordentligt uppmärkta tar det lång tid innan dessa artiklar är uppackade och 
införda i lagret. En stor sändning innebär även att en viss del av uppackningstiden 
kommer att åtgå till att matcha ihop rätt artikel med rätt artikelnummer på följesedeln 
samt att hitta samtliga kolli i sändningen som innehåller just den artikeln. Kostnaden 
för att packa upp dessa sändningar blir därför höga i uppackningen, speciellt i tid 
räknat. Uppackningsstationen kan klassas som systemets flaskhals och enligt Olhager 
(2000) är det främst i flaskhalsen som tidsreduktion är viktigt eftersom den sparade 
tiden i flaskhalsen är sparad tid för hela systemet. 
 
ELFA ställer vissa krav på sina leverantörer vid tecknandet av ett avtal. Dessa krav tar 
bland annat upp hur materialet ska vara förpackat och uppmärkt för att underlätta 
arbetet i godsmottagningen. Enligt personalen som arbetar i uppackningsstationen är 
det långt ifrån alla leverantörer som uppfyller de krav som ELFA har ställt, vilket 
försvårar arbetet vid uppackningen. Vid val av leverantörer utvärderas inte 
leverantörens möjlighet till att uppfylla de krav som ELFA ställer på sina leverantörer 
utan produktavdelningen tycks förutsätta att leverantören kommer att klara av att 
leverera enligt de ställda kraven. Detta försvåras ytterligare då det är upp till varje 
enskild produktansvarige att teckna avtalen vilket kan leda till skiftande kvalitet då de 
olika personerna styr på sitt eget sätt. Enligt Olhager (2000) är det flaskhalsen som ska 
styra flödet i företaget och därför är det viktigt att samtliga avdelningar och funktioner 
tar hänsyn till flaskhalsen. Vid val av leverantörer bör större vikt läggas på huruvida 
leverantören kan förenkla arbetet i flaskhalsen för att på så sätt kunna minska 
flaskhalsens strypningseffekt.  
 
Beställningskostnaden som används för att styra antalet beställningar är inte baserad 
på hur mycket resurser varje beställning tar i anspråk, utan är endast en faktor som 
används som styrparameter för att reglera antalet inköp. Det innebär att även om en 
leverantör orsakar mycket arbete vid uppackningen påverkas inte inköpsfrekvensen 
från den leverantören.  
 
Tidsstudien som genomförts visar på att det är möjligt att packa upp en artikel på fyra 
minuter om den är väl uppmärkt och bra paketerad, vilket är mindre än halva tiden 
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7.3.2 

7.3.3 

jämfört med det snitt som beräknats. Det innebär att tiden i uppackningsstationen 
skulle kunna reduceras avsevärt om leverantörerna uppfyller ELFAs krav på 
inleveranserna. Enligt Aronsson et al. (2003) kan en tidsreduktion uppnås i en funktion 
genom att förenkla arbetsuppgifterna. I uppackningsstationen handlar det då till stor 
del om att få igång ett fungerande samarbete med leverantörerna för att få dem att 
leverera artiklarna enligt ELFAs inleveranskrav. Att ta fram arbetsrutiner för 
aktiviteterna, baserat på de inleveranskrav som ELFA ställer på sina leverantörer, har 
inte samma genomslagskraft om majoriteten av inleveranserna inte lever upp till 
kraven.  

AVVIKELSEHANTERING 
Enligt personal som arbetar på inköpsavdelningen tar de väldigt sällan emot avvikelser 
som är relaterade till hur det inkommande godset är förpackat eller uppmärkt. Vid 
diskussioner med personalen som arbetar i uppackningsstationen framgick det dock att 
det är väldigt många leverantörer som inte förpackar eller märker upp sina artiklar och 
följesedelar på det sätt som ELFA efterfrågar. Denna typ av avvikelse ska registreras i 
affärssystemet, men detta görs för närvarande inte. Det innebär att informationen kring 
dessa avvikelser som upptäcks vid uppackningen inte har en naturlig informationsväg 
till inköp- och produktavdelningen. Varje leverantör utvärderas med jämna mellanrum 
och då tas underlaget från bland annat Z-fel med. Men eftersom registreringar kring 
förpackningarna och uppmärkningarna saknas i Z-fel finns risk att denna information 
inte nämns vid leverantörsutvärderingen, vilket innebär att det kommer bli svårt för 
leverantören att kunna bättra sig. En av de punkter, som Aronson et al. (2003) 
beskriver vid tidsreduktionsarbete, är att kommunikation är viktigt för att kunna arbeta 
effektivt. På ELFA krävs att korrekt och ändamålsenlig information samlas in för att 
kunna genomföra förbättringar inför framtiden. För att de berörda personerna ska få 
tillgång till denna information krävs att kommunikationen mellan de olika 
avdelningarna förbättras.  

LÅG LEVERANSPÅLITLIGHET 
Den leveranspålitlighet som leverantörerna har gentemot ELFA är endast 50 % 
beräknat utifrån ELFAs önskade datum. Den siffran säger därför inget om hur 
skickliga leverantören är på att leverera inom leveransfönstret kring det bekräftade 
datumet. Då beställningspunkten är nådd genereras en beställningsanmodan och 
beställningen ges ett önskat datum för inleverans. Det önskade datumet bör vara 
beräknat efter hur lång period det nuvarande lagret täcker. Då det bekräftade datumet 
inte överensstämmer med det önskade bör säkerhetslagret täcka upp perioden mellan 
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de två datumen. Med den leveranspålitlighet som ELFA har är det endast varannan 
beställning som kommer inom det tillåtna leveransfönstret, vilket i sin tur borde 
innebära att ELFA måste ha stora säkerhetslager för att täcka upp osäkerheten i 
leveranstiden. Att öka leveranspålitligheten bör därför vara ett högprioriterat område 
inom ELFA eftersom effekterna antagligen skulle vara tydligt märkbara.  
 
Samtliga leverantörer har tilldelats en veckodag för inleverans. Grundtanken med 
denna planering är bra, men eftersom leveransprecisionen är låg samtidigt som 
leveransfönstret är stort har denna planering inte samma genomslagskraft.   

7.4 ANKOMSTERNAS KARAKTERISTIK 
Enligt en studie som Manunen (2000) beskriver framgår att de order som endast består 
av en orderrad står för en stor del av logistikkostnaderna inom ett företag på grund av 
att det finns en startkostnad för varje ny order. De flesta funktioner inom ett företag, så 
som inköp, inleverans, utleverans och försäljning, känner av detta. Studien visar även 
att det inte enbart är kostnaden som påverkas av antalet orderrader, utan även tiden. 
Diagram 6.7, som beskriver uppackningstiden beroende på antalet positioner per 
ankomstnummer på ELFA, visar att det som Manunen (2000) beskriver i sin artikel 
stämmer in även på ELFA. Antalet positioner per ankomstnummer är i genomsnitt 5,3 
men enligt diagrammet är uppackningstiden per position som lägst då en ankomst 
innehåller mellan 10 och 15 positioner. En viss kapacitetsökning är möjlig i 
uppackningsstationen om antalet positioner per ankomst ökas. Även om en ökning av 
antalet positioner per ankomstnummer endast ger en liten tidsvinst procentuellt sett är 
uppackningstiden den tid som i dagsläget är viktigast att reducera eftersom 
uppackningsstationen är flödets flaskhals (Olhager, 2000). Stickprov visade på att 
majoriteten av ankomsterna med endast en position vägde under tio kilo och de flesta 
vägde till och med under fem kilo. Det bör innebära att paketen inte är särskilt stora 
och att det i så fall finns möjlighet att sampacka med andra produkter. 
  
Vid en undersökning av de fem leverantörerna som levererat in flest antal positioner 
visade det sig att dessa fem hade en större andel ankomster med en position jämfört 
med snittet. Då dessa leverantörer är de som levererar in flest antal positioner borde de 
ha störst möjlighet till att undvika leveranser med få positioner. De flesta av 
ankomsterna med få positioner från dessa leverantörer uppstår dessutom på grund av 
delleveranser. Beställningarna från Schroff bör ses över eftersom ankomsterna från 
dem står för väldigt många av de stora inleveranserna trots att de i stort sätt levererar 
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något varje dag. Möjligen går det att hitta en balans så att antalet positioner per 
ankomst kan jämnas ut och på så sätt undvika både de små och de stora leveranserna. 
 
40 % av ankomsterna till ELFA består av endast en position per ankomstnummer och 
hälften av dessa är uppkomna på grund av en delleverans.  Om dessa delleveranser 
beror på att leverantören inte haft möjlighet att skicka hela kvantiteten vid ett tillfälle 
eller om hela beställningskvantiteten är restnoterad framgår inte av den undersökning 
som gjorts. Uppskattningsvis är det 16 ankomster per dag som ankommer med endast 
en position per ankomstnummer och som beror på en delleverans. Uppackningstiden 
för dessa 16 ankomster blir närmare tre timmar eftersom varje ankomstnummer med 
en position ungefär tar 10 minuter och 30 sekunder att packa upp. Antalet uppackade 
positioner per person och dag ligger i snitt på 45 stycken, vilket innebär att 
delleveranserna som kommer in i en sändning med endast en position står för 40 % av 
en heltidstjänst. De beräknade tre timmarna är endast den tid som dessa ankomster 
upptar i uppackningen. Beaktas bör även den tid som uppkommer i mottagningen i 
form av ankomstregistreringstid och tiden det tar att hantera paketen.  

7.5 DIFFERENTIERING 
I dagsläget har cirka 24 % av artiklarna som packas upp ett lagersaldo på noll. Av 
dessa var 52 % mellan- eller högfrekventa, vilket innebär en stor risk för restorder. En 
artikel som klassas som mellanfrekvent säljs i genomsnitt var åttonde dag och en 
högfrekvent säljs varannan dag, då beräkning görs enbart på arbetsdagar. Eftersom det 
inte går att säga hur länge lagersaldot varit noll för artiklarna är det svårt att uttala sig 
om sannolikheten för restorder. Den interna godsmottagningstiden är dock två dygn, 
vilket i genomsnitt kommer att innebära brist på en högfrekvent artikel som har 
lagersaldo noll då godset ankommer på kajen. 
 
I drygt 25 timmar ligger artiklarna i bufferten på transportbanan i väntan på att packas 
upp. Då dessa artiklar riskerar att resultera i restorder så borde dessa tas om hand 
omedelbart. I dagsläget används dock First-In-First-Out-system som inte kan särskilja 
på olika order. Då inköpsavdelningen bara vet vad de beställt och inte vad som ingår i 
sändningen så måste personal kontrollera följesedeln för att se om någon av artiklarna 
är kritiska.  
 
För att skapa så få restorder som möjligt är det därför av stor vikt att de kritiska 
artiklarna tas om hand direkt när de anlänt. Exempel på hur detta skulle kunna lösas är 
selektering vid ankomstregistreringen. Detta kräver dock att andra parametrar 
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7.5.1 

registreras än vad som görs idag. För att kunna selektera så krävs att 
beställningsnumret registreras men i vissa fall måste även de ingående artikelnumren 
kontrolleras. Ett alternativ skulle vara att inköpsavdelningen får information i förväg 
om vad som levereras för att på detta sätt kunna köra godset direkt till uppackningen 
när det anländer. 
 
En selektering av de kritiska artiklarna skulle innebära att företaget kan prioritera de 
artiklar som kan anses som brådskande, vilket i dagsläget inte är möjligt om inte 
inköpspersonalen själva lyfter ur produkten från det normala flödet. Eftersom ett First-
In-First-Out-system används hamnar de kritiska artiklarna i samma kö som de icke 
kritiska, vilket ökar risken för restorder ut mot kund. Om ett sidoflöde kan upprättas 
för de brådskande artiklarna kan personerna i uppackningsstationen i första hand alltid 
prioritera dessa ankomster. Det skulle innebära att de produkter som inte är lika 
brådskande får en längre väntetid än i dagsläget, men samtidigt skulle en större andel 
av de kritiska artiklarna lagras in den dagen de ankommer. Målet att packa upp 60 % 
av det inkommande godset samma dag säger inte något om hur kritiska artiklarna är 
och därför bör en annan utvärderingsparameter tas fram för att tillse att rätt artiklar 
prioriteras. 

ANKOMSTREGISTRERING 
I dagsläget används ankomstregistreringen för att internt kunna spåra gods samt för att 
kunna tilldela varje produkt en schablonmässig transportkostnad baserat på dess vikt. 
Eftersom information om vad anlänt gods innehåller för ankomstnummer erhålls först 
då det packas upp i uppackningen så fungerar ankomstregistreringen inte för att 
selektera ut de artiklar som är brådskande. Selektering sker enbart med hjälp av 
inköpspersonalens handgripliga kontroll av följesedeln nere på transportbanan.  
 
Då ingen selektering kan göras med enbart information från ankomstregistreringen så 
kan därför dess funktion ifrågasättas. Eftersom ankomstregistreringen innehåller 
information som inte är nödvändig att registrera in i systemet direkt på kajen så skulle 
den istället kunna ske senare i flödet då annan registrering utförs. Fakta om vikt, antal 
kollin och fraktbolag skulle exempelvis kunna skrivas på fraktsedeln och skicka med 
den till uppackningen.  
 
Ett annat alternativ är att istället utöka ankomstregistreringen så den fyller funktionen 
av att kunna utföra en selektering av artiklar. Möjliga tillvägagångssätt är att 
beställningsnumret registreras varpå signal ges om att någon av artiklarna i 
beställningen är brådskande. Denna selektering blir dock inte felfri då det inte är säkert 
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att den eftersökta artikeln finns med i leveransen bara för att den finns i beställningen. 
Detta beror på att det i dagsläget inte finns någon rapportering från leverantörerna till 
ELFA om vad de skickat, detta får ELFA först reda på då de packar upp godset. En 
sådan rapportering skulle inte bara vara behjälplig vid selektering utan den skulle 
också ge avdelningar såsom försäljningen en tidigare indikering om när artiklar 
kommer att vara tillgängliga för försäljning. 
 
Då ankomstregistreringen i dagsläget bara fyller en viss spårbarhetsroll borde den 
därför utökas eller plockas bort. Plockas den bort kommer visst extra arbete att falla på 
uppackningen medan personalen på kajen får en mindre arbetsbelastning. Tiden från 
att godset anländer kajen tills att det står på transportbandet kommer att kortas 
avsevärt då kön framför ankomstregistreringen försvinner Nackdelen är att om 
uppackningen fortfarande är flaskhalsen så kommer dess belastning att öka i och med 
registrering av vikt, antal kollin och fraktbolag. Den tid det tar att genomföra denna 
registrering innebär att färre artiklar hinner packas upp. Då uppackningen i dagsläget 
är flaskhalsen så är den styrande i systemet vilket innebär att en förlorad timme i 
uppackningen är en förlorad timme för hela systemet enligt Olhager (2000). Det 
innebär att så länge uppackningen är den begränsade aktiviteten så bör inget extra 
arbete att tillföras den. Vid borttagandet av ankomstregistreringen skulle heller ingen 
selektering vara möjlig varpå brådskande artiklar inte kan sållas ut. 
 
Om ankomstregistreringen däremot utökas med införandet av beställningsnumret så 
faller inget extra arbete på uppackningen. Artiklar som är brådskande flyttas framåt i 
kön så att de snabbare kan packas upp och bli säljbara. Detta förutsätter dock att 
information finns om vad som verkligen levererats av artiklarna i beställningen. 
Nackdelen med en utökad ankomstregistrering är den ökade arbetsbelastningen på 
mottagningen. Det innebär längre köer innan ankomstregistreringen vilket kan fördröja 
de brådskande artiklarna. Detta kompenseras dock av att brådskande gods kan 
selekteras och packas upp först. Kravet på 60 % får därför inte samma betydelse då 
köer på transportbandet istället kan utjämna flödet in till uppackningen och de 
brådskande artiklarna ändå hinner packas upp i tid. 

7.6 ANALYS UR ETT STÖRRE PERSPEKTIV 
De analyser som hittills presenterats har främst behandlat ELFA internt tillsammans 
med yttre faktorers påverkan. Följande två avsnitt behandlar ELFA ur ett 
helhetsperspektiv där företaget istället ses som en del av en hel försörjningskedja. 
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7.6.1 BULLWHIP-EFFEKTEN 
I en försörjningskedja talas det om efterfrågeförändringar som uppstår på vägen från 
marknaden till leverantörer av råvaror. Figur 7.1 visar hur orderkvantiteten förändras 
genom försörjningskedjan.  

 
Figur 7.1. Bullwhip-effekten i en försörjningskedja. Källa: Lee et al. 1997 

Kundens efterfrågan ligger på en stabil nivå, medan återförsäljarens orderkvantiteter 
varierar mer. Detta fenomen, som brukar kallas bullwhip-effekten, breder sedan ut sig 
längs kedjan. De beställningar som läggs hos underleverantören variera väldigt mycket 
jämfört med den jämna efterfrågan som slutkunden har. De varierande 
beställningskvantiteterna ställer ofta till problem för underleverantören om denna ska 
kunna leverera den efterfrågade mängden vid samma tillfälle. (Lee et al., 1997) 
 
Varje företag inom en försörjningskedja gör en prognos för sin produktionsplanering, 
kapacitetsplanering och materialbehovsplanering. Prognosen är oftast baserad på 
historia från företagets närmaste kund. Prognosen bygger ofta på försäljningsvärdet 
som baserar sig på en period tillbaka i tiden och det är den prognosen plus 
säkerhetslagernivån som blir underlag för beställningen som läggs hos leverantören. I 
många fall är leveranstiden så lång att säkerhetslagret motsvarar flera veckor. 
Resultatet blir då att variationen i beställningskvantiteten kan bli mycket större än 
variationen i efterfrågan eftersom beställningen inte enbart bygger på den faktiska 
efterfrågan utan även på en viss säkerhetsmarginal. Om nästa aktör i kedjan använder 
samma typ av planeringssystem kommer svängningarna att bli ännu större i detta led. 
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Om dessutom ledtiderna mellan de olika aktörerna är långa kommer säkerhetslagren 
att få ännu större inverkan, vilket gör att fluktuationerna i efterfrågan blir tydligare. 
(Ibid.) 
  
Oftast sänder inte ett företag en order till sin leverantör varje gång en order kommer in 
från kunderna utan samlar ihop det ackumulerade behovet innan beställningen görs. 
Om företaget samlar ihop till exempel en månads behov upplever företagets leverantör 
en topp i orderingången en gång per månad och sedan kommer inte någon mer order 
förrän nästa månad från den kunden. Efterfrågan som leverantören upplever skiljer sig 
markant från den som det beställande företaget har (se Diagram 7.1), vilket påverkar 
leverantörens möjlighet att planera sin produktion. (Ibid.) 
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Diagram 7.1. Efterfrågemönster hos kund respektive leverantör 

Idealfallet vore att beställningarna från leverantörens samtliga kunder spred ut sig 
jämnt över hela månaden eftersom detta skulle minimera bullwhip-effekten. Tyvärr 
infaller detta idealfall väldigt sällan, vilket medför ännu större effekter för 
leverantörens underleverantörer. (Ibid.) 
 
Efterfrågan från ELFAs kunder är relativt jämn, sett på radnivå. Inleveranserna 
varierar dock från dag till dag, vilket medför att kapacitetsplaneringen försvåras på 
inleveranssidan. Topparna bidrar till långa köer och nedgångarna kan innebära att 
uppackningen inte har några paket att packa upp. De diagram som visar hur de fem 
största leverantörerna levererar in sina artiklar tyder på att ELFA använder en form av 
periodisk beställning, vilket får konsekvenser för både leverantören och ELFA. Om 
ELFA lägger en stor beställning hos en leverantör en gång per månad kan det medföra 
att leverantören får svårt att hinna med att behandla hela beställningen till det datum 
som ELFA önskat, samtidigt som de stora beställningarna orsakar köer vid 
inleveranserna. Mer frekventa beställningar från ELFAs sida skulle kunna innebära att 
bullwhip-effekten reduceras i och med att beställningarna i större utsträckning 
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7.6.2 

motsvarar den slutliga kundens efterfrågan. Även de höga topparna i antalet 
inlevererade positioner skulle kunna reduceras eftersom topparna i dagsläget beror på 
en stor beställning från en leverantör sammanfaller med de stora sändningarna från 
exempelvis Asien eller USA. Det gäller alltså att hitta en balans mellan små och stora 
inleveranser. Optimum, ur uppackningsperspektiv, ligger på cirka 15 positioner per 
ankomstnummer enligt de tider som räknats fram tidigare. De små ankomsterna, runt 
fem positioner eller mindre, tar längre tid att packa upp per position medan ankomster 
med över 20-30 positioner innebär mycket arbete och stora sändningar från 
leverantören. Att kvantifiera ett exakt värde för en lagom sändning är svårt, eftersom 
artikelns karakteristik påverkar mycket. Det är ju en viss skillnad på tio positioner med 
motstånd jämfört med tio rader kontorsmöbler. 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
Tidigare talades det om konkurrens mellan olika företag, medan det nu talas mer om 
konkurrens mellan olika kedjor (Aronsson et al., 2003). Supply Chain Management 
handlar om att skapa en flödeskedja där de ingående parterna tillsammans kan skapa 
en effektivare kedja genom samarbete (Christopher, 1998). Det är kedjornas totala 
prestation som tillslut sätter produktkostnaden, produktkvalité och leveransservice 
(Aronsson et al., 2003). 
 
Det finns olika områden där aktörerna kan samarbeta för att skapa en effektiv 
förädlingskedja. Exempel kan vara informationsspridning av lagernivåer, prognoser 
och efterfrågan i hela förädlingskedjan så att alla aktörer får ett bättre beslutsunderlag. 
Det skulle möjliggöra en minskning av lagernivåer eftersom osäkerheten minskar. 
Styrning av materialflödet är ett annat möjligt samarbetsområde. Istället för att kund 
och leverantör styr sin egen försörjning respektive distribution, oberoende av varandra, 
skulle parterna gemensamt kunna komma överens om leveransfrekvens och 
säkerhetsnivåer. 
 
I ELFAs fall så begränsas de i dagsläget av hur materialförsörjningen in till företaget 
ser ut. Då ledtiderna från leverantörerna är långa, leveranspålitligheten låg och 
flexibiliteten dålig, så finns det stora risker för störningar i den egna verksamheten. 
För att gardera sig mot dessa variationer så tvingas de istället ha stora säkerhetslager. 
För att få en effektivare förädlingskedja krävs därför ett bättre samarbete mellan de 
olika aktörerna i kedjan och mer informationsspridning. Om leverantörerna 
exempelvis skulle få tillgång till ELFAs kontinuerliga förbrukning så skulle de kunna 
förbereda sig istället för att få stora ackumulerade order vid några få tillfällen, vilket 
skulle ha en positiv inverkan på leveranstid och leveranspålitlighet. 
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Vid stickprov av de största leverantörerna visade det sig att Schroff levererar dels från 
Tyskland men även från ett lager i södra Stockholm. Samtliga artiklar, oberoende om 
de finns på lager i Stockholm eller inte, har en leveranstid på en månad. I ELFAs fall 
så fyller Schroffs lager ingen funktion då det inte är någon skillnad jämfört med 
leverans direkt från Tyskland. I och med att Schroffs lager ligger i Stockholm så borde 
det vara möjligt att ha en betydligt kortare leveranstid och högre leveranspålitlighet på 
de artiklar som lagras där. Här skulle ett utökat samarbete med informationsutbyte 
kunna gynna båda företagen. 
 
ELFAs lager är främst avsett för relativt små produkter. Men produktbredden sträcker 
sig i dagsläget enda upp till stora skåp som kräver speciella transporter som skiljer sig 
från det normala flödet. Dessa skåp levereras från Tyskland till ELFA där de i vissa 
fall enbart lastas om för vidare leverans ut till kund. Detta kostar i form av extra 
hantering och transporter. Ett utökat samarbete med leverantören, så att de kan 
direktleverera till kund, skulle korta leveranstiden samtidigt som kostnaderna skulle 
reduceras.  
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8 RESULTAT 

I följande kapitel finns en kortare beskrivning av de problem som 
diskuterades i analysen av flödet. Indelningen är gjord utifrån de olika 
problemområdena. I varje stycke finns även förbättringsförslag för att 
åtgärda det diskuterade problemet. 

8.1 OJÄMNT INFLÖDE 
Antalet inkomna positioner är ojämnt, vilket ställer till problem i flödet på ELFA. I 
första hand är det godsmottagningen som påverkas eftersom det ojämna flödet medför 
att en kapacitetsplanering är svår att genomföra. Leveransprecisionen från 
leverantörerna är låg, vilket också påverkar kapacitetsplaneringen i godsmottagningen 
eftersom planering är svårt.  
 
ELFA har en hög leveransservice ut mot sina kunder, men borde ställa högra krav på 
sina egna leverantörer. ELFA ställa högre krav på sina leverantörer gällande både 
leveransprecisionen och sättet som godset kommer in på. De bör även själva efterfråga 
mer information från leverantörerna vad gäller exempelvis lagersaldon för att kunna 
styra sin egen verksamhet bättre. 
 
Leveransfönstret bör minskas för att i större utsträckning kunna planera 
inleveranserna. I dagsläget har de svenska leverantörerna ett leveransfönster på tre 
dagar, vilket bör klassas som givmilt. ELFA bör sträva mot att de svenska 
leverantörerna har ett leveransfönster på en dag för att kunna styra inflödet på ett bättre 
sätt. För att styra inleveransen bättre krävs dock att leveransprecisionen förbättras för 
att någon genomslagskraft ska fås. 
 
Hög leveransservice är viktigt för att kunna styra inleveranserna på ett bra sätt. Om 
ELFA lyckas minska leveransfönstret och samtidigt öka leveransprecisionen kommer 
styrningen av inflödet kunna förbättras, vilket i sin tur möjliggör ett jämnare flöde. 
Med ett jämnare flöde kommer kapacitetsutnyttjandet kunna förbättras och samtidigt 
blir det lättare att kapacitetsplanera. 
 



Slutsatser och förbättringsförslag 
 

- 82 -
 

Inflödet är även ojämnt under dagen eftersom de flesta speditörerna ankommer mellan 
klockan 10.00 och 12.00. Detta skapar kö på kajen, vilket medför en längre ledtid för 
produkterna. Det ojämna flödet skapar även ojämn belastning på kajpersonalen.  
 
ELFA bör omplanera ankomsterna för de stora speditörsfirmorna för att på så sätt 
jämna ut inleveranserna under dagen Eftersom kajen är bemannad redan tidigt på 
morgonen bör fler ankomster komma innan klockan 10.00 för att möjliggöra att godset 
kommer till uppackningsstationen tidigare på dagen. 
 
Om inleveranserna sprids ut jämnare under dagen kan kajpersonalens arbetsbelastning 
bli jämnare, vilket kortar de köer som annars uppstår mitt på dagen. Då kötiden kortas, 
kortas också ledtiden, vilket innebär att artiklarna snabbare finns tillgängliga för 
försäljning. 

8.2 LÅNGA LEDTIDER 
Den genomsnittliga genomloppstiden från ankomst på kajen tills att artiklarna finns 
plockbara är cirka 37 timmar. Av denna tid är det endast 0,6 % som består av aktiv tid, 
vilket innebär att produkterna ligger i buffert under lång tid. Samtliga produkter har 
denna genomloppstid, vilket innebär att det inte finns någon form av selektering av de 
brådskande produkterna. För de produkter som vid inleveranstillfället har lagersaldo 
noll finns det då stor risk att brist uppstår om en kund lägger en order på någon av 
dessa artiklar.  
 
Den första aktiviteten efter att godset ankommit till ELFA är ankomstregistreringen. I 
dagsläget ger ankomstregistreringen inte tillräckligt med information för att motivera 
det arbete den kräver. ELFA bör antingen ta bort denna registrering helt eller utöka 
dess betydelse. En borttagning av ankomstregistreringen innebär att ledtiden på kajen 
kortas, vilket även kortar den totala ledtiden. En borttagning av ankomstregistreringen 
är främst aktuell om flödet först jämnas ut samtidigt som leverantörerna bekräftar vad 
sändningarna innehåller då de ankommer till ELFA. Om ankomstregistreringen 
utvecklas så att mer information samlas upp, möjliggör det att en selektering av de 
inkommande artiklarna är möjlig. Selekteringen i sin tur gör det möjligt att prioritera 
de kritiska artiklarna. 
 
Även försäljningsspärren påverkar den totala ledtiden på inleveranssidan. 
Försäljningsspärren används för att skapa ett First-In-First-Out-system på kundorder 
som läggs under tiden då lagersaldot är noll för en artikel. Denna spärr uppkom för att 
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kunna upprätthålla en turordning på kunderna i affärssystemet. Systemet har dock 
utvecklats sedan denna spärr infördes och i dagsläget är det möjligt att styra kön utan 
försäljningsspärren om ändringar görs i affärssystemet. Försäljningsspärren bör därför 
tas bort för att snabbare få artikeln klar för försäljning.  

8.3 OUPPFYLLDA LEVERANSKRAV 
Uppackningsstationen är flödets flaskhals och därför är det viktigt att se till att denna 
utnyttjas till 100 %. Det är även viktigt att arbetet i denna funktion sker så effektivt 
som möjligt, vilket endast kan ske om godset som inkommer uppfyller de krav som 
ELFA ställt. De problem som uppstår på grund av att artiklarna är bristfälligt 
uppmärkta eller paketerade orsakar onödig tidsåtgång och därför bör ELFA se till att 
leverantörerna uppfyller de krav som ställts.  
 
ELFAs storlek som kund hos de olika leverantörerna varierar samtidigt som 
leverantörerna står för olika stor del av inflödet på ELFA. Då ELFA är en liten kund 
hos leverantören finns en risk att ELFA inte har någon större möjlighet att påverka 
leveranserna för att kunna underlätta det interna arbetet på ELFA.  
 
ELFA bör sätta större press på sina leverantörer vad gäller förpackning och 
uppmärkning av de inkommande artiklarna. Viktigast är att de stora leverantörerna 
följer ELFAs krav. För att på ett bättre sätt kunna utvärdera leverantörernas prestation 
gäller att återkopplingen med Z-fel från uppackningsstationen fungerar bättre. 
 
Om förpackningen och uppmärkningen av de inkommande artiklarna blir bättre 
kommer mindre tid att åtgå i uppackningsstationen, vilket möjliggör en 
kapacitetsökning. 
 
Informationen angående avvikelser på inleveranssidan har inte någon naturlig 
informationsväg till den avdelning som sköter kontakten med leverantörerna. Det 
innebär att det krävs extra arbete inför leverantörsutvärderingarna för att hitta den 
information som krävs för att leverantörerna ska kunna förbättra sig.  
 
Funktionen Z-fel bör användas fullt ut för att enklare kunna utvärdera leverantörernas 
prestation. Inregistreringar angående leverantörernas uppfyllnad av de krav som ELFA 
ställt på leverantörerna bör göras redan i uppackningsstationen. Det innebär i och för 
sig ett extra moment, men kommer antagligen att löna sig på längre sikt. Eventuellt 
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kan detta läggas över på avvikelsefunktionen om tiden för inregistrering i Z-fel är 
mycket längre än tiden det tar att fylla i en avvikelserapport. 
 
Om Z-fel används i större utsträckning underlättas leverantörsutvärderingarna 
eftersom informationen kring avvikelserna finns mer lättillgänglig. För att 
leverantörerna ska kunna bättra sig krävs tydlig och gärna kvantifierad information. En 
förbättring från leverantörernas sida gällande förpackning och uppmärkning möjliggör 
en kapacitetsökning på grund av att mindre tid krävs vid uppackningen. 

8.4 MÅNGA SMÅ INLEVERANSER 
Inflödet till ELFA består till 40 % av ankomster med endast en position, vilka tar mer 
resurser i anspråk jämfört med större ankomster då jämförelsen görs på positionsnivå. 
En minskning av dessa små ankomster skulle innebära att en viss kapacitetshöjning är 
möjlig. Även om höjningen är liten procentuellt sätt är den viktig på grund av att 
uppackningsstationen är flödets falskhals, vilket medför att kapacitetshöjning alltid ska 
vara i fokus. Hälften av de små ankomsterna är dessutom uppkomna på grund av att 
samtliga artiklar i ursprungsbeställningen inte sänts vid det tillfälle som är angivit i 
beställningen. Detta skapar extra arbete på inleveranssidan, speciellt om delleveranser 
har uppstått på grund av att hela kvantiteten inte sänts vid samma tillfälle.  
 
Andelen delleveranser är stor och skapar mycket arbete på inleveranssidan. ELFA bör 
i samråd med sina leverantörer reda ut varför dessa delleveranser uppstår i så stor 
utsträckning. Om andelen delleveranser minskas, minskar även arbetsbelastningen i 
godsmottagningen och kapacitet frigörs. 
 
ELFA bör även se över sina beställningsrutiner kring vissa leverantörer. 
Inleveranserna från Schroff innebär exempelvis mycket arbete både då de kommer 
som små sändningar och som stora. Eftersom Schroff i stort sätt sänder artiklar 
dagligen vore det eventuellt möjligt att sprida ut de stora leveranserna över hela 
veckan och på så sätt minska topparna och samtidigt undvika de små inleveranserna. 

8.5 STOR ANDEL KRITISKA ARTIKLAR 
I dagsläget görs ingen selektering av artiklarna vid inleveransen, vilket medför att alla 
tar samma väg genom flödet. Av de ankomna artiklarna är det 24 % som har 
lagersaldo noll vid inleveranstillfället och kan därför klassas som brådskande artiklar 
eftersom det skapas en brist om en kund lägger en beställning på någon av dessa 



Slutsatser och förbättringsförslag 
 

- 85 -
 

produkter.  Eftersom ett First-In-First-Out-system används måste de brådskande 
artiklarna vänta på att artiklarna som ligger före i kön ska packas upp, vilket ökar 
risken för brist i lagret.  
Att snabbt få in produkterna med lagersaldo noll bör prioriteras eftersom risken för 
restorder ut mot kund är stor. ELFA bör göra en bedömning av produkterna för att 
avgöra om det är en kritisk produkt eller inte och sedan upprätta ett sidoflöde för de 
kritiska produkterna. De kritiska produkterna bör sedan prioriteras i 
uppackningsstationen. 
 
För att kunna utföra en selektering av de kritiska artiklarna måste ankomst-
registreringen förändras. I dagsläget används informationen kring registreringen främst 
för intern spårbarhet och framtagning av schablonkostnader.  För att möjliggöra en 
selektering måste mer information kring artiklarna i ankomsten tas fram för att kunna 
avgöra om det är en kritisk artikel eller inte. 
 
Styrningen av inköpskvantiteter och beställningsfrekvens bör ses över för att undvika 
brist i lagret. ELFA bör även göra skillnad på leveranstiden på olika produkter 
beroende på om leverantören lagerhåller den aktuella artikeln eller inte för att på så 
sätt minska risken för överdimensionerat säkerhetslager. 
 
Ett sidoflöde för de kritiska artiklarna skulle innebära att risken för brist i lagret under 
påfyllningsprocessen minskas. Det skulle även kunna innebära att artiklarna finns 
tillgängliga för försäljning dagen efter ankomst om försäljningsspärren tas bort. Det 
förutsätter dock att de kritiska artiklarna prioriteras och att några längre köer i 
sidoflödet inte uppstår.  

8.6 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PÅ ELFA 
På ELFA arbetar de olika avdelningarna förhållandevis separat från varandra, vilket 
medför svårigheter för personalen att skapa sig ett helikopterperspektiv över 
verksamheten. Detta helikopterperspektiv är dock viktigt för att få ett så effektivt flöde 
som möjligt. Relevant information bör spridas och då är det viktigt att ta reda på vilken 
information som de olika avdelningarna är intresserade av. Exempel på detta kan vara 
att personer som är väl insatta i inleveransprocessen får ta del av de parametrar som 
inköpsavdelning baserar sin leverantörsbedömning på. Detta ökar möjligheten att flera 
avdelningar hjälps åt för att skapa ett effektivare flöde. 
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Då en leverantör ska väljas finns möjlighet att väga in ett stort antal parametrar för att 
säkerhetsställa att det framtida samarbetet med leverantören blir effektivt. I dagsläget 
utvärderas exempelvis inte en leverantörs möjlighet till att hålla hör leveranskvalitet, 
vilket kan få stora påföljder framförallt på inleveranssidan. 
ELFA bör ta hänsyn till hela det interna flödet då beslut tas. Vid val av leverantör bör 
en grundligare leverantörsbedömning genomföras för att i större utsträckning kunna 
undvika problem vid inleveranserna. Inleveranssidan är företagets flaskhals och därför 
bör hänsyn tas till denna hela tiden för att undvika följdproblem. 
 
Avdelningsöverskridande utvärderingar bör göras för att se hur de olika 
avdelningarnas arbete påverkar de övriga avdelningarna. Om varje avdelning enbart 
fokuserar på det egna arbetet finns risk för suboptimeringar som inte bidrar till någon 
förbättring för hela verksamheten. Ett bättre samarbete skulle innebära att planeringen 
kring företagets flaskhals förbättras, vilket i sin tur påverkar hela företaget med 
avseende på bland annat lagernivåer, arbetsbelastning, servicegrad mot kund och 
försäljning.
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9 AVSLUTANDE KOMMENTARER 

I detta kapitel presenterar författarna de reflektioner som uppkommit 
under arbetets gång. Här finns bland annat förslag på framtida 
arbetsområden och hur de gjorda valen har påverkat resultatet. 

9.1 ROBUSTHET I UNDERSÖKNINGEN 
Valet av det studerade systemet har inneburit att djupdykning i inköps- och 
produktavdelningens arbete inte varit aktuellt. Det har medfört att 
informationssamlandet kring dessa områden ofta bestått av enbart en eller två 
personers uttalanden. Risken för feltolkning har dock minskats på grund av att väl 
insatta personer, som inte intervjuats, har kommenterat det insamlande materialet.  
 
Data som kommer från affärssystemet har bearbetats olika mycket beroende på vad 
den ska användas till. I många fall, till exempel vid beskrivning av inleveranserna från 
de fem största leverantörerna, har ingen bearbetning gjorts överhuvudtaget. Det 
medför robusthet i den formen av kvantitativ dataanalys. Vid framtagning av den 
totala tiden för uppackning av artiklarna har data ur affärssystemet bearbetats i större 
omfattning. Den största modifieringen var att de långa tiderna sänktes till 20 minuter 
för att minska rasternas påverkan. Modifieringen påverkar dock inte utseendet på den 
kurva som tagits fram över tiden i uppackningsstationen eftersom sänkningarna av 
tiderna är jämnt utspridda över de olika typerna av ankomster. Underlaget till 
beräkningarna av uppackningstiderna är dessutom stort, vilket medför robusthet i 
resultatet. 
 
Den stora tidsåtgången för att samla in information över en lång tidsperiod via 
affärssystemet medförde att stickprov av flödet gjorts. I de flesta fall har bedömningen 
gjorts att underlaget varit tillräckligt stort för att generalisering ska vara möjlig. 
Undantagsfallen är beräkningen av andelen kritiska artiklar som har lagersaldo noll vid 
inleveranstillfället. Ungefär hälften av det inkommande antalet positioner de olika 
dagarna undersöktes, men som tidigare nämnts varierade andelen kritiska artiklar med 
tio procentenheter mellan de båda dagarna. Detta resultat minskar tillförlitligheten men 
ger en indikation om att en relativt stor andel är kritiska. Att fortsätta ta fram 
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lagersaldosiffror för det inkommande godset var dock inte motiverat på grund av 
tidsåtgången och att detta område inte är direktkopplat till studiens syfte som handlar 
om kapacitetshöjande åtgärder. 

9.2 FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL OCH PRIORITERING 
Då verksamhetens maxkapacitet är svårberäknad är det även svårt att ta fram hur stor 
genomslagskraft de olika förbättringsförslagen ger. En överslagsräkning gällande 
uppackningstiden kan dock göras för att ge en riktlinje om förbättringspotentialen. 
Ponera att hälften av ankomsterna med endast en position (motsvarar 
delleveransandelen) istället ankommer i en sändning med cirka 15 positioner, 
samtidigt som flödet i övrigt är oförändrat. Procentuellt sett skulle det innebära 8 % 
kortare uppackningstid i uppackningsstationen. Till detta kommer även en 20 % 
minskning av ankomstregistreringarna. Denna beräkning är endast gjord på de 
ankomster som består av en position, men en ankomst med två positioner har 
procentuellt sätt inte mycket kortare uppackningstid jämfört med en ankomst med en 
position. Görs liknande beräkningar på ankomster med få positioner kommer det synas 
att det finns ännu mer tid att spara genom att öka antalet positioner per ankomst. 
 
Studien har även visat att det är möjligt att packa upp och registrera in artiklar på fyra 
minuter om de är tydligt uppmärkta och bra paketerade. Om 80 % av leverantörerna 
skulle leverera in på ett tillfredställande sätt vad gäller uppmärkning och förpackning 
skulle uppackningstiden minskas med 40 % om det i genomsnitt tar fyra minuter per 
position att packa upp istället för åtta minuter. Då uppackningstiden är fyra minuter 
ingår inget kringarbete, vilket måste tas i beaktning. Kringarbetet bör dock inte stå för 
någon större del av arbetsdagen om påfyllningsarbetet av lådor och pallar sköts på ett 
planerat sätt. I genomsnitt inkommer cirka 400 positioner per dag och medeltiden i 
uppackningsstationen är i dagsläget åtta minuter, vilket innebär drygt 53 timmars 
arbete per dag. Personalstyrkan i uppackningen är 12 personer och om det totala 
antalet timmar slås ut på dessa blir det cirka 4,5 timmars arbete per person och dag. 
Det är dock inte alltid hela personalstyrkan finns på plats. Denna överslagsräkning 
tyder på att allt kringarbete inte är medräknat i de tider som tagits fram ur 
affärssystemet, vilket gör det möjligt att jämföra tiderna som är framtagna med hjälp 
av affärssystemet och tidsstudien. Överslagsräkningarna tyder på att det finns 
möjlighet till kapacitetsökning genom att få leverantörerna att följa de krav som ELFA 
ställer på inleveranserna och därför bör detta förbättringsområde prioriteras högt. 
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För att en så pass stor förändring av flödet ska vara genomförbar krävs att pressen mot 
leverantörerna ökar. För att kunna förbättra samarbetet med leverantörerna behöver 
först en bättre återkoppling upprättas för att kunna utvärdera leverantörernas prestation 
gällande inleveranserna. ELFA bör därför se till att det interna informationsflödet 
förbättras genom att använda Z-fel i större utsträckning. Denna åtgärd är 
förhållandevis enkel eftersom denna funktion redan finns i affärssystemet. Företagets 
olika avdelningar bör även höja blicken och betrakta uppackningen som 
verksamhetens flaskhals och alltid ta hänsyn till denna. Detta kan kanske vara svårt för 
vissa om fokus ofta legat inom den egna avdelningen, men med tillräcklig information 
och förståelse kan ett helikopterperspektiv i större utsträckning upprättas.  
 
Enligt flaskhalsteorin är det viktigast att i första hand fokusera på att balansera flödet 
och det gäller även på ELFA. Det är i stort sätt inte någon mening med att öka 
kapaciteten om flödet fortsätter att vara så ojämnt som det är i dagsläget. För att klara 
av de uppsatta målen måste i så fall kapaciteten vara så flexibel att den kan variera 
med minst 100 % mellan olika dagar. Om kapaciteten ökas utan att flödet jämnas ut 
kommer överkapaciteten vara ännu större än idag då antalet inkommande positioner är 
lågt.  
 
Leverantörernas låga leveransprecision medför att balansering av flödet i dagsläget är 
svårt. Det är därför viktigt att fokus läggs på att öka leveransprecisionen för att kunna 
planera inleveranserna på ett bättre sätt. Detta arbete ger inte resultat över natten utan 
kräver antagligen arbete på lång sikt. Detsamma gäller minskningen av 
leveransfönstret. Flödet är även ojämnt över dagen, vilket kan förbättras genom att 
ändra ankomsttiderna för de olika speditörerna. Den förändringen bör vara relativt 
enkel att genomföra och är inte beroende av någon annan förändring. 
 
En del av de förbättringsförslag som givits kommer inte direkt öka kapaciteten, men 
anses ändå relevanta att genomföra. Exempel på dessa är borttagning av 
försäljningsspärren och kontroll av beställningsparametrarna, vilket kan göras 
parallellt med övriga förändringar. 
 
En selektering av de kritiska artiklarna är endast möjlig att genomföra om 
ankomstregistreringen förändras så att mer information kring artikeln fås redan innan 
uppackningsstationen. Selekteringen av de kritiska artiklarna är dock inte nödvändig 
om styrningen av beställningarna förbättras, eftersom det inte ska behöva finnas några 
kritiska artiklar. Att skapa en separat flöde för de kritiska artiklarna är egentligen 
enbart en lösning för att minska effekterna av ett problem som har sina rötter någon 
annanstans i flödet.  
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9.4.1 

9.3 REFLEKTIONER EFTER STUDIENS GENOMFÖRANDE 
Efter studiens genomförande kan det studerade systemet anses vara för snävt. Större 
vikt borde ha lagts vid att undersöka inköpsfunktionen för att i större utsträckning 
kunna redogöra anledningarna till de upptäckta problemområdena. Den inledande 
fasen i studien bestod av att kartlägga det interna flödet, vilket är något som redan 
finns väl dokumenterat på ELFA. Anledningen till kartläggningen var att skapa en bild 
över flödet utan att påverkas av de värderingar som finns internt på ELFA. Med facit i 
hand borde tiden för kartläggningen kanske lagts på att närmare beskriva rutinerna på 
produkt- och inköpsavdelningen.  
 
Det finns områden i rapporten som endast är ytligt berörda, men som skulle kunna 
undersökas ytterligare. Exempelvis hade det varit intressant att titta närmare på 
anledningen till varför en relativt stor andel av det inkommande godset har lagersaldo 
noll och vad det får för konsekvenser. I den genomförda studien konstaterades enbart 
hur stor andelen var och att det kan ställa till problem för försäljningen. Det vore även 
intressant att sortera leverantörerna efter hur väl de sköter sina leveranser till ELFA 
och se konsekvenserna av det på inleveranssidan. På så sätt skulle det visa sig vilka 
leverantörer som skulle behöva förbättra sig mest.  

9.4 FÖRSLAG TILL PROJEKT FÖR FRAMTIDEN 
Under arbetets gång har funderingar kring områden som legat utanför det studerade 
systemet uppkommit. Dessa funderingar är samlade i denna del av rapporten. 

BESTÄLLNINGSKOSTNAD 
I dagsläget har ELFA inte tagit fram något värde för den kostnad som varje beställning 
medför. Företaget använder sig av Wilson-formeln, som ska generera den mest 
ekonomiska orderkvantiteten. Vid användning av denna metod tas hänsyn till 
kostnaden för en beställning i förhållande till lagringskostnaden. Om kostnaden för att 
lägga en beställning inte är förankrad i verksamheten, utan enbart en faktor används, 
finns risk att beställningar läggs för ofta (vilket skapar onödigt arbete på 
inleveranssidan) eller för sällan (vilket medför en högre lagringskostnad). 
 
Om en leverantörs produkter tar längre tid än normalt att hantera på inleveranssidan 
bör denna leverantör ha en högre beställningskostnad. I de flesta fall tar det inte längre 
tid att packa upp en större kvantitet än en liten och därför är det viktigt att ta hänsyn 
till kostnaden för beställning och uppackning då orderkvantiteten bestäms.  



Avslutande kommentarer 
 

- 91 -
 

9.4.2 

9.4.3 

 
Vid beräkning av beställningskostnaden är det viktigt att ta hänsyn till alla kostnader 
som påverkas av ett inköp. Att se över avdelningsgränserna är då oundvikligt för att få 
en rättvisande beställningskostnad. 

TOTALKOSTNAD FÖR INKÖP 
ELFA strävar efter att köpa in produkterna från tillverkaren för att få ett lägre pris och 
snabbare känna av förändringar på marknaden. Argumentet kring att det tar tid att fasa 
in och ut produkter tyder på att det finns stora lager i försörjningskedjan, vilket medför 
ett trögt system då något ska förändras. Ofta medför köp från tillverkaren att 
beställningskvantiteten har ett minimiantal, vilket i sin tur kan medföra att företag som 
ELFA köper in kvantiteter som täcker efterfrågan under en lång tid. Det innebär att vid 
en eventuell utfasning av en produkt är det ELFA som har de höga lagernivåerna och 
får ta kostnaden för antingen inkurans eller utebliven försäljning.  
 
Om ELFA köper in från en mellanhand blir priset något högre jämfört med köp direkt 
från tillverkaren, men antagligen blir ELFAs möjlighet att påverka större. Därför är det 
viktigt att ta fram totalkostnaden för alla inköp. Om ELFA kan få leverantören att 
förpacka och märka upp artiklarna på det sätt som underlättar uppackningen kan 
kostnaden för uppackningen sänkas, vilket medför att det finns utrymme till att betala 
något mer för artikeln. Samtidigt förkortas ledtiden i uppackningsstationen, vilket är 
något de ska sträva mot eftersom det är företagets flaskhals i dagsläget. Att köpa in 
från en mellanhand kan även innebära att transportledtiden minskas, vilket även 
minskar osäkerheten som i sin tur minskar säkerhetslagren.  

DIREKTLEVERANSER 
ELFA har många kunder och dessa skiljer sig från varandra, men flödet ut till dessa är 
i stort sätt identiskt. En del order skickas på pall istället för i mindre kartonger på 
grund av den fysiska storleken. Det interna flödet på ELFA är dock inte flexibelt nog 
att hantera dessa beställningar effektivt. En lösning för framtiden kan vara att 
direktleverera artik lar från ELFAs leverantörer till slutkunden, för att på så sätt 
undvika hanteringen av godset. För att kunna genomföra förändringar i det yttre flödet 
kring ELFA krävs dock ett tätare samarbete med leverantörerna. 
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BILAGA 1 

 
Tillvägagångssätt för framtagning av uppackningstider 
Från affärssystemet tider togs fram då noteringar görs varje gång en uppackare gör en 
registrering av en ny position. Tiderna mellan dessa registreringar har beräknats. 
Tiderna har sen delats upp i uppackning och registrering. Tiden för uppackning 
beräknades genom att ta tiden mellan två olika ankomstnummer medan tiden för 
registrering beräknades genom att ta tiden mellan två positioner på ett och samma 
ankomstnummer. Tiden för uppackningen slogs sedan ut på det beräknade 
ankomstnumrets alla positioner medan tiden för registrering är ett medel av de olika 
positionerna på ett ankomstnummer. Viss modifiering och rensning av tiderna fick 
göras då även raster och kringarbeten ibland blev inräknade i tiderna. Då dessa tider 
ibland kunde uppgå till flera timmar hade de påverkat resultatet för mycket. För att 
reducera rasternas påverkan på slutresultatet sattes istället en maxtid på 20 minuter 
som en aktivitet fick ta och alla som överskred denna tid sänktes ner till maxtiden. På 
detta sätt fanns de längre tiderna kvar samtidigt som de riktigt långa, felaktiga tiderna 
inte påverkade resultatet lika mycket. Försök gjordes med att ta bort dessa tider helt 
men kurvan sjönk bara men formen på kurvan förblev oförändrad. Detta tyder på att 
alla tiderna påverkades lika mycket av de förändringar som gjordes. Då många av de 
långa tiderna fortfarande visade på långa bearbetningar bestämdes att de långa tiderna 
skulle vara kvar då det skulle ge ett rättvist tidsresultat. 
 
Framtagning av andelen kritiska artiklar 
Stickproven på de 400 artiklarna utfördes under två dagar. Resultatet för de olika 
dagarna var: 
 

DAG 1  DAG 2 
Andel med lagersaldo 0:  19 %  29 % 
 
Frekvensklass: 
Andel lågfrekvent:  41 %  36 % 
Andel mellanfrekvent:  46 %  45 % 
Andel högfrekvent:  13 %  17 % 
Andel strategiska:  0 %  2 % 
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