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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på PartnerTech Åtvidaberg AB med syfte att analysera 
materialhanteringen och undersöka hur väl de planerade interna ledtiderna hålls samt föreslå 
förbättringsförslag. 

PartnerTech Åtvidaberg AB är kontraktstillverkare inom Business-to-Business och tillverkar 
produkter inom de tre affärssegmenten informationsteknologi, medicinsk teknik samt 
verkstadsindustri och telekommunikation.  

I detta examensarbete fokuseras det främst på materialflödet till den medicintekniska avdelningen 
där höga medicintekniska krav råder. Utöver dessa medicintekniska krav måste hänsyn även tas 
för att förebygga elektrostatisk urladdning vilket kan ge kvalitetsskador på ingående 
komponenter. För att identifiera de problem som gör att de interna ledtiderna inte hålls och de 
brister som finns i materialhanteringen har intervjuer, observationer och egna studier utförts. 
Dessa har resulterat i ett antal orsaker och genom metoden Fem varför och orsak-verkan-diagram 
har grundorsakerna sedan identifierats. 

Det kan konstateras att de planerade interna ledtiderna inte alltid hålls och i många fall har den 
planerade ledtiden redan avverkats tidigt i materialflödet. Bidragande orsaker till detta är till 
exempel den varierande beläggningen i godsmottagningen, hur förflyttning av lastbärare sker 
samt tidskrävande arbetsmoment och plockning. I problemanalysen framkom även brister 
gällande bland annat arbetet med att förhindra elektrostatisk urladdning, förstörda artiklar på 
grund av felaktig hantering samt brister i lageruppbyggnaden. 

Då den varierande beläggningen i godsmottagningen påverkar hela materialflödet och även de 
interna ledtiderna bör PartnerTech Åtvidaberg AB tillsätta en utredning för att grundligt 
undersöka hur de faktorer som påverkar den varierande beläggningen förhåller sig till varandra. 
Först efter detta kan möjliga åtgärder till detta problem arbetas fram. Genom att numrera om 
hyllställagen i huvudförrådet samt definiera om lagret i affärssystemet kan plockningen i 
huvudförrådet effektiviseras eftersom plockrundan minimeras då dessa åtgärder vidtas. Utöver 
ovan nämnda åtgärder bör företaget även förbättra sina leverantörskontakter för att dels kunna 
motverka kvalitetsbrister från leverantör och dels arbeta fram hur artiklar kan paketeras på ett 
bättre sätt för att underlätta uppackning och omlastning hos PartnerTech Åtvidaberg AB.  

Då det uppmärksammats att många av de identifierade problemen länge har varit kända av 
företaget men att inga åtgärder har vidtagits tyder detta på att företaget måste börja arbeta mer 
med förbättringar. Det föreslås därför att ständiga förbättringar och delar av kaizen-konceptet 
införs vilket kommer att innebära att alla medarbetare blir engagerade i förbättringsarbetet och att 
det kontinuerligt söks efter möjligheter till att förbättra verksamheten. 



  

Abstract 
This master thesis has been carried out at PartnerTech Åtvidaberg AB with the mission to analyse 
the material handling and investigate how the planned inhouse lead times are kept and to point 
out potential improvements.  

PartnerTech Åtvidaberg AB is a contract manufacturer in Business-to-Business and manufacture 
products within the three business segments information technology, medical technology and 
engineering industry and telecommunication.  

The main focus of this master thesis has been the flow of materials to the medical section where 
high medical requirements are predominated. Except the high medical requirements 
considerations need to be taken to prevent electrostatic discharge, which can damage the quality 
of detailed components. To identify the problems that affect the inhouse lead times and the 
inadequacies in the material handling interviews, observations and own studies have been carried 
out. These have resulted in a number of causes and by using the method called five-why and 
cause-effect-diagrams the primary causes have been identified. 

The planned inhouse lead times are not always kept and in many cases the planned inhouse lead 
times have already been covered early in the flow of materials. Causes that contribute to this 
situation are the fluctuating covering in the goods reception, how the load carrier is transported 
and time-consuming working moments and picking. In the problem analysis inadequacies 
concerning for example the preventing of electrostatic discharge, damaged articles because of 
incorrect handling and inadequacies in the structure of the primary warehouse where also 
identified. 

Since the fluctuating covering in the goods reception is affecting the flow of materials and also 
the inhouse lead times a further consideration should be done by PartnerTech Åtvidaberg AB to 
make a detailed investigation of how factors affecting the fluctuating covering are related to each 
other. This problem cannot be solved before this consideration is done. By making a new 
numbering of the shelves in the primary warehouse and a new definition of the stock in the 
business system the time of picking can be reduced since the way of walking will be minimized 
during the picking. Above these things the company also should improve the cooperation with 
their vendors to work against defects in quality and to find out how articles can be packed to 
facilitate unboxing and repacking of articles at PartnerTech Åtvidaberg AB. 

It have been noticed that many of the identified problems where already known by the company 
but that no attempt have been made and this means that the company need to work more with 
improvements. To manage this challenge the company should work with continuous 
improvements and use some parts of the concept of kaizen. This will enable the collaborators to 
be more involved in the work with improvements and get the collaborators to continuously look 
for possibilities to improve all parts of the company. 
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1 Inledning 
Nedan presenteras bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och de avgränsningar som har 
gjorts.  

1.1 Bakgrund 
PartnerTech Åtvidaberg AB är kontraktstillverkare inom Business-to-Business. De verkar inom 
områdena mekanik, mekatronik och systemintegration och är ett företag i förändring då 
orderingången inte längre är lika kraftig som tidigare. Detta har lett till att antalet anställda 
kraftigt sjunkit det senaste året och idag har PartnerTech Åtvidaberg AB 250 anställda och en 
omsättning på cirka 750 miljoner kronor. 

I slutet av maj år 2008 startades projektet Supply Chain Improvement efter att det tidigare under 
året genomförts en nulägesanalys med hjälp av en extern konsultfirma. Projektet behandlar tre 
olika områden; inköp, produktion och material samt kundkontrakt och logistik. Inom området 
produktion och material berörs framförallt hur material styrs in till fabriken samt hur planering 
och hantering av tillverkningsorder går till. Inom detta projekt ryms inte områden som 
materialhantering och intern logistik och det är främst inom dessa områden som detta 
examensarbete kommer in som ett komplement till projektet Supply Chain Improvement.  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att analysera materialhanteringen på PartnerTech Åtvidaberg AB och 
undersöka hur väl de planerade interna ledtiderna hålls samt föreslå förbättringsförslag. 

1.3 Avgränsningar 
I examensarbetet behandlas endast materialhanteringen från godsmottagning fram till montering 
inom det medicintekniska området. Denna avgränsning grundar sig i att de medicintekniska 
produkterna lyder under särskilda lagar och förordningar med högt ställda krav. När beläggning 
och ledtider diskuteras kommer dock även artiklar till andra produkter att behandlas, detta 
eftersom medicintekniska artiklar och övriga artiklar i många avseenden behandlas på samma sätt 
och att det inte finns någon särskild personal i materialhanteringen som enbart arbetar med de 
medicintekniska artiklarna.  

I examensarbetet fokuseras det i första hand på att identifiera de grundorsaker som leder till den 
bristande materialhanteringen och att de planerade interna ledtiderna inte hålls. Lösningsförslag 
och rekommendationer på hur rapportförfattarna anser att företaget bör göra för att eliminera 
dessa problem ges men läsaren bör ha i åtanke att det är själva identifieringen av grundorsakerna 
till problemen som det läggs störst fokus vid i detta examensarbete. 

Information som använts från affärssystemet baseras på data från endast ett år tillbaka, detta på 
grund av att affärssystemet byttes ut hösten år 2007. I framtagandet av statistik tas ingen hänsyn 
till de specialfall som kan förekomma. 
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2 Företagspresentation 
Företagspresentationen ger en inblick i koncernen PartnerTech AB:s historia, företagets 
koncernstruktur samt Partnertech Åtvidaberg AB och deras kunder och produkter. 

2.1 Koncernens historik  
PartnerTech AB:s historia går tillbaka ända till 1430-talet då Facitkoncernen grundades som ett 
gruvbolag i Sverige. År 1889 ändrade Facit inriktning på sin verksamhet och började tillverka 
möbler och kontorsutrustning och år 1924 ändrade de ännu en gång inriktning för att istället börja 
tillverka mekaniska räknare under varumärket Facit. Företaget deltog år 1956 i konstruktionen av 
den första svenska datorn och för att möjliggöra en produktionsökning av de elektromekaniska 
räknemaskinerna byggdes år 1967 den nuvarande fabriksanläggningen i Åtvidaberg.  

Under 1970-talets början drabbades Facit av en svår ekonomisk kris då billigare och enklare 
elektroniska räknemaskiner från Japan tog sig in på marknaden och började ta över 
marknadsandelar från de mekaniska räknemaskinerna. Som en följd av detta köptes 
Facitkoncernen upp av Electrolux år 1972 men tvingades dock några år senare att avveckla 
tillverkningen av räknemaskiner, detta huvudsakligen på grund av de låga 
produktionskostnaderna hos konkurrenterna i Asien. År 1976 inledde Facit ett samarbete med IT-
företaget IBM och i anläggningen i Åtvidaberg tillverkades sedan kringutrustning till datorer och 
kontraktstillverkning av mekanikprodukter tog sin början. Sex år senare köpte Ericsson upp 
Facitkoncernen från Electrolux och år 1989 ändrades verksamheten till att helt inriktas mot extern 
uppdragstillverkning.  År 1992 köptes företaget upp på nytt och blev en del i Securums 
industriföretag och året därefter bytte verksamheten namn till PartnerTech AB. Detta år 
genomförde även PartnerTech AB sitt första helhetsuppdrag inom medicinsk teknik, ett 
samarbete som pågår än idag.  

År 2000 etablerade PartnerTech AB verksamheter i USA och Kina och året därpå även i Polen. 
År 2002 förvärvades ett företag i Vellinge för att ytterligare stärka sin position som Sveriges 
ledande kontraktstillverkare. I början av år 2003 övertogs ett maskinbearbetningscentrum i 
Karlskoga och företagets befintliga verksamheter inom maskinbearbetning integrerades med 
denna enhet. På så sätt skapades en av Sveriges största och mest avancerade verksamheter inom 
detta område. Två år senare etablerades PartnerTech AB på den finska marknaden och ett år 
senare etablerades verksamhet i Norge.  

(www.partnertech.se) 

2.2 Koncernen PartnerTech AB 
PartnerTech AB är kontraktstillverkare med kompetens inom elektronik, mekanik, mekatronik 
och systemintegration för tillverkning av produkter i ett flertal olika branscher. De verkar inom 
tre olika affärssegment; informationsteknologi, medicinsk teknik samt verkstadsindustri och 
telekommunikation. Exempel på produkter som tillverkas inom informationsteknologi är pant- 
och returautomater, system för mynt och sedelhantering, spelterminaler samt 
förpackningsmaskiner. Inom medicinsk teknik tillverkas bland annat instrument för allergitest 
och DNA-analys, utrustning för blodanalys samt apparater för hjärtmassage. Produkter som 
tillverkas inom området verkstadsindustri och telekommunikation är exempelvis kraft- och 
kontrollenheter, basstationsantenner, industrirobotar och handtag till lagertruckar. PartnerTech 
AB deltar även i många kunders produktutveckling.  
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Koncernen har ungefär 1800 anställda på totalt 13 tillverkningsorter runt om i världen och hade 
år 2007 en nettoomsättning på 2,6 miljarder kronor. PartnerTech AB:s affärsidé lyder:  

”PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, inom områdena 
telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Som 
systemleverantör, med kärnkompetens i att kombinera elektronik och mekanik, skapar vi 
lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för våra kunder.” 

Koncernen är uppbyggd enligt organisationsschemat i Figur 2-1 och består av ett flertal 
kundcenter i Sverige, Finland, Norge, England, Polen och USA. Dessa har ansvar för kunderna 
på sina geografiska marknader och samarbetar med produktionsenheterna som finns i Polen och 
Kina där lågkostnadsproduktion av högre volymer sker. Inom koncernen finns fyra Centers of 
Excellence, de tre kundcentrumen i Sverige samt kundcentret i Norge, vilka har specialistkunskap 
inom var sitt område – elektronik, mekanik, systemintegration och plåtkapsling.  

(www.partnertech.se) 

PartnerTech AB

Utveckling InköpMarknad och 
försäljning Operations

Finans
Corporate

staff

Kundcenter Produktions-
center

Operations
personal

Gdynia

Sieradz

Finland

Moss

Karlskoga

Vellinge

UK

Atlanta

Åtvidaberg

 
Figur 2-1 Organisationsschema över koncernen PartnerTech AB (PartnerTech AB:s intranät) 



 14 

2.3 PartnerTech Åtvidaberg AB 
PartnerTech Åtvidaberg AB, fortsättningsvis benämnt PartnerTech, har 250 anställda varav 101 
är tjänstemän och resterande kollektivanställda. År 2007 hade företaget en nettoomsättning på 
ungefär 750 miljoner kronor.  

PartnerTech är organiserat enligt organisationsschemat i Figur 2-2. Organisationen består av de 
tre huvudfunktionerna försäljning, operations samt produktion och de fyra stabsfunktioner 
kvalitet och miljö, personal, IT och finans.  

 
Figur 2-2 Organisationsschema för PartnerTech (PartnerTech AB:s intranät) 

Figur 2-3 nedan visar hur huvudfunktionen operations är organiserad. Operations består av de 
fyra huvudfunktionerna inköp, produktionsplanering och logistik, teknik samt materialhantering. 
Dessutom har operations två stabsfunktioner, controller (vakant) och processutveckling. 
Operations är den huvudfunktion som detta examensarbete har mest koppling till.  

 
Figur 2-3 Organisationsschema för operations (PartnerTech AB:s intranät) 

PartnerTech verkar inom områdena mekanik och mekatronik och är dessutom Centers of 
Excellence inom systemintegration. Företaget har kvalificerad kompetens och resurser för bland 
annat industrialisering, prototypframtagning och montage av avancerade mekanikmoduler. Inom 
anläggningen finns även en mycket hög kompetens för tillverkning av medicintekniska produkter 
som omfattas av höga kvalitetskrav. 

Produktionsanläggningen är 40 000 kvadratmeter stor varav ungefär en tredjedel hyrs ut till en 
hustillverkare och till kretskortstillverkaren KA Elektronik. KA Elektronik försörjer PartnerTech 
med kretskort till bland annat den medicintekniska avdelningen.  

(www.partnertech.se) 
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2.3.1 Kunder och produkter 
PartnerTech tillverkar produkter inom alla de tre affärssegmenten informationsteknologi, 
medicinsk teknik samt verkstadsindustri och telekommunikation. 

Inom informationsteknologi tillverkas bland annat pant- och returautomater till Tomra Systems 
AB, system för mynt och sedelhantering till Cashguard AB och Gunnebo samt kortläsare för 
betalsystem till Hypercom. 

Medicintekniska produkter som tillverkas är bland annat en apparat för hjärtmassage till Jolife 
AB, se till vänster i Figur 2-4, instrument för allergitester till Phadia samt instrument för DNA-
analys till Biotage.  

Inom verkstadsindustri och telekommunikation tillverkas till exempel truckhandtag till BT 
Industries AB, se till höger i Figur 2-4, och växelspakar till Scanias bussar.  

 
Figur 2-4 Till vänster en apparat för hjärtmassage och till höger ett 

 truckhandtag (PartnerTech AB:s intranät) 
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3 Metod och tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras den undersökningsansats som valts för examensarbetet. Även den 
metod som valts redovisas och de olika steg som ingår i denna gås igenom. Slutligen diskuteras 
de felkällor som kan finnas och vad som gjorts för att försöka eliminera dessa.  

3.1 Val av undersökningsansats 
Det finns tre olika dimensioner att ta hänsyn till vid val av undersökningsansats. Dessa 
dimensioner innefattar vilket huvudintresse studien har, vilken karaktär insamlad data har samt 
hur den analyseras. (Lekvall och Wahlbin, 2001) Dimensionerna illustreras i Figur 3-1 nedan. 
Den mörkare färgen illustrerar vilken undersökningsansats som har valts för detta examensarbete.  

 
Figur 3-1 Undersökningsansats (Egen bearbetning från Lekvall och Wahlbin, 2001) 

3.1.1 Undersökningens huvudintresse 
Den första dimensionen, undersökningens huvudintresse, har tre olika typer av ansatser: 

Fallanalysansats: Denna ansats innebär att detaljerade och djupgående beskrivningar och 
analyser genomförs på ett enskilt fall. En fallanalysansats lämpar sig bra för explorativa studier 
där det på förhand är svårt att avgöra vad som är viktigt respektive oviktigt att undersöka. 

Tvärsnittsansats: Vid en tvärsnittsansats utförs undersökningen på bredden istället för på djupet. 
Här studeras och jämförs ett flertal fall vid en viss tidpunkt med fokus på samma variabel över de 
olika fallen. 

Tidsserieansats: En tidsserieansats används för att studera hur en eller flera variabler förändras 
över tiden.  

Vilken ansats som väljs beror på om studien ska ske på djupet, på bredden eller över tiden. 
(Lekvall och Wahlbin, 2001) I detta examensarbete efterfrågas en djup studie av hur 
materialflödet på ett enskilt fall sker och därför tillämpas en fallanalysansats. 

3.1.2 Undersökningens analyskaraktär 
Det finns två olika alternativ för hur befintlig data kan skrivas och analyseras, ansatsen kan 
antingen vara kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ ansats samlar in och analyserar data i 
sifferform medan kvalitativ data innefattar data från intervjuer och observationer som inte går att 
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kvantifiera i samma utsträckning. Undersökningar med fallanalysansats blir ofta kvalitativa 
medan undersökningar med tvärsnittsansats ofta blir kvantitativa. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

I detta examensarbete har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats använts. Den kvalitativa 
ansatsen har använts när datainsamling skett genom intervjuer medan den kvantitativa ansatsen 
har använts när data hämtat ur affärssystemet har analyserats. 

3.1.3 Undersökningens datakaraktär 
Den tredje dimensionen beskriver huruvida undersökningen ska baseras på primär eller sekundär 
data. Primär data innefattar data som har samlats in på egen hand gällande den befintliga 
undersökningen medan sekundär data är data som redan finns insamlat från tidigare 
sammanhang, exempelvis befintlig statistik. (Lekvall och Wahlbin, 2001) 

Detta examensarbete bygger på både primär och sekundär data. De observationer och egna 
studier som har gjorts ute i fabrikslokalen är exempel på primär data medan information tagen 
från affärssystemet karaktäriseras som sekundär data. 

3.2 Val av analysmetoder 
För att analysera identifierade problem och hitta grundorsakerna till dessa har orsak-verkan-
diagram och metoden Fem varför använts i detta examensarbete. Dessa presenteras närmare 
nedan. 

3.2.1 Orsak-verkan-diagram 
Det är viktigt att hitta grundorsaken till ett problem för att på längre sikt undvika att problemet 
återkommer. Innan en djupare analys av problemet påbörjas bör en klargöring av vad problemet 
innefattar göras. (Liker, 2004)  

När symptomen av problemet är klarlagda ställs teorier upp över vad som kunnat orsaka det 
studerade problemet. För att ställa upp detta på ett överskådligt sätt används lämpligen ett orsak-
verkan-diagram, även kallat Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram, se Figur 3-2. (Sandholm, 
2001) 

Kvalitets-
problem

Orsak 2

Orsak 5

Orsak 3

Orsak 6

Orsak 1

Orsak 4
 

Figur 3-2 Grundstommen i ett orsak-verkan-diagram (Bergman och Klefsjö, 2002) 

Diagrammet beskriver först grovt vilka olika typer av orsaker som kan tänkas ge upphov till det 
observerade problemet. Därefter undersöks dessa grovt beskrivna orsaker mer i detalj, se Figur 
3-3. För att kunna arbeta på ett strukturerat sätt är det viktigt att fokusera på en problemställning i 
taget.  
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Figur 3-3 Djupare analys av varje orsak för att hitta grundorsaken (Bergman och Klefsjö, 2002) 

För att underlätta analysen finns det sju stycken M att hänföra sig till; Management, Människa, 
Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö. Exempel på frågor som kan ställas för ett problem 
kan vara om företagsledningen ger tillräckligt med stöd och resurser, om personalen har 
tillräckligt med utbildning, motivation och erfarenhet eller om miljön på något sätt påverkar 
utfallet. (Bergman och Klefsjö, 2002) 

3.2.2 Fem varför 
För att med en enkel metod lokalisera grundorsaken till ett problem och på så sätt kunna hitta den 
motsvarande åtgärden bör frågan ”Varför?” ställas fem gånger. För varje varför som ställs 
uppenbarar sig orsakerna oftast längre uppströms i processen, det vill säga ett problem som 
uppkommer i monteringen kan sedan visa sig ha sin grundorsak hos råmaterialleverantören. 
(Liker, 2004)  

Figur 3-4 visar ett exempel på en ”Fem varför”-analys som Toyota använder i sin interna 
utbildning för problemlösning. I detta exempel gör varje varför att problemlösaren förs uppströms 
i processen och djupare in i organisationen. Värt att notera är att åtgärderna utformas annorlunda 
för varje fråga. Exempelvis är lösningen att torka upp oljan endast en tillfällig lösning då det 
kommer att fortsätta rinna ut olja. En något långsiktigare lösning vore att laga maskinen, men 
packningen kommer att gå sönder igen och då kommer olja att åter börja läcka ut. 

Problemnivå Motsvarande åtgärd 
Det är en oljefläck på 
verkstadsgolvet Torka upp oljan 

För att maskinen läcker olja Laga maskinen 
För att packningen har gått 
sönder Byt ut packningen 

För att vi har köpt packningar 
av sämre material 

Ändra packningens 
specifikationer 

För att vi gick efter priset Ändra policyn för inköp 

För att inköparen premieras för 
kortsiktiga kostnadsbesparingar 

Ändra värderingarna hos 
inköpare 

Figur 3-4 ”Fem varför” för att hitta grundorsaken till ett problem (Fritt översatt från Liker, 2004) 

Lärdomen av detta exempel är att fortsätta ställa frågan ”Varför?” tills grundorsaken till 
problemet har identifierats. Därefter bör åtgärder på den djupaste nivå av problemet användas för 
att se till att problemet åtgärdas från grunden och på så sätt inte återkommer. (Liker, 2004) 

Varför? 

Varför? 

Varför? 

Varför? 

Varför? 
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3.3 Vald metod 
Arbetsgången för detta examensarbete grundar sig på en modell som understödjer tanken om den 
röda tråden från utgångsproblem till slutsats. (Lekvall och Wahlbin, 2001) För att modellen bättre 
ska lämpa sig för detta examensarbete har en egen tolkning av modellen gjorts, se Figur 3-5. 

 
Figur 3-5 Examensarbetets arbetsgång (Egen bearbetning från Lekvall och Wahlbin, 2001) 

Arbetsgången är uppbyggd av tre olika faser; planeringsfas, utförandefas och slutfas. Nedan 
beskrivs de olika faserna och dess ingående delar.  

3.3.1 Planeringsfas 
Planeringsfasen är den första fasen och lägger grunden till det fortsatta arbetet. I Figur 3-5 visas 
att planeringsfasen består av de fyra delarna Utgångsproblem, Problembakgrund, 
Problembeskrivning och Teoretisk referensram. Innebörden av dessa olika delar presenteras 
nedan. 

Utgångsproblem  
Under den första tiden av examensarbetet diskuterades uppdragsbeskrivningen i stora drag och 
vilka inledande avgränsningar som skulle göras. Då företaget hanterar känsliga komponenter och 
tillverkar produkter med höga kvalitets- och lagkrav gavs relevant utbildning om hur detta ska 
hanteras. Vidare utarbetades avsnitten Inledning och Företagspresentation till rapporten. 
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Problembakgrund 
För att få en bild av hur materialhanteringen fungerar hos företaget analyserades nuläget genom 
att kartlägga hur materialflödet från godsmottagning fram till montering fungerar. Detta gjordes 
dels genom muntliga intervjuer med personal som arbetar med att fysiskt hantera materialet och 
dels med de tjänstemän som arbetar med materialflödet. Vid kartläggningen kartlades varje 
avsnitt av flödet och de olika steg som innefattas i avsnitten beskrevs. Detta gjordes genom 
intervjuer med de personer som har insyn i det specifika flödesavsnittet och därefter skissades en 
figur över materialflödet fram med hjälp av intervjuerna och företagets verksamhetsplan. För att 
säkerställa att det uppritade flödet var rätt verifierades detta av den eller de personer som 
intervjuades om flödet. För att få ytterligare insyn i det dagliga arbetet i de olika flödesavsnitten 
studerades en eller flera personer som arbetar med den fysiska materialhanteringen under en del 
av en arbetsdag. Därefter reviderades figuren över materialflödet i de fall det visade sig att något 
som tidigare inte uppmärksammats om hur flödet ska fungera framkom. Det observerades även 
ifall det förekommer att rutiner och den arbetsgång som ska följas inte följs. 

Till nulägesbeskrivningen togs även data fram från företagets affärssystem för att studera hur 
beläggning samt verkliga ledtider ser ut för respektive flödesavsnitt. Då en del tidpunkter som 
behövdes för att få en uppfattning om beläggning och verkliga ledtider inte fanns i affärssystemet 
gjordes egna studier i godsmottagningen, mottagningskontrollen samt i huvudförrådet. I 
godsmottagningen studerades under två och en halv veckas tid antal artikelnummer som ankom 
varje dag, detta för att få en uppfattning om hur den verkliga beläggningen ser ut och för att se 
hur länge godset ligger i godsmottagningen innan det blir ankomstregistrerat. För att få fram 
denna information skrev personalen upp när godset ankom och när de sedan ankomstregistrerade 
det.  Genom att jämföra dessa listor med data från affärssystemet kunde en uppskattning om 
osäkerheten i studien tas fram. Det framgick då hur mycket gods personalen hade 
ankomstregistrerat men som inte hade skrivits upp i studien. Det gjordes även en egen studie för 
att få en uppfattning om de verkliga ledtiderna i de olika flödesavsnitten och denna pågick under 
två veckors tid. I denna studie skrev personalen i godsmottagningen, mottagningskontrollen samt 
i huvudförrådet upp vilka tidpunkter som de började använda lastbärarna, när dessa förflyttades 
till nästa flödesavsnitt samt när lastbärarna sedan hade tömts på gods. Tanken med de data som 
togs fram från affärssystemet och studierna var att de skulle ge en indikation på de problem som 
finns i materialflödet och därmed stödja det som framkommit under intervjuerna med personalen.  

Denna del i planeringsfasen ledde fram till att avsnittet Nulägesbeskrivning skrevs i rapporten. 

Problembeskrivning  
Ur problembakgrunden identifierades de problem som det fortsatta arbetet skulle inriktas på och 
frågeställningar formulerades. Problembeskrivningen preciserar syftet med examensarbetet till en 
mer konkret uppgift innan datainsamlingen kan planeras och påbörjas. I rapporten skrevs 
avsnittet Problembeskrivning. 

Teoretisk referensram  
När problembeskrivningen hade utarbetats gjordes en litteraturstudie och relevanta teorier som 
kunde kopplas till de problem som hade identifierats och de avgränsningar som hade gjorts 
studerades. Relevant litteratur och teorier hämtades från föreläsningar som getts vid Tekniska 
Högskolan vid Linköpings Universitet, kurslitteratur samt litteratur från bibliotek och Internet. 
Denna del av planeringsfasen mynnade ut i att avsnittet Teoretisk referensram skrevs i rapporten. 
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3.3.2 Utförandefas 
Utförandefasen innebär att ytterligare data samlas in som senare sammanställs och används för att 
analysera problemen närmre.   

Datainsamling  
För att kunna analysera de problem som tagits fram i problembeskrivningen togs ytterligare 
information fram för att på så sätt gå ner på djupet och då hitta grundorsakerna till de problem 
som identifierats. Detta gjordes genom fortsatta intervjuer och ytterligare observationer genom att 
studera det dagliga arbetet i det eller de flödesavsnitt där de identifierade problemen förekom. För 
att hitta grundorsakerna till de identifierade problemen användes metoden Fem varför, se avsnitt 
3.2.2. Till största del fokuserades det på endast ett identifierat problem åt gången, detta för att 
arbeta på ett strukturerat sätt och inte missa viktiga detaljer. Anledningen till att det ibland 
fokuserades på flera identifierade problem samtidigt var att det under arbetets gång upptäcktes att 
ett flertal problem var förknippade med varandra.  

3.3.3 Slutfas 
I slutfasen kopplas de olika delarna Problemanalys, Resultat samt Slutsatser och 
rekommendationer samman med delarna i planeringsfasen. Den information som togs fram i 
utförandefasen analyserades baserat på den teoretiska referensramen för att arbeta fram lösningar 
på de problem som identifierats. 

Problemanalys 
Efter att nödvändig data hade inhämtats sammanställdes denna för att kartlägga grundorsakerna 
till de olika identifierade problemen. För att strukturera resultatet på ett överskådligt sätt 
användes orsak-verkan-diagram, se avsnitt 3.2. Därefter gjordes en sammanfattning av de 
analyserade problemen för att på så sätt få en helhetsbild av vilka orsaker som återkommer i de 
olika problemen. I rapporten skrevs avsnittet Problemanalys. 

Resultat 
Resultatet av problemanalysen analyseras baserat på den teoretiska referensramen och ligger till 
grund för de lösningsförslag och rekommendationer som arbetats fram för att åtgärda de problem 
som identifierats i problembeskrivningen. Till en del av problemen ges konkreta lösningsförslag 
medan det till resterande problem endast förs en diskussion och ges rekommendationer till 
företaget om hur de bör arbeta med dessa problem. En av anledningarna till att det endast ges 
rekommendationer till en del problem och inte konkreta lösningsförslag är att företaget under 
examensarbetets gång börjat arbeta med att åtgärda en del av dessa problem. Rapportförfattarna 
har därför valt att lägga mer fokus på de identifierade problem som företaget inte har arbetat med. 
En annan anledning till varför det endast ges rekommendationer till en del problem är att fokus i 
detta examensarbete har lagts på att identifiera grundorsakerna till problemen snarare än att hitta 
konkreta lösningsförslag. 

För vart och ett av lösningsförslagen och rekommendationerna har ett resonemang förts om vilka 
kostnadsposter som kommer att påverkas om den föreslagna lösningen eller rekommendationen 
implementeras. Inga specifika kostnader har tagits fram utan det har endast gjorts en uppskattning 
huruvida kostnadsposterna kommer att påverkas, detta eftersom det har varit svårt att uppskatta 
kostnaderna på ett rättvisande sätt då dessa har varit svåra att ta fram.  
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Slutligen har ett övergripande lösningsförslag arbetats fram, detta eftersom ett flertal av de 
identifierade problemen uppvisat grundorsaker som kan kopplas samman till ett övergripande 
lösningförslag.  

De föreslagna lösningarna och rekommendationerna samt diskussioner kring dessa presenteras i 
rapporten i avsnittet Lösningsförslag. 

Slutsatser och rekommendationer 
För att koppla tillbaka till utgångsproblemen och syftet med arbetet presenteras slutligen de 
slutsatser som dragits under arbetets gång. Även rekommendationer ges till företaget angående 
hur de presenterade lösningsförslagen och rekommendationerna kan användas eller 
implementeras på bästa sätt. Även rekommendationer angående hur företaget ska prioritera 
genomförandet av lösningsförslagen och rekommendationerna ges. Ovanstående presenteras i 
rapportavsnittet Slutsatser och rekommendationer. 

3.4 Metod- och källkritik 
Då det vid ett tillfälle under arbetets gång upptäcktes att det en person hade sagt under en intervju 
inte stämde överens med hur det i verkligheten fungerade bestämdes det att intervjuer och 
observationer skulle göras med flera personer gällande samma område, detta för att säkerställa 
hur arbetet verkligen går till. Vid insamling av data genom observationer och intervjuer 
sammanställdes denna i dokument. Även om båda rapportförfattarna gått igenom dokumenten för 
att säkerställa att båda uppfattat situationen på samma sätt kan det ändå finnas en risk att 
misstolkningar eller missuppfattningar har skett under intervjuer och observationer. För att 
säkerställa att inga misstolkningar skett har båda rapportförfattarna deltagit under alla intervjuer 
och dessutom har det vid exempelvis uppritandet av materialflödet verifierats av de intervjuade 
att rapportförfattarna tolkat situationen korrekt. Vid intervjutillfällen finns alltid en risk att 
personen som blir intervjuad inte talar sanning eller vinklar informationen till sin eller företagets 
fördel vilket i förlängningen kan leda till att examensarbetets analys bygger på falska uppgifter. 
Vid intervjuerna som gjorts upplevdes dock att de personer som intervjuades varit öppna och 
tillmötesgående. Utöver detta finns en risk att det som i litteraturen benämns på ett sätt inte alltid 
benämns på samma sätt på företaget vilket kan leda till missförstånd. 

Kritik riktas mot de urval som har gjorts vid sökningar i affärssystemet då detta kan medföra att 
en del artikelnummer inte har tagits med i en del sökningar. Det har även framkommit att det för 
en del datum i historiska data inte finns någon tidpunkt angiven utan endast datum vilket 
försvårar framtagningen av verkliga interna ledtider. Utöver detta bör kritik riktas mot att 
rapportförfattarna inte haft vana i att arbeta i affärssystemet vilket kan ha lett till att en del 
information som tagits fram inte helt speglat verkligheten på ett rättvisande sätt.  

Egna studier av inleveranser och ledtider har gjorts och på grund av olika felfaktorer förekommer 
osäkerhet i studiernas resultat. Dessa felfaktorer är bland annat den mänskliga faktorn då 
exempelvis inblandade personer ibland missat att ange den information som eftersökts. Vid 
sammanställning av ledtiderna för en av avdelningarna kunde exempelvis endast 65 procent av 
insamlad data tas med i beräkningarna vilket leder till att resultatet kan vara missvisande. Det 
faktum att studierna endast gjorts under maximalt två och en halv vecka medför att resultaten 
endast ger en bild av hur det ser ut under dessa veckor och ingen slutsats kan dras huruvida detta 
är en representativ period. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen syftar till att beskriva verksamheten inom PartnerTech. Beskrivningen 
kommer främst att vara inriktad mot materialhanteringen av de artiklar och produkter som rör 
det medicintekniska området. När beläggning och ledtider diskuteras kommer dock även artiklar 
till andra avdelningar att behandlas. Det som beskrivs i nulägesbeskrivningen är tänkt att ge en 
indikation på var problem finns och inom vilket område examensarbetets fortsatta fokus ska 
läggas. Då det inom det medicintekniska området finns särskilda lagar och förordningar, som 
påverkar till exempel materialhanteringen, inleds nulägesbeskrivningen med en genomgång av 
de kvalitetskrav som finns för medicintekniska artiklar och produkter. 

4.1 Kvalitetskrav 
PartnerTech är certifierade enligt standarderna för ISO 9001, ISO 13485 och ISO 14001 och 
eftersom de verkar inom det medicintekniska området lyder de dessutom under särskilda lagar 
och förordningar med högt ställda krav. Anledningen till att det finns speciella krav inom 
medicinteknik är enligt kvalitetsansvarige att ”Skydda/rädda medborgares liv, från att 
skadas/dödas av utrustningen”. Nedan följer en redogörelse för de olika kvalitetskrav som berör 
det medicintekniska området samt vad de innebär för materialhanteringen inom PartnerTech. 

4.1.1 ISO 13485, QSR och MDD 
Den stora skillnaden mellan de medicintekniska direktiven ISO 13485 och Quality System 
Regulation, QSR, är att ISO 13485 är en internationell kvalitetsstandard medan QSR är en lag 
som gäller för medicintekniska produkter på den amerikanska marknaden. (källa sekretessbelagd) 
Medical Device Directive, benämnt MDD, är en motsvarande lag på den europeiska marknaden. 
(www.mdss.com) ISO 13485 är avsedd att användas för att uppfylla kraven från dessa lagar. 
(www.certifiering.nu)  

Skillnaden mellan ISO 9001 och ISO 13485 är att i ISO 9001 efterfrågas ständiga förbättringar 
medan det i ISO 13485 efterfrågas kontinuerlig standard på produkter och processer. 
(www.sis.se) Enligt kvalitetsansvarige på PartnerTech är det även betydligt större krav på 
dokumentation och krav på spårbarhet i ISO 13485. Kraven på dokumentation innebär rätt 
dokument på rätt plats med rätt utgåva och att alla dokument ska sparas i tio år. I PartnerTechs 
fall medför detta att alla originaldokument måste finnas på papper, vilket är en följd av att 
PartnerTechs affärssystem inte anses uppfylla alla de krav som finns på kvalitetssäkring, 
datalagring och återläsbarhet. Kravet på spårbarhet innebär att det ska gå att spåra ett unikt 
tillverkningsparti och dess tillverkningsprocess. Det finns även krav på revisionshantering vilket 
innebär att det ska kunna säkerställas att rätt artikel med rätt revision används. 

Sekretessbelagt 
… 
… 

För materialhanteringen på PartnerTech innebär de medicintekniska kraven att arbetet blir 
mycket tidskrävande, exempelvis måste materialuttag till det medicintekniska området ske på ett 
spårbarhetsmässigt och revisionshanteringsmässigt säkert sätt även om det handlar om 
standardartiklar som skruvar, brickor och muttrar.  
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4.1.2 Elektrostatisk urladdning 
Eftersom många av PartnerTechs produkter innehåller elektriska komponenter, som exempelvis 
kretskort, är det mycket viktigt att upprätthålla en sådan miljö att dessa inte riskerar att bli 
skadade. Det uppstår mycket lätt latenta fel i elektriska komponenter, det vill säga fel som inte 
upptäcks direkt utan först efter en tid. När vi människor känner en stöt kan den uppgå till en 
spänning på 3000 Volt. En del komponenter klarar inte av mer än 20-50 Volt innan de skadas och 
denna spänning kan vara svår för människan att uppfatta. Även luftfuktigheten har en stor 
inverkan då torr luft medför att spänningar lättare uppstår och därmed utgör en ökad risk för 
komponenterna. Det är därför mycket viktigt att upprätthålla en skyddad miljö, en så kallad 
Electrostatic Protection Area – EPA, för elektriska komponenters säkerhet. (www.esdnordic.com) 

Uppkomst av elektrostatisk urladdning 
Elektrostatisk urladdning, på engelska Electro Static Discharge – ESD, uppkommer då en 
laddning överförs från en yta till en annan och den överförda laddningen bibehålls på den nya 
ytan. För att detta ska ske krävs att de ytor som har kontakt med varandra har något olika 
egenskaper och att åtminstone den ena ytan är elektriskt isolerande. Även ledande material och 
människor kan laddas upp elektrostatiskt vid kontakt med isolerande material. Människor och 
material kan kvarhålla laddningen under flera minuter om inga speciella åtgärder har vidtagits för 
att avleda denna. Det finns därför risk att laddningen bärs med från ett utrymme utan känsliga 
komponenter till ett ESD-skyddat område och då riskerar att skada de känsliga komponenterna 
som finns där.  

Elektrostatisk urladdning kan uppstå genom separation, gnidning eller induktion. Separation och 
gnidning kan uppkomma till exempel när en tejpremsa rivs av, då ett klädesplagg tas av eller då 
ett papper lyfts upp från ett bord. Induktion kan uppkomma då till exempel ett kretskort placeras 
på ett isolerande underlag som genom transport eller annan hantering blivit uppladdat.  

(Andersson och Stranneby, 2002)  

Skydd mot elektrostatisk urladdning 
För att skydda en arbetsplats mot elektrostatisk urladdning kan ett avledande golv som förbinds 
till jord installeras. De personer som arbetar i området ska använda ESD-skor och skyddsrock för 
att den statiska laddning som uppstår när en person går på golvet ska avledas genom golvmattan 
och därigenom skydda produkterna mot elektrostatisk urladdning. Andra viktiga saker att tänka 
på inom ett ESD-skyddat område är att all personal har fått rätt utbildning, att avledande 
handledsband används vid sittande arbete, att ESD-skyddande emballage och avledande 
utrustning används samt att det används avledande bordsbeklädnad. Föremål som till exempel 
verktyg, transportlådor och förpackningsmaterial som genererar laddningar bör inte finnas inom 
detta område utan bör ersättas med ESD-godkända produkter. Om det inte går att undvika 
isolerade material bör det användas joniseringsfläktar som blåser joniserad luft över arbetsytan. 
På så sätt neutraliseras de lagrade laddningarna hos det isolerade materialet och risken för 
elektrostatisk urladdning avlägsnas.  

På PartnerTech används olika typer av ESD-skyddade förpackningar, till exempel lådor, 
plastfickor och folierade påsar. Dessa förpackningar är tillverkade av material med olika 
egenskaper och har därmed olika användningsområden. De folierade påsarna är tillverkade av ett 
metalliserat material som förhindrar laddningar och elektriska fält att tränga igenom. Lådorna är 
tillverkade av konduktiv plast, ett material som är åldersbeständigt och har ledande egenskaper 
som är oförändrade även vid låg luftfuktighet. Dessa egenskaper är lämpliga då både ett 
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mekaniskt och skärmande skydd eftersträvas. De skärmande egenskaperna styrs av materialets 
tjocklek och därför har påsar av konduktivt material begränsad skärmningsförmåga. De ESD-
skyddade plastfickor och påsar som finns på företaget är tillverkade av antistatisk, det vill säga 
lågladdad, plast. Denna plast är kemisk behandlad vilket gör att plasten har en begränsad 
uppladdningsförmåga mot sig själv och andra material. Behandlingen medför dock att 
plastfickorna och påsarna åldras och de bör därför bytas ut med jämna mellanrum. Plasten har 
inga skärmande egenskaper och rekommenderas endast att användas till produkter som inte är 
ESD-känsliga. Detta medför att det inte rekommenderas att lägga en elektrisk komponent i en 
sådan plastficka utan för att paketera till exempel ett kretskort på ett säkert sätt krävs en folierad 
påse. (www.esdnordic.com)  

För materialhanteringen på PartnerTech innebär kravet på ESD-skyddade produkter att så mycket 
inkommande gods som möjligt ska packas upp och läggas i ESD-skyddade lådor innan det får tas 
in på ESD-skyddat område. Mindre artiklar packas alltid upp och läggs i svarta ESD-skyddade 
lådor av olika storlekar men för artiklar som lagerläggs på pall sker det sällan någon uppackning. 
Om artiklar lagerläggs i sitt emballage innebär det att de även plockas i sitt emballage.  

4.2 Kunder och produkter 
PartnerTech har idag åtta olika kunder inom det medicintekniska området. Monteringen för de 
medicintekniska produkterna är uppdelat så att varje kund har en avskild monteringsyta och för 
att kunna säkerställa kraven på spårbarhet är dessa inlåsta och har därmed begränsat tillträde. Det 
är även ett krav från kunderna att ha avskild montering eftersom de dels betalar för ytan och dels 
inte vill att någon konkurrent ska kunna komma in och se hur monteringen av deras produkter går 
till.  

Nedan presenteras en övergripande tabell över kunder och produkter, se Tabell 4-1. En kund kan 
ha flera olika produkter och produkternas orderförfarande är antingen order för order eller mot 
prognos. En del produkter monteras även mot prognos. Det ställs även olika krav på olika 
produkter, till exempel har en del produkter QSR-krav. 

Kund Produkt Orderförfarande Övrigt 
Biacore Robot till en större maskin Order för order - 

Biotage Initiator i tre varianter och två olika 
robotar Prognos - 

GE 
Healthcare LCD-skärmar i tre olika varianter Prognos Monteras mot 

prognos 

Gyros Maskin för DNA-analys Oftast som 
prognos - 

Jolife Apparat för hjärtkompression i två 
varianter, ny variant på gång Prognos QSR-produkt 

Maquet LCD-skärm Order för order QSR-produkt 

Phadia Maskin för allergianalys Prognos 
Monteras mot 
prognos, QSR-
produkt 

Pyro Maskin för DNA-analys i tre olika 
varianter  Prognos - 

Tabell 4-1 Övergripande om kunder och produkter 
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Då inte alla kunder har likadana orderförfaranden ligger inte heller kundorderpunkten på samma 
ställe för de olika kunderna, se Figur 4-1 nedan. För de kunder som har order för orderförfarande 
ligger kundorderpunkten innan materialförsörjningen, benämnt 1) i figuren. Detta medför att 
kundorderledtiden för dessa kunder blir väldigt lång. De flesta kunderna har en prognos som 
PartnerTech utgår ifrån vid planeringen av kapacitet och materialförsörjning. Kundorderpunkten 
för dessa produkter ligger innan monteringen, benämnt 2) i figuren. Detta innebär att 
kundorderledtiden blir den tid det tar att montera och sedan leverera produkterna.  För de kunder 
som PartnerTech monterar mot prognos åt ligger kundorderpunkten efter monteringen, benämnt 
3) i figuren, vilket gör att kundorderledtiden för dessa kunder endast blir den tid det tar att 
distribuera produkten.  

 
Figur 4-1 Olika kundorderpunkter beroende på orderförfarande 

Enligt PartnerTechs kundlogistiker är prognoserna rullande tolvmånadersprognoser och dessa 
uppdateras en gång varje månad. 

4.3 Materialflöde för de medicintekniska artiklarna 
För att få en bild över hur materialflödet för de medicintekniska artiklarna fungerar visas i Figur 
4-2 det övergripande materialflödet med början vid godsmottagningen. Därefter skickas godset 
antingen till mottagningskontrollen eller direkt till inlagring i huvudförrådet. De artiklar som 
tillverkas internt kontrolleras redan vid tillverkningen och skickas därför direkt till huvudförrådet. 
De medicintekniska artiklarna får inte skickas direkt till monteringen utan att först inlagras i 
huvudförrådet, detta på grund av de krav som finns på spårbarhet. För att få ut materialet till 
monteringen plockas materialet från huvudförrådet. När produkten är färdigmonterad packas den 
och levereras sedan till kund. 

 
Figur 4-2 Övergripande materialflöde för de medicintekniska artiklarna 

De markerade delarna i figuren ovan är de delar som det kommer att fokuseras närmare på i 
examensarbetet. Nedan kommer både dessa delar och de delar som inte är markerade att 
beskrivas, detta för att ge en helhetsbild av materialflödet. 

1) 2) 3) 

Material- 
försörjning Montering Distribution 
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På grund av de krav på spårbarhet som finns för de medicintekniska artiklarna är 
mottagningskontrollen och huvudförrådet inhägnade och låsta då ingen behörig personal är 
närvarande. Anledningen till detta är att säkerställa att de identifierade artiklarna blir inlåsta så att 
ingen obehörig får tillgång till de medicintekniska artiklarna.  

Uppbyggnaden av PartnerTechs fabrikslokal visas i Figur 4-3. Denna figur visar även hur de 
medicintekniska artiklarna förflyttas i materialflödet från godsmottagning fram till packning. 
Figuren visar att förflyttningen går via mottagningskontrollen, men detta sker endast för 47 
procent av de medicintekniska artiklarna, resterande går direkt från godsmottagning till inlagring 
i huvudförrådet. Efter packning levereras de färdiga produkterna antingen direkt till kund, via 
leveransavdelningen, eller så lagerläggs de i kundägda distributionscenter. Detta visas dock inte i 
figuren nedan. 
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Figur 4-3 Fabrikslayout och materialflöde för de medicintekniska artiklarna 

Ur figuren kan det konstateras att materialet förflyttas från den ena sidan av fabrikslokalen till 
den andra och sedan tillbaka igen. Då fabrikslokalen är 200 meter lång innebär detta att 
materialet förflyttas långa sträckor vilket tidsmässigt är väldigt krävande. 
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4.3.1 Godsmottagning         
Det första steget i materialflödet är ankomst av gods till godsmottagningen. Figur 4-4 illustrerar 
hur materialflödet i godsmottagningen ser ut. 

Ankomst av 
gods Yttre kontroll

Reklamation

Förflyttning av gods 
till mottagnings-

kontroll

Uppackning 
av gods

Godkänt

Ej godkänt
Förflyttning av gods 

till huvudförråd

 
Figur 4-4 Materialflödet i godsmottagningen 

Ankomst av gods och yttre kontroll 
Godset ankommer från leverantören tillsammans med fraktsedel, följesedel och eventuella intyg 
på till exempel kontroller som leverantören har gjort. Personalen i godsmottagningen gör vid 
ankomsten en yttre kontroll av godset för att upptäcka eventuella transportskador på emballaget. 
Om det skulle finnas skador måste dessa utredas för att få en uppfattning om huruvida godset är 
skadat eller inte. Vid en felfri yttre kontroll skriver personalen in ordernumret från följesedeln i 
affärssystemet och ett mottagningsdokument samt två godsmärkningsetiketter skrivs ut.  

Uppackning av gods 
Då personalen i godsmottagningen packar upp godset läggs de mindre artiklarna i ESD-skyddade 
lådor på en vagn, se Figur 4-5, medan de större artiklarna får ligga kvar på de pallar de ankom på. 
Endast ett artikelnummer får förekomma per låda eller pall och då det ankommer flera 
artikelnummer på en pall måste denna lastas om. Det förekommer även att gods ankommer på 
halvpall och även då måste godset lastas om eftersom hyllorna i huvudförrådet är anpassade efter 
hela pallar.  

 
Figur 4-5 Vagn med artiklar i ESD-skyddade lådor 

Vid uppackningen av godset görs en mindre kontroll, till exempel tittar personalen efter 
uppenbara skador och om det verkar vara rätt antal artiklar. För en del artiklar sker även en 
noggrannare kontroll i godsmottagningen. Varje artikelnummer läggs för sig i en låda eller på en 
pall och dessa märks sedan ut med en av de etiketter som skrivits ut i samband med 
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registreringen. Den andra etiketten sätts på mottagningsdokumentet. Fraktsedel och följesedel 
arkiveras medan mottagningsdokumentet, eventuella intyg samt en kopia på följesedeln följer 
med lådan eller pallen till nästa steg i materialflödet. 

Förflyttning av gods till huvudförråd alternativt mottagningskontroll 
De artiklar som inte har kontrollkrav går direkt från godsmottagningen till huvudförrådet för 
inlagring. Av alla artiklar, inte enbart de medicintekniska, är det endast 15 procent som går 
genom mottagningskontrollen. Av de artiklar som inte är medicintekniska är det endast sex 
procent som mottagningskontrolleras. De pallar med artiklar som ska direkt från 
godsmottagningen till huvudförrådet ställs på ett torg i godsmottagningen och några gånger under 
dagen kör personalen i godsmottagningen ut dessa med truck till olika torg i huvudförrådet. De 
vagnar med artiklar som ska direkt till huvudförrådet förflyttas när vagnarna är fullastade men det 
händer att personalen i huvudförrådet själva kommer och hämtar vagnarna när de inte är mer än 
halvfyllda. De vagnar med artiklar som ska till mottagningskontrollen förflyttas dit då de är 
fullastade eller så kommer personalen från mottagningskontrollen och hämtar dem. För de 
artiklar som är lastade på pallar förflyttas de till mottagningskontrollen direkt efter att de har 
ankomstregistrerats.  

Personalstyrka och planerad ledtid 
I godsmottagningen arbetar tre personer dagtid, en av dessa alternerar mellan godsmottagningen 
och mottagningskontrollen beroende på var beläggningen är som högst. 

Godsmottagningen har tillsammans med inlagringen en planerad ledtid på en dag, det vill säga 
från det att en leverans ankommer tills dess att godset har inlagrats får det gå högst en dag. Då 
godset ska mottagningskontrolleras utökas denna ledtid till tre dagar, det vill säga 
mottagningskontrollen får ta högst två dagar.  

I godsmottagningen prioriteras inkommande leveranser enligt prioriteringsordningen First In First 
Out, men det händer att de får order från detaljplaneraren om att de ska prioritera annorlunda då 
det kan vara bråttom att få ut en del artiklar till monteringen. 

Observerade problemområden  
Personalen i godsmottagningen upplever att det ankommer mest gods under måndagar och 
fredagar, vilket gör att personalstyrkan under resterande tid av veckan måste ligga på 
överkapacitet för att klara av dessa toppar. Enligt materialhanteringschefen behövs det 
uppskattningsvis tre personer i godsmottagningen på måndagar och fredagar medan det endast 
behövs ungefär 1,5 person under övriga veckodagar. Det är inte bara godsmottagningen som 
påverkas av det ojämna flödet av inleveranser utan denna effekt fortplantar sig genom hela flödet.  

De vagnar som personalen lägger det uppackade godset på, se Figur 4-5, var då 
materialhanteringschefen införde dem bara en fjärdedel så stora som de är idag. Personalen tyckte 
att de fick gå till huvudförrådet respektive mottagningskontrollen alltför ofta med de små 
vagnarna i och med att de blev fyllda väldigt snabbt och därför införde de större vagnar. 
Materialhanteringschefen menar att det är bättre att ha mindre vagnar eftersom godset då skulle 
ankomma till huvudförrådet respektive mottagningskontrollen oftare men med färre artiklar. 
Detta skulle göra att beläggningen skulle bli jämnare i dessa flödesavsnitt. 
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4.3.2 Mottagningskontroll       
De artiklar som har kontrollkrav måste mottagningskontrolleras innan de kan inlagras i 
huvudförrådet. Detta sker på det vis som Figur 4-6 beskriver. 

Ankomst av 
gods

Lager-
läggning

Lagerläggning i 
låst avvikande 

godslager

Förflyttning av 
gods till 

huvudförråd
Godkänt

Ej godkänt

Kontroll

Reklamation

Omarbetning

Sortering

 
Figur 4-6 Materialflödet i mottagningskontrollen 

Ankomst av gods och lagerläggning 
Godset ankommer antingen i lådor på en vagn eller på en pall och med godset följer 
mottagningsdokumentet samt kopia på följesedeln och eventuella intyg från leverantören. 
Lådorna förflyttas till en hylla i mottagningskontrollen där hyllsektionerna är markerade med 
veckodagarna från måndag till fredag, se Figur 4-7.  

 
Figur 4-7 Hylla där artiklar som ska mottagningskontrolleras lagerläggs 

Lådorna läggs i den hyllsektion som motsvarar den veckodag då artikelnumren registrerades som 
ankomna till godsmottagningen, detta för att rätt prioriteringsordning ska upprätthållas. Pallarna 
ställs på golvet framför hyllan men de ställs inte i ordning utan kontrollanterna måste läsa på 
mottagningsdokumentet vilket leveransdatum pallarna har så att de kontrolleras i rätt ordning. 
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Kontroll  
Innan kontrollen kan påbörjas tas en kontrollinstruktion fram för det artikelnummer och revision 
som ska kontrolleras. Dessa instruktioner kopieras från de original som finns i pärmar i 
mottagningskontrollen. I mottagningskontrollen finns en provtagningsplan där partistorlek och 
kontrollomfattning bestämmer hur många artiklar i ett parti som ska kontrolleras. Alla de 
kontrollerade artiklarna måste vara godkända för att partiet ska bli godkänt.  

När ett artikelnummer har kontrollerats införs data i en inleveranslogg som sparas i en pärm i 
mottagningskontrollen. På inleveransloggen antecknas information om vilka order som blivit 
godkända resepektive inte godkända. Varje artikel har en egen inleveranslogg och om en artikel 
levereras av flera leverantörer finns det en inleveranslogg för varje leverantör.  

Om det skulle visa sig att en order inte blir godkänd vid kontrollen låses artiklarna in i ett låst 
avvikande godslager för att säkerställa att de inte av misstag följer med de godkända artiklarna 
för inlagring i huvudförrådet. De artiklar som inte är godkända kan behandlas på tre olika sätt; 
genom reklamation till leverantören, omarbetning internt i fabriken eller genom sortering. 
Sortering kan göras om det visar sig att inte hela partiet är felaktigt och  innebär att en allkontroll 
utförs. De artiklar som är godkända sorteras ut och lagerläggs för att monteringen ska kunna 
upprätthållas och inte behöva stå still eller senareläggas på grund av att hela ordern måste 
reklameras.  

Förflyttning av gods till huvudförråd 
När kontrollen är utförd och godkänd enligt kontrollrutinen signeras mottagningsdokumentet och 
artiklarna ställs på en vagn eller på pallen de ankom på tillsammans med 
mottagningsdokumentet, kontrollinstruktionen samt kopian på följesedeln och eventuella intyg 
från leverantören. När vagnen är fylld förflyttas den till huvudförrådet för inlagring om inte 
personalen i huvudförrådet själva kommer och hämtar den tidigare. Pallarna förflyttas till torget i 
godsmottagningen av personalen i mottagningskontrollen och därefter förflyttas pallarna vidare 
till huvudförrådet av personalen i godsmottagningen.  

Personalstyrka och planerad ledtid 
I mottagningskontrollen arbetar tre personer dagtid, två arbetar heltid varav den ena främst med 
att kontrollera godset och den andra främst med reklamationer mot leverantörer. Den tredje 
personen arbetar till 80 procent  i mottagningskontrollen och då med reklamationer mot 
leverantörer. Vid behov hjälper även en person från godsmottagningen till att kontrollera godset. 

Mottagningskontrollen har som målsättning att godset ska genomgå processen på maximalt två 
dagar. Precis som i godsmottagningen ska artiklarna prioriteras enligt prioriteringsordningen First 
In First Out men det händer att de gör undantag då det är bråttom att få ut vissa artiklar till 
monteringen.  

Observerade problemområden  
Mottagningskontrollen har problem med att en del leverantörer återkommande levererar artiklar 
med kvalitetsbrister. Om ett parti inte klarar kontrollen görs ibland en allkontroll vilket tar lång 
tid och tar då tid som är avsatt för andra artiklar. Detta leder till att även dessa artiklar inte klarar 
av att hålla den planerade ledtiden. 

Det händer ofta att det ankommer artiklar till mottagningskontrollen som inte ska 
mottagningskontrolleras. Då detta upptäcks av personalen i mottagningskontrollen måste dessa 
artiklar förflyttas till rätt ställe i materialflödet vilket innebär extra arbete.  
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4.3.3 Leverans från egen tillverkning       
Ungefär elva procent av de medicintekniska artiklarna tillverkas internt på PartnerTechs 
mekanikavdelning. Dessa artiklar kontrolleras på tillverkningsavdelningen och skickas därför 
direkt till inlagring i huvudförrådet utan att passera godsmottagningen eller 
mottagningskontrollen. 

4.3.4 Inlagring huvudförråd       
När godset har passerat godsmottagningen och eventuellt mottagningskontrollerats ankommer det 
till huvudförrådet för inlagring. Till huvudförrådet ankommer även de artiklar som tillverkats 
internt och som ska inlagras. 

Materialflödet vid inlagring i huvudförrådet visas i Figur 4-8. Inlagringen har olika förfaranden 
beroende på om godset ankommer till huvudförrådet på en pall eller på en vagn.  

 
Figur 4-8 Materialflödet för inlagring i huvudförrådet 

Ankomst av gods 
Vid ankomst av gods till huvudförrådet medföljer mottagningsdokumentet, en kopia på 
följesedeln, eventuella intyg från leverantören samt kontrollinstruktionen för de artiklar som 
genomgått mottagningskontroll. Dessa dokument arkiveras i huvudförrådet efter det att godset 
har inlagrats. 

Lagerläggning av gods på pall 
Då godset ankommer på pall är tanken att truckföraren via en dator på trucken ska meddelas 
förslag på lämpliga lagerplatser, men detta fungerar enligt materialhanteringschefen väldigt dåligt 
idag. Personalen i huvudförrådet har vant sig vid att alltid leta upp en lämplig lagerplats manuellt 
istället för att använda en av de föreslagna adresserna, detta eftersom det ofta inträffar att de 
föreslagna lagerplatserna inte existerar eller att det redan finns lagerlagda artiklar på dessa 
adresser. 

Pallplatsen där pallen lagerläggs läses in i affärssystemet med hjälp av en scanner och skrivs även 
in för hand på mottagningsdokumentet. Huvudförrådet är uppdelat i två sektioner. Den ena 
sektionen består av pallställage och i den andra sektionen finns hyllställage med plats för 
lagerläggning av mindre artiklar i lådor. Det finns även pallställage vid packningen, se Figur 4-3, 
men eftersom dessa pallställage inte är inlåsta lagerläggs endast artiklar som inte är 
medicintekniska där. I pallställagen i huvudförrådet lagerläggs dock både medicintekniska och 
andra artiklar. Till höger i Figur 4-9 nedan visas pallställage där pallar lagerläggs.  
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Figur 4-9 Till vänster hyllor där lådor lagerläggs och till höger pallställage där pallar lagerläggs. 

Lagerläggning av gods på vagn 
Gods som ankommer på vagn ligger sorterade i ett artikelnummer per låda. Den person som ska 
göra inlagringen måste själv undersöka var i hyllställagen det finns en ledig hyllplats. När en 
ledig hyllplats har hittats skrivs lagerplatsen in för hand på mottagningsdokumentet och därefter 
skrivs det även in manuellt i affärssystemet. Hyllställage där lådor lagerläggs visas till vänster i 
Figur 4-9 ovan.  

Personalstyrka och planerad ledtid 
I huvudförrådet arbetar sex personer dagtid och de har hand om både inlagring och plockning, 
som är nästkommande steg i materialflödet. Som nämnts tidigare är planerad ledtid för 
godsmottagning och inlagring en dag. 

Precis som för godsmottagning och mottagningskontroll sker inlagring enligt 
prioriteringsordningen First In First Out, men det förekommer även här undantag då artiklar som 
det är bråttom med att få ut till monteringen prioriteras vid lagerläggningen. 

Observerade problemområden  
I huvudförrådet lagerläggs både medicintekniska artiklar och artiklar till andra avdelningar och 
därför hanteras större delen av förrådet enligt de krav som finns för medicintekniska artiklar. 
Dessutom hanteras alla artiklar på ett ESD-säkert sätt för att säkerställa att inga ESD-artiklar 
påverkas av andra artiklar. Materialhanteringschefen anser att det är bra att alla artiklar behandlas 
likadant eftersom de då kan använda friplatssystem och därmed minska förrådsytan. Nackdelen är 
att det i och med detta ställs onödigt höga krav på de artiklar som inte är medicintekniska. 

Då en pall eller låda ska inlagras föreslås lämpliga lagerplatser i affärssystemet men detta 
fungerar inte tillfredsställande. I pallställagen finns det endast plats för en pall, och således endast 
ett artikelnummer, per lageradress. I hyllställagen däremot finns det plats för flera lådor och 
därmed flera olika artikelnummer per lageradress och detta gör att föreslagna lagerplatser inte 
alltid är lediga. 

Lådorna som artiklarna ligger i finns i fem olika storlekar och även hyllplanen i hyllställagen är 
anpassade efter de olika lådstorlekarna. När en låda lagerläggs på en hylla läggs den inte alltid på 
en plats anpassad efter den specifika lådstorleken och detta gör att det finns mycket utrymme i 
hyllorna som enbart fylls upp av luft, vilket kan urskiljas till vänster i Figur 4-9 ovan.  
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Det händer ofta att det ankommer artiklar till huvudförrådet som skulle ha gått till 
mottagningskontrollen men istället skickats direkt till inlagringen. Detta upptäcks av 
förrådspersonalen då det på mottagningsdokumentet saknas underskrift från en kontrollant eller 
när det inte går att skriva in lagerläggningen i affärssystemet. När detta händer måste dessa 
artiklar skickas tillbaka till mottagningskontrollen vilket innebär extra arbete för personalen i 
huvudförrådet. 

4.3.5 Plockning         
Idag sker plockning på två olika sätt för uttag av medicintekniska artiklar, antingen med 
plocklista eller via transportuppdrag. Materialflödet vid plockning visas i Figur 4-10 nedan. 

 
Figur 4-10 Materialflödet vid plockning 

Utskrivning av plocklista och plockning 
När detaljplaneraren frisläpper en tillverkningsorder kan en plocklista skrivas ut i huvudförrådet. 
Då plocklistor skrivs ut från affärssystemet sorteras de i datumordning efter vilken dag de ska 
plockas. En plocklista består av ett antal orderrader och kan innehålla både artiklar som inlagrats 
i lådor och artiklar som inlagrats på pall. Det antal av varje artikelnummer som ska plockas 
överensstämmer alltid med en multipel av batchstorleken på produkten som ska monteras. När 
plocklistor skrivs ut från affärssystemet skrivs även en etikett med bland annat ordernummer, 
artikelnummer, revision och streckkod ut för varje artikel som ska plockas. Artiklarna på 
plocklistan är tänkta att stå i en sådan ordning att de som plockar ska minimera sin gångsträcka. 
Etiketterna som skrivs ut står däremot inte i en sådan ordning och måste därför sorteras manuellt. 
Då en plocklista kan bestå av över 100 artiklar och således över 100 etiketter kan en sådan 
sortering ta lång tid. 

När plocklista och etiketter är utskrivna och sorterade tar plockaren en plockvagn och sedan en 
etikett i taget, letar upp hyllnumret som står på etiketten och tar ut så många artiklar som det står 
på plocklistan. Då det är ett stort antal av samma artikelnummer som ska plockas kan plockaren 
använda sig av en våg istället för att räkna manuellt. Dessa vågar har, på grund av 
kalibreringskrav, fasta platser i huvudförrådet och det blir då en längre stäcka för plockaren att gå 
då en våg används. Artiklarna som plockas läggs antingen i en ESD-påse eller i en ESD-låda 
tillsammans med etiketten. På plocklistan skriver plockaren upp hur många artiklar som tagits av 
varje artikelnummer. När alla artikelnummer på plocklistan är plockade görs en avrapportering i 
affärssystemet. Plocklistan kopieras sedan och läggs på plockvagnen medan originalet arkiveras i 
huvudförrådet. 

Utskrivning av transportuppdrag och plockning 
På varje transportuppdrag får endast ett artikelnummer plockas. Det antal som ska plockas på ett 
transportuppdrag kan, till skillnad från en plocklista, vara skiljt från en multipel av 
batchstorleken. När ett transportuppdrag ska plockas går det till på samma sätt som för en 
plocklista förutom att det inte skrivs ut några etiketter från affärssystemet. Istället för en etikett är 
det transportuppdragsdokumentet som fungerar som adresslapp. Vid ett transportuppdrag behöver 
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inte det äldsta materialet plockas först utan plockaren kan själv bestämma från vilken lagerplats 
artiklarna ska hämtas. 

Lagerläggning i låst godslager  
Efter plockning förflyttas plockvagnen eller pallen till ett låst godslager för lagerläggning, se 
Figur 4-11. Godslagret är låst för att säkerställa att inga obehöriga kan lägga till eller ta bort 
artiklar från det plockade materialet, detta för att säkerställa spårbarheten. Monteringspersonalen 
kommer själva och hämtar materialet i det låsta godslagret när det behövs ute i monteringen. 
Ingen avrapportering sker direkt till monteringspersonalen om att materialet är plockat utan de får 
antingen gå in i affärssystemet och se om plocklistan de väntar på är färdigställd eller gå och titta 
direkt i det låsta godslagret. 

 
Figur 4-11 Låst godslager 

Personalstyrka och planerad ledtid 
Som tidigare nämnts arbetar sex personer dagtid i huvudförrådet och de har hand om både 
inlagring och plockning. Planerad ledtid för plockning är två dagar för plocklista och en dag för 
transportuppdrag.  

Plockning ska ske enligt prioriteringsordningen First In First Out men detta efterlevs inte alltid då 
det ibland är bråttom med vissa plocklistor för att monteringen inte ska behöva stå stilla. 

Observerade problemområden  
Sekretessbelagt 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

I huvudförrådet är varje lagerplats adresserad enligt tre parametrar; hyllställage, hyllrad och 
hyllsektion. Affärssystemet använder sig även av hyllfack i adresseringen men detta är något som 
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PartnerTech inte använder sig av utan på varje hyllrad lagerläggs istället flera olika 
artikelnummer. Figur 4-12 visar en principskiss över förrådsadressering.  

 

Figur 4-12 Principskiss för förrådsadressering  

Artiklarna är på plocklistan sorterade efter lagerplatsens adress på ett sådant sätt att de som 
plockar ska gå så kort sträcka som möjligt. Huvudförrådets lagerplatser är dock inte adresserade 
efter den logiska ordningen som gör att gångsträckan vid plockning minimeras. Idag adresseras 
en lagerplats enligt Figur 4-13 nedan. 

 

Figur 4-13 Dagens adressering av lagerplats 

Det som sorteras först är vilket hyllställage artikeln ligger i, därefter sorteras vilken hyllrad, 
sedan vilken hyllsektion och slutligen vilket hyllfack artikeln ligger i. För att en lagerplats ska 
vara adresserad på ett logiskt sätt ska hyllsektion sorteras före hyllrad. Vid denna adressering 
plockas varje hyllsektion för sig, uppifrån och ner, istället för att som idag plocka en hel rad åt 
gången vilket gör att den som plockar måste gå längs hela hyllställaget innan det är dags att byta 
rad. 

Enligt materialhanteringsteknikern händer det ofta att artiklar inte hittas när de ska plockas och 
en av anledningarna till detta är att artiklar lagerlagts utan att lagerläggningen har registrerats i 
affärssystemet. Det är vanligt att många timmar läggs ner på att leta efter material vid plockning 
på grund av detta. 

Utöver ovan nämnda observerade problem har huvudförrådet dålig saldoriktighet. Det görs 
lagerplatsinventering i huvudförrådet men lagersaldot i monteringen har huvudförrådet inga 
uppgifter på. Det kan ligga minus 100 artiklar i huvudförrådet och plus 100 i monteringen som 
vid en lagerplatsinventering visar en brist på 100 artiklar. Osäkerheten på den totala tillgången är 
därför stor. 

Hyllsektion 

Hyllrad 

Hyllfack

Hyllställage 
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4.3.6 Montering         
För de produkter som består av flera delmontage plockas material till de olika delmontagen var 
för sig med egna plocklistor. Både material som har beställts via transportuppdrag och med 
plocklistor ställs, som tidigare nämnts, i ett låst godslager. När förrådspersonalen har 
inrapporterat att plockningen är färdig kan materialsamordnarna från monteringen se detta i 
affärssystemet och kan då ge signal till montörerna att de kan hämta det plockade materialet.  

När materialet är hämtat ska det först packas upp ur sitt emballage innan det får tas in på det 
medicintekniska området. Detta gäller främst större artiklar som lagerlagts på pall. Mindre 
artiklar ligger, som tidigare nämnts, uppackade i ESD-skyddade lådor eller påsar.  

Personalstyrka och planerad ledtid 
I monteringen för de medicintekniska produkterna arbetar ungefär 20 personer varav två personer 
är produktionssamordnare och fyra personer är materialsamordnare. Den planerade ledtiden för 
monteringen varierar mellan en och fem veckor beroende på produkt. 

Observerade problemområden 
Personalen i monteringen upplever att personalen i huvudförrådet inte har någon större 
uppfattning om hur känsliga artiklar ska hanteras. Det finns till exempel en viss lampa som 
förstörs om glaset vidrörs och det är lätt hänt att detta sker under hanteringens gång om inte de 
som hanterar materialet har någon artikelkännedom. Lackskador är ytterligare ett exempel på 
hanteringsskador.  

I de fall artiklar anländer till monteringen i sitt emballage sker det på en del avdelningar inte 
alltid någon uppackning av artiklarna utanför monteringsbåsen. Uppackningen sker då först inne i 
monteringsbåsen och då finns risken att kraven gällande ESD inte uppfylls.  

Det kan även nämnas att det enligt en produktionssamordnare inte finns tillräckligt stora ytor vid 
monteringen för att kunna ta hand om skrymmande artiklar. Detta medför att skrymmande 
artiklar plockas på transportuppdrag istället för med plocklista. 

4.3.7 Packning och leverans       
När en produkt är färdigmonterad måste en person från kvalitetsavdelningen frisläppa produkten, 
det vill säga en kontroll måste göras, så att alla dokument är i sin ordning innan produkten får gå 
vidare till packning. Packningen ligger vid huvudförrådet, se Figur 4-3. Vid packningen tas en 
packningsinstruktion fram där det står vilka tillbehör som ska packas tillsammans med produkten. 
Dessa tillbehör plockas av personalen i huvudförrådet. När packningen är färdig krävs ytterligare 
en frisläppning innan produkten får fortsätta till leveransavdelningen. 

Till en del kunder tillhandahåller PartnerTech kundägda distributionscenter, så kallade DC-lager, 
där många av de produkter och även reservdelar som kommer från monteringen lagerläggs. Från 
dessa lager levereras sedan produkter till kundernas kunder efter avrop. För de kunder som inte 
har något DC-lager sker leverans direkt till kund utan någon mellanlagring. Ledtiden för leverans 
är en dag. 
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4.4 Beläggning 
Under intervjuer som gjorts med personalen i de olika flödesavsnitten har det framkommit att den 
verkliga beläggningen varierar under veckans olika dagar. Nedan följer en redogörelse för 
beläggningen i de olika avsnitten. 

4.4.1 Godsmottagning 
Det är framförallt personalen i godsmottagningen som märker av att den verkliga beläggningen 
varierar då det upplevs att det ankommer många inleveranser på måndagar och fredagar medan 
det under veckans resterande arbetsdagar är färre inleveranser. Då lovade leveransdatum från 
leverantörerna studeras under ett år tillbaka för alla artikelnummer, inte enbart för de 
medicintekniska, fås en planerad beläggning enligt Diagram 4-1. För de artikelnummer där 
leverantören har angivit lovat leveransdatum till en dag som inte är en arbetsdag har en 
förenkling gjorts genom att anta att dessa artiklar levereras först efterföljande arbetsdag. 
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Diagram 4-1 Planerad beläggning för godsmottagningen 

Ur diagrammet ovan kan det konstateras att den planerade beläggningen för godsmottagningen 
inte är jämn utan fluktuerar kraftigt under året. Detta får till följd att det är svårt att planera hur 
mycket personal som behövs i godsmottagningen. Studeras den planerade beläggningen närmare 
kan det urskiljas att antal artikelnummer som är planerade att inlevereras ett visst datum 
fluktuerar kraftigt under en veckas olika dagar. Vad som även kan urskiljas är att det är betydligt 
fler inleveranser som är planerade till fredagar än till veckans resterande dagar, men även en 
tendens till detta kan urskiljas under en del måndagar. Detta är precis vad personalen i 
godsmottagningen upplever. 

Om de lovade leveransdatumen jämförs med de verkliga leveransdatumen för de inköpta orderna 
det senaste året kan det konstateras att 62 procent av dessa levererades på det lovade 
leveransdatumet eller tidigare. Vidare kan det konstateras att 34 procent av orderna var försenade 
i upp till tio dagar. Resterande fyra procent var order som var försenade mellan tio och 188 dagar. 
Dessa långa förseningar kan enligt en av de operativa inköparna bero på att ansvarig inköpare 
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inte ändrat det lovade leveransdatumet i affärssystemet då leverantören meddelat en försening 
eller då leveransdatumet av annan orsak ändrats.  

Egen studie 
I affärssystemet finns det ingen information om när godset har ankommit till godsmottagningen 
utan endast när personalen ankomstregistrerat artiklarna. En inleverans ankomstregistreras inte 
alltid direkt när den ankommer utan först när personalen börjar arbeta med det ankomna godset. 
För att studera när och hur mycket gods som ankommer genomfördes en egen studie i 
godsmottagningen under två och en halv veckas tid. Diagram 4-2 visar resultatet av denna studie, 
det vill säga den verkliga beläggningen för godsmottagningen. 
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Diagram 4-2 Verklig beläggning för godsmottagningen 

I diagrammet ovan kan det konstateras att antalet inlevererade artikelnummer är fler under 
måndagar, dock kan ingen tydlig tendens till detta urskiljas under de studerade fredagarna. En 
viss osäkerhet bör tas i beaktande då nästan en femtedel av de artikelnummer som inlevererats 
under de studerade veckorna inte är med i det presenterade resultatet. Detta beror på att 
medverkande personal i studien inte skrivit upp när dessa artikelnummer inlevererades vilket gör 
att studiens resultat riskerar att inte återspegla verkligheten på ett helt rättvisande sätt. 

Då antal artikelnummer som godsmottagningen ankomstregistrerat per dag studeras under ett år 
tillbaka kan det konstateras att detta fluktuerar en del under året vilket delvis beror på att den 
verkliga beläggningen har minskat. Om en kortare period av året studeras kan det urskiljas att 
antalet artikelnummer som ankomstregistrerades per dag är relativt jämnt men att en del 
variationer förekommer även under en veckas olika dagar. Om personalstyrkan hade varit jämn 
och det ankommit lika många artikelnummer varje dag borde det totala antalet artikelnummer 
som ankomstregistreras varje dag kunna vara jämnt. Som tidigare diskuterats ankommer inte lika 
många artikelnummer varje dag utan inleveranserna fluktuerar från dag till dag. Detta 
tillsammans med att godsmottagningens personalstyrka varierar mellan två och tre personer per 
dag bidrar till att antal ankomstregistrerade artikelnummer fluktuerar från dag till dag. En del 
dagar har personalen väldigt många artikelnummer att registrera vilket gör att det blir svårt att 
hinna inom den planerade ledtiden medan de andra dagar har mycket färre artikelnummer att 
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behandla. Dessutom kan andra faktorer, som till exempel frånvarande personal på grund av 
sjukdom, ytterligare bidra till dessa fluktuationer. 

4.4.2 Mottagningskontroll 
Av alla artikelnummer som ankom till godsmottagningen under det senaste året 
mottagningskontrollerades, som tidigare nämnts, i genomsnitt 15 procent innan de inlagrades i 
huvudförrådet. För enbart de medicintekniska artiklarna är denna siffra 47 procent. 

Diagrammet för antal artikelnummer som ankommit till mottagningskontrollen under ett år 
tillbaka har ett liknande utseende som Diagram 4-1. Diagram 4-3 nedan visar hur stor andel av de 
artikelnummer som ankomstregistrerades per dag under två månader år 2008 som sedan 
mottagningskontrollerades.  
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Diagram 4-3 Andel av ankomstregistrerade artikelnummer som 

 mottagningskontrollerades under vecka 14 till 22 år 2008 

Antal artikelnummer som anländer till mottagningskontrollen per dag varierar relativt mycket och 
detta beror delvis på att godsmottagningen inte registrerar lika många artikelnummer varje dag. 
En annan bidragande orsak är att fördelningen mellan de artikelnummer som ska 
mottagningskontrolleras respektive inte mottagningskontrolleras inte alltid är 15 respektive 85 
procent. Under det senaste året har det förekommit både dagar då 60 procent av de artikelnummer 
som ankomstregistrerades gått vidare till mottagningskontrollen samt dagar då endast två procent 
gått till mottagningskontrollen. För de medicintekniska artiklarna kan det konstateras att antalet 
artiklar som ankomstregistrerades och sedan mottagningskontrollerades inte alltid var 47 procent 
utan varierade mellan noll och 100 procent. 

I affärssystemet läggs inte den tidpunkt in då ett artikelnummer har blivit godkänt i 
mottagningskontrollen utan detta finns endast på dokument sparade i pärmar. På grund av detta 
presenteras därför inte antalet artikelnummer som mottagningskontrollerats per dag. 
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4.4.3 Huvudförråd 
Personalen i huvudförrådet arbetar, som tidigare nämnts, både med inlagring och med plockning. 
Plockning sker dels med transportuppdrag och dels med plocklistor. Det finns även en tredje 
uttagsmetod för material men denna metod tas inte upp eller studeras närmare i denna rapport. 
Detta beror på att denna uttagsmetod inte används för de medicintekniska artiklarna då den inte 
uppfyller de medicintekniska kraven. Då det är många olika arbetsuppgifter som bidrar till 
beläggningen i huvudförrådet och dessa är svåra att jämföra med varandra redovisas därför 
beläggning för inlagring, transportuppdrag och plocklistor var för sig. Ingen hänsyn tas till 
beläggning för den tredje uttagsmetoden. 

Inlagring  
I affärssystemet går det endast att se vilken tidpunkt ett artikelnummer har inlagrats och inte 
vilken tidpunkt det ankom till huvudförrådet, därför kan inte verklig beläggning tas fram för 
inlagringen med hjälp av affärssystemet. Om antalet artikelnummer som inlagrats per dag 
studeras under ett år tillbaka kan det urskiljas att detta fluktuerar kraftigt under året, dock visas 
ingen tendens till att antalet inlagrade artikelnummer skulle vara större under någon speciell 
veckodag. Fluktuationerna skulle kunna bero på att personalen i huvudförrådet inte arbetar lika 
mycket med inlagring varje dag då de även har andra arbetsuppgifter. En annan bidragande orsak 
skulle kunna vara att det ankommer olika många artikelnummer från godsmottagningen 
respektive mottagningskontrollen under de olika dagarna och att personalen i huvudförrådet 
därför får varierande antal artikelnummer att inlagra per dag.  

Transportuppdrag 
Då den verkliga beläggningen för transportuppdrag studeras under det senaste året kan det 
konstateras att antalet skapade transportuppdrag varierade kraftigt under året. Av 
transportuppdragen var 21 procent till den medicintekniska avdelningen. Endast de 
transportuppdrag som går från huvudförrådet och ut till verkstadslager har studerats, det vill säga 
ingen hänsyn har tagits till de transportuppdrag som utförs från verkstadslager. Detta beror på att 
dessa transportuppdrag inte utförs av personalen i huvudförrådet. Diagram 4-4 nedan visar hur 
den verkliga beläggningen för transportuppdrag såg ut under två månader år 2008. Under dessa 
månader påvisas tydligt de variationer som förekommer i antalet skapade transportuppdrag per 
dag. Dessa fluktuationer i materialbehov kan bero på att materialsamordnarna i monteringen inte 
har beställt material direkt då behovet uppstått utan väntat och istället beställt flera 
transportuppdrag samtidigt.  
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Diagram 4-4 Verklig beläggning för transportuppdrag under vecka 14 till 22 år 2008 

Även det antal transportuppdrag som utförs per dag under ett års tid fluktuerar och dessa 
variationer beror till största delen av de fluktuationer som förekommer i antal skapade 
transportuppdrag.  

Plocklistor  
Den verkliga beläggningen för plocklistor går inte att ta fram med hjälp av affärssystemet 
eftersom det inte går att utläsa när en plocklista har skapats. För att få en inblick i hur den 
verkliga beläggningen uppskattningsvis ser ut för plocklistor har antalet utskrivna orderrader 
studerats. Då en plocklista kan variera väldigt mycket i antal artikelnummer som ska plockas, och 
därmed antal orderrader, ges inte en helt rättvisande bild då antal plocklistor som skrivs ut varje 
dag studeras. En mer rättvisande bild ges istället om antal orderrader som skrivs ut varje dag 
studeras. För de tillverkningsorder som bestod av flera likadana plocklistor sorterades alla utom 
en plocklista ut. Orsaken till att flera likadana plocklistor har skapats för en tillverkningsorder 
kan enligt detaljplaneraren vara att en plocklista skapats trots att allt material inte reserverats. När 
detta sedan har upptäckts har plocklistan avreserverats och därmed fått statusen utskriven trots att 
den inte blivit utskriven. För att ta fram antalet utskrivna orderrader per dag har data studerats för 
två månader under år 2008. Det kan för dessa månader konstateras att antalet utskrivna orderrader 
varierar kraftigt från dag till dag. Den skillnad som kan observeras mellan de studerade 
månaderna är att det i oktober skrevs ut färre orderrader än i april. En anledning till detta kan vara 
att beläggningen har minskat. 

För att få en uppfattning om hur antalet orderrader på en plocklista kan variera har de plocklistor 
som skrevs ut under ovan nämnda månader studerats. Diagram 4-5 visar antal orderrader som de 
utskrivna plocklistorna i oktober bestod av.  
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Diagram 4-5 Antal orderrader som de utskrivna plocklistorna i oktober år 2008 bestod av 

Ur diagrammet ovan tydliggörs att ungefär 60 procent av plocklistorna bestod av maximalt tio 
orderrader. Endast tio procent av plocklistorna bestod av mer än 30 orderrader. Även april 
uppvisar en liknande fördelning på antalet orderrader per plocklista.  

4.5 Interna ledtider 
Nedan följer en redogörelse av de interna ledtiderna för de olika avsnitten i materialflödet, från 
det att godset ankommer till godsmottagningen tills dess att det ska monteras. De planerade 
ledtiderna är enligt processansvarige satta efter hur lång tid det uppskattningsvis kan tänkas ta att 
utföra de olika stegen. För att förstå vad som menas med de olika ledtiderna som diskuteras 
förklaras först de olika begrepp som används och därefter diskuteras hur väl de planerade interna 
ledtiderna hålls. 

4.5.1 Godsmottagning till huvudförråd 
I Figur 4-14 illustreras de olika stegen från det att godset ankommer till godsmottagningen tills 
dess att det inlagras i huvudförrådet. Från punkt 1) till punkt 4) är den planerade ledtiden satt till 
en dag. Ur affärssystemet går det endast att ta fram data för punkt 2) och punkt 4). Av denna 
anledning har en egen studie genomförts för att kunna identifiera ledtiderna mellan resterande 
punkter, detta för att kunna undersöka var godset ligger en längre tid i de fall då den planerade 
ledtiden inte hålls. 
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Figur 4-14 Definition av ledtider från godsmottagning till inlagring i huvudförråd 

Med hjälp av data från affärssystemet har tiden från det att godsmottagningen ankomstregistrerat 
en artikel tills dess att artikeln blivit inlagrad i huvudförrådet beräknats, det vill säga tiden mellan 
punkt 2) och punkt 4) i Figur 4-14. Resultatet redovisas i Diagram 4-6 nedan där det visas hur 
många procent av de artikelnummer som köpts in under det senaste året som klarat av att hålla 
den planerade ledtiden. En förenkling har gjorts då en planerad ledtid på en dag har använts i 
jämförelserna trots att ingen hänsyn har tagits till tiden då godset befinner sig mellan punkt 1) 
och punkt 2) i Figur 4-14. Ledtiden innefattar endast arbetsdagar, dock har ingen hänsyn tagits till 
storhelger. 
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Diagram 4-6 Verklig ledtid för artikelnummer som går från godsmottagning till inlagring i huvudförråd 

Ur Diagram 4-6 framgår det att endast 52 procent av de artikelnummer som gick från 
godsmottagningen direkt till inlagring i huvudförrådet höll den planerade ledtiden på en dag. För 
30 procent av fallen överskreds den planerade ledtiden med upp till en dag. Anledningen till att 
den planerade ledtiden överskreds med endast ett fåtal dagar kan exempelvis vara att artiklarna 
legat i godsmottagningen en tid innan de förflyttas till inlagringen eller att det ankommit många 
artiklar till inlagringen och att personalen då haft svårt att hinna med att inlagra allt inom den 
planerade ledtiden. Det kan även vara så att en artikel redan funnits i lager och att personalen 
därför prioriterat plockning före inlagring av de nyankomna artiklarna. Ur Diagram 4-6 går det 
även att urskilja att en del artiklar haft väldigt långa ledtider. Ledtider på upp till 131 dagar har 
identifierats. Anledningen till de långa ledtiderna är enligt materialhanteringsteknikern att artiklar 
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ibland inlagrats utan att de registrerats i affärssystemet. Detta uppmärksammas inte förrän en 
artikel ska plockas och först då registreras den på en lagerplats i affärssystemet vilket gör att 
artikelns ledtid i verkligheten inte varit så lång som beräkningarna visat. 

För att se hur väl de planerade ledtiderna har hållits över tiden har beräkningar på detta gjorts. 
Från dessa beräkningar kan det konstateras att de planerade ledtiderna hölls sämre under en del 
perioder. Under oktober och november år 2007 hölls den planerade ledtiden i 41 procent av 
fallen, i maj år 2008 hölls den i 38 procent av fallen och under juni år 2008 hölls den planerade 
ledtiden i endast 32 procent av fallen. Anledningen till att de planerade ledtiderna hållits sämre i 
juni menar materialhanteringschefen beror på att företaget då köper hem det material som ska 
användas först efter semestern vilket gör att det blir en högre beläggning under denna tid och att 
det då blir svårt att hinna med allt med befintlig kapacitet. Liknande materialinköp sker vid 
julledigheten men detta bör enligt materialhanteringschefen inte ske så tidigt som i november. 
Under oktober och november år 2008 hölls ledtiderna i 69 respektive i 59 procent av fallen. 
Denna förbättring kan bero på att beläggningen gått ner under hösten år 2008 och att godset 
ankommit mer jämnt fördelat över veckans olika dagar.  

Beräkningar har även gjorts för enbart de medicintekniska artiklarna och dessa resultat skiljer sig 
inte nämnvärt från ovan redovisade resultat. 

Egna studier 
För att få en uppfattning om var artiklarna ligger en längre tid i de fall de inte klarar av att hålla 
den planerade ledtiden har två olika studier genomförts. Den ena studien syftade till att se hur 
lång tid artiklarna ligger i godsmottagningen innan de blir ankomstregistrerade och den andra 
studien syftade till att se hur lång tid artiklarna ligger på lastbärare och väntar mellan olika 
avdelningar. Det råder viss osäkerhet i dessa studier dels då de endast pågick under en 
tvåveckorsperiod och dels då det på grund av den mänskliga faktorn kan ha inträffat felaktigheter 
eftersom flera personer från flera olika avdelningar har varit inblandade i studierna. 

Ur den första studien kan det konstateras att artikelnumren i cirka 70 procent av fallen ligger och 
väntar på att bli ankomstregistrerade, det vill säga mellan punkt 1) och punkt 2) i Figur 4-14, i 
mindre än fyra timmar. Nästan fem procent av artikelnumren ligger längre än åtta timmar innan 
de ankomstregistreras och har då avverkat den planerade ledtiden redan innan de 
ankomstregistreras. Orsaken till att artiklarna ligger en längre tid innan de ankomstregistreras kan 
vara att det inte finns tillräckligt med kapacitet att ta hand om allt gods som ankommer. Det kan 
även bero på att ordernummer eller artikelnummer inte är angivet på följesedlarna och att det då 
inte går att identifiera och ankomstregistrera godset med en gång. Det finns de artiklar som har 
legat mer än 20 dagar innan de ankomstregistrerats och detta beror till stor del på reklamationer. 

Ur den andra studien kan det konstateras att de artiklar som ställs på vagnar kan stå allt från nio 
minuter till över tio timmar på en och samma avdelning innan de förflyttas eller innan de inlagras 
i huvudförrådet. I det fall då det endast tog nio minuter från det att en vagn ankom till 
huvudförrådet tills dess att alla artiklar på vagnen hade inlagrats kan det tänkas att detta är en 
osäker tid om det inte är så att det på just denna vagn endast fanns ett fåtal artikelnummer. I 
Diagram 4-7 nedan visas en sammanställning av dels hur lång tid en vagn står efter 
ankomstregistrering tills dess att den förflyttas till huvudförrådet och dels hur länge vagnen sedan 
står i huvudförrådet innan artiklarna inlagras. 
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Diagram 4-7 Hur lång tid en vagn står efter ankomstregistrering tills dess att den förflyttas till  

huvudförrådet och hur länge vagnen sedan står i huvudförrådet innan artiklarna inlagras 

De första artiklarna som ställs på en vagn står längre och väntar och får därmed en längre verklig 
ledtid än de artiklar som ställs på vagnen precis innan vagnen förflyttas vidare i materialflödet. 
Med hjälp av jämförelser mellan uppmätta tider från den egna studien och tider från 
affärssystemet kan det konstateras att det inte är så att ett fåtal artiklar ställts på en vagn och att 
det sedan tagit lång tid innan resterande artiklar ställts på vagnen. Artiklarna har således jämnt 
fördelade ledtider inom det tidsintervall som vagnen har stått och väntat innan den har förflyttats. 

För de artiklar som läggs på pallar har det visat sig att pallarna i 18 procent av fallen ligger längre 
än åtta timmar från det att de ankomstregistreras tills dess att de förflyttas till huvudförrådet. Från 
det att pallarna ankommer till huvudförrådet tills dess att de inlagras är det 25 procent av pallarna 
som ligger längre än åtta timmar. Ur detta går det att konstatera att pallarna kan ligga länge på 
båda avdelningarna och att det inte enbart beror på en avdelning att den planerade ledtiden inte 
alltid hålls. En anledning till att pallarna ibland ligger länge efter att de har ankomstregistrerats 
har i studierna visats bero på att de inte förflyttats enligt prioriteringsordningen First In First Out 
när de förflyttats till huvudförrådet. 

Sekretessbelagt 
… 
… 
… 

Slutligen går det att konstatera att artiklarna kan ligga länge på de olika avdelningarna men att det 
inte nödvändigtvis är endast på ett ställe som artiklarna ligger en längre tid. Det har inte 
identifierats någon koppling mellan de olika avdelningarna i det avseendet att den tid en artikel 
ligger på ena avdelningen skulle inverka på hur länge artikeln ligger på den andra avdelningen. 

4.5.2 Via mottagningskontroll 
I Figur 4-15 illustreras de olika ledtiderna för de artiklar som går från godsmottagningen till 
mottagningskontrollen och därefter vidare för inlagring i huvudförrådet. Från punkt 1) till punkt 
6) är den planerade ledtiden satt till tre dagar och från punkt 3) till punkt 5) är den planerade 
ledtiden satt till två dagar. Ur affärssystemet går det endast att få fram data för punkt 2) och punkt 
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6). Detta medför att det ur dessa data inte går att utläsa var artiklarna ligger en längre tid i de fall 
då den planerade ledtiden inte hålls. Även här har en egen studie gjorts för att identifiera de 
tidpunkter som inte går att utläsa ur affärssystemet.  

 
Figur 4-15 Definition av ledtider från godsmottagning till inlagring i huvudförråd via mottagningskontroll 

Med hjälp av data från affärssystemet har ledtiden för de artiklar som går genom 
mottagningskontrollen beräknats genom att jämföra den tid då artiklarna ankomstregistrerats med 
den tid då de blivit inlagrade i huvudförrådet, det vill säga tiden från punkt 2) till punkt 6) i Figur 
4-15. Dessa beräkningar redovisas i Diagram 4-8 nedan där det visas hur många procent av de 
artikelnummer som köpts in under det senaste året, och som gått genom mottagningskontrollen, 
som klarat av att hålla den planerade ledtiden. En förenkling har gjorts då en planerad ledtid på 
tre dagar använts i jämförelserna trots att ingen hänsyn har tagits till tiden då godset befinner sig 
mellan punkt 1) och punkt 2) i Figur 4-15. Ledtiden innefattar endast arbetsdagar, dock har ingen 
hänsyn tagits till storhelger.  

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-1
0

10
-18

18
-93

Verklig ledtid [arbetsdagar]

A
nd

el
 a

rti
kl

ar
 [%

]

 
Diagram 4-8 Verklig ledtid för artikelnummer som går genom mottagningskontrollen 

Det kan ur Diagram 4-8 konstateras att 41 procent av artikelnumren höll den planerade ledtiden 
på maximalt tre dagar. För en del artiklar överskreds den planerade ledtiden med endast ett fåtal 
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dagar vilket kan bero på varierande beläggning. Det har även identifierats artiklar med väldigt 
långa ledtider, ända upp till 93 arbetsdagar. Sådana långa ledtider kan tänkas bero på långa 
reklamationsprocesser då artiklar inte blivit godkända. Ungefär tre procent av de artikelnummer 
som beräkningarna baseras på är borträknade på grund av att de har ankomstregistrerats men 
sedan inte inlagrats i huvudförrådet. Stickprov av dessa artiklar har visat att dessa har varit 
reklamationer.  

För att tydligare jämföra antalet artikelnummer som höll respektive inte höll den planerade 
ledtiden har två månader under hösten år 2008 studerats närmre, se Diagram 4-9. 
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Diagram 4-9 Andel artikelnummer som går genom 

 mottagningskontrollen och som håller den planerade ledtiden 

Ur Diagram 4-9 kan det urskiljas att den planerade ledtiden oftare hölls de dagar då det ankom ett 
mindre antal artikelnummer till mottagningskontrollen. Anledningen till att den planerade 
ledtiden inte alltid hölls för dessa dagar kan vara att det låg kvar artiklar från tidigare dagar som 
prioriterades före de nyankomna artiklarna. De dagar då det ankom många artiklar hann 
personalen inte alltid med att hålla den planerade ledtiden, det fanns således inte tillräckligt med 
kapacitet under dessa dagar. Ytterligare en anledning till att den planerade ledtiden inte hölls 
under en del dagar kan vara att det rådde brist på personal på grund av exempelvis sjukdom. 

Även för mottagningskontrollen har beräkningar gjorts för att se hur de planerade ledtiderna har 
hållits över tiden. Det kan ur dessa beräkningar konstateras att de planerade ledtiderna inte hölls 
lika bra under november år 2007 och inte heller under början av år 2008 som under resterande tid 
fram till juni år 2008. Efter september år 2008 finns en tendens till att ledtiden hölls något bättre. 
Anledningen till detta kan vara att beläggningen under hösten år 2008 minskat och att gods 
därmed ankommit mer jämnt fördelat över veckans olika dagar.  
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Beräkningar har även gjorts för enbart de medicintekniska artiklarna och dessa resultat skiljer sig 
inte nämnvärt från ovan redovisade resultat. 

Egen studie 
Även här kan resultat från den egna studien ge en uppfattning om var artiklarna befinner sig en 
längre tid i de fall de inte klarar av att hålla den planerade ledtiden. 

För den tid då artiklarna ligger och väntar innan de ankomstregistreras, det vill säga tiden mellan 
punkt 1) och punkt 2) i Figur 4-15, förs ett resonemang i avsnitt 4.5.1 – Egna studier. Från det att 
första artikelnumret har ställts på en vagn till dess att vagnen förflyttas från godsmottagningen till 
mottagningskontrollen, mellan punkt 2) och punkt 3) i Figur 4-15, har det visat sig att inga av de 
studerade vagnarna har stått mer än åtta timmar innan de förflyttats till mottagningskontrollen. 
Det kan dock konstateras att nio av elva studerade vagnar har stått mer än fyra timmar innan de 
förflyttats till mottagningskontrollen. Det kan också konstateras att enstaka artiklar inte ställts på 
en vagn och att det sedan tagit lång tid innan resterande artikelnummer ställts på vagnen. 
Artiklarna har således jämnt fördelade ledtider inom det tidsintervall som vagnen har stått och 
väntat innan den har förflyttats. 

Sekretessbelagt 
… 
… 
… 
… 

För de artiklar som ligger på pallar och som ska förflyttas från godsmottagningen till 
mottagningskontrollen har ingen studie gjorts eftersom dessa pallar körs direkt till 
mottagningskontrollen efter att de har ankomstregistrerats. 

Efter att ett artikelnummer har godkänts i mottagningskontrollen har studien visat att från det att 
första godkända artikelnumret ställts på vagnen har det tagit allt från drygt en timme till nästan 13 
timmar innan vagnen har förflyttats till huvudförrådet för inlagring, det vill säga från punkt 4) till 
punkt 5) i Figur 4-15. I drygt 50 procent av de studerade fallen stod vagnen i mer än åtta timmar i 
mottagningskontrollen innan den förflyttas till huvudförrådet för inlagring. När artiklarna sedan 
ankommit till huvudförrådet har det visat sig att de kan stå där i allt från ett par minuter upp till 
20 timmar innan de blir inlagrade, det vill säga från punkt 5) till punkt 6) i Figur 4-15. Eftersom 
både mottagningskontrollen och huvudförrådet är inhägnade finns inte problemet att artiklar på 
vagnar inte står inlåsta i dessa fall. 

För godkända artiklar som ligger på pallar visas det från studien sammanställda resultatet i 
Diagram 4-10. 
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Diagram 4-10 Hur lång tid en pall väntar från det att den godkänts i mottagningskontrollen tills dess att den 

förflyttas till huvudförrådet och hur länge pallarna står i huvudförrådet innan de inlagras 

Ur detta diagram går det att urskilja att pallarna i de flesta fall inte ligger längre än två timmar 
innan de förflyttas till huvudförrådet. Däremot ligger pallarna och väntar desto längre i 
huvudförrådet. Det är endast två tredjedelar av pallarna som inlagrats inom åtta timmar från det 
att de anlänt till huvudförrådet.  

Slutligen går det att konstatera att de artiklar som inte klarar av att hålla den planerade ledtiden 
inte nödvändigtvis behöver ha legat någon längre tid på en viss avdelning. Artiklarna kan ha legat 
och väntat på flera olika avdelningar innan de till slut blivit inlagrade i huvudförrådet. Det 
framkommer ingen koppling mellan de olika avdelningarna, bara för att en pall har stått länge på 
en avdelning betyder det inte att den står varken kortare eller längre tid på nästa avdelning. 
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4.5.3 Ledtid för plocklistor 
Figur 4-16 illustrerar vilka olika steg som karaktäriserar en plockning där plocklista används. 
Från punkt 1) till punkt 3) är den planerade ledtiden satt till två dagar. Då det ur affärssystemet 
inte går att ta fram data för tiden mellan punkt 1) och punkt 2) har en egen studie gjorts där 
tidpunkter för när plockorder skapas manuellt registrerats. Dessa tidpunkter har sedan jämförts 
med de data som funnits tillgängliga i affärssystemet för att räkna ut ledtiden mellan punkt 1) och 
punkt 3). 

 
Figur 4-16 Definition av ledtider för plockning med plocklista 

I den egna studien har 100 plocklistor studerats och av dessa har 86 procent studerats närmare. 
Anledningen till att de resterande 14 procenten inte har studerats är att det har funnits flera 
plocklistor till samma tillverkningsorder vilket medför att beräkningarna inte skulle ha blivit 
tillförlitliga. Det faktum att en tillverkningsorder har flera plocklistor beror på att detaljplaneraren 
exempelvis planerat om monteringen och då velat senarelägga plockningen. I sådana fall dras den 
skapade plocklistan tillbaka och när detaljplaneraren sedan vill skapa plockordern på nytt har 
tillverkningsordern kvar sitt ordernummer men den får en ny plocklista. Då den gamla plocklistan 
fortfarande visas i affärssystemet är det svårt att veta vilka tider som bör jämföras för att få ut den 
korrekta verkliga ledtiden. 

Av de 86 studerade plocklistorna klarade 98 procent av att hålla den planerade ledtiden på två 
dagar. Det kan dock konstateras att även om plocklistorna färdigställts inom den planerade 
ledtiden har enstaka plocklistor inte hunnit med att plockas till det önskade datumet då 
monteringen velat ha materialet. Detta beror på att dessa plocklistor har skapats för nära inpå den 
tidpunkt då monteringen vill ha materialet och att personalen i huvudförrådet då inte har haft två 
dagar på sig att färdigställa plockordern. Detaljplaneraren har befogenheter att skapa en 
plockorder med kortare planerad ledtid än två dagar, men då måste personalen i huvudförrådet 
informeras om att just denna plockorder ska prioriteras. Enligt den egna studien har 38 procent av 
plockorderna skapats med en planerad ledtid på mindre än två dagar och av dessa är det endast ett 
fåtal plockorder som inte hunnits med att plockas innan monteringen velat ha materialet. 

Av de studerade plocklistorna har 30 procent fler än en tidpunkt registrerad för när plockordern 
registrerats som utförd. För en del plockorder är det endast en orderrad som har en annan tidpunkt 
men för en del plocklistor är det upp till sex orderrader som har en annan tidpunkt än när 
plockordern registrerades som utförd. Genom stickprov kan det konstateras att anledningen till 
detta är att plocklistorna har blivit registrerade som utförda trots att inte alla orderrader har 
plockats. I dessa fall har exempelvis en artikel inte funnits i huvudförrådet utan den har istället 
funnits i monteringen. Om detta uppmärksammas skickar personalen i huvudförrådet det 
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plockade materialet till monteringen och i monteringen registreras sedan det saknade materialet 
på plockordern. Detta leder till att en del orderrader ibland får olika tidpunkter registrerade. 

Enligt ovanstående resonemang tenderar de verkliga ledtiderna till att hålla den planerade 
ledtiden mycket bra. Enligt personalen i huvudförrådet hölls dock inte de verkliga ledtiderna lika 
bra när beläggningen var högre. Även om ledtiderna i dagsläget ligger på en stabil nivå har det 
identifierats utrymme för effektivisering av plockningen. En effektivisering av plockningen 
skulle kunna minska ledtiderna och samtidigt ge en stabilare ledtid. 

För beräkningar av den verkliga ledtiden på plocklistor har ingen särskiljning gjorts för de 
medicintekniska artiklarna. 

4.5.4 Ledtid för transportuppdrag 
I Figur 4-17 illustreras hur ledtiden för transportuppdrag definieras. Från punkt 1) till punkt 2) är 
den planerade ledtiden satt till en dag. 

 
Figur 4-17 Definition av ledtider för plockning med transportuppdrag 

Av de artikelnummer som plockats på transportuppdrag under ett år tillbaka var det nästan 80 
procent som höll den planerade ledtiden. Ungefär 10 procent av transportuppdragen överskred 
den planerade ledtiden med en till två dagar, resterande transportuppdrag har visat sig kunna ha 
en ledtid på upp till 80 dagar innan de slutförts. Anledningen till att ett transportuppdrag har en 
sådan lång ledtid menar materialhanteringsteknikern kan bero på att transportuppdragen inte 
skulle utföras på grund av att uppdragsgivaren ångrat sig och att de sedan inte har tagits bort ur 
affärssystemet direkt.  

Beräkningar har även gjorts för att se hur den planerade ledtiden har hållits över tiden. Det kan ur 
dessa beräkningar konstateras att det under en del perioder varit svårt att hålla den planerade 
ledtiden medan den planerade ledtiden sedan hållits mycket bra under andra perioder trots 
varierande beläggning. Orsaker till detta skulle kunna vara sjukfrånvaro eller ledighet. 

För enbart de medicintekniska artiklarna har likadana beräkningar gjorts och det kan konstateras 
att dessa beräkningar inte skiljer sig nämnvärt från ovan redovisade resultat.  
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5 Problembeskrivning 
Examensarbetets syfte är att analysera materialhanteringen och undersöka hur väl de planerade 
interna ledtiderna hålls samt föreslå förbättringsförslag. För att uppfylla detta bryts syftet ner i 
frågeställningar utifrån de problemområden och förbättringspotentialer som identifierats i 
nulägesbeskrivningen. 

Det system som studeras innefattar de områden som det fokuserades på i nulägesbeskrivningen, 
det vill säga godsmottagning, mottagningskontroll, inlagring och plockning, se Figur 5-1. 

 
Figur 5-1 Det studerade systemet 

Ur det studerade systemet har ett flertal orsaker till de två olika problemområden interna ledtider 
och materialhantering identifierats. Dessa presenteras närmre nedan. 

5.1 Interna ledtider  
I dagsläget har PartnerTech svårt att hålla de interna planerade ledtiderna vilket bland annat lett 
till materialbrister i monteringen då materialet inte funnits tillgängligt. På grund av de osäkra 
ledtiderna kan det därför vara svårt att planera monteringen. Nedan presenteras de olika 
uppmärksammade orsakerna som leder till att de interna ledtiderna inte hålls.  

Varierande beläggning 
Personalen i godsmottagningen upplever att det ankommer varierad mängd gods under veckans 
olika dagar och detta är även något som den egna studien har indikerat. Det ojämna inflödet av 
artiklar påverkar hela materialflödet och leder till att personalen får svårt att hinna med inom den 
planerade ledtiden. Det blir även svårt att på ett optimalt sätt planera den kapacitet av personal 
som behövs.  

Tidskrävande arbetsmoment 
I det dagliga arbetet sker många tidskrävande arbetsmoment som leder till att omotiverat mycket 
tid läggs ner på manuell inmatning i affärssystemet och dubbelarbete. De dubbelarbeten som 
utförs är då gods som ankommer från leverantör ibland är mer emballerat än nödvändigt och då 
de pallar som ankommer behöver lastas om för att anpassas efter pallställagen i huvudförrådet. 
Vid arbete i affärssystemet sker mycket av inmatningen manuellt vilket, förutom att det tar tid, 
kan leda till felaktiga inmatningar. 
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Förflyttning av lastbärare 
De egna studierna av lastbärare har visat att artiklarna ligger länge och väntar på vagnarna 
respektive pallarna innan dessa förflyttas vidare i materialflödet. Studierna har även indikerat att 
den tänkta prioriteringsordningen First In First Out inte alltid efterlevs för pallarna som förflyttas 
från godsmottagningen till huvudförrådet samt från mottagningskontrollen till huvudförrådet. 
Konsekvensen av detta blir längre ledtider. 

Felskickade artiklar 
Det har framkommit att personalen i huvudförrådet ofta får artiklar från godsmottagningen som 
egentligen skulle ha mottagningskontrollerats före inlagring. Det händer även att personalen i 
mottagningskontrollen får artiklar som inte ska kontrolleras. Detta leder till extra förflyttningar av 
material och en ökad ledtid för dessa artiklar då de felskickade artiklarna får ligga och vänta 
längre än nödvändigt. 

Förslag på lagerplats för pallar 
Vid inlagringen ger affärssystemet förslag på lagerplatser för pallar men detta fungerar dåligt 
idag. Detta gör att personalen som ska inlagra pallarna istället får leta manuellt efter en lagerplats. 

Kvalitetsbrister 
En del leverantörer levererar återkommande artiklar med kvalitetsbrister. Detta leder till att 
artiklarna antingen måste genomgå en reklamationsprocess eller en allkontroll vilket är 
tidskrävande. Kvalitetsbristerna leder till längre ledtider och materialbrist som i sin tur kan leda 
till att monteringen inte får materialet när de efterfrågar det. 

Tidskrävande plockning via plocklista 
För att säkerställa att kraven på spårbarhet hålls måste materialuttag av de medicintekniska 
artiklarna ske med plocklista. Det har identifierats att det finns utrymme för att effektivisera 
plockningen med plocklista och på så sätt få en stabilare ledtid och därmed undvika att 
materialbrist uppstår i monteringen. 

Dubbel dokumentation 
För att upprätthålla de krav som finns på spårbarhet måste alla originaldokument finnas på papper 
för de medicintekniska artiklarna. Detta medför att artikelnumrens lagerplats, förutom att de 
skrivs in i affärssystemet, även måste skrivas upp på artiklarnas mottagningsdokument. Denna 
dubbla dokumentation är tidskrävande och medför en risk för felskrivning i de fall då detta sker 
manuellt. 

Långa förflyttningar 
Det är långa gångavstånd mellan de olika avdelningar vilket medför att både personal och 
material måste förflyttas långa sträckor för att röra sig mellan de olika avdelningarna vilket är 
mycket tidskrävande. 
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5.2 Materialhantering 
Inom materialhanteringen har olika brister identifierats som leder till ökade kostnader för 
företaget. Om dessa brister avhjälps skulle en bättre och mer effektiv materialhantering erhållas 
och detta skulle även i en del fall kunna medföra kortare interna ledtider. Nedan presenteras de 
identifierade orsakerna som leder till bristerna i materialhanteringen. 

Sekretessbelagt 
… 
… 
… 

Sekretessbelagt 
… 
… 
… 

Emballage på ESD-skyddade områden 
Det händer ofta att plockade artiklar tas in i monteringsbåsen trots att de inte har avemballerats. 
Detta är ett problem eftersom monteringen är ett ESD-skyddat område och om emballage tas in 
på sådana områden kan det uppstå kvalitetsbrister på ingående artiklar. 

Förstörda artiklar 
Ibland förstörs artiklar på grund av felaktig hantering vilket leder till brist på material och att 
monteringen ibland får senareläggas på grund av detta.  

Höga krav på icke medicintekniska artiklar 
Idag hanteras större delen av huvudförrådet enligt de krav som finns för de medicintekniska 
artiklarna. Detta leder till att det ställs alltför höga krav på de artiklar som inte är medicintekniska 
då sådana artiklar inte skulle behöva ha lika höga krav på dokumentation.  

Flera artikelnummer per lageradress 
Då det i hyllställagen lagerläggs flera artikelnummer per lageradress är systemets föreslagna 
lagerplatser inte alltid lediga. Detta medför att personalen manuellt får leta upp en ledig lagerplats 
vilket tar tid då hänsyn ska tas till lådstorleken. 

Oanvänd yta i hyllställagen 
Det tas ingen hänsyn till lådstorleken när lådor lagerläggs vilket medför att det ofta förekommer 
mycket luft i hyllställagen. Detta leder till att lagret tar upp större fabriksyta än nödvändigt. 

Krav på kontroll 
I dagsläget mottagningskontrolleras nästan hälften av de medicintekniska artiklarna. Det faktum 
att så många artikelnummer kontrolleras kräver kapacitetsutnyttjande och leder till att artiklarna 
får en längre och mer instabil ledtid.  
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5.3 Frågeställningar 
För att undersöka de två presenterade problemområdena ovan kommer följande frågeställningar 
att besvaras för vart och ett av orsakerna:  

• Vilka är grundorsakerna till de olika orsakerna inom respektive problemområde? 
• Vilka åtgärder bör PartnerTech vidta för att eliminera de observerade problemen? 
• Vilka effekter får de föreslagna åtgärderna? 
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6 Problemanalys 
I problemanalysen kartläggs grundorsakerna till respektive orsak i problembeskrivningen. För 
att få en uppfattning om vilka grundorsaker som återkommer i de olika orsakerna avslutas 
kapitlet med en sammanfattning av de analyserade problemen.  

6.1 Interna ledtider  
Figur 6-1 visar ett orsak-verkan-diagram för det observerade problemområdet interna ledtider där 
orsakerna till att de interna ledtiderna inte hålls illustreras. 

 
Figur 6-1 Orsak-verkan-diagram för interna ledtider 

Nedan presenteras grundorsakerna till de nio olika orsakerna som bidrar till att de interna 
ledtiderna inte hålls. 

6.1.1 Varierande beläggning 
Den egna studien som utfördes i godsmottagningen med syftet att undersöka hur beläggningen 
varierar, det vill säga hur många artikelnummer som ankommer per dag, visade att beläggningen 
varierar under veckans olika dagar. Det kunde från denna studie konstateras att det ankom mest 
gods under måndagar men även en tendens till detta kunde urskiljas under fredagarna. Enligt 
personalen i godsmottagningen märks den varierande beläggningen inte av lika mycket nu som 
tidigare då beläggningen var högre. Personalen anser dock att den varierande beläggningen även 
är ett problem i dagsläget, detta eftersom de har svårt att hinna med att ankomstregistrera godset 
inom den planerade ledtiden de dagar då det ankommer mycket gods. Det kan ur framtagen 
statistik från affärssystemet konstateras att den planerade beläggningen för inleveranser även 
varierar över året. Denna variation är något som påverkas av hur beläggningen i monteringen 
planeras. Den varierade beläggningen i godsmottagningen leder till att hela materialflödet 
påverkas och gör att det är svårt att kapacitetsplanera de olika avdelningarna i 
materialhanteringen. 

Anledningen till att beläggningen varierar kraftigt under veckans olika dagar är att PartnerTechs 
inköpare inte aktivt arbetar med att fördela de olika inleveranserna så att det ankommer ungefär 
lika mycket gods varje dag. I dagsläget ankommer leveranser från de stora leverantörerna på 
måndagar och fredagar. Enligt inköpschefen beror det på bristande disciplin att PartnerTech inte 
analyserar när olika inleveranser är planerade att ske. Dessutom sätter inte företaget tydliga krav 
på sina leverantörer för att kunna fördela inleveranserna jämnare. Företaget har ett stort antal 
leverantörer, i dagsläget ungefär 500 leverantörer, vilket leder till att PartnerTech är en liten kund 
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hos sina leverantörer och därmed inte har lika stor förhandlingskraft som önskat. PartnerTech har 
påbörjat ett arbete med att minska antalet leverantörer och har hittills lyckats reducera antalet 
leverantörer kraftigt. Enligt en strategisk inköpare på företaget har PartnerTech även börjat 
fördela nya leverantörer och deras inleveranser av artiklar till onsdagar och torsdagar för att på så 
sätt påbörja arbetet med att jämna ut beläggningen i godsmottagningen. Den nya artikelfloran är 
dock inte tillräckligt stor för att någon större förändring i beläggningen ska kunna urskiljas. 

En annan faktor som skulle kunna påverka hur inleveranserna planeras är hur monteringen 
planeras. I dagsläget styrs materialförsörjningen genom materialbehovsplanering vilket innebär 
att de operativa inköparna skapar inköpsorder utifrån de förslag som materialbehovsplaneringen 
förslår. Enligt en kundlogistiker på PartnerTech sker större delen av utleveranserna i slutet av 
månaden och de flesta utleveranser sker på fredagar snarare än på övriga veckodagar. 
Kundlogistikern tror dock inte att beläggningen i monteringen skulle ha stor påverkan på 
beläggningen i godsmottagningen i och med att produkterna har olika genomloppstider. 
Anledningen till att utleveranserna oftast sker på fredagarna är att detta är ett önskemål från 
kunderna. Även det faktum att de flesta utleveranser sker i slutet av månaderna är enligt 
kundlogistikern ett resultat av kundernas beteende. Detta är något som PartnerTech arbetar för att 
ändra på för att kunna lägga fler utleveranser i mitten av veckan och mer utspritt under månaden. 

Kapitalbindning är en faktor som påverkar hur lång tid innan monteringsstart som artiklar kan 
levereras men enligt en strategisk inköpare är kapitalbindningen inte något större hinder för att 
kunna förskjuta inleveranserna någon dag. För dyrare artiklar bör dock beaktande tas huruvida 
kapitalbindningen påverkar kostnaderna då ytterligare en dag i lager i dessa fall skulle kunna vara 
alltför kostsamt. Kundlogistikern menar dock att kapitalbindningen har stor inverkan på 
kostnaderna och att inga artiklar bör förskjutas i sin leverans bara för att underlätta för 
materialförsörjningen. Om flera leveranser från samma leverantör skulle kunna samordnas skulle 
transportkostnaderna kunna reduceras och enligt en strategisk inköpare skulle det dessutom 
underlätta för leverantörerna att endast ha en dag i veckan då leverans ska ske till PartnerTech. 
Den strategiska inköparen menar även att en samordnad veckotransport skulle kunna leda till att 
leveranspålitligheten skulle förbättras. Arbetet med att samordna en leverantörs transporter till 
endast en bestämd dag i veckan är något som den strategiska inköparen inte anser skulle vara 
alltför tidskrävande eller kostsamt i och med att en sådan lösning även skulle kunna gynna 
leverantören. 

En annan bidragande orsak till den varierande beläggningen är att leveranser ibland ankommer 
senare än det lovade leveransdatumet från leverantör. Detta kan bero på att leverantören haft 
problem på något sätt eller på att brist i kommunikationen har uppstått mellan PartnerTech och 
leverantören. En del leverantörer anser att lovat leveransdatum är det datum då godset ska skickas 
från leverantören medan PartnerTech definierar lovat leveransdatum som det datum då godset ska 
finnas på plats hos PartnerTech. 

Figur 6-2 nedan visar ett orsak-verkan-diagram över de ovan beskrivna orsakerna till varför 
beläggningen i godsmottagningen varierar. 
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Figur 6-2 Orsak-verkan-diagram för varierande beläggning 

6.1.2 Tidskrävande arbetsmoment 
Under examensarbetets gång har inga mätningar gjorts för att analysera förhållandet mellan aktiv 
och passiv tid. Det har dock observerats att det förekommer mycket passiv tid men även mer 
aktiv tid än nödvändigt då en del arbetsmoment är väldigt tidskrävande. Om dessa arbetsmoment 
förkortas skulle mycket dubbelarbete kunna elimineras och då skulle de interna planerade 
ledtiderna kunna hållas bättre.  

Bidragande orsaker till att arbetsmomenten är tidskrävande är att mycket tid läggs ner på att 
manuellt mata in information i affärssystemet, att ankommet gods ofta måste lastas om för att 
kunna inlagras samt att ankommet gods ibland är mycket emballerat. De olika tidskrävande 
arbetsmomenten diskuteras närmre nedan.  

Manuell inmatning i affärssystemet 
När gods ankommer till godsmottagningen måste varje artikelnummer manuellt matas in i 
affärssystemet för att kunna registreras. Vid manuell inmatning i affärssystemet är risken stor att 
inmatningen blir fel. Anledningen till att det idag inte går att scanna in ett artikelnummer är enligt 
materialhanteringschefen att PartnerTech inte har något krav på sina leverantörer att de ska ha en 
streckkod på följesedeln.  

I mottagningskontrollen sker det inte så mycket inmatningar i affärssystemet att detta upplevs 
som ett tidskrävande arbetsmoment, däremot sker det mycket manuell inmatning i huvudförrådet. 
När ett artikelnummer ska inlagras i pallställagen skrivs lageradressen först ner på 
mottagningsdokumentet och sedan scannar truckföraren den etikett som sitter på lagerplatsen, 
detta för att mata in lageradressen i affärssystemet. Anledningen till att detta dubbelarbete görs är 
de krav som finns på spårbarhet för de medicintekniska artiklarna, se avsnitt 6.1.8. I de fall då en 
lageradress saknar en etikett eller då det av annan orsak inte går att scanna in lageradressen 
skriver truckförarna in lageradressen manuellt i affärssystemet.  

När ett artikelnummer ska inlagras i hyllställagen skrivs lageradressen även här upp på 
mottagningsdokumentet. Därefter skriver personalen i huvudförrådet in lageradressen manuellt i 
affärssystemet. Anledningen till att det inte finns någon scanner för hyllställagen är att det idag 
inte finns några etiketter med streckkod på lageradresserna. Orsaken till detta är enligt 
materialhanteringschefen att det inte funnits tid och resurser att införa detta. 
Materialhanteringschefen menar att det finns ett materialhanteringssystem i affärssystemet men 
att företaget idag inte utnyttjar detta fullt ut, vilket även detta beror på tids- och resursbrist. Det 
har dock påbörjats ett arbete med att införa streckkoder på lageradresserna och samtidigt som 
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detta arbetar företaget med att införa hyllfack för att undvika att flera artikelnummer lagerläggs 
på samma lageradress. Detta arbete har dock avstannat vilket diskuteras närmare i avsnitt 6.2.6. 

Omlastning av gods 
Idag sker mycket omlastning av ankommet gods i godsmottagningen. Enligt frekvensstudier som 
utförts av PartnerTech kan det konstateras att uppackningen i godsmottagningen är väldigt 
tidskrävande och skapar dessutom mycket emballage som företaget måste göra sig av med. Ur 
frekvensstudierna framkom även att gods ibland skadas på grund av uppackningen.  

Anledningen till att materialet ofta måste lastas om är att mindre artiklar ska lagerläggas i ESD-
skyddade lådor och att det endast får lagerläggas ett artikelnummer per låda och pall. Det händer 
att det ankommer höga pallar med väldigt många artikelnummer som ska packas upp i varsin låda 
eller på varsin pall. Det händer även att det ankommer pallar som är så högt lastade att pallarna 
på grund av detta måste packas om till flera pallar. Skälet till att flera artikelnummer ankommer 
på en pall är att transporterna blir billigare om flera artiklar kan sampaketeras eftersom ytan då 
kan optimeras.  

En projektgrupp har tillsatts för att bland annat undersöka om det är möjligt att få leverantörerna 
att packa artiklarna direkt i ESD-skyddade lådor, detta för att underlätta omlastning av gods. 
Projektgruppen har fokuserat på att lösa denna fråga för ett fåtal artiklar och tanken är sedan att 
lösningarna ska appliceras på resterande artiklar med liknande egenskaper. För att hitta en 
effektiv lösning studerar projektgruppen artikelns kostnad, kostnad för avemballering samt 
kostnad för avfallshämtning. Det finns i dagsläget ingen tidsplanering för när detta arbete ska 
vara klart. 

Ankommet gods är mycket emballerat 
När artiklar lagerläggs i lådor packas artiklarna vanligtvis upp ur sina kartonger. Om det däremot 
står en varningstext på kartongerna att de ska hanteras varsamt packas inte kartongerna upp utan 
ställs direkt i en ESD-skyddad låda. För de artiklar som ligger emballerade i sina kartonger sker 
ingen ytterligare avemballering utan dessa artiklar lagerläggs i lådorna med sitt emballage. 
Plåtartiklar som levereras från en leverantör i Polen är exempel på sådana artiklar. Trots att 
artiklarna är gjorda av plåt och därmed inte känsliga för vare sig repor eller vibrationer paketeras 
de väldigt noggrant. Enligt personalen i huvudförrådet tillverkas dessa plåtartiklar på ett företag 
som sedan skickar artiklarna vidare till ett annat företag där de emballeras. Detta leder till att 
PartnerTech får betala för att artiklarna paketeras och sedan även avsätta kapacitet för att 
avemballera dessa artiklar och till sist göra sig av med överblivet emballage, detta trots att 
artiklarna egentligen inte skulle ha behövt något emballage. Även personalen i 
mottagningskontrollen har uppmärksammat att speciellt plåtartiklar från leverantören i Polen är 
mycket välpaketerade. Detta upplevs inte som något större problem för personalen i 
mottagningskontrollen då de endast behöver packa upp ett fåtal artiklar för att kontrollera. 
Problemet med mycket emballage är något som företaget har börjat arbeta med i och med den 
ovan nämnda projektgruppen. Projektgruppen arbetar även i detta fall med att ta fram en lösning 
för ett fåtal artiklar för att sedan kunna applicera lösningen på resterande artiklar. 

Även de artiklar som lagerläggs på pall är ofta mycket emballerade. Dessa artiklar plockas inte 
upp ur sina kartonger i godsmottagningen utan i de fall uppackning ska ske utförs detta först i 
huvudförrådet när artiklarna plockas för att levereras till monteringen.  Anledningen till att 
uppackning ibland inte ska ske är att en del artiklar endast mellanlagras i huvudförrådet innan de 
skickas vidare i värdekedjan eller innan de sampaketeras med någon tillverkad produkt. 



 61 

Personalen i godsmottagningen anser inte att uppackningen tar lång tid eftersom de låter mycket 
av emballaget vara kvar runt artiklarna. Enligt frekvensstudier som utförts på företaget läggs 
dock mycket onödig tid ned på att packa upp material och göra sig av med emballage i 
godsmottagningen.  

Enligt personalen i godsmottagningen är det tänkt att de ska packa upp allt material men eftersom 
de inte har tid till detta måste personalen i huvudförrådet istället avemballera artiklarna innan de 
överlämnar materialet till monteringen. Detta är någonting som personalen i huvudförrådet inte 
heller anser sig ha tid att göra, men då de ska leverera avemballerat material till monteringen är 
detta något som de måste göra. En del artiklar är emballerade i ESD-skyddat emballage och detta 
material får tas in i monteringen. Utöver detta är det många artiklar som emballeras med icke 
ESD-skyddat emballage vilket inte får tas in i monteringen. En del artiklar som är känsliga för 
hantering är emballerade och det kan då vara svårt för personalen i huvudförrådet att veta vilka 
artiklar de får avemballera och vilka artiklar som ska ha kvar sitt emballage för att inte förstöras. 

En sammanfattning över orsakerna till de tidskrävande arbetsmomenten visas i orsak-verkan-
diagrammet i Figur 6-3. 

 
Figur 6-3 Orsak-verkan-diagram för tidskrävande arbetsmoment 

6.1.3 Förflyttning av lastbärare 
Studien som genomfördes för att undersöka hur länge lastbärare stod och väntade innan de 
förflyttades till nästkommande avsnitt i materialflödet visade att artiklarna i många fall väntade 
väldigt länge innan de förflyttades. Detta leder till att de verkliga ledtiderna blir långa och i 
många fall avverkas den planerade ledtiden redan tidigt i materialflödet. Figur 6-4 visar de aktiva 
respektive passiva momenten i materialflödet från det att materialet ankommer från leverantör 
tills dess att det inlagras i huvudförrådet. Cirklarna i figuren visar de aktiva momenten medan 
trianglarna visar de passiva momenten, det vill säga då lastbärarna står och väntar. 

 

Figur 6-4 Aktiva och passiva moment i materialflödet 
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Inga mätningar har gjorts för att exakt se fördelningen mellan aktiv och passiv tid men det kan 
genom studierna som gjorts konstateras att den passiva tiden är mycket längre än den aktiva. De 
olika aktiva arbetsmomenten går relativt fort om en jämförelse görs med de uppmätta passiva 
tiderna. Nedan kommer de passiva momenten benämnt A till F i Figur 6-4 att diskuteras.  

Lastbärare i godsmottagningen, A och B i Figur 6-4 
Tiden som godset står från att det ankommer från leverantör tills dess att det ankomstregistreras, 
det vill säga moment A i figuren ovan, är ibland väldigt lång. Detta beror på att personalen i 
godsmottagningen inte hinner med att ankomstregistrera allt gods de dagar då beläggningen är 
väldigt hög. Den varierande beläggningen diskuterades närmare i avsnitt 6.1.1. 

Efter ankomstregistrering står vagnarna och väntar lång tid innan de förflyttas vidare i 
materialflödet. Detta beror dels på tidsbrist och dels på att det enligt personalen i 
godsmottagningen är oklart vem det är som ska förflytta vagnarna och när detta ska ske. Ofta 
förflyttas vagnarna som ska till huvudförrådet inte förrän de är helt fyllda och då görs detta av 
personalen i godsmottagningen. Ibland händer det dock att personalen i huvudförrådet kommer 
och hämtar vagnarna själva. Personalen i godsmottagningen anser att vagnarna alltid borde 
förflyttas av personalen i huvudförrådet, detta eftersom personalen i godsmottagningen inte anser 
sig ha tid att förflytta vagnarna. Vagnarna som ska mottagningskontrolleras förflyttas till största 
del av personalen i mottagningskontrollen, det vill säga att i detta avseende används en pull-
metod istället för den push-metod som materialhanteringschefen förespråkar ska användas vid 
förflyttning av material.  

Personalen i godsmottagningen är fullt medvetna om att speciellt pallarna kan stå väldigt länge 
innan de förflyttas vidare till huvudförrådet. Anledningen till att pallarna står länge innan de 
förflyttas är tidsbrist och att den varierade beläggningen gör det ännu svårare för personalen i 
godsmottagningen att hinna med de dagar då det ankommer mycket gods. Det kan även bero på 
att torget utanför den inhägnade delen av huvudförrådet är fullt och att pallarna därför måste stå 
kvar i godsmottagningen tills personalen i huvudförrådet har hunnit inlagra pallarna på torget. 
Det tas heller ingen hänsyn till prioriteringsordningen First In First Out då pallarna ska förflyttas. 
Detta beror på att de pallar som ankomstregistreras först ställs längst in på torget och när torget 
sedan fylls på med pallar går det inte att komma åt de pallar som står längst in. Pallarna som ska 
mottagningskontrolleras förflyttas däremot direkt till mottagningskontrollen efter att de har 
ankomstregistrerats. Enligt materialhanteringschefen är det tänkt att alla pallar, även de som 
förflyttas direkt till huvudförrådet, ska förflyttas på detta sätt, det vill säga direkt när de har 
ankomstregistrerats.  

Lastbärare i mottagningskontrollen, C och D i Figur 6-4 
I mottagningskontrollen förflyttas vagnarna med det kontrollerade godset av personalen i 
mottagningskontrollen först när vagnarna är helt fyllda. Ibland händer det dock att personalen i 
huvudförrådet själva kommer och hämtar vagnen. Pallarna som är kontrollerade ställs för det 
mesta på torget i godsmottagningen och sedan får personalen där förflytta dem till huvudförrådet. 
Enligt materialhanteringschefen är det inte meningen att dessa pallar ska förflyttas till torget i 
godsmottagningen utan att de ska förflyttas direkt till huvudförrådet för inlagring av personalen i 
mottagningskontrollen, det vill säga push-metoden ska användas. Personalen i 
mottagningskontrollen tycker dock inte att de har fått några klara instruktioner för hur och när 
förflyttning av vagnar och pallar ska ske.  
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Lastbärare i huvudförrådet, E och F i Figur 6-4 
Anledningen till att vagnarna och pallarna står lång tid i huvudförrådet innan de inlagras är enligt 
personalen i huvudförrådet brist på personal och tid. Dessutom påverkar den varierade 
beläggningen att det blir ännu svårare att hinna med de dagar då det ankommer mycket gods. 
Ofta måste dessutom plockning prioriteras för att tillgodose monteringen med material vilket gör 
att inlagringen kommer i andra hand. Det förutsetts ofta, åtminstone i pallställagen för de icke 
medicintekniska artiklarna, att det redan ligger material lagerlagt av de artiklar som ska inlagras 
och att det därför inte är lika bråttom med inlagringen av dessa artiklar som med plockningen. 
Inlagring av det gods som ankommer på pallar prioriteras inte enligt prioriteringsordningen First 
In First Out, utan istället är det ofta det som ankom sist till huvudförrådet som inlagras först. 
Detta beror på att pallarna ställs på ett sådant sätt att personalen inte kommer åt den pall som 
ankom först. När pallarna på torget inlagras töms torget dock väldigt snabbt och därför anser 
personalen att det inte är särskilt viktigt att pallarna inlagras enligt First In First Out. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varken push-metoden eller prioriteringsordningen 
First In First Out alltid efterlevs. Personalen tycker inte att de har fått tydliga instruktioner för när 
och av vem som lastbärare ska förflyttas. Mer rutiner och bättre information önskas, speciellt som 
det upplevs att det ständigt sker förändringar av arbetssätten. Enligt materialhanteringschefen 
finns det inte några detaljerade arbetsbeskrivningar i verksamhetssystemet utan detta är tänkt att 
ske muntligt. Dessutom anser materialhanteringschefen att kommunikationen inte är 
processinriktad, det vill säga att personalen ofta vill kunna en sak väldigt bra och att de inte bryr 
sig tillräckligt om vad som sker i de övriga delarna av materialflödet. 

I Figur 6-5 nedan visas ett orsak-verkan-diagram över de bidragande orsakerna till att lastbärarna 
står och väntar länge innan de förflyttas vidare i materialflödet. 

Förflyttning av lastbärare

Oklart när och vem 
som ska förflytta lastbärarna

Uppställningsyta 
dåligt organiserad

Följer inte 
prioriteringsordningen

Tidsbrist
Anses inte viktigt 
i huvudförrådet

Monteringen 
behöver materialPlockning prioriteras 

före inlagring

Personalbrist
Varierande 
beläggning

Förutsetts att material 
finns tillgängligt

Platsbrist
Artiklar har 

inte inlagrats

Pallar inlagras
samtidigt

Brist på rutiner

Företagets policy
Arbetsbeskrivningar saknas 

i verksamhetssystemet

 

Figur 6-5 Orsak-verkan-diagram för förflyttning av lastbärare 
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6.1.4 Felskickade artiklar 
Det har framkommit att artiklar ibland skickas fel i materialflödet. Artiklar som ska 
mottagningskontrolleras skickas ibland direkt till inlagring i huvudförrådet och artiklar som inte 
ska mottagningskontrolleras skickas ibland till mottagningskontrollen. Det händer även att 
medicintekniska artiklar som ska inlagras i pallställagen inom det inhägnade området ibland 
skickas till pallställagen som finns utanför det inhägnade området vilket inte är tillåtet eftersom 
artiklarna då lämnas obevakade när ingen behörig personal finns tillgänglig. Antalet artiklar som 
skickas fel varierar något och personalens uppfattning är att det skickas fler artiklar fel när det är 
mycket att göra i godsmottagningen. En bidragande faktor till att det ibland är mycket att göra i 
godsmottagningen är att beläggningen varierar. 

Orsaken till att artiklar skickas för inlagring i huvudförrådet fast att de först ska 
mottagningskontrolleras beror på att personalen ibland blir avbrutna i sitt arbete och då till 
exempel ställer artiklarna på fel vagn. Felskickade artiklar beror även på att personalen i 
godsmottagningen inte uppmärksammat adresseringen på mottagningsdokumentet. Detta 
förfarande gäller även då artiklar skickats till mottagningskontrollen trots att de inte ska 
mottagningskontrolleras. Anledningen till att personalen i godsmottagningen skickar artiklar fel 
trots att adresseringen står på mottagningsdokumentet är att det ibland är stressigt och att 
personalen i godsmottagningen är olika stresståliga. Efter att det nya affärssystemet infördes är 
adresseringen inte längre lika tydlig på mottagningsdokumenten som tidigare. På de gamla 
mottagningsdokumenten var adresseringen angiven så stort att det gick att se på långt avstånd 
vart artiklarna skulle förflyttas. För de artiklar som går genom mottagningskontrollen står det inte 
längre på mottagningsdokumentet vart artiklarna ska förflyttas efter att de har kontrollerats. Det 
är tack vare erfarenhet och god produktkännedom som personalen i mottagningskontrollen vet 
vart de ska skicka godkända artiklar. Materialhanteringschefen önskar att en artikels hela flöde 
ska stå på mottagningsdokumentet. Det har skickats en ändringsbegäran på detta men då det 
konstaterats att en anpassning måste göras av affärssystemet och att en sådan anpassning är 
väldigt kostsam kommer ingen förändring av detta att göras. 

När artiklar skickats fel måste personalen som fått de felskickade artiklar förflytta artiklarna till 
rätt plats. För att göra personalen som skickat artiklarna fel medvetna om vad som hänt meddelar 
personalen som fått de felskickade artiklarna att dessa skickats fel. Allt detta leder till onödiga 
arbetsmoment och eftersom personalen oftast märker att artiklar skickats fel först när de ska börja 
kontrolleras eller inlagras får artiklarna ligga och vänta längre än nödvändigt vilket leder till 
längre interna ledtider. Enligt personalen i huvudförrådet finns det ingen risk att det inte skulle 
upptäckas om artiklar skickas direkt till inlagring trots att de ska mottagningskontrolleras. Om 
personalen försöker att inlagra sådana artiklar säger affärssystemet ifrån. Detta beror på att 
affärssystemet måste ha fått klartecken från mottagningskontrollen om att artiklarna är godkända 
innan det går att inlagra dem. Det finns heller ingen risk att artiklar kontrolleras fast att de inte 
ska kontrolleras eftersom det endast finns kontrollinstruktioner för de artiklar som ska 
mottagningskontrolleras. 

Anledningen till att medicintekniska artiklar som ska förflyttas direkt från godsmottagningen till 
huvudförrådet för inlagring ibland förflyttas till de pallställage som inte är inhägnade är att det 
ibland inte står på mottagningsdokumentet att det är en medicinteknisk artikel. För att se om det 
är en medicinteknisk artikel måste personalen gå in i affärssystemet. I det fall artiklar ankommer 
direkt till huvudförrådet från den interna mekanikavdelningen eller från utlego medföljer andra 
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mottagningsdokument och på dessa står det inte heller angivet om det är medicintekniska artiklar 
eller inte. Om artiklar har skickats till fel pallställage och personalen i huvudförrådet inte är 
uppmärksamma och tittar i affärssystemet vid inlagring lagerläggs medicintekniska artiklar i de 
pallställage som inte är inhägnade. Om det däremot upptäcks att en artikel skickats fel får 
personalen i huvudförrådet förflytta materialet till rätt pallställage vilket tar tid. Anledningen till 
att det ibland inte står på mottagningsdokumentet att det är en medicinteknisk artikel är enligt 
materialhanteringsteknikern att det vid införandet av det nya affärssystemet inte var tänkt att 
något dokument skulle användas utan att all information skulle ske genom streckkoder.  

I Figur 6-6 visas ett orsak-verkan-diagram där de olika orsakerna till varför artiklar skickas fel 
presenteras.  

Felskickade artiklar
Information saknas på 

mottagningsdokumentet

Brist i affärssystemet

Ouppmärksam personal

Stress Varierande 
beläggning

 
Figur 6-6 Orsak-verkan-diagram för felskickade artiklar 

6.1.5 Förslag på lagerplats för pallar 
När personalen i godsmottagningen ankomstregistrerar ett artikelnummer anger de även vilken 
lastbärare som används. För lådor anges lådstorleken och för pallar anges antal pallkragar. Det är 
sedan tänkt att affärssystemet ska föreslå lämpliga lagerplatser till personalen som lagerlägger 
artikeln. På grund av att det i hyllställagen lagerläggs flera artikelnummer per lageradress 
fungerar inte detta system vid inlagring av lådor, se avsnitt 6.2.6. För pallar lagerläggs det 
däremot endast ett artikelnummer per lagerplats men på grund av andra anledningar fungerar inte 
detta system på ett tillfredsställande sätt. Enligt materialhanteringschefen är anledningen till att 
detta system inte fungerar att det ligger kvar gamla lagerplatser i affärssystemet som inte längre 
existerar. Ytterligare en anledning till att detta system inte fungerar är att det enligt personalen i 
huvudförrådet ibland redan finns lagerlagda artiklar på de föreslagna lagerplatserna. Orsaken till 
dessa problem är att affärssystemet inte bortser från ett artikelnummers lagerhistorik när lämpliga 
lagerplatser föreslås. För nya artikelnummer, som inte har någon lagerhistorik, fungerar således 
detta system. 

Då ovan nämnda system inte fungerar tillfredsställande har personalen frångått detta system och 
letar istället upp en lämplig lagerplats manuellt. Personalen tycker inte att det är något problem 
med att manuellt leta upp en lämplig lagerplats men de menar att det skulle gå snabbare att utföra 
inlagringen om de kunde lita på att systemet fungerade. Det faktum att affärssystemet föreslår 
upptagna lagerplatser eller lagerplatser som inte längre existerar är ett problem som företaget 
uppmärksammat och försökt åtgärda under en längre tid. Materialhanteringsteknikern menar att 
affärssystemet nyligen uppgraderats med avseende på detta men att det fortfarande kan ligga 
artiklar lagerlagt på föreslagna lagerplatser. I dagsläget har detta problem inte högsta prioritet 
vilket enligt materialhanteringsteknikern beror på att det finns andra problem som är viktigare att 
lösa.  
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De ovan beskrivna orsakerna till att affärssystemets förslag på lagerplats för pallar inte fungerar 
illustreras i Figur 6-7 i ett orsak-verkan-diagram. 

 
Figur 6-7 Orsak-verkan-diagram för förslag på lagerplats för pallar 

6.1.6 Kvalitetsbrister 
Enligt den operativa inköpare som arbetar med reklamationer är det relativt vanligt med 
kvalitetsbrister från leverantörerna. I och med att beläggningen har gått ner 
mottagningskontrolleras färre artiklar och därmed uppstår färre reklamationer. Enligt personalen i 
mottagningskontrollen görs ett fåtal reklamationer i veckan och uppskattningsvis kommer 90 
procent av reklamationerna från monteringen och inte från mottagningskontrollen. Detta beror på 
att alla artiklar inte har krav på mottagningskontroll och därför upptäcks inte kvalitetsbrister 
förrän i monteringen. Även för artiklar som mottagningskontrollerats kan kvalitetsbrister 
upptäckas först i monteringen, exempelvis då artiklar som ska monteras inte passar ihop. 
Anledningen till att detta inte upptäckts i mottagningskontrollen kan vara att en del mått som 
visat sig vara kritiska inte kontrolleras. Då kvalitetsbrister upptäcks först i monteringen finns en 
risk att monteringen måste stå still på grund av materialbrist. När detta händer involveras 
ansvarig inköpare, beredare och produktionssamordnare samt personalen i mottagningskontrollen 
för att inom 24 timmar utreda kvalitetsproblemet och förhoppningsvis komma fram till en lösning 
som gör att monteringen kan fortsätta så snart som möjligt. 

Den vanligaste orsaken till kvalitetsbrister är slarv hos leverantören vid tillverkningen, men det 
förekommer även att kvalitetsbristerna beror på missförstånd mellan PartnerTech och 
leverantören. Missförstånd kan till exempel uppstå angående hur ritningen ska tolkas, det som 
PartnerTech tolkar på ett sätt kan leverantören ibland tolka på ett annat sätt. 

Ytterligare en anledning till att kvalitetsbrister uppstår är att godset skadats under transporten. 
Om det inte finns några synliga yttre skador på godset upptäcks inte kvalitetsbristerna i 
godsmottagningen utan först då godset packas upp för att till exempel mottagningskontrolleras. 
Dessa kvalitetsbrister kan till exempel bero på att godset skakats sönder på grund av ovarsam 
transport eller bristfällig paketering från leverantör. 

Vid kvalitetsbrister tar ansvarig beredare ställning till om artiklarna ska reklameras till leverantör, 
allkontrolleras eller omarbetas internt. Kostnaden för allkontroll och omarbetning ska 
leverantören stå för men detta tar ändå tid från personalens huvudsakliga arbetsuppgifter vilket 
leder till att det då blir svårare att hålla de planerade ledtiderna. Då det upptäcks att en artikel har 
kvalitetsbrister och en ny leverans redan är på väg till PartnerTech görs ingen allkontroll eller 
omarbetning utan då skickas hela ordern tillbaka till leverantören. 
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Ofta är det varierande artiklar som har kvalitetsbrister men det händer även att 
mottagningskontrollen måste reklamera artiklar som återkommande uppvisar kvalitetsbrister. 
Exempel på detta kan vara nya artiklar som precis har börjat köpas in. Vid återkommande 
kvalitetsbrister kontaktas leverantören för att se vad detta beror på. 

I Figur 6-8 nedan visas ett orsak-verkan-diagram över de olika orsakerna till varför 
kvalitetsbrister från leverantörer uppstår. 

Kvalitetsbrister

Transportskador

Ovarsam 
transport

Fel från leverantörSlarv från
leverantör

Tolkning av ritning MissförståndBristfällig packning 
från leverantör

 
Figur 6-8 Orsak-verkan-diagram för kvalitetsbrister 

6.1.7 Tidskrävande plockning via plocklista 
Det finns ett flertal olika anledningar till varför det kan ta lång tid att genomföra en plockning via 
plocklista. Nedan studeras de olika anledningarna närmre. 

Manuell sortering av etiketter 
Till varje plocklista skrivs etiketter ut som ska medfölja det plockade materialet till monteringen. 
Dessa etiketter skrevs tidigare inte ut i den ordning som artiklarna stod i på plocklistan och detta 
medförde att mycket tid lades ner på att sortera etiketter innan plockningen kunde påbörjas. 
Under examensarbetets gång har affärssystemets sorteringsfunktion av etiketterna förändras och 
enligt personalen i huvudförrådet skrivs nu etiketterna ut i rätt ordning och ingen sortering 
behöver längre göras.  

Måste avemballera material 
I dagsläget packar personalen i godsmottagningen upp de mindre artiklarna ur sina kartonger och 
lägger dessa i ESD-skyddade lådor samt lastar om pallar. Då de i godsmottagningen inte har tid 
att avemballera ankommet material mer än så måste ytterligare avemballering ske i 
huvudförrådet. Detta sker i samband med plockning och då många artiklar ofta är mer 
emballerade än nödvändigt tar avemballeringen mycket tid vid plockningen. Förutom detta kan 
det dessutom vara svårt för personalen i huvudförrådet att veta om de får packa upp artiklar ur 
dess emballage eller inte. På grund av risken att artiklarna kan skadas på vägen till monteringen 
ska vissa artiklar plockas utan att deras emballage ska avlägsnas, se avsnitt 6.2.4.  
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Lång plockrunda 
När plocklistan skrivs ut är det tänkt att artikelnumren ska vara sorterade på ett sådant sätt att 
plockrundan minimeras, detta för att göra plockrundan så tidseffektiv som möjligt. Enligt 
materialhanteringschefen blev dock lagret feldefinierat vid införandet i affärssystemet, så istället 
för att sortera efter den logiska ordningen som innefattar hyllställage, hyllsektion och hyllrad 
sorterar affärssystemet efter hyllställage, hyllrad och därefter hyllsektion. Detta leder till att 
plockrundan blir mycket längre än om den skulle ha sorterats efter den logiska ordningen. Utöver 
att lagret är feldefinierat i affärssystemet står hyllorna inte i rätt nummerordning, vilket även detta 
leder till långa plockrundor då personalen får gå fram och tillbaka i gångarna mellan 
hyllställagen. Figur 6-9 visar hur hyllställagen idag är numrerade och hur personalen får gå fram 
och tillbaka genom hyllgångarna för att följa plocklistans ordning. De streckade pilarna 
symboliserar plockning medan de heldragna pilarna symboliserar endast gång. Om den som 
plockar ska starta med att plocka material från hylla tre får plockaren sedan gå tillbaka genom 
hyllgången för att kunna fortsätta plocka i rätt ordning från hylla fyra. Därefter får plockaren gå 
tillbaka ytterligare en gång för att kunna påbörja plockning från hylla fem. Anledningen till detta 
är att hyllsektionerna är numrerade i stigande ordning från vänster till höger för alla hyllor. Då 
lagret är feldefinierat i affärssystemet innebär detta att många fler gång- och plockpilar egentligen 
skulle ha ritats in i figuren ovan, dock visas endast principen för vad konsekvenserna av 
felnumreringen leder till. 

 
Figur 6-9 Hyllnumrering och plockrunda 

Anledningen till att hyllorna inte står i rätt nummerordning är enligt materialhanteringsteknikern 
att det var tidsbrist vid den förflyttning som gjordes av huvudförrådet. Dessutom menar 
materialhanteringsteknikern att personerna som flyttade hyllorna inte tyckte att det spelade någon 
roll från vilket håll numreringen började även om de fick instruktioner om hur hyllorna skulle 
placeras. 

Saknas material 
Ytterligare en bidragande orsak till att plockningen kan ta lång tid är att det ibland inte finns 
tillräckligt med material att plocka. När detta sker får personalen i huvudförrådet arbeta med att 
undersöka varför det saknas material vilket är tidskrävande. Enligt materialhanteringschefen är 
anledningen till att det saknas material, trots att det står i affärssystemet att det ska finnas i lager, 
att det är dålig saldoriktighet i lagret. En av anledningarna till att det är dålig saldoriktighet är att 
personalen i huvudförrådet inte vet hur mycket artiklar som ligger lagerlagda i monteringen. Det 
görs lagerplatsinventering i huvudförrådet men lagersaldot i monteringen har huvudförrådet inga 
uppgifter på. Det kan ligga minus 100 artiklar i huvudförrådet och plus 100 i monteringen som 
vid en lagerplatsinventering visar en brist på 100 artiklar. Osäkerheten på den totala tillgången är 
därför stor. Andra anledningar till att det är dålig saldoriktighet är att det vid 
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ankomstregistreringen kan ha registrerats fel antal artiklar eller att artiklar av misstag har räknats 
fel.  

Ytterligare en orsak till att det ibland saknas material vid plockning är enligt 
materialhanteringsteknikern att materialet kan ligga på en annan lageradress än vad som angivits i 
affärssystemet. Detta leder till att väldigt mycket tid läggs ner på att leta efter material. 
Anledningen till att en artikel inte ligger på angiven lageradress beror på att fel lageradress har 
angetts vid inlagringen. Skälet till detta är att personalen inte har varit tillräckligt uppmärksamma 
vid inlagringen, antingen har personalen skrivit in fel lageradress i affärssystemet eller så har 
personalen sett fel på hyllnumren och därmed angivit fel lageradress.  

Utöver att det ibland uppstår fel vid inlagringen händer det enligt materialhanteringsteknikern 
även att personalen inte ställer tillbaka en låda med artiklar där de tog den. Om en låda tas ut från 
sin lagerplats för att vägas är det lätt hänt att personalen glömmer vart lådan stod och därför 
ställer tillbaka lådan på fel lageradress. Anledningen till att detta sker är att det inte finns någon 
rutin för hur personalen ska veta vart en artikel är lagerlagd om lådan tas ut från sin lagerplats. I 
detta fall hittar personalen som plockar ofta det saknade materialet relativt snabbt genom att titta 
på hyllraderna ovanför och nedanför angiven lagerplats. Då fel skett vid inlagringen av en 
lageradress kan det dock ta betydligt längre tid att hitta saknat material. 

Enligt personalen i huvudförrådet sker det inte lika mycket letande av material i de pallställage 
som inte är inhägnade som det sker i resterande delar av huvudförrådet. Anledningen till detta 
tror personalen beror på att det sker mer manuell inmatning av lagerplats i hyllställagen och att 
lagerplatserna i hyllorna är märkta på ett sådant sätt att det lätt går att avläsa fel. 

Ytterligare en orsak till att mycket tid går åt till att leta efter material är att material ibland 
lagerläggs utan att personalen skriver in lagerplatsen i affärssystemet. Detta är något som tidigare 
varit ett vanligt problem, men enligt detaljplaneraren sker detta numera endast ett antal gånger 
per halvår. Detta problem är något som upptäcks när detaljplaneraren ska frisläppa en plocklista 
och då ser att materialet ankomstregistrerats men sedan inte lagerlagts.  Om materialet inte hittas 
i rätt tid innebär detta ibland att monteringen får senareläggas. Anledningen till att detta problem 
uppstår menar detaljplaneraren beror på ouppmärksamhet från personalen. Detaljplaneraren 
menar även att de har blivit mer uppmärksamma nu eftersom detta inte längre sker lika ofta som 
tidigare. 

Enligt personalen i huvudförrådet hinner de idag oftast med att plocka materialet inom planerad 
ledtid vilket även den egna studien visade. De gånger de inte hinner med att plocka inom 
planerad ledtid är då personal varit frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet. Anledningen 
till att de idag hinner med att plocka material inom den planerade ledtiden är att beläggningen 
den senaste tiden varit betydligt lägre än tidigare. Enligt personalen i huvudförrådet var det 
svårare att hålla den planerade ledtiden när beläggningen var högre. 
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En sammanfattande bild över de olika orsakerna till varför plockning via plocklista är 
tidskrävande fås i Figur 6-10 nedan. 
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Figur 6-10 Orsak-verkan-diagram för tidskrävande plockning via plocklista 

6.1.8 Dubbel dokumentation 
För de medicintekniska artiklarna måste alla originaldokument finnas på papper för att 
upprätthålla de krav som finns på spårbarhet. Vid inlagring av artiklar leder detta till att artikelns 
lagerplats dels måste skrivas upp på mottagningsdokumentet och dels matas in i affärssystemet, 
detta eftersom PartnerTech även vill spara informationen digitalt. Inmatningen i affärssystemet är 
i en del fall mycket tidskrävande och när detta sker manuellt finns även en risk för felaktig 
inmatning. En felaktig inmatning leder till att material sedan inte hittas när det ska plockas, vilket 
leder till att det ofta läggs ner mycket tid på att leta efter material.  

Anledningen till att det för de medicintekniska artiklarna inte är tillräckligt att mata in 
informationen i affärssystemet är att affärssystemet inte är validerat och därmed måste 
bevisföringen ske genom pappersdokumentation. För att validera affärssystemet skulle de 
ändringar som behöver göras att vara mycket kostsamma. 

För de icke medicintekniska artiklarna finns inga krav på spårbarhet, men då det i en del fall inte 
står på mottagningsdokumentet att det är en medicinteknisk artikel kan personalen inte vara säkra 
på vilka artiklar som är medicintekniska eller inte. Detta medför att alla artiklar i huvudförrådet 
hanteras enligt de krav som finns för de medicintekniska artiklarna vilket leder till att den dubbla 
dokumentationen även sker för de artiklar som inte är medicintekniska, vilket är tidskrävande.
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Figur 6-11 nedan visar ett orsak-verkan-diagram över de olika orsakerna till varför dubbel 
dokumentation utförs. 

 
Figur 6-11 Orsak-verkan-diagram för dubbel dokumentation 

6.1.9 Långa förflyttningar 
Förflyttning av personal och material är mycket tidskrävande då fabrikslayouten är utformad på 
ett sådant sätt att det är långa avstånd mellan de olika avdelningarna, till exempel ligger 
huvudförrådet i ena änden av fabrikslokalen och den medicintekniska monteringen i den andra 
änden av fabrikslokalen. Dessutom förflyttas materialet ofta fram och tillbaka i fabrikslayouten. 
Ett exempel på detta är det gods som ska mottagningskontrolleras, vilket först förflyttas från 
godsmottagningen till mottagningskontrollen och därefter tillbaka och förbi godsmottagningen 
vidare till huvudförrådet. 

Under hösten har PartnerTech anlitat ett konsultföretag för att utföra frekvensstudier i olika delar 
av verksamheten. Resultatet av frekvensstudien som genomfördes i godsmottagningen visar att 
väldigt mycket av personalens tid går åt till förflyttningar, till exempel gick ungefär elva procent 
av tiden då frekvensstudien utfördes åt till truckkörning. Ledningen har delvis utifrån detta 
resultat sett över fabrikslayouten och kommit med ett förslag på hur fabrikslayouten ska se ut för 
att minska de problem som finns med långa förflyttningar. Det kan konstateras att det enligt detta 
förslag kommer att lagerläggas betydligt fler artiklar nära monteringslinorna. På grund av detta 
kommer fler direktleveranser att ske till verkstadslager vilket medför att färre artiklar ska 
lagerläggas i huvudförrådet. Detta leder till ett komprimerat huvudförråd och att det kommer att 
finnas många olika lageradresser att förflytta material till. Det diskuteras även om huvudförrådet 
ska flyttas och vart det i så fall ska placeras. Hur fabrikslayouten slutligen ska förändras och när 
layoutförändringarna ska ske är ännu inte bestämt. 

I Figur 6-12 visas ett orsak-verkan-diagram där de olika orsakerna till varför det sker långa 
förflyttningar av personal och material presenteras.  

 
Figur 6-12 Orsak-verkan-diagram för långa förflyttningar 
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6.2 Materialhantering 
För det observerade problemområdet materialhantering visas i Figur 6-13 ett orsak-verkan-
diagram där de olika orsakerna till den bristande materialhanteringen presenteras.  

 
Figur 6-13 Orsak-verkan-diagram för materialhantering 

För de åtta olika orsakerna till den bristande materialhanteringen utreds grundorsakerna närmre 
nedan. 
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Figur 6-14 Sekretessbelagd 
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6.2.2 Sekretessbelagt 
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Figur 6-15 Sekretessbelagd 
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6.2.3 Emballage på ESD-skyddade områden 
Artiklar som ska tas in på ESD-skyddade områden får inte tas in med emballage som inte är 
ESD-godkänt utan sådant emballage måste avlägsnas utanför området, detta eftersom det annars 
kan uppstå kvalitetsbrister på artiklarna. Kvalitetsbristerna upptäcks inte alltid direkt vid 
monteringen utan kan utgöra latenta fel i produkterna.  
Sekretessbelagt 
… 
… 
… 
… 
… 
Enligt en produktionssamordnare har de dock inte märkt av några problem med kvalitetsfel på 
grund av att emballage tagits in på ESD-skyddade områden, men menar även att det inte alltid går 
att säga exakt var och när ESD-skador har uppstått.  

Trots riskerna med kvalitetsbrister tas det in emballage i de ESD-skyddade medicintekniska 
monteringsbåsen. Personalen i monteringen är väl medvetna om vad som gäller angående icke 
ESD-godkänt emballage på de ESD-skyddade områdena men trots detta tas sådant emballage in i 
monteringen. Detta gäller främst de emballage som används för känsliga artiklar som riskerar att 
skadas under vägen till monteringen. Anledningen till att monteringen vill ha dessa artiklar 
emballerade är enligt produktionssamordnarna att personalen som hanterar materialet från det att 
det ankommer från leverantör tills dess att det tas in i monteringen inte vet hur en del artiklar ska 
hanteras. Orsaken till att personalen inte vet hur känsliga artiklar ska hanteras är enligt 
produktionssamordnarna bristande information och bristande utbildning av förrådspersonal. På 
artiklarnas hanteringsinstruktioner står det endast att dessa artiklar ska hanteras varsamt, det står 
däremot ingenting om på vilket sätt de ska hanteras varsamt. För vidare diskussion om detta se 
avsnitt 6.2.4. 

En annan anledning till att icke ESD-godkänt emballage tas in på ESD-skyddade områden är att 
det inte finns några bra uppackningsytor utanför monteringsbåsen. För några år sedan fanns det 
en uppackningsyta men denna togs bort på grund av kostnadsskäl. Produktionssamordnarna 
menar att uppackningsytor behövs för att underlätta hanteringen och att detta har tagits upp med 
ledningen men att inga åtgärder har vidtagits. Det har dock tillsats en projektgrupp som bland 
annat undersöker hur känsliga artiklar ska avemballeras och ompaketeras innan de anländer till 
monteringen. Denna projektgrupp menar att det är materialhanteringens uppgift att avemballera 
och ompaketera dessa artiklar men att materialhanteringen anser att de inte har tid och resurser 
för detta. 

Ytterligare en anledning till att artiklar tas in med icke ESD-godkänt emballage på ESD-
skyddade områden är att en del artiklar behöver skyddas från damm och dylikt då de ska 
lagerläggas i monteringen. 
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I Figur 6-16 visas ett orsak-verkan-diagram där de olika orsakerna till varför emballage tas in på 
ESD-skyddade områden presenteras.  

 
Figur 6-16 Orsak-verkan-diagram för emballage på ESD-skyddade områden 

6.2.4 Förstörda artiklar 
Det händer att artiklar blir förstörda på grund av felaktig hantering. Förstörda artiklar kan leda till 
att materialbrist uppstår och i värsta fall att monteringen får senareläggas. Enligt 
produktionssamordnarna är förstörda artiklar ett återkommande problem. För ett halvår sedan 
började det att göras avvikelserapporter för felaktiga artiklar. Detta innebär att montörerna nu 
lägger skadade artiklar på en speciell hylla avsedd för avvikande artiklar och sedan arbetar 
produktionssamordnarna med att undersöka vad som blivit fel och hur felet uppkommit. Det är 
oftast först i monteringen som det upptäcks att en artikel blivit förstörd, det kan dock vara svårt 
att avgöra om artikeln blivit skadad i monteringen eller under hanteringen fram till monteringen. 
För att skydda känsliga artiklar har det i en del fall bestämts att artiklarna ska lagerläggas med sitt 
emballage. Då även andra artiklar som inte är känsliga ibland lagerläggs med sitt emballage är 
det svårt för personalen i huvudförrådet att veta om de får plocka upp artiklar ur dess 
förpackningar när de plockar material till monteringen.  

Anledningen till att artiklar förstörs i hanteringen fram till monteringen är att det inte finns 
tillräcklig information om hur känsliga artiklar ska hanteras. En av produktionssamordnarna har 
varit och informerat personalen i huvudförrådet hur en del känsliga artiklar ska hanteras. Det 
finns endast skriftlig detaljerad information om hur de artiklar som har hanteringskrav ska 
hanteras på de kontrollinstruktioner som beredarna har tagit fram till mottagningskontrollen. På 
mottagningsdokumentet anges det om en artikel ska hanteras varsamt, men det ges ingen 
detaljerad information som till exempel att en artikel inte får vidröras utan handskar. När en 
artikel lagerläggs arkiveras mottagningsdokumentet och då följer ingen information längre med 
artikeln som säger att denna ska hanteras varsamt. För en del artiklar kan det stå på kartongen att 
de ska hanteras varsamt, men om endast en artikel ska plockas ur en sådan kartong kan det vara 
svårt att veta hur den ska hanteras när den inte ligger kvar i kartongen. I dagsläget är det 
personalens erfarenhet som gör att de vet hur olika känsliga artiklar ska hanteras. Personalen i 
huvudförrådet menar att det väldigt sällan, kanske bara ett par gånger per år, händer att artiklar 
förstörs på grund av ovarsam hantering i huvudförrådet. De menar att detta problem är vanligare 
när nya artiklar införs och att de idag har lärt sig hur olika artiklar ska hanteras. Därför anser 
personalen i huvudförrådet att detta problem inte är vanligt förekommande i dagsläget. 
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Anledningen till att artiklar förstörs på grund av felaktig hantering är att det inte finns någon 
information om hur känsliga artiklar ska hanteras. Det saknas således en rutin för hur denna 
information ska nå ut till personalen. Orsaken till att det inte finns någon sådan rutin kan enligt 
materialhanteringschefen bero på att företagets policy förespråkar att information ska ske 
muntligt, men menar också att en sådan rutin inte har skapats eftersom detta problem inte tidigare 
har uppmärksammats.  

I Figur 6-17 nedan visas ett orsak-verkan-diagram över de olika orsakerna till varför artiklar 
förstörs. 

 
Figur 6-17 Orsak-verkan-diagram för förstörda artiklar 

6.2.5 Höga krav på icke medicintekniska artiklar 
Sedan förrådsflytten för två år sedan behandlas alla artiklar som är lagerlagda i hyllställagen 
enligt de krav som finns för medicintekniska artiklar. Tidigare fanns det två separata förråd, ett 
för medicintekniska artiklar och ett för de övriga artiklarna. Anledningen till att alla artiklar idag 
behandlas enligt de krav som finns för de medicintekniska artiklarna är enligt 
materialhanteringschefen att förrådet då kan optimeras vad gäller yta och hantering. Det krävs 
inte heller flera rutiner då alla artiklar ska hanteras på samma sätt vilket borde förenkla 
personalens arbete. Pallställagen är dock fortfarande separerade i två olika förråd varav det ena 
förrådet är inhägnat och till största del utgörs av medicintekniska artiklar. Anledningen till att 
pallställagen är separerade är att allt material inte får plats inom det inhägnade området. De 
inhägnade pallställagen består förutom av medicintekniska artiklar även av material som är 
ekonomiskt inkurant. Det ekonomiskt inkuranta materialet är något som företaget arbetar med att 
frigöra från lagret. Om det inkuranta materialet skulle frigöras från förrådet menar 
materialhanteringschefen att alla pallar skulle få plats i de inhägnade pallställagen. Eftersom det i 
en del fall inte står på mottagningsdokumentet om en artikel är medicinteknisk eller inte händer 
det ofta att medicintekniska pallar förflyttas till och ibland även inlagras i de pallställage som inte 
är inhägnade. Detta är något som strider mot kravet på spårbarhet vilket diskuterades i avsnitt 
6.1.4. 

Enligt personalen i huvudförrådet kan en fördel med att alla artiklar hanteras på samma sätt vara 
att de icke medicintekniska artiklarna behandlas på ett bättre sätt än tidigare. Eftersom allt 
material i hyllställagen är inhägnat är det inte lika lätt för obehörig personal att plocka ut artiklar 
ur förrådet. Detta leder till att personalen i huvudförrådet får bättre uppsikt över de materialuttag 
som sker. Det faktum att alla artiklar hanteras på samma sätt leder även till risken att de 
medicintekniska artiklarna hanteras mindre varsamt då det inte längre är lika tydligt vilka artiklar 
som är medicintekniska. Exempelvis har det identifierats att personalen inte längre är lika 
noggranna med att låsa in det material som står utanför det inhägnade området och enligt 
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kvalitetsansvarige saknas revisionsläge på en del etiketter som sitter på medicintekniska 
lastbärare. Personalen i huvudförrådet har en känsla av att de medicintekniska artiklarna ibland 
hanteras för lite och att andra artiklar ibland hanteras för mycket på grund av att allt ska hanteras 
på samma sätt. Även om det inte är något spårbarhetsmässigt krav på dokumentation för de 
artiklar som inte är medicintekniska måste mottagningsdokumentet ändå sparas för alla artiklar. 
Anledningen till detta är att det för en del artiklar inte står om det är en medicinteknisk artikel. 
Orsaken till att information saknas på en del mottagningsdokument diskuterades i avsnitt 6.1.4. 

Figur 6-18 nedan visar ett orsak-verkan-diagram över de ovan beskrivna orsakerna till varför det 
ställs höga krav på de icke medicintekniska artiklarna. 

 
Figur 6-18 Orsak-verkan-diagram för höga krav på icke medicintekniska artiklar 

6.2.6 Flera artikelnummer per lageradress 
I huvudförrådets hyllställage lagerläggs flera olika artikelnummer per lageradress. 
Materialhanteringschefen ser inga fördelar med att lagerlägga flera artikelnummer per lageradress 
utan menar att detta endast innebär nackdelar då det med detta system inte går att använda de 
funktioner som finns i affärssystemet fullt ut. Dessutom finns en risk att fel material plockas då 
det ligger flera olika artikelnummer per lageradress. 

Vid ankomstregistreringen i godsmottagningen anger personalen vilken typ av lastbärare som 
artiklarna skickas i till huvudförrådet. För lådor finns det fem olika lådstorlekar som en artikel 
kan lagerläggas i och för pallar kan pallhöjden varieras mellan en och sju pallkragar. Då en 
artikel ska inlagras föreslår affärssystemet lämpliga lagerplatser baserat på den lastbärare som 
angavs vid ankomstregistreringen. För pallar fungerar detta eftersom det endast finns plats för ett 
artikelnummer per lageradress. För lådor däremot fungerar detta inte alls eftersom det på varje 
lageradress finns plats för flera artikelnummer, vilket leder till att affärssystemet tror att det finns 
oändligt med plats på hyllraderna. Vid lagerläggning av lådor letar personalen istället manuellt 
upp en lagerplats.  

För att kunna lagerlägga ett artikelnummer per lageradress måste hyllfack införas, det vill säga att 
ett artikelnummer lagerläggs per lageradress. Anledningen till att detta inte infördes då det 
nuvarande huvudförrådet byggdes upp var tidsbrist och resursbrist. Huvudförrådet skulle 
struktureras upp så fort så möjligt och då fanns inte tid till att verkligen se över hur detta skulle 
göras på bästa möjliga sätt. Systemstöd finns för att införa hyllfack och enligt 
materialhanteringschefen har de påbörjat ett arbete med att göra om i huvudförrådet så att endast 
ett artikelnummer lagerläggs per lagerplats. Detta har inte implementerats ännu utan företaget 
arbetar för tillfället med att utforma etiketter till lagerplatserna. Problemet med detta är att 
etiketterna kommer väldigt nära varandra på hyllraderna eftersom lådorna är smala. Detta gör att 
den scanner som är tänkt att användas måste hållas på kort avstånd från etiketterna för att undvika 
att scanna in flera etiketter och på grund av detta få en ogiltig lagerplats. Det finns speciella 
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scanner att införskaffa som inte behöver hållas på kort avstånd från etiketterna för att endast läsa 
in en etikett men dessa kan enligt materialhanteringschefen kosta upp till tio gånger så mycket 
som en vanlig scanner. På grund av den höga kostnaden anses det inte rimligt att köpa in en 
noggrannare scanner utan funderingar finns istället på att fortsätta lagerlägga flera artikelnummer 
per lageradress och på så vis komma runt problemet med etiketterna och scannern. 

I huvudförrådet har en vagn med dator och scanner funnits sedan i maj år 2008 och denna vagn är 
tänkt att användas vid inlagring för att scanna in lagerplatsen i affärssystemet istället för att mata 
in den manuellt. Denna vagn införskaffades för att testa om detta skulle fungera men personalen 
anser att vagnen är för bred för att användas i hyllgångarna eftersom de inte kan arbeta i en 
ergonomisk arbetsställning med denna. Eftersom systemet med etiketter och ett artikelnummer 
per lagerplats är under utredning har inga vidare åtgärder tagits för att få vagnen att fungera 
tillfredsställande. 

Enligt materialhanteringschefen finns inget mål uppsatt för när denna utredning ska vara klar. 
Detta beror på att det i dagsläget inte finns resurser att lägga på en omstrukturering av 
huvudförrådet.  

De ovan beskrivna orsakerna till att det lagerläggs flera artikelnummer per lagerplats illustreras i 
Figur 6-19 i ett orsak-verkan-diagram. 

 
Figur 6-19 Orsak-verkan-diagram för flera artikelnummer per lagerplats 
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6.2.7 Oanvänd yta i hyllställagen 
Majoriteten av hyllställagen i huvudförrådet består av mycket utrymme som enbart fylls upp av 
luft. För pallställagen ser det ungefär likadant ut, det finns dock en liten skillnad mellan de 
pallställage som finns i det inhägnade huvudförrådet och de pallställage som finns utanför detta 
område. Pallställagen utanför inhägnaden fylls inte till lika stor del upp av enbart luft. 

Pallställagen är uppbyggda på så sätt att de olika raderna är anpassade efter olika antal pallkragar, 
från en upp till sju pallkragar. Lådorna som artiklarna ska inlagras i finns i fem olika storlekar 
och även hyllraderna i förrådshyllorna är anpassade efter de olika lådstorlekarna. Ett fåtal av 
hyllställagen är helt anpassade efter den största lådstorleken men annars finns det inte någon 
speciell struktur utan en hyllsektion kan bestå av hyllrader anpassade efter flera olika 
lådstorlekar.  

Anledningen till att hyllställagen till stor del fylls upp av luft är att lådor inte inlagras på en 
hyllrad anpassad efter den specifika lådstorleken. Vid intervjuer med personalen som arbetar med 
inlagring har det framkommit ett flertal olika orsaker till varför lådor inte inlagras på en anpassad 
hyllrad. En av anledningarna är att det inte finns några krav på att inlagringen ska ske på ett 
särskilt sätt och orsaken till detta är enligt materialhanteringschefen att det saknas 
arbetsbeskrivningar i verksamhetssystemet eftersom företagets policy är att denna information 
ska ske muntligt. Trots bristfällig information om hur inlagring ska göras försöker en del av 
personalen ändå att tänka på att inlagra på en anpassad lagerplats. De anser dock att tidsbrist gör 
att de ofta inlagrar på första bästa plats istället för att leta efter en anpassad lagerplats. Ofta görs 
inlagringen så nära förrådskontoret som möjligt för att slippa gå långa sträckor vid inlagringen 
och sedan vid plockningen. Personalen menar att tidsbristen beror på att det är för få personer 
som arbetar i huvudförrådet samt att den tidvis höga beläggningen gör det ännu svårare att få tid 
till att inlagra på en anpassad lagerplats. Ofta måste dessutom plockning prioriteras före inlagring 
eftersom monteringen behöver få ut materialet i tid.  

Anledningen till att det tar tid att hitta en anpassad lagerplats är att affärssystemet inte ger några 
förslag på lämpliga lagerplatser vilket medför att personalen måste leta upp en lämplig lagerplats 
manuellt. Orsaken till att affärssystemet inte ger något förslag på lagerplats är att flera 
artikelnummer lagerläggs per lagerplats, se avsnitt 6.2.6. 

Ytterligare en anledning till att lådor inte inlagras på en anpassad hyllrad är att det ibland är brist 
på hyllrader som är anpassade för de minsta lådstorlekarna, vilket leder till att en lagerplats 
anpassad för större lådor måste väljas. 

Den oanvända ytan i hyllställagen leder till att huvudförrådet inte utnyttjas fullt ut vilket leder till 
onödigt höga kostnader för förrådsytan. Hyllställagen har innehållit mycket luft sedan flytten av 
huvudförrådet för två år sedan. Anledningen till detta är att flytten skulle gå snabbt och därför 
lades inte tillräckligt med tid på att lagerlägga lådorna så att luften i hyllställagen komprimerades. 
Materialhanteringschefen började för ett år sedan att komprimera förrådsytan genom att flytta 
lådor till lagerplatser som är anpassade efter de specifika lådstorlekarna. Förrådsytan kunde då 
minskas med ungefär 40 procent men skulle enligt materialhanteringschefen kunna minskas med 
ytterligare 30 procent om ytan utnyttjades fullt ut. På grund av att det inte finns någon tid eller 
kapacitet att lägga på förbättringsarbete har arbetet med att komprimera förrådsytan avstannat. 
Dessutom utreds det om en flytt av huvudförrådet ska ske, vilket diskuterades i avsnitt 6.1.9 
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nedan, och därför vill företaget inte lägga för mycket tid på att strukturera om huvudförrådet nu 
utan istället göra detta i samband med den eventuella flytten. 

En sammanfattande bild över de olika orsakerna till varför det finns oanvänd yta i hyllställagen 
ges i Figur 6-20 nedan. 
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Figur 6-20 Orsak-verkan-diagram för oanvänd yta i hyllställagen 

6.2.8 Krav på kontroll 
När artiklar går genom mottagningskontrollen medför detta att ledtiden blir längre och då ett 
extra arbetsmoment ska utföras är risken större att det uppstår störningar på något ställe i 
materialflödet. Detta leder till att den interna ledtiden kan bli instabil. Enligt kvalitetsansvarige är 
det krav på att alla artiklar som har QSR-krav ska mottagningskontrolleras. För resterande 
medicintekniska artiklar som inte har QSR-krav ska en kontroll ske i godsmottagningen för att 
säkerställa att det ankommit rätt artikelnummer, rätt antal och att det inte finns några yttre skador 
på godset.  

Enligt materialhanteringschefen görs det en kontroll i godsmottagningen även på en del artiklar 
som inte är medicintekniska. Anledningen till detta är att artiklar som det tidigare varit problem 
med kontrolleras för att eliminera kvalitetsproblem. När sedan problemen avhjälpts menar 
materialhanteringschefen att artiklarnas kontrollkod ibland fortfarande finns kvar i affärssystemet 
vilket leder till att artiklar ibland kontrolleras trots att detta inte skulle behövas. Enligt en av 
produktionsteknikerna gjordes det för några år sedan en minskning av antalet artikelnummer som 
kontrolleras vilket ledde till att kapacitet kunde frigöras i mottagningskontrollen. Enligt 
personalen i mottagningskontrollen upptäcks idag cirka 90 procent av alla reklamationer till 
leverantör först när artiklarna ska monteras. De menar att felen skulle kunna ha upptäckts tidigare 
om dessa artiklar hade gått genom mottagningskontrollen. I dagsläget har inte 
produktionsteknikerna och de personer som arbetar med reklamationer något samarbete vilket 
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leder till att en artikel kan levereras flera gånger med kvalitetsbrister utan att någon kontroll 
tillsätts. Kvalitetsbrister diskuterades i avsnitt 6.1.6. 

I Figur 6-21 nedan visas ett orsak-verkan-diagram över de bidragande orsakerna till varför det 
finns krav på kontroll för en del artiklar. 

 
Figur 6-21 Orsak-verkan-diagram för krav på kontroll 

6.3 Sammanfattning av återkommande grundorsaker 
Från analysen av de två problemområdena interna ledtider samt materialhantering kan det 
konstateras att en del av grundorsaker är återkommande. En del av de identifierade 
grundorsakerna är leverantörsberoende såsom onödigt mycket emballage, bristfällig packning 
och kvalitetsbrister. Många av de orsaker som framkommit i analysen är enligt personalen på 
företaget kända problem som funnits på företaget en längre tid men som inte åtgärdats. 
Framförallt kan det ur problemanalysen konstateras att detta beror på att det saknas tid, personal 
samt engagemang hos personalen för att arbeta med förbättringsarbete. Många förändringar och 
förbättringar finns dessutom att göra i affärssystemet för att detta ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt i verksamheten.  

En annan grundorsak som återkommer är den varierande beläggningen i godsmottagningen. Det 
ojämna flödet av inlevererade artiklar påverkar hela materialflödet och leder omväxlande till 
personalbrist respektive onödigt mycket personal. 

Ytterligare en grundorsak som återkommer då dessa kartlagts är bristande rutiner och avsaknaden 
av tydliga arbetsbeskrivningar. Detta är något som inte finns i verksamhetssystemet vilket gör att 
instruktioner sker muntligt och i många fall är det otydligt vem som har ansvar för vad.  

 



 84 

7 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras relevanta teorier som används som underlag för att 
arbeta fram lösningsförslag till de uppmärksammade problemen. Följande kapitel inleds med ett 
avsnitt om varför det är viktigt för ett företag att ha en effektiv materialhantering. Därefter 
presenteras bland annat hur olika kostnader och serviceelement hänger samman, hur en 
ledtidsreduktion kan genomföras samt hur företag kan arbeta med ständiga förbättringar. 

7.1 Materialhantering 
Med materialhantering avses fysisk hantering och förflyttning av material internt i en anläggning. 
Hanteringen kan bestå av till exempel sortering och ompaketering av material och avsikten med 
de olika funktionerna är att skapa en fysisk platsnytta, det vill säga att se till att materialet finns 
på rätt plats vid rätt tid. (TFK, 2002) 

En effektiv materialhantering är viktig av olika anledningar, inte minst eftersom ett stort antal 
arbetstimmar läggs ner på materialhantering. Felaktig hantering av material kan leda till 
betydande produktskador och ju fler gånger en produkt hanteras desto större är risken för skador. 
(Bowersox et al, 2006)  

Hur material hanteras påverkar såväl kostnader som leveransservice, till exempel leder en 
ineffektiv plockning av material till en längre ledtid. Dessutom blir ledtiden troligtvis svårare att 
förutsäga vilket påverkar leveranspålitligheten. Plockning av fel material och hanteringsskador är 
exempel på företeelser som påverkar leveranssäkerheten. (Aronsson et al, 2006) 

Det är vanligt förekommande att en produkt transporteras, köar till maskin eller ligger i förråd 
upp emot 80 procent av tillverkningstiden, vilket innebär höga kostnader på grund av bundet 
kapital. Ett vanligt redovisat värde för materialhanteringskostnader är ungefär 13 procent av 
tillverkningskostnaden för en produkt men denna kostnad kan i en del fall närma sig 30 procent. 
(Lumsden, 2006) Det är därför viktigt att lägga upp rutiner för materialhanteringen på ett sådant 
sätt att kostnaderna för till exempel inlagring, plockning och emballering hålls nere. Detta kan 
göras på olika sätt, till exempel genom att placera varor i lager på ett lämpligt sätt samt använda 
lämpliga principer för hur och i vilken ordning material ska plockas. (Aronsson et al, 2006) 

Den ökade fokuseringen på en logistisk helhetssyn vad gäller företags eller organisationers 
materialförsörjning, produktion och distribution har lett till ökade krav på att utveckla och införa 
effektiva system och utrustningar för styrning och hantering av materialflöden. Det är även 
viktigt att ständigt granska och arbeta med att förbättra den fysiska hanteringen. En effektiv 
materialhantering kan leda till fördelar i form av till exempel ökad hanteringskapacitet, ett 
effektivare materialflöde med färre flaskhalsar samt en minskad risk för godsskador. (TFK, 2002) 
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7.2 Den logistiska målmixen 
Den logistiska effektiviteten kan beskrivas i termer av service, kostnader och kapitalbindning, 
delar som alla påverkar ett företags lönsamhet. Svårigheten är att undvika att de åtgärder som 
vidtas i syfte att förbättra vissa delar av verksamheten ger upphov till negativa effekter i andra 
delar. Ett exempel på detta är att en åtgärd som är tänkt att minska kostnaderna samtidigt kan 
försämra servicen och på längre sikt även minska intäkterna. Detta dilemma kallas ibland för den 
logistiska målmixen, se Figur 7-1.  

 
Figur 7-1 Den logistiska målmixen (Egen bearbetning från Lumsden, 2006) 

Det gäller att inte enbart optimera en av delarna utan att se till att helheten av de tre delarna blir 
så bra som möjligt. Det är svårt att uppnå god leveransservice, låga logistikkostnader och låg 
kapitalbindning samtidigt, ofta krävs nytänkande med nya lösningar på gamla problem. 
(Lumsden, 2006) 

7.2.1 Leveransservice 
Leveransservice handlar om företagets prestation mot kund och är den del i den logistiska 
målmixen som skapar intäkter. En bra leveransservice kan till exempel vara att företaget är 
snabba på att leverera och alltid håller vad som lovats eller att leveransen är så säker att det aldrig 
förekommer några transportskador. (Lumsden, 2006) Leveransservice kan delas upp i mindre 
delar, vilka av dessa delar som är viktigaste varierar från fall till fall. (Aronsson et al, 2006) 
Nedan presenteras definitionerna för sex olika leveransserviceelement. 

Ledtid 
Ledtid, även kallat leveranstid, brukar definieras som tiden från att en beställning görs tills dess 
att leverans sker. Begreppet ledtid används även i andra sammanhang, till exempel i produktionen 
som tiden från förråd till lager. (Lumsden, 2006) En kort ledtid är i en del fall mycket viktigt, till 
exempel för reservdelar till produktionsutrustning som står stilla. (Aronsson et al, 2006) 

Leveransservice 
• Ledtid 
• Leveranspålitlighet 
• Leveranssäkerhet 
• Information 
• Flexibilitet 
• Lagertillgänglighet 

Logistikkostnader 
• Lagerföring 
• Lagerhållning/hantering 
• Transport 
• Administration 
• Övrigt 

Kapitalbindning 
• Förråd 
• Produkter i arbete 
• Lager 
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Leveranspålitlighet  
Leveranspålitlighet definieras som tillförlitligheten i ledtiden, det vill säga att kunna leverera 
exakt när kunden har blivit lovad att få leveransen.  De senaste åren har leveranspålitligheten fått 
ökad betydelse vilket beror bland annat på att många företag har minskat sina lager och får 
mindre och tätare leveranser. I många fall prioriterar kunder hög leveranspålitlighet framför kort 
ledtid. Leveranspålitligheten brukar mätas som: 

 100×=
leveranser antal totalt

idranser i tantal leve(%)litlighet Leveranspå  

Det varierar från företag till företag vad som krävs för att en leverans ska anses vara i tid. En del 
kunder kräver leverans på exakt den dag eller till om med den timme som överenskommelse skett 
medan andra kunder accepterar en viss försening. Kunder kan även acceptera att leveransen får 
komma hur tidigt som helst bara den inte blir försenad. Oftast är förseningar mer besvärliga att 
hantera men då tidiga leveranser leder till ökad kapitalbindning och kräver extra utrymme för 
temporär lagring är det därför inte en självklarhet att för tidiga leveranser accepteras. (Aronsson 
et al, 2006) 

Leveranssäkerhet  
Leveranssäkerhet innebär förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och rätt kvalitet. På grund 
av företags minskade lager är en hög leveranssäkerhet viktig då det idag inte finns utrymme för 
felaktiga leveranser. Problem kan uppstå i leveranssäkerheten på grund av bristande rutiner i 
orderhantering och dokumentation. Leveranssäkerheten mäts som: 

100×=
leveranser antal totalt

leveranser felfria kompletta antal (%) kerhetLeveranssä  

Vad som anses vara en komplett eller felfri leverans kan variera från företag till företag, en del 
kräver att antal levererade artiklar är exakt det antal som beställts medan andra accepterar till 
exempel någon procent över eller under beställt antal.  

Det förekommer att företag väger ihop leveranspålitlighet och leveranssäkerhet till 
leveransprecision, ett gemensamt mått som anger andelen kompletta felfria leveranser i tid. 
(Aronsson et al, 2006) 

Information  
När tidskraven ökar blir informationsutbytet viktigare. För en leverantör är det till exempel 
viktigt att tidigt få information om kunders efterfrågan för att på så sätt kunna planera 
verksamheten med bättre framförhållning. För kunden är det snarare viktigt att få information om 
vilken leveransservice leverantören kan erbjuda. (Aronsson et al, 2006) 

Flexibilitet 
Flexibilitet blir i många fall en viktig konkurrensfaktor då kraven på att kunna anpassa 
leveranserna till kundernas önskemål ökar. Kunderna kan ställa krav på att få produkterna 
levererade på andra sätt än vad företaget vanligtvis levererar, till exempel genom kortare ledtider, 
snabbare transporter eller annat emballage. (Lumsden, 2006) 

Lagertillgänglighet  
Lagertillgängligheten definieras som andelen order eller orderrader som kan levereras direkt då 
kunden beställer, det vill säga förmågan att leverera direkt från lager. Lagertillgänglighet kan 
mätas på orderradsnivå enligt 
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100×=
orderrader antal totalt

orderrader levererade antal  (%) änglighetLagertillg  

eller på ordernivå enligt 

100×=
order antal totalt

orderkompletta levererade antal  (%) änglighetLagertillg . 

Vilken av definitionerna som är mest lämplig att använda beror främst på vad som är viktigt för 
kunden. Ordertillgängligheten utifrån komplett order bör mätas om kunden behöver samtliga 
beställda artiklar, det vill säga alla orderrader, för att kunna använda de levererade produkterna. 
Om kunden däremot kan använda de levererade artiklarna trots att en eller ett fåtal saknas bör 
lagertillgängligheten mätas på orderradsnivå. 

De olika leveransserviceelementen kan placeras in på olika ställen i flödet. Lagertillgängligheten 
mäter en prestation hos leverantören, ledtiden mäter något som sker mellan leverantör och kund 
och leveranssäkerhet samt leveranspålitlighet mäter vad som levereras till kunden. 
Flexibilitet/kundanpassning och information utgör mer kvalitativa, mjuka aspekter eftersom dessa 
inte är mätbara på samma sätt som de andra leveransserviceelementen. (Aronsson et al, 2006) 

7.2.2 Kapitalbindning 
Det material som lagerläggs i förråd, produkter i arbete samt färdigvarulager binder kapital. Först 
och främst beror kostnaden för denna kapitalbindning av kapitalkostnaden, det vill säga 
finansieringen av inköp av insatsvaror. De övriga kostnaderna kan till exempel hänföras till 
materialhanteringsutrustning och personal samt lageryta och inkurans. En produkts 
kapitalbindning ökar genom den successiva produktförädlingen då olika resursers utnyttjande 
kostar pengar. En produkt har maximal kapitalbindning då produkten utgör en slutprodukt i lager 
eller då den direktlevereras till kund. Det lager som svarar mot kundorderpunkten är vanligtvis 
det lager där den största kapitalbindningen sker. (Olhager, 2000) Kostnaden för kapitalbindning 
kan ses som en alternativkostnad för att inte kunna använda kapitalet på ett bättre sätt. (Aronsson 
et al, 2006)  

7.2.3 Logistikkostnader 
Logistikkostnader kan delas upp i fyra olika kostnadsposter samt en post som innehåller övriga 
kostnader. De olika kostnaderna är relaterade till varandra vilket innebär att en logistisk 
förändring oftast medför att flera kostnader ändras samtidigt. (Aronsson et al, 2006)  

Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader utgörs av de kostnader som produkterna för med sig då de ligger i lager, 
det vill säga kostnader för kapitalbindning och för den risk det innebär att ha varor i lager. 
Riskkostnaderna kan bestå av till exempel kostnader för inkurans, svinn och kassationer. Ju mer 
produkter ett företag har i lager, desto större är risken att något inträffar och därför beror 
riskkostnaden av storleken på lagret. (Aronsson et al, 2006)  

Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader 
Lagerhållningskostnader/hanteringskostnader består av kostnaderna för att driva ett lager, det vill 
säga kostnader för att äga och driva lagerbyggnaden, ha personal som arbetar i lagret, lagrings- 
och hanteringsutrustning samt transporter inom anläggningen. Ofta görs en uppdelning genom att 
tala om kostnader för godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter, kostnader för själva 
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lagerhållningen samt kostnader för utplockning, paketering och utlastning av produkter. 
(Aronsson et al, 2006)  

Transportkostnader 
Transportkostnader utgörs av alla kostnader för administration och utförande av transporter. Både 
transporter mellan företagets anläggningar och externa transporter till och från företaget 
inkluderas, däremot innefattas inte transporter inom en och samma anläggning. (Aronsson et al, 
2006)  

Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader innefattar de kostnader som kan relateras till administration av logistik, 
till exempel kostnader för ordermottagning, fakturering och löneutbetalningar till personal. Ofta 
fördelas de administrativa kostnaderna ut på enskilda order, vilket benämns som 
ordersärkostnader och beordringskostnader. För en inköpsorder kan det till exempel krävas 
ankomstkontroll av materialet, fakturakontroll och betalning, vilket medför administrativa 
kostnader. (Aronsson et al, 2006)  

Övriga logistikkostnader 
Övriga logistikkostnader kan bestå av informationskostnader för de informationssystem som 
stödjer och driver materialflödet samt emballagekostnader för det förpackningsmaterial som 
används, till exempel kostnader för lastbärare, returemballage och skyddande kartonger. Övriga 
logistikkostnader kan även bestå av materialkostnader och logistikrelaterade kostnader. 
Materialkostnader syftar i detta fall inte på priset för de inköpta produkterna utan på de kostnader 
som uppstår vid till exempel leverantörsval då materialkostnaden vägs mot de logistiska 
kostnader som uppstår i och med hemtagningen av materialet. Logistikrelaterade kostnader kan 
syfta på de kostnader som uppstår som en följd av de logistiska val som görs. Ett exempel på 
detta är om ett företag vill kunna leverera kundspecifika produktvarianter med kort ledtid. Ofta 
krävs det då en överkapacitet i slutskedet av produktionen, vilket innebär en ökad kostnad som 
måste tas hänsyn till. (Aronsson et al, 2006)  
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7.3 Lagrings- och hanteringseffektivitet 
Utformningen av ett lager påverkar hanteringen och lagringen av artiklar. Ofta uppstår en 
konflikt mellan en effektiv hantering och en effektiv lagring av artiklar eftersom en effektiv 
hantering förutsätter ett högt volymutnyttjande. Därför blir lagret ofta en kompromiss mellan 
maximal lagringseffektivitet och maximal hanteringseffektivitet. Figur 7-2 visar hur lagrings- och 
hanteringskostnaderna förhåller sig till varandra då omsättningen ökar. 

 
Figur 7-2 Lagrings- och hanteringskostnaden som funktion av omsättningen (Lumsden, 2006) 

En ökad omsättning och effektivare lagringsmetoder leder till en minskad lagringskostnad men 
en ökad hanteringskostnad. För att maximera den totala effektiviteten krävs att hänsyn tas till 
lagring och hantering samtidigt. (Lumsden, 2006) En tumregel vid lagerutformning är att 
hanteringseffektivitet bör gå före utnyttjandet av lageryta. (Jonsson och Mattsson, 2005) 

7.3.1 Maximera lagringseffektiviteten 
Maximal användning av lagerytan ger mycket dålig åtkomlighet till godset. Teoretiskt sett skulle 
det vara möjligt att börja i ena änden av lagret och fristapla allt gods tills hela lagret var fullt. 
Detta skulle ge 100 procent fyllnadsgrad men också ett enormt problem med att komma åt de 
lagrade artiklarna. Lagret skulle ge lägsta kapitalkostnad avseende utrustning och lagerbyggnad 
men ge mycket höga driftskostnader i form av hanteringskostnader. (Lumsden, 2006) 

7.3.2 Maximera hanteringseffektiviteten 
Om godsenheterna istället skulle placeras direkt på golvet, ett och ett på ett ordnat vis, skulle 
åtkomsten till varje artikel vara direkt, utan att några andra artiklar skulle behöva flyttas. 
Dessutom skulle varje artikel vara lätt att lokalisera vilket skulle möjliggöra snabb plockning. 
Detta system skulle ge låga driftkostnader i form av hanteringskostnader men även orimligt höga 
kapitalkostnader eftersom kapacitetsutnyttjandet av utrustning och lagerbyggnad skulle vara lågt. 
(Lumsden, 2006) 

Omsättning 

Kostnad/enhet 

Lagringskostnad 

Optimalt 

Hanteringskostnad 
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7.4 Ledtidsanalys 
Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller materialflöde 
med syftet att reducera den totala tiden i flödet. Kortare ledtider leder till bland annat färre 
produkter i arbete och mindre kapitalbindning.  

Då en ledtidsanalys ska genomföras finns det inte något entydigt tillvägagångssätt utan vad som 
kan göras är i hög grad situationsberoende. Det finns två sätt att hitta bra alternativa lösningar, 
antingen genom att utgå från de generella principer som finns i litteraturen eller genom att utgå 
från praktiska kunskaper om vad som är bra. Praktisk kunskap kan finnas hos människor i 
organisationen som har idéer och förslag på vad som kan göras annorlunda, men även hos andra 
företag som är duktiga på de flöden som ska förändras. En kombination av generella principer i 
litteraturen och praktisk kunskap är att föredra eftersom fördelarna för respektive princip då kan 
utnyttjas. 

Den totala tiden i ett flöde kan delas upp i aktiv och passiv tid. Aktiv tid är den tid då någon form 
av aktivitet utförs, till exempel montering, transport, inlagring eller inmatning i datorsystem. 
Passiv tid är resterande tid då ingen aktivitet sker, det vill säga kö- och väntetider. Då den totala 
tiden i ett flöde ska reduceras är det främst den passiva tiden som är intressant att angripa då 
denna tid oftast är mycket längre än den aktiva. Det är inte ovanligt att mer än 99 procent av 
ledtiden är passiv. För att analysera ledtiden i ett flöde kan ett ledtidsanalysdiagram användas, se 
Figur 7-3. 

 
Figur 7-3 Ledtidsanalysdiagram (Egen bearbetning från Aronsson et al, 2006) 

För att på ett strukturerat sätt arbeta med ledtidsreduktion kan följande principiella åtgärder 
användas.  

Eliminera: Eliminera icke värdeskapande aktiviteter, det vill säga aktiviteter som inte tillför något 
för företaget eller kunden. Exempel på detta kan vara dubbelarbete eller ompaketering på grund 
av att transportförpackningen inte passar i lagerhyllorna. 

Förenkla: Förenkla de aktiviteter som måste utföras och gör dem mindre komplexa, till exempel 
kan streckkodsläsare användas istället för manuell inmatning av artikelnummer. 

Integrera: Se till att sammanföra de aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar 
mervärde, till exempel låt montören själv kontrollera produktkvaliteten istället för att ha en 
separat kontrollavdelning efter monteringen. 

Parallellisera: Utför oberoende aktiviteter parallellt och inte sekventiellt, ett exempel från 
flygplansindustrin är att inreda flygplanen samtidigt som de målas på utsidan. 

Godsmottagning 

Kontroll

Inlagring 

Aktiv tid Passiv tid
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Synkronisera: Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, det vill säga ta bort 
eller reducera den passiva tiden mellan två aktiviteter. 

De presenterade åtgärderna ovan bör utföras i den ordning som de presenteras eftersom det till 
exempel inte är någon mening med att integrera två aktiviteter om en av dem senare elimineras. 
Följande två åtgärder är av mer allmän karaktär och kan användas i kombination med de övriga 
utan att utföras i någon speciell ordning. 

Förbereda: Ta fram allt nödvändigt material i förväg så att huvudaktiviteten kan påbörjas utan att 
flödet måste bromsas upp, till exempel ta fram nödvändiga verktyg innan produkterna når 
arbetsstationen. 

Kommunicera: Effektivisera kommunikationen genom snabbare, säkrare, mer korrekt eller mer 
ändamålsenlig information. Ett exempel på detta kan vara att tydligt delge sina behov för att 
slippa returer och omarbetningar. 

(Aronsson et al, 2006) 

7.4.1 Partistorlekens betydelse 
Traditionellt sett förflyttas vanligen de detaljer som förädlats i en process vidare partivis, vilket 
leder till att den första bearbetade detaljen alltid måste vänta på den sista i samtliga operationer. 
Vid enstycksförflyttning förflyttas istället varje detalj direkt till nästa operation så snart den blivit 
klar. På detta sätt kan en avsevärd tidsvinst uppnås för det totala partiet genom att kötiden 
reduceras. Stora partier medför förutom långa kötider även en betydande kapitalbindning samt 
låg flexibilitet och anpassningsförmåga. Genom att minska partistorleken kan en avsevärd 
minskning av ledtiden uppnås samtidigt som det leder till en mer resurssnål verksamhet. 
(Sörqvist, 2004) Nackdelen med små partistorlekar kan vara att antalet transporter ökar i och med 
att förflyttning sker oftare. (Olhager, 2000) 

7.4.2 Köer 
Det finns ur en rent köteoretisk synvinkel ett samband mellan beläggningsgrad och kö i den 
mening att om beläggningsgraden ökar medför det att köerna ökar exponentiellt. För att minska 
köer finns det i princip tre olika sätt att gå tillväga: 

• Minska beläggningsgraden 
• Införa parallella stationer 
• Bygga samman flera stationer med hanteringsutrustning och transportanordningar 

Effektiva metoder måste användas för att minska antalet artiklar och order i kö framför en 
tillverkande enhet för att reducera köerna av artiklar och därmed genomloppstiderna. 
Detaljplanering används för att bestämma när och var olika operationer av artiklar ska utföras. 
För att exakt i tiden tidslägga dessa operationer används körplanering, vilken även kan utnyttjas 
då en avvikelse från den gjorda tidsplaneringen förekommer. Körplaneringen omfattar i huvudsak 
olika prioriteringsregler för att bestämma ordningsföljden av order och därmed artiklar. 
(Lumsden, 2006) 
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7.4.3 Prioriteringsregler 
Det är sällan som produktionsförutsättningarna är så gynnsamma att köer helt kan undvikas. För 
att veta hur köer som uppstått skall avverkas behövs regler. Nedan ges några exempel på 
prioriteringsregler som kan användas. 

First In First Out innebär att order avverkas i den ordning de anländer till produktionsgruppen. 

Kortaste operationstid först betyder att den order eller artikel med kortast operationstid bearbetas 
först. Denna regel leder till låg medelväntetid för order eller artiklar, minskad kapitalbindning för 
produkter i arbete och minskat antal förseningar. Risken för förseningar av order med långa 
operationstider ökar dock då denna metod används.  

Tidigast färdigtidpunkt innebär att den order som har den i tiden närmaste färdigtidpunkten 
bearbetas först. Denna metod minskar det totala antalet förseningar som uppträder vid den 
specifika produktionsgruppen.  

Kritisk kvot betyder att ett prioriteringsindex räknas ut som visar hur mycket tid som återstår till 
leverans i förhållande till tillgänglig eller återstående ledtid. Den order eller artikel med lägst 
kritisk kvot bearbetas först.  

Slumpmässighet innebär att produktionen sker utan prioriteringsregler. 

(Lumsden, 2006) 

7.5 Push- och pullbaserad materialstyrning 
Push- och pullbaserad materialstyrning är ett vanligt sätt att karaktärisera materialstyrningen. 
Alternativa ord för push och pull är planeringstryck respektive behovssug. Materialstyrningen är 
pushbaserad om produktion och materialförflyttningar endast sker i form av planering eller 
genom direkt beordring av den producerade aktören eller av en utomstående central 
planeringsinstans. Om materialstyrningen däremot är pullbaserad sker produktion och 
materialförflyttningar endast genom initiativ av den förbrukande aktören i materialflödet. 
(Jonsson och Mattsson, 2005) Ovan nämnda principer illustreras i Figur 7-4. 

 
Figur 7-4 Illustration av push- och pullbaserad materialstyrning (Jonsson och Mattsson, 2005) 
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Fördelarna med en pushbaserad materialstyrning är att enheter kan arbeta relativt separerat och 
osynkroniserat samt att kapacitetsutnyttjandet blir högt. Nackdelen med en sådan 
materialstyrning är att genomloppstiden blir lång eftersom det finns lager mellan enheterna. En 
lång genomloppstid medför att kapitalbindningen blir hög. (Aronsson et al, 2006) 

Fördelen med en pullbaserad materialstyrning är att det endast beordras eller tillverkas något när 
det finns behov. Detta leder till låg kapitalbindning genom hela materialflödet men även till att 
flödet blir mer störningskänsligt. (Aronsson et al, 2006) I och med att flödet är störningskänsligt 
kan det hända att en del operationer inte blir belagda under en del perioder om efterfrågan inte 
finns från den efterföljande operationen. (Lumsden, 2006) 

7.6 Ständiga förbättringar 
Många företag befinner sig idag i en situation där kraven på ökad lönsamhet och 
kostnadsnedskärningar är mycket stora. Genom att investera mer tid och pengar i att systematiskt 
arbeta med förbättringar kan verksamhetens kostnader för de icke värdeskapande aktiviteterna 
minskas och därmed minskas även verksamhetens totala kostnader.  

En stor del av de problem och förbättringsmöjligheter som finns i en verksamhet beror på 
bristande helhetssyn, dålig samordning, suboptimeringar och uppdelningar i olika avdelningar 
som bryter de naturliga flödena. 

(Sörqvist, 2004) 

7.6.1 Tillfälliga och kroniska problem 
En framgångsrik organisation karaktäriseras av en vilja att alltid sträva efter förbättringar. 
Förbättringarna kan dels vara inriktade på kundernas behov och förväntningar och dels på att 
förbättra de processer som verksamheten bedrivs genom. 

De problem som uppstår i en verksamhet kan delas in i tillfälliga problem respektive kroniska 
problem. De tillfälliga problemen är de fel som uppträder akut och som orsakar störningar i den 
dagliga verksamheten medan de kroniska problemen är de fel som är accepterade och dolda i 
verksamheten. Figur 7-5 visar skillnaden mellan tillfälliga och kroniska problem. (Sandholm, 
2008) 
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Figur 7-5 Tillfälliga och kroniska problem (Sandholm, 2008) 

De tillfälliga problemen kan ses som en avvikelse från en i verksamheten accepterad problemnivå 
och hanteringen av tillfälliga problem bör därför ses mer som en styrning för att återställa till det 
normala än som en förbättring. Endast avvikelser från den accepterade nivån ger reaktioner i 
verksamheten och avsikten är främst att korrigera så att processen återvänder till den nivå som 
betraktas som det normala och accepterade. (Sörqvist, 2004) Ofta resulterar tillfälliga problem i 
att arbetet måste göras om, korrigeras eller att saker behöver kasseras. 

Kroniska problem kan vara svåra att identifiera och betraktas därför som en normal företeelse och 
på grund av detta sker ingen omedelbart reaktion. Orsaken till dessa problem är främst att till 
exempel angreppssätt och rutiner är bristfälliga. (Sörqvist, 1997) De kroniska problemen kan ses 
som skillnaden mellan den accepterade problemnivån och den möjliga nivån, se Figur 7-5. 

Traditionellt sett läggs fokus på de tillfälliga problemen då en verksamhet analyseras men 
erfarenhet har visat att huvuddelen av de problem som uppstår är kroniska. De kroniska 
problemen är dock ofta svårare att hitta orsaker till då den verkliga orsaken vanligtvis inte är 
känd. (Sörqvist, 2004) Dessutom uppträder symptomen ofta på ett ställe i organisationen medan 
orsaken finns på något annat håll och till slut ska åtgärden möjligtvis vidtas på ett tredje ställe. 
Därför krävs andra tillvägagångssätt för att upptäcka de kroniska problemen än vad som krävs för 
att finna de tillfälliga problemen. Det krävs exempelvis förändringar i attityder, kunskaper, 
utrustning och teknik. Om det inte sker några förändringar i företaget för att komma åt de 
kroniska problemen kommer personalen att arbeta på som vanligt eftersom de inte ser dessa 
problem. Det finns dessutom ofta en ekonomisk fördel i att minska de kroniska problemen då 
denna minskning ofta betyder mer i ekonomiskt avseende än minskningen av de tillfälliga 
problemen. (Sandholm, 2008) 

Vid en förbättring av en verksamhet menas främst minskningen av förekommande kroniska 
problem. Hanteringen av tillfälliga problem innebär ingen direkt förbättring utan endast en 
återgång till den accepterade nivån där verksamheten befunnit sig tidigare. Följaktligen innebär 
en förbättring att den kroniska problemnivån sänks till en ny bättre kronisk nivå, det vill säga ett 
genombrott resultatmässigt. (Sörqvist, 2004) 

Möjlig nivå 

Mängden problem 

Tid 

Accepterad 
nivå 

Kroniska problem

Tillfälliga problem
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7.6.2 Förbättringar 
En förbättring kan uppstå genom att gå från ett dåligt till ett bra läge, genom att ett dåligt läge 
förändras till ett mindre dåligt läge eller genom att ett bra läge förändras till ett ännu bättre läge. 
Förbättringar kan därför bedrivas antingen för att lösa brister, fel och problem eller för att 
utveckla bättre egenskaper, ge fördelar och skapa mervärde.  

Det går att skilja mellan proaktiva förbättringar och reaktiva förbättringar. Proaktiva förbättringar 
innebär att förbättringar genomförs innan problem uppstår medan reaktiva förbättringar innebär 
att förbättringar initieras först när problem uppstår. Proaktiva förbättringar är utifrån flera 
aspekter att föredra eftersom dessa bland annat minimerar kostnader, eliminerar effekter och 
följder av problemet samt skapar konkurrensfördelar. I praktiken dominerar dock vanligen 
reaktiva förbättringar eftersom det ofta krävs negativa erfarenheter för att motivera nödvändiga 
förbättringsinvesteringar. För att arbeta med förebyggande förbättringar krävs det ett systematiskt 
användande av metoder och tekniker som möjliggör att potentiella fel, brister och problem kan 
identifieras innan de inträffar. 

En förbättring består vanligen av genombrott i flera dimensioner och övergripande kan en 
särskiljning göras mellan genombrott i teknik och genombrott i attityd. Det tekniska genombrottet 
består av den tekniska lösningen till det aktuella problemet och kan vara till exempel ett nytt 
arbetssätt, ett nytt hjälpmedel eller en förändring av en maskin. Med det attitydmässiga 
genombrottet menas hur individerna i verksamheten tar till sig och accepterar nödvändiga 
förändringar. Eftersom det krävs en förändring av berörda människors känslor, kunskaper, vanor 
och beteende är detta genombrott ofta komplicerat. Om införandet av förändringar inte hanteras 
på rätt sätt kan det lätt skapa stora problem genom till exempel förändringsmotstånd, rädsla och 
motivationsbrist vilket leder till att initierade förbättringar blir mindre framgångsrika än planerat.  

(Sörqvist, 2004) 

7.6.3 Två generella huvudaktiviteter 
Övergripande kan ett kvalitets- eller verksamhetsutvecklingsarbete beskrivas med två generella 
huvudaktiviteter som utgör viktiga komplement till varandra; styrning och säkring samt 
utveckling och förbättring.  

Med styrning och säkring menas det arbete och de aktiviteter som utförs för att upprätthålla en 
viss avsedd kvalitetsnivå. Målet med detta arbete är att undvika fel och brister och garantera en 
viss miniminivå. Kontroll och granskning, kartläggning av processer och införande av mål och 
mätetal är exempel på aktiviteter som primärt har denna inriktning. 

Utveckling och förbättring avser de initiativ som tas för att ändra den aktuella nivån till en ny och 
bättre nivå. Eftersom verksamhetens omgivning förändras kontinuerligt, till exempel genom 
ökade kundkrav och ny teknik, är denna del av arbetet nödvändig. För att lyckas med utveckling 
och förbättring krävs det att ett systematiskt förbättringsarbete införs. 

Styrning och säkring samt utveckling och förbättring kan liknas vid ett hjul som ska rullas upp 
för ett lutande plan, där hjulet symboliserar utveckling och förbättring och kilen styrning och 
säkring, se Figur 7-6. 
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Figur 7-6 En liknelse av kvalitetsarbetets huvudaktiviteter (Sörqvist, 2004) 

För att framgång ska uppnås är båda aktiviteterna nödvändiga. Om inte hjulet rullas kraftfullt 
kommer det aldrig upp för planet och om inte kilen är tillräckligt stabil och ständigt flyttas till de 
nya lägen som hjulet uppnått, är risken att hjulet rullar tillbaka ner för planet. På samma sätt 
kräver en framgångsrik verksamhet utveckling och förbättring för att alltid prestera bättre samt 
styrning och säkring för att säkerställa att nya framgångar blir bestående.  

(Sörqvist, 2004) 

7.6.4 De fyra verkningsfulla strategierna 
Grunden för ett framgångsrikt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete kan beskrivas med de 
fyra verkningsfulla strategierna; ledarskap, utbildning, kund- och omvärldsorientering samt 
verksamhetsförbättringar. 

Strategi 1: Ledarskap 
För förbättringsarbetets resultat har det högsta ledarskapet i ett företag en avgörande betydelse. 
Utan ett starkt engagemang och goda kunskaper på ledningsnivå är det svårt att lyckas. Det är 
nödvändigt med klar policy, klara mål och fungerande arbetsrutiner samt tydlig ansvarsfördelning 
och delegering. Dessutom måste både ledningen och cheferna i organisationen agera som tydliga 
föredömen, motivera medarbetarna, skapa delaktighet och ställa välformulerade krav.  

Strategi 2: Utbildning 
Ofta innebär kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling stora förändringar vilket kräver både 
ändrade attityder hos medarbetarna samt tillförande av ny kunskap. Utbildning bör genomföras 
först hos verksamhetens ledning och därefter vidare ner genom hela organisationen. 

Strategi 3: Kund- och omvärldsorientering 
Det är viktigt att arbeta aktivt med att identifiera alla kunder och fastställa deras behov och 
förväntningar. Dessutom är det av betydelse att bevaka konkurrenter och andra ledande 
organisationer för att nå ett framgångsrikt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Resultatet 
ska följas upp genom aktiva kundmätningar som används för att planera och styra verksamheten. 

Utveckling och 
förbättring 

Styrning och 
säkring 
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Strategi 4: Verksamhetsförbättringar 
För att förbättra verksamheten ska ett systematiskt arbete bedrivas för att angripa kroniska 
problem. För detta ändamål krävs en tydlig rollstruktur med definierade ansvar och befogenheter 
där ledning och operativa chefer kontinuerligt ska efterfråga resultat och styra förbättringsarbetet. 
Medarbetarna organiseras i förbättringsgrupper och förbättringsprojekt där problem löses. En 
väldefinierad arbetsgång och effektiva förbättringsverktyg bör användas i detta arbete. Uppnådda 
resultat ska noga verifieras och därefter kommuniceras till alla medarbetare för att ytterligare 
stärka förbättringskulturen.  

(Sörqvist, 2004) 

7.6.5 Viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete 
Fallgroparna och svårigheterna för att nå maximal framgång med ett förbättringsarbete är många 
och som komplement till de fyra verkningsfulla strategierna finns även ytterligare faktorer som 
bör beaktas. Nedan presenteras tio viktiga faktorer för att nå framgång i ett förbättringsarbete. 

1) Ledningens och medarbetarnas genuina engagemang 
De inställningar, attityder och beteende som återfinns hos verksamhetens ledning och 
medarbetare är avgörande för hur framgångsrikt ett förbättringsarbete blir. Om dessa har en 
positiv inställning, ett personligt engagemang och aktivt väljer att driva förbättringar är 
förutsättningarna mycket goda för att lyckas.  

2) Stödjande infrastruktur och effektiv projektstyrning 
En viktig grund för förbättringsarbetet är en välutvecklad och väl anpassad 
förbättringsorganisation med tydliga roller som bidrar till förändringsarbetets effektivitet och 
möjlighet att snabbt kunna reagera.  

3) Val av rätt personer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet 
Valet av individer för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet har genom erfarenhet visat sig 
ha mycket stor inverkan på framgången. Förutom rätta kunskaper, erfarenheter och förmågor som 
krävs för att arbeta med förbättringar är det viktigt att dessa individer har den rätta auktoriteten 
och statusen för att ge förbättringsarbetet en fokuserad och prioriterad ställning. 

4) Resultat- och kundfokus samt offensiva förbättringsmål 
De förbättringssatsningar som görs ska ha stark fokus mot de resultat som ska nås, detta för att 
motverka att förbättringar drivs som ett självändamål. Det är särskilt viktigt att val av 
förbättringsprojekt och problemlösning utgår ifrån kunden och dennes behov. Dessutom bör 
förbättringsarbetet kopplas till högprioriterade förbättringsmål på central nivå, vilka bryts ned i 
hela verksamheten, för att styrka och synliggöra förbättringsarbetet.  

5) Identifiering och val av lämpliga projekt 
Det är av betydelse att verksamhetens kroniska och viktiga problem identifieras för att nå goda 
resultat. Risken är annars att förbättringsarbetet till största del fokuserar på de små kända dagliga 
problemen, vilka vanligtvis har en relativt liten ekonomisk och kundrelaterad betydelse och 
därför inte leder till de stora framgångarna. Det är dessutom viktigt att definiera lämpliga projekt 
med inte alltför stora, otydliga eller orealistiskt svåra mål, då detta annars lätt kan leda till 
misslyckanden.  
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6) Verkningsfulla metoder, logisk arbetsgång och faktabaserad problemlösning 
För att lösa problem, särskilt de svårare, är effektiva verktyg och metoder för problemlösning och 
analys av betydelse. För att skapa ett gemensamt arbetssätt och för att bedriva kontinuerlig 
uppföljning av pågående projekt är det viktigt med en enhetlig och logisk arbetsgång. Dessutom 
är det viktigt att använda problemlösningsmodeller som är baserade på fakta om och förståelse 
för problemen. 

7) Kunskaper och gedigna utbildningar 
För att rätt beslut fattas, att problem löses på lämpliga sätt och att lösningar sedan implementeras 
är det av stor betydelse att både ledning, chefer och medarbetare har goda kunskaper och 
erfarenheter gällande förbättringsarbete. Stora utbildningssatsningar är därför något som 
kännetecknar framgångsrika organisationer.  

8) Uppföljning, verifiering och återkoppling 
Om förbättringssatsningar inte noga följs upp och uppnådda resultat verifieras är risken stor att 
avsedda resultat inte uppnås eftersom uppföljningen då bortprioriteras till förmån för andra 
aktiviteter. Dessutom är uppföljning en förutsättning för att det ska gå att återkoppla, synliggöra 
och uppmärksamma uppnådda framgångar, vilket har en väsentlig betydelse för attitydutveckling 
och engagemang gällande förbättringsarbetet.  

9) Anpassning till verksamhetens kultur och situation 
En verksamhets kultur och historia påverkar de satsningar som görs och de beslut som ska 
genomdrivas. Exempel på saker som kan ha stor inverkan på införandet av ett nytt 
förbättringskoncept är tidigare förbättringssatsningar som varit mindre framgångsrika och ledare 
som tidigare skapat förväntningar om förbättringar men som inte lyckats utöva det ledarskap som 
krävs för att uppnå dessa. Dessutom kan smärtsamma personalrationaliseringar inverka på 
införandet av ett nytt förbättringskoncept. Det är därför viktigt att anpassa de program, metoder 
och arbetssätt som används till verksamheten och dess förutsättningar.  

10) Integrering med befintliga strukturer och processer 
Det finns ofta redan flera olika koncept och metoder för förbättringsarbete i en verksamhet. 
Många gånger finns det mycket att vinna på att försöka integrera ett nytt förbättringsprogram 
med redan tillgängliga koncept. Om det är möjligt bör detta även integreras med andra strukturer 
i verksamheten samt med verksamhetens processer.  

(Sörqvist, 2004) 

7.6.6 Medarbetarnas attityder och förändringsmotstånd 
Vid förbättringsarbete krävs ofta en förändring i medarbetarnas attityder, vilka inte alltid är de 
lättaste att förändra då dessa har lärts in under en lång tid. Attitydens känslomässiga förankring 
gör att information som talar emot attityden kan uppfattas som hotande, vilket kan leda till 
förändringsmotstånd. Medarbetarnas attityder påverkar förändringsarbetet på två olika sätt, dels 
krävs ofta en attitydförändring som del i en förbättring och dels krävs i regel en attitydförändring 
för att möjliggöra förbättring. Med attitydförändringar som del i en förbättring menas att många 
förbättringar till viss del innebär attitydförändringar som en del av lösningen. Ett exempel på 
detta är problem som handlar om bemötande av kunder där lösningen ofta innefattar att förändra 
personalens attityder. Attitydförändringar för att möjliggöra förbättring innebär att människors 
attityder i många fall måste förändras för att förbättringar ska bli accepterade och verkningsfulla. 
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Annars är risken stor att negativa attityder och förändringsmotstånd försvårar genomförandet av 
viktiga åtgärder och lösningar.  

Enskilda individer ser inte alltid förbättringen i en förändring och vet dessutom ofta av personlig 
erfarenhet att många förändringar, som kallats förbättringar, lett till försämringar för individen, 
till exempel i form av personalnedskärningar och pressade arbetssituationer med ökat tempo och 
stress. Det är därför inte förvånande att många människor initialt upplever nya förändringar som 
ett hot. I en verksamhet finns det alltid de som till en början är väldigt negativt inställda till 
förändringar och överdriver de tänkbara effekterna av en förändring.  Detta riskerar att påverka 
de som från början haft en skeptisk grundinställning och därmed är relativt mottagliga för ett 
sådant budskap. Det kan därför konstateras att om ett förändringsmotstånd inte tidigt identifieras 
och bearbetas är risken stor att motståndet växer och blir mycket kraftfullt.  

Uppnådda resultat och betydelsefulla framgångar i verksamheten är något av det viktigaste som 
direkt påverkar attityder hos både ledning och medarbetare. När ett antal väl genomförda och 
framgångsrika förbättringsarbeten kan presenteras kommer med stor sannolikhet attityder och 
prioriteringar hos både ledning och medarbetare att börja förändras.  

(Sörqvist, 2004) 

7.6.7 Medarbetarnas delaktighet och engagemang 
Förutom att verksamhetens högsta ledning har det yttersta ansvaret för att förbättringsarbetet 
drivs på ett effektivt sätt har cheferna i organisationen dessutom en betydande roll i att motivera 
medarbetarna i sitt arbete.  

För människan är det viktigt att få vara med och påverka och vi tror på och försvarar det vi själva 
deltagit i, medan det som någon annan utfört snarare betraktas kritiskt med avsikt att söka fel och 
brister. Därför är delaktigheten ofta en förutsättning för att kunna påverka människor och få dem 
att acceptera förändringar. Förutom att delta fysiskt i arbetet med att lösa problem, utforma 
lösningar och genomföra dessa kan viss delaktighet skapas genom att individen till exempel hålls 
informerad och tillfrågas. Positiv feedback är dessutom en viktig drivkraft för att motivera 
individerna i en verksamhet. 

Brist på tid leder lätt till att förbättringsarbetet påverkas negativt och en vanlig följd är då att 
symptomen löses istället för grundorsakerna till problemen. Om individer inte heller ges 
tillräckligt med tid att acceptera förändringar ökar risken för att ett förändringsmotstånd uppstår. 
Det är därför av stor betydelse att tid verkligen avsätts och att arbetet planeras noga. För att få 
medarbetarna i en organisation att vilja arbeta med förbättringsarbete bör arbetet vara frivilligt 
och tid ska avsättas så att förbättringsarbetet inte resulterar i tvingande övertidsarbete. 

För att lättare få medarbetarna att arbeta med förbättringar bör verksamhetens informella ledare 
involveras i förbättringsarbetet. Eftersom övriga medarbetare ofta lyssnar på vad dessa ledare 
säger och gör kan det innebära många fördelar om ledarna deltar i förbättringsarbetet och 
övertygas om arbetets betydelse.  

(Sörqvist, 2004) 
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7.7 Kaizen 
Kaizen är en sammansättning av två japanska ord och betyder ”ständiga förändringar till det 
bättre”, det vill säga ständiga förbättringar. Helhet och delaktighet är två centrala begrepp inom 
kaizen och grundtanken är att alla medarbetare ska engageras i förbättringsarbetet, vilket ska vara 
en naturlig del av arbetstiden. Genom att medarbetarna blir medvetna om att de kan förändra och 
förbättra sin egen arbetssituation motiveras de till ett målinriktat arbete. 

Kaizen innehåller fyra delar: lösning av vardagsproblem, effektivisering, trivsel samt kaizen i det 
strategiska arbetet. Alla delar av kaizen behöver inte appliceras utan det går att välja ut de delar 
som verksamheten för tillfället har behov av. Något som dock genomgående används i alla delar 
är problemlösning samt uppföljning och utvärdering. 

Exempel på vardagsproblem kan vara väntan, att leta efter personer eller saker samt trasiga 
verktyg och utrustning. Genom att lösa vardagsproblem ges på ett enkelt sätt alla medarbetare 
möjlighet att ta ansvar och påverka arbetsplatsens utveckling.  

Effektivisering kan vara att identifiera och reducera slöseri, så kallat muda, eller att hålla ordning 
och reda vid arbetsplatsen genom till exempel verktyget 5S.  

Trivsel på arbetsplatsen är viktigt och en styrande faktor för till exempel arbetsplatsens förmåga 
till utveckling och förnyelse samt för medarbetarnas engagemang. 

Kaizen i det strategiska arbetet innebär att lösa de problem som hindrar verksamheten från att 
långsiktigt nå sina mål. Dessa problem är förknippade med verksamhetens affärsidé, vision och 
mål och kan till exempel vara att de satta målen inte är mätbara eller att personalen inte motiveras 
till medverkan. 

(Meland och Meland, 2006) 

7.7.1 De sju slöserierna (muda) 
Muda är ett japanskt ord som betyder onödigt och icke värdeskapande arbete. Det är inte ovanligt 
att processer består till 90 procent av icke värdeskapande tid, något som inte tillför något värde 
till produkten och således inget som kunden är villig att betala för.  

Alla former av slöseri leder till onödig osäkerhet i materialflödet och onödiga kostnader. Alla 
icke värdeskapande aktiviteter kan inte elimineras helt men målet är att minska den tid som läggs 
ner på icke värdeskapande aktiviteter så mycket som möjligt. Muda brukar delas in i sju olika 
slöserier: 

Överproduktion innebär att mer produceras än vad som efterfrågas av kunden eller att produkter 
tillverkas för tidigt eller för säkerhets skull. 

Väntan är då produkten enbart ligger och väntar, till exempel då operatören väntar på verktyg, 
material eller på att en maskin ska bli tillgänglig. 

Transporter där material eller färdiga produkter förflyttas långa sträckor mellan olika processer 
eller in och ut från lager är slöseri. Transporter kan inte elimineras helt och därför är det viktigt 
att ständigt arbeta för att reducera dessa.  
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Felaktiga processer med till exempel onödiga processteg eller dåliga verktyg orsakar onödiga 
rörelser och riskerar att defekta produkter produceras. En annan form av slöseri är att tillverka 
produkter med högre kvalitet än nödvändigt.  

Mellanlager och förråd binder kapital och onödigt höga lagernivåer leder till exempelvis längre 
ledtider, inkurans samt höga transport- och lagringskostnader. Dessutom döljs ofta problem som 
obalans i produktionen, sena leveranser från leverantörer, defekter och långa ställtider då onödigt 
höga lagernivåer hålls.  

Onödiga rörelser och förflyttningar som de anställda måste göra i sitt arbete, som till exempel 
förflytta sig samt leta eller hämta verktyg och material, är slöseri och bör undvikas. 

Defekter leder till reparationer, omarbeten och inspektioner vilket är slöseri med hantering, tid 
och arbete. Det gäller att inte bara undvika produktion av defekta produkter utan även 
vidaresändning av dessa. 

Förutom dessa sju slöserier talas det ibland om ett åttonde slöseri, nämligen outnyttjad kreativitet 
i form av förlorad tid, bortkastade idéer eller icke genomförda förbättringar.  

Överproduktion är det största slöseriet eftersom det lägger grunden till många andra former av 
slöseri, till exempel leder det till högre lagernivåer där material bara ligger och väntar. Detta i sin 
tur leder till reducerad motivation till att förbättra processerna då avbrott eller defekta produkter 
inte påverkar lika mycket då många produkter redan finns i lager. (Liker, 2004) 

När produktiviteten ska höjas ges ofta nya arbetsuppgifter som tillägg till de som medarbetarna 
redan har, något som kan leda till stress, trötthet och bristande motivation. Vid arbete enligt 
kaizen söks det kontinuerligt efter slöserier, det vill säga moment och arbetsuppgifter som kan tas 
bort. Den tid som frigörs vid borttagandet av onödiga arbetsuppgifter kan då ägnas åt att höja 
effektiviteten och minska stressen utan att öka den totala arbetsmängden. (Meland och Meland, 
2006) 

7.7.2 5S  
5S är ett verktyg för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Vid användandet av 5S har alla i 
verksamheten en möjlighet att påtagligt förbättra sin egen arbetssituation. (Meland och Meland, 
2006) 5S innebär att: 

Sortera (seiri) verktyg, material och dokument som används på arbetsplatsen och eliminera det 
som inte är nödvändigt. 

Systematisera (seiton) så att det som är nödvändigt blir lätt tillgängligt när det behövs. 

Städa (seiso) och hålla rent på arbetsplatsen, maskiner, verktyg och golv. 

Standardisera (seiketsu) de dagliga rutinerna och göra det till en vana att hålla rent och ha 
ordning. 

Se till (shitsuke) att följa de fastslagna procedurerna på arbetsplatsen. (Imai, 1991) 
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7.7.3 Problemlösning med kaizenlappar 
Problem löses bäst på den nivå de uppstått, till exempel löses ett vardagsproblem bäst av dem 
som berörs av det och inte av till exempel chefen eller ledningen. Ledningens uppgift är istället 
att bidra med verktyg, i form av tid, pengar eller kunskap, åt dem som ska lösa problemen. 
(Meland och Meland, 2006) 

Kaizengrupp och utvecklingsgrupp 
En grupp som arbetar med lösning av vardagsproblem kallas för en kaizengrupp. Denna grupp 
bör bestå av personer som har kontakt med varandra i arbetet, till exempel arbetslag eller 
liknande. Kaizengruppens uppgifter och ansvar är bland annat att föreslå och genomföra 
förbättringar, lösa vardagsproblem samt att följa upp och informera om resultat både till den egna 
och till andra kaizengrupper som kan ha nytta av denna kunskap. Det är en fördel om 
kaizengruppen kan ses varje dag, ofta räcker det med 5-10 minuter. 

En utvecklingsgrupp är en grupp som arbetar med det strategiska arbetet. Denna grupp består av 
de medarbetare som arbetar med eller kommer i kontakt med verksamhetens övergripande mål, 
till exempel ekonomi och kvalitet. Utvecklingsgruppens uppgifter och ansvar är bland annat att 
genomföra långsiktigt utvecklingsarbete mot arbetsplatsens vision, definiera gruppens 
övergripande mål samt att följa upp och informera övriga utvecklingsgrupper och ledning om 
resultat. Utvecklingsgruppen bör ha möten efter behov och möjlighet, men ett möte i veckan 
rekommenderas. 

En grupp bör bestå av ett udda antal personer för att möjliggöra en utslagsröst. För att gruppen 
ska fungera på ett bra sätt bör gruppen bestå av tre, fem eller sju personer. Ledningen får inte 
delta i någon annan grupp än i den egna ledningsgruppen, detta eftersom en grupp där chefen är 
med inte kommer att fungera på ett naturligt sätt. Varje grupp ska ha en mötesledare vars ansvar 
är att anordna mötena, leda mötena samt vara kontaktperson för bland annat ledningen. Uppgiften 
att vara mötesledare kan roteras inom gruppen. 

(Meland och Meland, 2006) 

PDCA-modellen 
PDCA-modellen är en modell som beskriver problemlösningsarbetet som ett kontinuerligt 
förfarande baserat på de fyra olika faserna Plan, Do, Check och Act, se Figur 7-7.  

 
Figur 7-7 PDCA-modellen (Sörqvist, 2004) 

Plan: Avsikten med denna fas är att definiera problemet, fastställa dess viktigaste orsaker samt 
hitta lämpliga åtgärder för att eliminera orsakerna. För genomförandet av de åtgärder som 

Act 

Do Check 

Plan 
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fastställts tas en plan fram och samtidigt identifieras och förebyggs även de eventuella hinder och 
svårigheter som finns i genomförandet. 

Do: I denna fas genomförs de föreslagna åtgärderna och information samt utbildning av berörda 
individer är viktiga aktiviteter i detta arbete. 

Check: Efter att åtgärderna har genomförts görs en uppföljning där det studeras huruvida 
åtgärderna har gett avsedda resultat. Ofta innebär detta att mätningar utförs och att erhållen data 
därefter analyseras. 

Act: Beroende på utfallet av genomförandet görs eventuella korrigeringar och förbättringar av de 
åtgärder som vidtagits. Resultatet följs upp och utvärderas och därefter kommuniceras och sprids 
framgångarna i verksamheten. 

(Sörqvist, 2004) 

Fyra spikar på väggen 
I kaizen är det centrala verktyget vid problemlösning kaizenlappen, vilken har sin utgångspunkt i 
PDCA-modellen. På kaizenlapparna dokumenteras alla problem och dessa lappar hängs synligt 
på fyra spikar på väggen så att alla ska kunna ta del av dem. De fyra spikarna motsvarar vars en 
del av PDCA-modellen och under problemets lösning kommer lapparna att vandra från den första 
till den sista spiken. På så sätt kan alla se att en lösning är på väg och var i processen problemet 
befinner sig. Figur 7-8 visar de fyra spikarna där Plan, Do, Check och Act har översatts till 
svenska. 

 
Figur 7-8 De fyra spikarna (Meland och Meland, 2006) 

När ett problem har identifierats fylls kaizenlappen i och hängs upp på den första spiken längst 
till vänster. När kaizengruppen har kommit överens om ett lösningsförslag flyttas lappen till spik 
nummer två. Ibland måste bakgrundsmaterial tas fram för att lösningen ska kunna prövas och när 
detta är gjort flyttas lappen till spik nummer tre. Då den föreslagna lösningen är prövad och 
godkänd flyttas lappen till den fjärde spiken och förbättringen genomförs. 

När kaizenlapparna ska prioriteras bör det funderas på om något problem kräver att ett annat 
problem dessförinnan har lösts. Om en kaizenlapp har hängt för länge på en spik utan att komma 
vidare, eller om problemet känns för stort för att lösas, måste det brytas ner till mindre 
delproblem. 

Spik 1 Spik 2 Spik 3 Spik 4 

Identifiera Föreslå Pröva Genomför 
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Kaizenlappen kan göras i två olika varianter, där det vid lösning av vardagsproblem används en 
vit lapp medan det för lösning av problem i det strategiska arbetet används en gul lapp. Om ett 
identifierat problem har sitt ursprung i en annan grupp eller avdelning ska kaizenlappen skickas 
dit, detta eftersom problem bör lösas där de hör hemma. Utformning av kaizenlappen samt hur 
den ska fyllas i kan studeras i Bilaga 1. 

(Meland och Meland, 2006) 

7.7.4 Uppföljning och utvärdering av kaizenlappar 
Varje vecka kan det vara lämpligt att gå igenom alla gruppers kaizenlappar och dokumentera 
deras utveckling, det vill säga hur de vandrat från spik till spik. För detta kan blanketten Översikt 
av kaizenlappar i Bilaga 2 användas. Varje grupp ska redovisas på en separat blankett.  

Genom att regelbundet följa upp antalet identifierade problem och genomförda förbättringar kan 
mycket information om arbetsplatsens utveckling och atmosfär utläsas. Denna uppföljning görs 
förslagsvis veckovis. På blanketten Redovisning av kaizenlappar, som finns i Bilaga 3, fylls 
antalet nya lappar per vecka och ackumulerat antal i. Blanketten bör hängas på en plats där alla 
kan se den och när veckans resultat fylls i bör det diskuteras varför kurvorna ser ut som de gör. 
Figur 7-9 visar ett exempel på en ifylld blankett. 
 

 

45

40

35

30

25

20

15

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa

20 10 5 3 2 5

20 30 35 38 40 45

3 7 4 9 3 5

3 10 14 23 26 31

Vecka

Identifierade 
problem

Per vecka

Ackumulerat

Genomförda 
förbättringar

Per vecka

Ackumulerat  
Figur 7-9 Ifylld blankett Redovisning av kaizenlappar (Meland och Meland, 2006) 

Om både kurvan över identifierade problem och kurvan över genomförda förbättringar pekar 
uppåt och följs åt, samtidigt som avståndet mellan dem är litet, tyder detta på att medarbetarna 
trivs och är engagerade. Samtidigt innebär det att arbetsplatsens kvalitet är under kontinuerlig 
utveckling och att ekonomin utvecklas positivt. Ett tecken på att personalen har tappat 
engagemanget är om kurvan över identifierade problem står stilla under en längre period. Ofta är 
anledningen till detta minskad arbetsglädje och då bör orsaken till detta utredas och åtgärdas 
snarast. Om däremot kurvan över genomförda förbättringar står stilla under en längre period 
samtidigt som antalet nya identifierade problem fortsätter att öka, tyder detta på att personalen 
fortfarande är engagerad men att ledningens satsning brister. Orsaken till detta kan vara att 
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ledningen inte ger personalen de verktyg som de behöver för att lösa problemen. För att inte 
personalen ska tappa engagemanget måste ledningen ställa dessa verktyg till förfogande och 
uppmana personalen att ta sig tid till problemlösning. 

Om trivseln på en arbetsplats avtar minskar antalet identifierade problem och därmed antalet 
genomförda förbättringar. Detta leder i sin tur till att kvaliteten försämras och därmed ekonomin. 
Detta innebär att genom att följa kurvorna över identifierade problem och genomförda 
förbättringar kan en negativ trend upptäckas mycket tidigare och motåtgärder sättas in redan 
innan ekonomin påverkas. 

(Meland och Meland, 2006) 
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8 Lösningsförslag 
Utifrån de uppmärksammade grundorsakerna i problemanalysen och den teoretiska 
referensramen utformas lösningsförslag samt rekommendationer för att förbättra de interna 
ledtiderna samt materialhanteringen. Kapitlet avslutas med ett övergripande lösningsförslag om 
hur företaget kan arbeta med ständiga förbättringar i sin dagliga verksamhet. 

8.1 Interna ledtider 
Då det har identifierats många möjligheter till effektivisering av de interna ledtiderna 
rekommenderar rapportförfattarna inte att PartnerTech ska öka de befintliga planerade ledtiderna 
utan istället arbeta för att stabilisera dessa. Det är viktigt att ha stabila interna ledtider för att 
leveranspålitligheten till monteringen ska vara hög och tillförlitlig, annars finns risken att 
monteringen står still eller måste senareläggas på grund av materialbrist. Hela flödet från 
godsmottagning via mottagningskontroll, inlagring och plockning påverkar leveranspålitligheten 
till monteringen och därför är det viktigt att företaget först och främst arbetar med att stabilisera 
de interna ledtiderna innan en eventuell reducering av de planerade ledtiderna kan påbörjas. En 
stabilare ledtid medför att det blir lättare att planera och att säkerhetsledtid då inte behöver 
utnyttjas vilket därmed gör att kapitalbindningen kan minskas. 

Nedan presenteras lösningsförslag och rekommendationer för att förbättra de interna ledtiderna 
utifrån de grundorsaker som identifierades i problemanalysen. 

8.1.1 Varierande beläggning 
Den varierande beläggningen är en återkommande grundorsak i flera av de identifierade 
problemen. Det ojämna flödet av inlevererade artiklar till godsmottagningen påverkar hela 
materialflödet och leder omväxlande till personalbrist respektive överkapacitet på personal. De 
dagar då det ankommer mycket gods bildas det fort köer vilket inverkar negativt på den interna 
ledtiden. Det är därför viktigt med en jämn beläggning för att undvika långa köer och kunna 
kapacitetsplanera godsmottagningen på ett bra sätt. 

Det faktum att den andel av det inlevererade godset som ska mottagningskontrolleras varierar 
mycket, oberoende av hur mycket gods som ankomstregistreras per dag, gör att den varierande 
beläggningen i mottagningskontrollen inte skulle förbättras även om beläggningen blir jämn i 
godsmottagningen. Om det visar sig vara alltför komplext att jämna ut beläggningen i 
mottagningskontrollen måste PartnerTech istället se till att personalen i mottagningskontrollen 
blir flexibel så att de kan arbeta med andra arbetsuppgifter då det är färre artiklar att 
mottagningskontrollera. 

I problemanalysen framkom ett flertal faktorer som påverkar den varierande beläggningen i 
godsmottagningen och hur monteringen planeras är en av dessa faktorer. Det är dock svårt att 
avgöra hur mycket monteringens planering påverkar beläggningen i godsmottagningen. 
Kapitalbindning är en annan faktor som påverkar inleveranserna och olika delar i företaget har 
olika acceptansnivåer för hur hög kapitalbindningen får vara. Det är en avvägning som måste 
göras mellan hur hög kapitalbindningen får vara och vilka andra besparingar som kan genomföras 
på bekostnad av en högre kapitalbindning. 
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Ytterligare en faktor som påverkar den varierande beläggningen i godsmottagningen är hur 
inleveranserna planeras. Om inleveranserna skulle styras till särskilda leveransdagar skulle en 
jämnare beläggning i godsmottagningen kunna åstadkommas. Detta skulle dock leda till ökad 
kapitalbindning i och med att exempelvis inleveranser som är planerade till en fredag skulle få en 
dags extra kapitalbindning om de skulle ankomma redan på torsdagen. Likaså skulle 
kapitalbindningen öka om flera inleveranser från en och samma leverantör samordnades. Om 
inleveranser skulle kunna samordnas skulle dock transportkostnaderna kunna minskas. Det är inte 
heller säkert att leverantörerna föredrar samordning av leveranserna då detta skulle kunna 
innebära omplaneringar av deras produktion för att undvika kapitalbindning vilket skulle kunna 
medföra ökade inköpspriser för PartnerTech. 

Till sist kan det konstateras att försenade inleveranser även är en faktor som påverkar 
beläggningen i godsmottagningen. Det handlar dock inte om någon stor påverkan men en 
försening är ändå en störning i den tänkta materialförsörjningen. Om beläggningen i 
godsmottagningen skulle vara utjämnad skulle sena inleveranser bli ett mer påtagligt problem för 
den varierande beläggningen än det är idag. Det är därför viktigt att ha en god leveranspålitlighet 
från sina leverantörer. 

Det finns mycket att ta hänsyn till vid utformningen av åtgärdsförslag för att uppnå en jämnare 
beläggning i godsmottagningen. För att arbeta fram ett sådant åtgärdsförslag måste hänsyn tas till 
hela företaget och inte enbart till suboptimering av olika avdelningar. 

Rekommendation 
För att undvika suboptimering av olika avdelningar och istället se till PartnerTechs helhet är det 
viktigt att väga samman de olika aspekterna som framkommit ur diskussionerna ovan. Det 
rekommenderas att PartnerTech genomför en grundlig utredning för att komma fram till hur 
dessa aspekter förhåller sig till varandra och vilka faktorer som har störst påverkan på den 
varierande beläggningen i godsmottagningen. Efter en sådan grundlig undersökning bör det 
bestämmas vilka åtgärder som sedan ska vidtas.  

Det rekommenderas även att PartnerTech ser till att vara överens med sina leverantörer om vad 
definitionen på leveransdatum är. Många leverantörer anser att leveransdatumet är det datum då 
godset lämnar leverantören medan PartnerTech anser att leveransdatumet är det datum då godset 
ankommer till PartnerTech. Detta är viktigt att klargöra för att undvika att leveranser ankommer 
på fel dag och på så vis riskerar att monteringen måste senareläggas. 

Rekommendationens påverkan 
För att komma fram till vilka åtgärder som bör vidtas krävs det mycket administrativt arbete 
vilket påverkar de övriga logistikkostnaderna. Om beläggningen i godsmottagningen skulle bli 
jämnare skulle det inte vara lika svårt att kapacitetsplanera i godsmottagningen och dessutom 
skulle stora köer kunna undvikas. Om det inte skulle uppstå lika mycket köer skulle de planerade 
ledtiderna kunna hållas bättre och bli stabilare. Dessutom skulle personalen i godsmottagningen 
inte känna sig lika stressade och då skulle förhoppningsvis artiklar inte skickas fel i samma 
utsträckning som idag vilket även detta leder till stabilare interna ledtider. 
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8.1.2 Tidskrävande arbetsmoment 
Då det har identifierats att en del arbetsmoment i materialhanteringen är tidskrävande och på så 
sätt en bidragande orsak till att de planerade ledtiderna inte alltid klarar av att hållas har 
rekommendationer tagits fram för att kunna effektivisera dessa arbetsmoment. Diskussioner kring 
de olika tidskrävande arbetsmomenten samt rapportförfattarnas rekommendationer till dessa 
presenteras närmre nedan. 

Manuell inmatning i affärssystemet 
För att effektivisera inmatningen och på så vis reducera den aktiva tiden i materialhanteringen 
bör inmatningen i affärssystemet förenklas. Ett enkelt sätt att förenkla inmatningen av 
artikelnummer och lagerplatser i affärssystemet är att använda en scanner. En scanner skulle 
dessutom minimera riskerna för felskrivning. 

I godsmottagningen skulle ankomstregistreringen gå fortare om personalen skulle kunna scanna 
in artikelnumren istället för att manuellt mata in dem i affärssystemet. För att införa detta skulle 
mycket resurser behöva läggas på att få leverantörerna att ange streckkoder på följesedlarna. Det 
faktum att PartnerTech har många leverantörer bidrar till att detta arbete skulle ta lång tid och 
dessutom har PartnerTech inte någon stor förhandlingsposition i och med att de inte är stora 
kunder hos sina leverantörer. I huvudförrådet är scanner till viss del redan infört då inlagring i 
pallställagen idag sker med scanner. Detta är något som även håller på att införas i hyllställagen.  

Rekommendation 
Det rekommenderas att PartnerTech avvaktar med att införa scanner i godsmottagningen tills 
dess att antalet leverantörer har reducerats. I dagsläget skulle ett sådant införande vara alltför 
kostsamt i jämförelse med storleken på tidsbesparingen som effektiviseringen skulle ge. Däremot 
rekommenderas det att PartnerTech fortsätter med arbetet att ta fram etiketter och införa scanner 
för hyllställagen. 

När inlagring och plockning med scanner fungerar rekommenderas även att den vagn med dator 
och scanner som införskaffades utvärderas och att en ny fungerande lösning tas fram för att få 
denna vagn att fungera på ett mer ergonomiskt tillfredsställande sätt. På så sätt kan inlagring och 
plockning effektiviseras ytterligare. 

Omlastning av gods  
Då mycket gods ankommer på ett sådant sätt att det måste lastas om för att kunna inlagras är 
detta en icke värdeskapande aktivitet som skulle kunna elimineras om leverantörerna från början 
paketerar på ett sådant sätt som passar PartnerTech. Om PartnerTech meddelar leverantören hur 
de vill ha artiklarna paketerade bör paketeringen i en del fall inte vara svår att förändra. I de fall 
där artiklar måste paketeras på ett speciellt sätt för att klara av transporten och dessa 
förpackningar sedan inte passar i PartnerTechs lagerhyllor kan det vara svårare att undvika 
ompaketering. Det faktum att transporterna blir billigare om flera artiklar kan sampaketeras är 
ytterligare en faktor som bidrar till att det eventuellt inte är motiverat att eliminera 
ompaketeringen helt i godsmottagningen trots att detta är en icke värdeskapande aktivitet. Utöver 
att ompaketering är tidskrävande skapar detta även mycket emballage som företaget måste göra 
sig av med vilket även det är en icke värdeskapande aktivitet. 

Ur problemanalysen har det framkommit att en projektgrupp har tillsatts för att bland annat 
undersöka om det finns någon möjlighet att få leverantörerna att paketera artiklarna direkt i de 
ESD-skyddade lådor som mindre artiklar ska lagerläggas i. Denna projektgrupp undersöker även 
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andra möjligheter för hur leverantörerna på ett bättre sätt ska kunna paketera artiklar för att 
underlätta eller till viss del eliminera ompaketeringen hos PartnerTech. 

Rekommendation 
Rapportförfattarna rekommenderar att PartnerTech ska fortsätta att arbeta med de frågor som 
ovan nämnda projektgrupp har börjat arbeta med. Arbetet i projektgruppen är en början på ett 
långsiktigt arbete som inte får avstanna. Om dubbelarbetet med omlastning av gods elimineras 
kommer den aktiva tiden i godsmottagningen att kunna reduceras vilket är ett steg i rätt riktning 
till att klara av att hålla de interna ledtiderna. 

Ankommet gods är mycket emballerat 
En del artiklar är idag väldigt noggrant emballerade, trots att de inte är känsliga för vare sig repor 
eller vibrationer och detta är slöseri med både tid och resurser. Det sker således ett dubbelarbete 
då leverantören i onödan först paketerar artiklarna väldigt noggrant och att PartnerTech sedan 
måste avemballera dessa artiklar. Detta dubbelarbete är ingen värdeskapande aktivitet och 
därmed inget som PartnerTechs kunder är villiga att betala för. Om detta elimineras kommer 
mycket aktiv tid att sparas framförallt i plockningen där den mesta avemballeringen idag sker. På 
så sätt kan den aktiva tiden reduceras och de interna ledtiderna kan, med hjälp av ytterligare 
effektiviseringar vilket diskuteras i avsnitt 8.1.7, minskas. 

Artiklar som ankommer mycket emballerade är något som innefattas i det arbete som ovan 
nämnda projektgrupp arbetar med. Projektgruppen tar fram förslag på hur artiklar ska emballeras 
och som nämnts i problemanalysen har projektgruppen fokuserat på att lösa detta för ett fåtal 
artiklar. Syftet är sedan att dessa lösningar ska appliceras på resterande artiklar med liknande 
egenskaper. Detta arbete är något som kommer att möjliggöra en eliminering av dubbelarbetet 
gällande emballering av artiklar. 

Projektgruppen arbetar även med att titta på hur avemballeringen av känsliga artiklar ska ske. I 
dagsläget har en konflikt uppstått mellan monteringen och materialhanteringen då monteringen 
vill ha avemballerade och ompaketerade artiklar medan materialhanteringen inte anser sig ha tid 
och resurser till detta. I ett sådant läge är det viktigt att PartnerTech ser till helheten och inte 
suboptimerar de olika avdelningarna.  

Rekommendation 
För att undvika onödig emballering av artiklar anser rapportförfattarna att det är väldigt viktigt att 
arbetet inom ovan nämnda projektgrupp inte avstannar. Det är även viktigt att personalen i 
materialhanteringen, efter det att projektgruppens lösningar har implementerats, meddelar 
projektgruppen, eller annan ansvarig exempelvis beredare och inköpare, om det fortfarande 
förekommer onödig emballering. Det är viktigt att detta blir ett kontinuerligt arbete för att hela 
tiden förbättra materialhanteringen. Ytterligare en sak att tänka på är att när nya leverantörer 
anlitas bör PartnerTech redan från början skapa ett samarbete med leverantörerna för att få 
artiklar paketerade på ett optimalt sätt för PartnerTechs materialhantering. 

För att undvika ovan nämnda konflikt mellan monteringen och materialhanteringen 
rekommenderas det att PartnerTech arbetar för att känsliga artiklar som bör levereras till 
monteringen med någon form av emballage paketeras i ESD-säkert emballage redan hos 
leverantören. Detta skulle medföra att inget otillåtet emballage skulle tas in i monteringen. Om 
inte denna lösning skulle fungera eller om den skulle bli alltför kostsam bör företaget utifrån en 
helhetssyn avgöra om det är mest kostnadseffektivt att ha en uppackningsyta vid monteringen 
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eller om ompaketeringen bör ske i materialhanteringen. Detta är något som PartnerTech bör ha i 
åtanke vid utformningen av den nya fabrikslayouten. 

Rekommendationens påverkan 
Arbetet med att undvika att leverantörer emballerar artiklar onödigt mycket kommer att innebära 
en del administrativa kostnader i form av leverantörskontakter för att undersöka om leverantören 
kan avstå från att emballera artiklarna i samma utsträckning. Denna kostnad kommer att kunna 
sparas in genom den reducering av hanteringskostnader som kommer att ske genom 
tidsbesparingar. 

Arbetet med att få leverantörerna att använda ESD-säkert emballage kommer även det att 
innebära en del administrativa kostnader. Det är heller inte orimligt att artiklarnas inköpspris 
kommer att öka något i och med att ESD-säkert emballage är dyrare än vanligt emballage. Om 
detta arbete utförs kommer dock materialhanteringen inte att behöva ompaketera artiklar i samma 
utsträckning och då riskera att artiklar förstörs.  

8.1.3 Förflyttning av lastbärare 
Det har konstaterats att lastbärarna i många fall står länge och väntar innan de förflyttas till 
nästkommande moment i materialflödet och detta är en av de bidragande orsakerna till varför de 
planerade interna ledtiderna inte hålls. Den bristande kommunikationen mellan 
materialhanteringschefen och personalen gör att lastbärarna inte förflyttas enligt den 
pushbaserade materialstyrning som är tänkt utan istället för att artiklar förflyttas till nästa steg i 
materialflödet kommer personalen från nästkommande steg och hämtar artiklarna. Det har ur 
problemanalysen även framkommit att pallarna inte förflyttas enligt prioriteringsordningen First 
In First Out vilket visat sig bero på att uppställningsytorna för pallarna är bristfälliga och att det 
saknas rutiner för när lastbärare ska förflyttas. 

Lösningsförslag 
Rapportförfattarna rekommenderar att PartnerTech använder sig av en pushbaserad 
materialstyrning eftersom denna metod inte gör att materialflödet blir lika störningskänsligt som 
det blir då en pullbaserad materialstyrning används. Eftersom de interna ledtiderna idag är väldigt 
instabila skulle en pullbaserad materialstyrning få stora konsekvenser för flödet. Då en 
pushbaserad materialstyrning används innebär det att personalen i godsmottagningen har till 
uppgift att förflytta det ankomstregistrerade godset till mottagningskontrollen respektive 
huvudförrådet samt att personalen i mottagningskontrollen har till uppgift att förflytta det 
kontrollerade godset till huvudförrådet. 

För att personalen på respektive avdelning ska vara fullt medvetna om hur förflyttning av 
lastbärare ska ske är det viktigt att de får tydliga instruktioner om vilka rutiner som ska tillämpas. 
Dessa rutiner bör inte enbart ske muntligt utan även skriftliga arbetsbeskrivningar bör utformas 
av materialhanteringschefen där det tydligt framgår vem som har ansvar för att förflytta 
lastbärarna samt när förflyttning ska ske. Dessutom är det av betydelse att 
materialhanteringschefen informerar personalen om de bakomliggande anledningarna till att 
rutinerna ser ut som de gör. Det är viktigt att personalen förstår varför de ska följa dessa rutiner 
och vad deras arbete kan få för konsekvenser för de andra avdelningarna i materialflödet. Detta 
leder till att personalen blir mer processinriktade. Förslag på rutiner för förflyttning av lastbärare 
presenteras närmare nedan. 
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Det är även viktigt att personalen känner att de har tid att förflytta lastbärarna vilket de inte gör 
idag. Ett steg för att få personalen att känna mindre tidspress är att minska köerna i de olika 
avdelningarna och detta kan göras genom att till exempel minska beläggningsgraden. Om 
beläggningsgraden minskas medför detta att köerna minskas exponentiellt. Genom att jämna ut 
den varierande beläggningen i godsmottagningen skulle köerna i de olika avdelningarna kunna 
minskas och jämnas ut och personalen skulle därmed inte få det lika stressigt. Den varierande 
beläggningen diskuterades i avsnitt 8.1.1. 

Förflyttning av pallar  
Genom att använda sig av enstycksförflyttning av pallar kan kötiden reduceras och på så sätt kan 
de interna ledtiderna hållas bättre. I godsmottagningen föreslås det därför att förflyttning av pallar 
ska ske direkt efter att en pall har ankomstregistrerats, vilket i dagsläget sker för pallarna som ska 
mottagningskontrolleras. De ankomstregistrerade pallarna som inte ska mottagningskontrolleras 
förflyttas i dagsläget först till torget i godsmottagningen och sedan sker förflyttning av pallar 
några gånger per dag till huvudförrådet. Förflyttningen till torget i godsmottagningen är en icke 
värdeskapande aktivitet och bör därför elimineras vilket görs genom att förflytta pallarna direkt 
till huvudförrådet efter ankomstregistrering. Genom att förflytta pallarna direkt till huvudförrådet 
efterlevs prioriteringsordningen First In First Out och därmed behöver ingen uppställningsyta för 
pallar organiseras i godsmottagningen. Det finns ett flertal olika prioriteringsregler att använda 
för att avverka köer men då ankomstregistreringen och inlagringen i stort sett tar lika lång tid 
oberoende av vad det är för artikel anser rapportförfattarna att till exempel prioriteringsordningen 
Kortast operationstid först inte är optimal att tillämpa vare sig i godsmottagningen eller i 
huvudförrådet. Denna prioriteringsordning skulle däremot kunna användas i 
mottagningskontrollen men då material ofta ankommer i den ordning de behövs i monteringen 
rekommenderas att prioriteringsordningen First In First Out efterlevs även i 
mottagningskontrollen. Givetvis ska undantag kunna göras då det är bråttom att få ut en del 
artiklar till monteringen på grund av att de till exempel ankommit sent från leverantör.  

Vidare rekommenderar rapportförfattarna att personalen i mottagningskontrollen ska förflytta 
pallarna direkt till huvudförrådet då de blivit kontrollerade och godkända. Detta för att undvika 
den icke värdeskapande aktivitet som i dagsläget sker då godkända pallar först förflyttas till 
torget i godsmottagningen istället för direkt till huvudförrådet. 

Då det diskuteras en eventuell flytt av huvudförrådet vid förändringen av fabrikslayouten bör 
PartnerTech ha i åtanke hur problemen med uppställningsytan för pallar i huvudförrådet ska 
lösas. Dels måste problemet med platsbristen på uppställningsytan lösas och dels måste 
problemet med att inlagringen inte sker enligt prioriteringsordningen First In First Out lösas. 
PartnerTech bör i samband med diskussionerna kring uppställningsytan även diskutera hur 
inlåsning av pallar ska ske då ingen behörig personal finns tillgänglig. 

Förflyttning av vagnar 
För förflyttning av artiklar i lådor är det inte realistiskt att med dagens hanteringsutrustning 
använda sig av enstycksförflyttning eftersom detta skulle kräva väldigt många förflyttningar för 
personalen. För att använda enstycksförflyttning av lådor skulle hanteringsutrustning för detta 
ändamål, till exempel ett rullband, behöva införskaffas. Genom att istället minska partistorlekarna 
på dagens vagnar skulle köerna kunna minskas och en reducering av ledtiden skulle kunna 
uppnås. Rapportförfattarna anser inte att mindre vagnar behöver införskaffas utan att vagnarna 
istället ska förflyttas oftare. För att detta ska efterlevas krävs rutiner för hur ofta vagnarna ska 
förflyttas samt disciplin för att hålla dessa rutiner. För att minska partistorleken föreslås att 
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vagnarna i godsmottagningen och mottagningskontrollen ska förflyttas vidare till nästa moment i 
materialflödet precis innan personalen går på lunch samt när arbetsdagen är slut. På så sätt ligger 
ingen identifierad artikel och väntar längre än en halv arbetsdag på något ställe i materialflödet 
fram till huvudförrådet och detta kommer att innebära att det blir lättare att hålla de planerade 
ledtiderna. Troligtvis kommer partistorleken på vagnarna från godsmottagningen att vara större 
än partistorleken på vagnarna från mottagningskontrollen men för att underlätta för personalen 
rekommenderas enhetliga rutiner. Genom att förflytta vagnarna vid dessa tidpunkter efterlevs 
även kravet att medicintekniska artiklar måste vara inlåsta då ingen behörig personal finns 
tillgänglig. Om vagnarna blir fyllda eller av annan anledning förflyttas vid andra tidpunkter än de 
föreslagna ska vagnarna ändå förflyttas då personalen går på lunch samt när arbetsdagen är slut.  

Lösningsförslagets påverkan 
Då det främst är nya rutiner som behöver införas för hur lastbärare ska förflyttas krävs det att 
tydliga arbetsbeskrivningar författas av materialhanteringschefen och detta kommer att innebära 
en administrativ engångskostnad. Då personalen i godsmottagningen i dagsläget förflyttar de 
ankomstregistrerade pallarna först till torget och sedan till huvudförrådet kommer rutinen att de 
ska förflytta pallarna direkt till huvudförrådet innebära att pallarna kommer att förflyttas färre 
gånger. Dessutom finns en möjlighet att sträckan som pallarna måste förflyttas kan bli kortare än 
vad den är idag beroende på hur fabrikslayouten förändras. Eftersom rutinerna dessutom innebär 
att vagnarna kommer att förflyttas oftare än tidigare innebär detta att personalen måste lägga ner 
mer tid på att förflytta vagnarna. Även här finns det dock en möjlighet att gångsträckan kan bli 
kortare än vad den är idag beroende på hur fabrikslayouten förändras. Fördelen med att förflytta 
vagnarna oftare överväger dock nackdelarna då fördelen är att köerna kan minskas och att de 
interna ledtiderna därmed kan hållas bättre. Dessutom kommer dessa rutiner innebära att 
spårbarheten kommer att hållas för de medicintekniska artiklarna. 

Om huvudförrådet inte kommer att flyttas vid layoutförändringen krävs det att torget för pallar i 
huvudförrådet omorganiseras så att prioriteringsordningen First In First Out hålls samt att det inte 
blir platsbrist. Detta kommer att innebära en undersökning och utvärdering av lämpliga lösningar 
vilket kommer att resultera i administrativa engångskostnader. Dessutom kommer 
uppställningsytan eventuellt att behöva utökas för att platsbrist inte ska uppstå och detta kommer 
att leda till ökade lagerhållningskostnader. 

8.1.4 Felskickade artiklar 
Från problemanalysen går det att konstatera att anledningen till att artiklar skickas fel är för att 
personalen antingen är ouppmärksam eller för att det inte står på mottagningsdokumentet om det 
är en medicinteknisk artikel eller inte. Artiklar som skickas fel är tillfälliga problem som medför 
mycket slöseri av både tid och arbete.  Eftersom ingen åtgärd har vidtagits för att lösa 
grundorsakerna till problemet fortsätter artiklar att skickas fel vilket medför att de interna 
ledtiderna blir längre än nödvändigt.  

Ouppmärksam personal 
Då personalen i godsmottagningen känner sig stressad händer det att de blir ouppmärksamma på 
vart de ska skicka olika artiklar. Som nämnts i problemanalysen kan anledningen till detta vara 
att beläggningen i godsmottagningen är väldigt varierande. Om beläggningen blir mer utjämnad 
behöver inte personalen känna sig lika stressad eftersom det vid en utjämnad beläggning inte 
kommer att uppstå lika stora köer som tidigare. Om personalen skulle bli mindre stressad skulle 
förhoppningsvis inte artiklar skickas fel i samma utsträckning som idag eftersom personalen då 
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skulle hinna vara mer uppmärksam på om artiklarna ska förflyttas till mottagningskontrollen eller 
direkt till huvudförrådet.  

Rekommendation 
För att undvika att personalen i godsmottagningen känner sig stressad rekommenderas det att 
PartnerTech arbetar med att få en jämn beläggning av ankommet gods i godsmottagningen. 
Diskussioner och rekommendationer angående varierande beläggning presenterades i avsnitt 
8.1.1. 

Information saknas på mottagningsdokumenten 
I dagsläget står det inte alltid på mottagningsdokumentet om en artikel är medicinteknisk och 
detta leder till att medicintekniska artiklar ibland förflyttas och i en del fall även lagerläggs i de 
pallställage som inte är inhägnade. Eftersom PartnerTech idag arbetar med att frigöra det 
ekonomiskt inkuranta material som lagerlagts i de inhägnade pallställagen är det förhoppningsvis 
möjligt att framöver kunna lagerlägga allt material inom det inhägnade området. Genom att alla 
artiklar förvaras inom det inhägnade området kommer artiklar inte längre att kunna skickas till fel 
pallställage. Det är dock svårt att avgöra hur lång tid det kommer att ta tills dess att detta kan ske. 
Om beläggningen sedan skulle öka kan detta innebära att allt material inte längre får plats inom 
det inhägnade området och om artiklar då måste lagerläggas utanför det inhägnade området 
kommer detta att leda till att problemet med att artiklar skickas fel återkommer. 

Det är i dagsläget osäkert hur huvudförrådet kommer att utformas och vart det kommer att 
placeras i och med att fabrikslayouten är under omarbetning. Detta medför att det är oklart hur 
huvudförrådet i framtiden kommer att vara inhägnat.  

Lösningsförslag 
På grund av osäkerheten huruvida allt material kommer att kunna förvaras inom inhägnat område 
föreslås det att PartnerTech arbetar för att det ska anges på alla mottagningsdokument om det är 
en medicinteknisk artikel eller inte. Detta gäller både de mottagningsdokument som skrivs ut i 
godsmottagningen och de som ankommer med gods från den egna tillverkningen eller med gods 
från utlego. Genom att både ha en kod för att det är en medicinteknisk artikel och en kod för att 
det inte är en medicinteknisk artikel säkerställs att inga felkodade medicintekniska artiklar 
hanteras som icke medicintekniska. Om denna information står på mottagningsdokumenten 
skulle artiklar inte längre skickas fel i samma utsträckning och dessutom skulle det i framtiden 
förhoppningsvis inte behöva arkiveras mottagningsdokument för de icke medicintekniska 
artiklarna vilket skulle göra att onödig dokumentation skulle kunna undvikas.  

Då det föreslås att det på varje mottagningsdokument ska anges om det är en medicinteknisk 
artikel eller inte kommer detta först och främst att innebära att PartnerTech måste hitta orsaken 
till varför det för en del artiklar inte står på mottagningsdokumentet att de är medicintekniska. 
Därefter bör företaget undersöka om det är möjligt att få in denna information på de 
mottagningsdokument som ankommer från den egna tillverkningen och från utlego. För att även 
få information om att det inte är en medicinteknisk artikel utskrivet på mottagningsdokumentet 
krävs det troligtvis en anpassning i affärssystemet. För att motivera en anpassning i 
affärssystemet måste PartnerTech undersöka om en sådan anpassning skulle kunna medföra att en 
arkivering av mottagningsdokumenten för de artiklar som inte är medicintekniska skulle kunna 
undvikas.  
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Lösningsförslagets påverkan 
Det föreslagna lösningsförslaget kommer till en början att medföra mer administrativt arbete i 
och med de undersökningar som behöver göras och detta kommer att innebära ökade 
administrativa kostnader. Dessa administrativa kostnader är engångskostnader men om 
mottagningsdokumenten sedan kommer att innehålla denna information kommer förhoppningsvis 
inga artiklar att skickas fel och inga mottagningsdokument för icke medicintekniska artiklar att 
behöva arkiveras. Detta medför således att hanteringskostnaderna för huvudförrådet kommer att 
minskas eftersom det kommer att frigöras mycket tid i och med att personalen inte längre behöver 
förflytta felskickade artiklar till rätt plats. Det kommer även att innebära att kostnader för 
arkivering kan minskas, dock kommer kostnaden för att göra sig av med de dokument som inte 
längre behöver arkiveras att öka. Förhoppningen är att de kostnadsbesparingar som kommer att 
göras ska bli så stora att det är värt att genomföra dessa förändringar. Eftersom de krav som finns 
på spårbarhet förhoppningsvis kommer att efterlevas i och med att det kommer att stå vilka 
artiklar som är respektive inte är medicintekniska kommer det att vara mycket värt att genomföra 
dessa förändringar. Därför bör företaget ändå fundera över att genomföra detta även om 
kostnaderna blir lika stora som besparingarna.  

Även om mottagningsdokumenten skulle ändras är detta ingen garanti för att artiklar skickas rätt 
men om den varierande beläggningen dessutom åtgärdas kommer troligtvis personalen i 
godsmottagningen att bli mer uppmärksamma och då förhoppningsvis skicka artiklarna rätt. Det 
bör även tilläggas att mottagningsdokumenten ibland kan hjälpa personalen i sökandet efter 
saknat material och om inte mottagningsdokumenten skulle arkiveras längre skulle sökandet efter 
material i en del fall försvåras. Då sökandet efter saknat material är något som bör elimineras, 
vilket diskuteras närmare i avsnitt 8.1.7 – Saknas material, bör ovanstående resonemang inte vara 
ett skäl till att arkivera mottagningsdokumenten om en arkivering inte är nödvändig. 

Materialflödet inte angivet på mottagningsdokumentet 
I dagsläget upplevs det inte som något större problem att det inte står på mottagningsdokumentet 
vart artiklarna ska förflyttas efter det att de har blivit godkända i mottagningskontrollen. 
Anledningen till detta är att personalen i mottagningskontrollen har en så pass god 
produktkännedom att de i de flesta fall vet vart färdigkontrollerade artiklar ska förflyttas. På 
grund av detta har avsaknaden av materialflödet på mottagningsdokumentet inte tagits med som 
en orsak i problemanalysens orsak-verkan-diagram, men rapportförfattarna anser att detta i 
framtiden kan bli en bidragande faktor till att artiklar skickas fel. Om någon annan person skulle 
börja arbeta i mottagningskontrollen skulle det ta lång tid innan denna person fick samma 
produktkännedom som befintlig personal och för att undvika att artiklar då skickas fel borde det 
stå på mottagningsdokumentet vart artiklarna ska förflyttas efter mottagningskontrollen. Detta 
skulle även vara till hjälp för den befintliga personalen då det trots god produktkännedom är lätt 
att missta sig vart artiklarna ska förflyttas. Ytterligare ett skäl till att det är nödvändigt att 
mottagningsdokumentet visar vart artiklarna ska förflyttas efter mottagningskontrollen är att 
fabrikslayouten kommer att förändras. I och med detta kommer det med stor sannolikhet att 
skickas fler artiklar direkt till monteringslinorna vilket innebär att det kommer att finnas fler 
lagerplatser än idag dit artiklar ska förflyttas. En sådan förändring skulle medföra att det blir 
svårare att veta vart artiklar ska förflyttas och det är då mycket viktigt att adresseringen står på 
mottagningsdokumentet för att undvika att artiklar skickas fel.  
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Rekommendation 
För att kunna införa hela materialflödet på mottagningsdokumentet har det konstaterats att det 
krävs en anpassning i affärssystemet. En sådan anpassning är väldigt kostsam och det har därför 
beslutats att det i dagsläget inte kommer att göras någon anpassningsansökan på detta. Det kan 
dock konstateras att det är ett stort slöseri med tid och arbete när artiklar skickas fel. För att 
undvika att artiklar skickas fel går det att titta i affärssystemet vart en artikel ska förflyttas, men 
då det finns ett mottagningsdokument som följer med artiklarna i materialflödet skulle mycket tid 
kunna sparas genom att titta på mottagningsdokumentet istället för att behöva gå in i 
affärssystemet. Det rekommenderas därför, trots ovan nämnda beslut, att det lämnas in en 
anpassningsansökan för affärssystemet för att få in artiklarnas materialflöde på 
mottagningsdokumenten.  

Rekommendationens påverkan 
Om det görs en anpassning i affärssystemet kommer detta att påverka de administrativa 
kostnaderna negativt genom en stor engångskostnad. Med utgångspunkt från denna 
engångskostnad måste PartnerTech bedöma om de tycker att det är värt att artiklar skickas rätt 
med en gång och att det ska vara enkelt att se vart artiklar ska förflyttas. Då det kommer att ske 
en förändring i och med den nya fabrikslayouten kommer det med stor sannolikhet att skapas 
flera lagerplatser att skicka artiklar till och då kommer det att bli svårare att med dagens 
produktkännedom veta vart artiklar ska skickas. I och med ändringen av fabrikslayouten kommer 
det förhoppningsvis att finnas mer utrymme för en investering gällande en anpassning i 
affärssystemet eftersom förutsättningarna då kommer att förändras. 

8.1.5 Förslag på lagerplats för pallar 
Då den funktion som finns i affärssystemet för att föreslå lagerplatser till pallar inte fungerar 
bortser personalen från detta system och letar istället manuellt upp en lämplig lagerplats. Detta 
har således utvecklats till ett kroniskt problem där arbetet sker på en accepterad nivå snarare än 
på en möjlig nivå. Om företaget skulle få detta system att fungera skulle inlagringen av pallar gå 
fortare vilket skulle vara ett steg i rätt riktning till att klara av att hålla de planerade interna 
ledtiderna. Om detta system sedan skulle införas vid inlagring av lådor i hyllställagen kommer 
arbetet med inlagring även där att fungera bättre. Detta införande kan dock inte ske så länge flera 
artikelnummer lagerläggs på en och samma lageradress, se avsnitt 8.2.6.  

Det har i problemanalysen framkommit att PartnerTech har gjort ett försök till att lösa detta 
problem så att affärssystemet i fortsättningen ska föreslå tomma och existerande lagerplatser vid 
inlagring av pallar. Detta tyder på att företaget har uppmärksammat detta kroniska problem och 
att de vill utveckla och förbättra sin verksamhet.  

Rekommendation 
I problemanalysen nämndes det att detta problem inte har högsta prioritet i dagsläget vilket enligt 
materialhanteringsteknikern beror på att det finns andra problem som är viktigare att lösa. 
Rapportförfattarna instämmer till viss del i att andra problem bör prioriteras före detta problem 
men det är viktigt att detta problem inte glöms bort. Om det tar lång tid innan detta problem 
återupptas är det mycket troligt att detaljer rörande detta problem glöms bort och ju längre 
företaget väntar desto svårare blir det då att lösa problemet. Det kan till och med bli så att 
problemet återgår till att bli ett kroniskt problem och då har de resurser som redan lagts ner på att 
lösa detta problem inte varit till någon nytta. Det rekommenderas därför att PartnerTech 
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dokumenterar det som har gjorts hittills och att de även lägger upp en planering för hur och när 
de ska arbeta med detta problem framöver.  

Rekommendationens påverkan 
Om detta problem skulle lösas kommer inlagringstiden för pallar att minska, det vill säga 
personalen kommer att hinna med mer under samma tid som tidigare, vilket gör att 
lagerföringskostnaderna kommer att minska. Det kommer dock att krävas en del arbete med 
affärssystemet för att kunna lösa detta problem vilket gör att de administrativa kostnaderna 
kommer att öka betydligt. 

8.1.6 Kvalitetsbrister 
Arbetet med kvalitetsbrister är en icke värdeskapande aktivitet som är mycket tidskrävande och 
borde därför elimineras. Kvalitetsbrister är ett mycket leverantörsberoende problem och eftersom 
PartnerTech har ungefär 500 leverantörer innebär elimineringen av kvalitetsbrister ett omfattande 
arbete.  Om antalet leverantörer minskas blir det färre företag att upprätthålla ett samarbete med 
och dessutom kan PartnerTech även sätta större krav på sina leverantörer eftersom PartnerTech 
då blir en större kund. Det gäller att ha en tydlig och bra kommunikation med sina leverantörer 
för att bland annat undvika feltolkningar av ritningar samt andra missförstånd som kan leda till 
kvalitetsbrister.  

Rekommendation 
Rapportförfattarna rekommenderar att PartnerTech fortsätter sitt arbete med reklamationer och 
samtidigt arbetar för att bli tydligare i kommunikationen med sina leverantörer. PartnerTech bör 
arbeta för att få leverantörerna att säkerställa att leveranserna håller rätt kvalitet. Om PartnerTech 
fortsätter att minska antalet leverantörer får de på så sätt större förhandlingskraft och kan därmed 
ställa högre krav på sina leverantörer. Om det sker mycket kvalitetsbrister från en och samma 
leverantör bör det undersökas var den bristande länken mellan PartnerTech och leverantören 
finns. Åtgärdas inte kvalitetsbristerna trots bättre samarbete och kommunikation bör PartnerTech 
undersöka om det finns alternativa leverantörer. 

För att ställa högre krav på sina leverantörer rekommenderas att PartnerTech i så stor 
utsträckning som möjligt undviker att genomföra allkontroll på icke godkända inleveranser. 
PartnerTech bör inte heller utföra någon ombearbetning på inleveranser som inte uppfyller 
kvalitetskraven utan dessa leveranser ska skickas tillbaka till leverantören. Anledningen till detta 
är att leverantören inte enbart ska kunna stå för kostnaderna utan även uppleva det arbete som 
krävs för att upprätthålla kvaliteten. Om leverantörerna vet att de kommer att få tillbaka 
leveranser som inte är godkända blir de medvetna om att de måste leverera rätt från början för att 
inte behöver planera om sin produktion för att ombearbeta felaktiga artiklar. Om 
ombearbetningen istället sker hos PartnerTech finnas risken att leverantörerna omedvetet får en 
trygghet i att PartnerTech ordnar ombearbetningen bara leverantören står för kostnaderna.  

Rekommendationens påverkan 
Om PartnerTech arbetar för att få en bättre kommunikation med sina leverantörer skulle detta 
kräva en hel del administrativa kostnader. Dessa kostnader skulle förhoppningsvis sparas in på att 
mycket missförstånd och andra händelser som till exempel transportskador skulle undvikas.  

Om PartnerTech följer rapportförfattarnas rekommendationer om att undvika genomförandet av 
allkontroll och inte utföra någon egen ombearbetning av inleveranser som inte blivit godkända 
kan detta medföra att monteringen måste senareläggas och att PartnerTechs kunder då får vänta 
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på sina produkter. Däremot kommer den tid som läggs ner på allkontroll och ombearbetning att 
frigöras och dessutom kan detta medföra att leverantörerna i fortsättningen blir mer noggranna 
med att leverera artiklar med rätt kvalitet. Om PartnerTech kan kommunicera bättre med sina 
leverantörer i fortsättningen kommer det förhoppningsvis inte att uppstå så många fall där 
ombearbetning eller allkontroll måste tillämpas och därmed skulle de interna ledtiderna kunna 
hållas bättre. 

8.1.7 Tidskrävande plockning via plocklista 
Ur problemanalysen har det identifierats ett flertal olika moment som kan effektiviseras i 
plockningen med plocklista. Nedan diskuteras vart och ett av dessa moment. 

Manuell sortering av etiketter 
Enligt personalen i huvudförrådet skrivs nu etiketterna till plocklistorna ut i rätt ordning och 
ingen sortering behöver längre göras. Detta problem är något som har lösts under 
examensarbetets gång och därför ges inget lösningsförslag på detta. 

Måste avemballera material 
Många artiklar, speciellt från en leverantör i Polen, är som tidigare nämnt mycket emballerade. 
Eftersom det i många fall handlar om artiklar som varken är känsliga för repor eller vibrationer är 
en sådan noggrann emballering slöseri med både tid och resurser.  

Rekommendation 
Diskussioner och rekommendationer angående emballering av artiklar presenterades närmare i 
avsnitt 8.1.2 – Ankommet gods är mycket emballerat. Om denna onödiga emballering elimineras 
skulle dubbelarbete kunna undvikas och därmed skulle ett steg i rätt riktning tas till att möjliggöra 
en ledtidsreduktion för plockningen. Ytterligare en rekommendation som rapportförfattarna ger är 
att all uppackning av artiklar bör ske i godsmottagningen. Detta skulle innebära att mer kapacitet 
måste frigöras till godsmottagningen men i gengäld skulle plockningen gå fortare och dessutom 
skulle risken för kvalitetsproblem minimeras eftersom uppackning av artiklar då inte skulle ske i 
närheten av andra artiklar och därmed riskera skador genom elektrostatisk urladdning.  

Lång plockrunda 
Ur problemanalysen kan det konstateras att hyllställagen i huvudförrådet står i en sådan 
nummerordning att plockrundan blir betydligt längre än nödvändigt vilket är ett stort slöseri med 
både tid och arbete då personalen måste gå flera gånger fram och tillbaka i hyllgångarna. 
Antingen krävs det att optimeringsfunktionen i affärssystemet som sorterar plockordningen 
förändras eller att hyllorna numreras om. Även det feldefinierade lagret i affärssystemet bidrar till 
att plockrundan blir längre än nödvändigt. 

Rekommendation 
För att minimera plockrundan rekommenderar rapportförfattarna att PartnerTech undersöker vad 
det skulle kosta att få lagret rätt definierat i affärssystemet. PartnerTech bör även numrera om 
hyllorna i huvudförrådet snarare än att ändra den optimeringsfunktion i affärssystemet som 
sorterar plockordningen, detta för att lösa problemet från grunden. Om hyllorna omnumreras bör 
de numreras så att plockrundan ser ut som Figur 8-1 visar där pilarna symboliserar plockrundan. 
Plockrundan bör starta vid hylla ett där hyllsektionerna ska vara numrerade i stigande ordning 
från vänster till höger. Därefter ska plockrundan svänga runt hörnet och fortsätta på hylla två där 
hyllsektionerna ska vara numrerad i stigande ordning från höger till vänster. 
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Figur 8-1 Minimerad plockrunda genom rätt princip för nummerordning 

För att plockrundan ska fungera som i figuren ovan och därmed minimeras krävs förutom en 
omnumrering av hyllorna även att lagret blir rätt definierat i affärssystemet. 

Rekommendationens påverkan 
Det finns en risk att den administrativa kostnaden för att definiera lagret rätt i affärssystemet blir 
hög, men detta är något som är nödvändigt om plockrundan ska kunna minimeras. Arbetet med 
att numrera om hyllorna i huvudförrådet skulle i dagsläget vara mycket krävande då det skulle 
krävas att hyllorna antingen förflyttas eller numreras om. Det senare alternativet skulle innebära 
många lagerflyttar av artiklar och nya etiketter till hyllnumreringen. Om en flytt av huvudförrådet 
skulle ske vid förändringen av fabrikslayouten skulle detta vara ett utmärkt tillfälle att ställa 
hyllorna i rätt nummerordning vilket skulle medföra att inga kostnader skulle behöva läggas ner 
på omnumrering av hyllorna. De kostnader som då skulle uppkomma är administrativa kostnader 
för att planera hur hyllorna ska ställas för att uppnå en bra nummerordning. Om det är möjligt att 
få hyllorna i huvudförrådet att stå i rätt nummerordning och definiera lagret rätt i affärssystemet 
skulle plockrundan minimeras vilket skulle innebära stora reduceringar i plocktid. 

Saknas material 
Det har ur problemanalysen framkommit ett flertal olika grundorsaker till varför det ibland 
saknas artiklar vid plockning. Om artiklar saknas beror det antingen på dålig saldoriktighet i 
lagret, att fel lageradress har angetts vid inlagring eller att personalen har ställt tillbaka en låda på 
fel lageradress. Anledningen till att personalen i huvudförrådet vid inlagring av artiklar ibland 
skriver in en felaktig lageradress i affärssystemet beror på att de antingen har läst av fel på 
hyllornas uppmärkning eller att de har skrivit av fel vid inmatningen i affärssystemet. Detta är 
något som lätt kan undvikas genom att använda en scanner vid inmatning av lageradresser och 
detta diskuterades närmare i avsnitt 8.1.2 – Manuell inmatning i affärssystemet. Anledningen till 
att personalen i huvudförrådet inte alltid ställer tillbaka en låda med artiklar där de tog den är för 
att personalen inte har någon rutin för hur de ska veta var en låda stod om den tagits ut från sin 
lagerplats. 

Det faktum att artiklar saknas är tillfälliga problem där personalen för varje gång det uppkommer 
måste förvissa sig om vad som har hänt och var de saknade artiklarna finns. Dessa tillfälliga 
problem är ofta återkommande och i en del fall tar det många timmar innan artiklarna hittas vilket 
är slöseri med både tid och arbete. Även i de fall då det går relativt snabbt att hitta de saknade 
artiklarna är detta förfarande fortfarande slöseri med tid och arbete. Anledningen till att artiklar 
återkommande saknas är att grundorsakerna till problemet inte har lösts utan endast symptomen.  
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Lösningsförslag 
För att undvika att artiklar ställs tillbaka på fel lagerplats bör en rutin för märkning av lagerplats 
utformas. Om personalen i huvudförrådet skulle märka ut den lagerplats där de tar en låda skulle 
de sedan lättare hitta tillbaka till den rätta lageradressen och därmed undvika att det saknas 
material senare vid plockningen. Utmärkningen skulle exempelvis kunna ske med någon form av 
flagga eller klämma som personalen kan placera på den lagerplats som ska markeras. Denna 
flagga eller klämma ska vara lätt att ha med sig i fickan och ha olika färg eller utformning för 
varje person för att undvika att förväxling sker. 

Det rekommenderas att personalen blir involverade i att hitta en lösning till att artiklar ställs 
tillbaka på fel lagerplats. Det är inte säkert att rapportförfattarnas förslag på någon form av flagga 
eller klämma skulle vara det lösningsförslag som personalen föredrar. Arbetet med att ta fram ett 
lösningsförslag bör ske genom att materialhanteringschefen samlar personalen och förklarar vad 
problemet är och varför det är viktigt att lösa det. Efter att möjliga lösningar har diskuterats bör 
personalen få maximalt en vecka på sig att fundera över dessa och eventuellt komma med nya 
förslag. Därefter bör personalen återsamlas för att diskutera alla föreslagna lösningar innan de 
slutligen bestämmer sig för en lösning. Även problemet med att huvudförrådet har dålig 
saldoriktighet bör tas upp och diskuteras med alla involverade för att komma fram till en lösning. 
Det är viktigt att personalen involveras i förbättringsarbetet eftersom det är de som ska använda 
dessa rutiner och det är därför viktigt att personalen tror på lösningsförslagen för att de ska vilja 
testa och ge lösningarna en chans.  

Lösningsförslagens påverkan 
Genom att samla all berörd personal för att arbeta fram lösningsförslag på problemen att artiklar 
ställs tillbaka på fel lagerplats och att lagersaldot är dåligt kommer kostnaden för framtagningen 
av lösningsförslag att bli högre än om endast en eller ett par personer skulle arbeta fram 
lösningsförslag. Fördelen med detta kommer dock att vara att all personal blir involverad och 
därmed kommer att känna att de kan påverka sitt arbete. Förhoppningsvis kommer personalen 
även att bli mer motiverad till att använda sig av den lösning som tas fram. 

Detta lösningsförslag kommer att ge en negativ påverkan på hanteringskostnaderna. Utöver den 
tid som kommer att läggas ner på att ta fram lämpliga lösningsförslag kommer även kostnader 
behöva läggas på införskaffandet av exempelvis ovan nämnda flagga eller klämma. Sådana enkla 
lösningar på problemen kommer inte att medföra några stora investeringar utan endast mindre 
engångskostnader vilket snabbt skulle kunna sparas in på att material inte längre skulle saknas i 
samma utsträckning och därmed skulle mycket tid och arbete kunna frigöras. 
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8.1.8 Dubbel dokumentation 
I problemanalysen konstaterades det att det är nödvändigt att både skriva ner lageradressen på 
mottagningsdokumentet och att mata in den i affärssystemet. Eftersom denna dubbla 
dokumentation är något som måste utföras gäller det att förenkla denna aktivitet så mycket som 
möjligt för att kunna genomföra tidsbesparingar. En förenkling som kan göras är att införa en 
scanner för inmatning av lageradressen direkt i affärssystemet. Detta medför inte att personalen 
kan undvika att skriva ner lageradressen på mottagningsdokumentet men det gör att risken för 
felaktig inmatning kan undvikas och att inmatningen går snabbare. Införande av scanner för 
inlagring i huvudförrådet är något som företaget idag jobbar med och detta diskuterades närmare 
i avsnitt 8.1.2 – Manuell inmatning i affärssystemet.  

Eftersom det inte finns något krav på spårbarhet för de artiklar som inte är medicintekniska är 
arkiveringen av mottagningsdokumenten något som skulle vara möjligt att undvika. Genom att 
ange på mottagningsdokumenten vad det är för slags artikel, medicinteknisk eller inte 
medicinteknisk, skulle förhoppningsvis mottagningsdokumenten för de artiklar som inte är 
medicintekniska inte behöva arkiveras. Rapportförfattarna rekommenderar därför att PartnerTech 
ska undersöka om det är möjligt att ange denna information på mottagningsdokumenten. Detta 
diskuterades närmare i avsnitt 8.1.4 – Information saknas på mottagningsdokumenten.  

8.1.9 Långa förflyttningar 
Ur problemanalysen framkom att PartnerTech arbetar med att förändra fabrikslayouten i syfte att 
undvika långa förflyttningar. Långa förflyttningar är en av de sju slöserierna och bör därför 
elimineras i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att ständigt arbeta för att reducera 
interna transporter. 

Rekommendation 
För att undvika onödiga förflyttningar bör PartnerTech utforma ett materialflöde där det undviks 
att artiklar förflyttas fram och tillbaka i materialflödet. Detta sker idag för de artiklar som ska 
mottagningskontrolleras och därför rekommenderar rapportförfattarna att mottagningskontrollen 
flyttas så att den placeras mellan godsmottagningen och huvudförrådet. Detta skulle medföra att 
artiklar som ska mottagningskontrolleras inte får en onödigt lång väg genom materialflödet. 
Denna aspekt är något som PartnerTech bör ha i åtanke när den nya fabrikslayouten arbetas fram.   

Rekommendationens påverkan 
Om PartnerTech väljer att följa rapportförfattarnas rekommendationer medför detta att 
mottagningskontrollen måste flyttas vilket innebär en flyttkostnad samt administrativa kostnader 
för planering och utformning av den nya layouten. En sådan flytt kommer dock att medföra att 
artiklar och personal får kortare sträckor att förflyttas, det vill säga att icke värdeskapande 
moment i form av onödigt långa förflyttningar undviks, och detta skulle leda till mycket 
tidsbesparingar. 
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8.2 Materialhantering 
En effektiv materialhantering är viktig eftersom både kostnader och leveransservice påverkas av 
hur hanteringen av material sker. Om många av de identifierade problemen inom PartnerTechs 
materialhantering skulle lösas skulle detta även kunna leda till att de interna ledtiderna skulle 
påverkas på ett positivt sätt. Nedan presenteras lösningsförslag och rekommendationer för att 
förbättra PartnerTechs materialhantering. 

8.2.1 Sekretessbelagt 
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8.2.3 Emballage på ESD-skyddade områden 
Anledningen till att emballage tas in på ESD-skyddade områden är för att undvika 
hanteringsskador på känsliga artiklar. För att åtgärda detta problem bör känsliga artiklar 
emballeras i ESD-säkert emballage antingen direkt hos leverantör eller genom ompaketering hos 
PartnerTech. Detta diskuterades närmare i avsnitt 8.1.2 – Ankommet gods är mycket emballerat. 
Dessutom bör personalen i materialhanteringen bli mer medveten om hur känsliga artiklar ska 
hanteras för att kunna avemballera och hantera dessa på ett säkert sätt, se avsnitt 8.2.4.  

Om det i framtiden kommer att bli klart och tydligt vilka artiklar som är känsliga för hantering 
och om dessa artiklar kommer att vara emballerade i ESD-säkert material från leverantörerna 
kommer förhoppningsvis materialhanteringen att underlättas. Detta skulle troligtvis leda till att 
endast avemballerade artiklar eller artiklar med ESD-säkert emballage skulle tas in på 
monteringsytorna vilket innebär att risken för kvalitetsskador skulle reduceras. 

8.2.4 Förstörda artiklar 
Ur problemanalysen har det framkommit att artiklar ibland förstörs på grund av att personalen 
inte vet hur en del artiklar ska hanteras. Då personalen inte alltid vet vilka artiklar som är 
känsliga och inte heller hur en del känsliga artiklar ska hanteras vet de inte om de ska 
avemballera artiklar och detta kan enligt problemanalysen vara en orsak till att emballage tas in 
på ESD-skyddade områden.  

Lösningsförslag 
Utöver det som rekommenderades i avsnitt 8.1.2 – Ankommet gods är mycket emballerat, att 
känsliga artiklar ska paketeras i ESD-säkert emballage direkt hos leverantören, rekommenderar 
rapportförfattarna även att det ska anges på en artikels etikett om det är en artikel med speciella 
hanteringskrav. Det bör då även finnas information om på vilket sätt en artikel ska hanteras 
varsamt. En sådan information kan ges genom olika ord som sammanfattar 
hanteringsinstruktionerna och skrivs ut på artiklarnas etiketter. Olika ord ska ha olika innebörd 
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och personalen ska genom att läsa ordet veta hur en artikel ska hanteras. Exempelvis ska 
personalen veta att en artikel inte får hanteras utan skyddshandskar om ordet ”handskar” står på 
etiketten eller att en artikel inte tål något större tryck om ”skör” står på etiketten. Om det inte 
finns något ord utskrivet på etiketten ska det heller inte finnas något hanteringskrav på artikeln.  

Då en artikels etiketter skrivs ut vid ankomstregistreringen skulle personalen i godsmottagningen 
därmed se om en artikel har hanteringskrav eller inte. Rapportförfattarna rekommenderar därför 
att all uppackning av artiklar ska ske i godsmottagningen för att undvika att elektrostatisk 
urladdning skadar närliggande artiklar. Om artiklar packas upp i huvudförrådet är risken stor att 
närliggande ESD-känsliga artiklar tar skada då artiklar i hyllställagen lagerläggs så nära varandra 
som möjligt för att minimera lagerytan. 

Utöver att införa information på etiketter om hur en artikel ska hanteras rekommenderar även 
rapportförfattarna att det ska undersökas om de hanteringsinstruktioner som finns idag måste 
förtydligas i en del fall. Det bör således stå på hanteringsinstruktionen hur en artikel ska hanteras 
och inte enbart att en artikel ska hanteras varsamt. Det bör även undersökas om det finns artiklar 
som bör ha hanteringsinstruktioner men som idag inte har några.  

Lösningsförslagets påverkan 
Ovan nämnda kodning av hanteringsinstruktionerna skulle medföra en administrativ 
engångskostnad för arbetet med att omforma etiketterna. Dessutom skulle administrativa 
kostnader uppkomma i och med det arbete som måste läggas ner på att bestämma vilka artiklar 
som ska ha vilken kodning, hitta lämpliga ord för olika hanteringskrav och sedan införa 
kodningen i affärssystemet. Det kommer även att krävas en kortare utbildning av personalen i 
materialhanteringen för att de ska förstå syftet med denna kodning och även kunna tyda 
hanteringskraven. Genom denna kodning kommer hanteringsinstruktioner följa med artikeln vid 
inlagring och detta kommer att medföra att personalen i materialhanteringen kan packa upp 
artiklar utan att vara oroliga för att dessa ska gå sönder eller hanteras ovarsamt vid uppackning, 
inlagring eller plockning. 

8.2.5 Höga krav på icke medicintekniska artiklar 
Ur problemanalysen framkom det att även mottagningsdokumenten för de artiklar som inte är 
medicintekniska måste arkiveras trots att de inte har något krav på spårbarhet. Detta onödiga 
moment diskuterades närmare i avsnitt 8.1.4 – Information saknas på mottagningsdokumenten 
där det gavs ett lösningsförslag på hur arbetet med denna eliminering bör gå till. Om det skulle gå 
att undvika arkivering av mottagningsdokumenten för de artiklar som inte är medicintekniska 
skulle ett onödigt moment kunna elimineras. Detta skulle dock leda till att en ny rutin skulle 
behöva införas för dessa artiklar och därmed skulle alla artiklar i huvudförrådet inte längre 
behandlas på samma sätt.  

Rekommendation 
Det rekommenderas således att PartnerTech ska arbeta för att ingen arkivering av 
mottagningsdokumenten ska behöva ske för de icke medicintekniska artiklarna. Om detta skulle 
kunna elimineras gäller det för materialhanteringschefen att vara mycket tydlig med 
informationen till personalen i huvudförrådet för att undvika förändringsmotstånd mot 
implementeringen av den nya rutin som kommer att skapas. Det är viktigt att personalen förstår 
innebörden av förändringen, varför den sker och vad den leder till. I detta fall är det även viktigt 
att tydliggöra skillnaden mellan de båda rutinerna och få personalen att förstå att det fortfarande 
är väldigt viktigt att mottagningsdokumenten arkiveras för de medicintekniska artiklarna. 
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Rekommendationens påverkan 
Då det kommer att behövas en ny rutin om arkivering av mottagningsdokumenten för de icke 
medicintekniska artiklarna elimineras kommer en administrativ engångskostnad att uppstå. 
Denna kostnad bör dock bli relativt liten och snabbt kunna sparas in i och med de tidsbesparingar 
som kommer att ske då mottagningsdokumenten för de icke medicintekniska artiklarna inte 
längre behöver arkiveras. 

8.2.6 Flera artikelnummer per lageradress 
I problemanalysen konstaterades det att affärssystemet inte kan föreslå en lämplig lagerplats för 
de artiklar som ska inlagras i hyllställagen eftersom det lagerläggs flera artikelnummer per 
lageradress. För att lösa detta problem krävs det att hyllfack införs. 

PartnerTech arbetar idag med att utforma etiketter med streckkoder på varje lagerplats så att en 
scanner ska kunna användas vid inlagring och plockning. Det har konstaterats att en noggrannare 
scanner måste införskaffas i och med att etiketterna skulle sitta alltför nära varandra vid 
införandet av hyllfack och då inte klara av att scannas på långt avstånd med befintlig scanner. Då 
en sådan noggrannare scanner är kostsam har företaget tagit beslut om att i dagsläget inte införa 
hyllfack. 

Rekommendation 
Rapportförfattarna rekommenderar att PartnerTech först och främst arbetar med att få systemet 
med att använda en scanner vid inlagring och plockning att fungera. När företaget har testat detta 
system på en eller ett par hyllsektioner och fått det att fungera bör diskussionerna kring att införa 
hyllfack tas upp igen och vilka möjligheter som finns för att lösa detta på ett effektivt sätt. Det är 
viktigt att det arbete som hittills gjorts gällande hyllfack dokumenteras för att detaljer kring detta 
arbete inte ska glömmas bort. Dessutom bör företaget utforma en planering för hur och när de ska 
arbeta med detta problem i ett senare skede. PartnerTech bör dessutom ha i åtanke hur 
huvudförrådet kommer att vara uppbyggt i och med den nya fabrikslayouten eftersom det då kan 
skapas nya förutsättningar som kan påverka beslutet huruvida hyllfack ska införas eller inte.  

Rekommendationens påverkan 
Om hyllfack införs i hyllställagen skulle stora fördelar kunna uppnås vid inlagring av lådor. 
Genom att ha hyllfack skulle det möjliggöras att affärssystemet skulle kunna föreslå lediga 
lagerplatser vid inlagring i hyllställagen och därmed skulle personalen inte behöva leta upp en 
lämplig lagerplats manuellt. Detta skulle spara tid vid inlagringen och om affärssystemet 
dessutom skulle kunna föreslå lämpliga lagerplatser anpassade efter de specifika lådstorlekarna 
skulle det även bli lättare att inlagra lådorna på en anpassad lagerplats. Detta diskuteras vidare i 
avsnitt 8.2.7. 

Vid införandet av hyllfack skulle fler etiketter till lagerplatserna behövas och dessutom skulle en 
ny scanner behöva införas. Denna kostnad skulle dock vara en engångskostnad som skulle leda 
till kortare inlagringstid och därmed en möjlighet att reducera ledtiden för detta moment. 
Dessutom skulle risken att fel material plockas, på grund av att flera olika artikelnummer 
lagerläggs på en och samma lagerplats, kunna elimineras. 
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8.2.7 Oanvänd yta i hyllställagen 
Den oanvända yta som finns i hyllställagen på grund av att lådor inte inlagras på en lagerplats 
som är anpassad efter den specifika lådstorleken är slöseri med yta och bör därför elimineras. 

Rekommendation 
Eftersom det diskuteras en eventuell flytt av huvudförrådet i samband med att fabrikslayouten 
förändras rekommenderar rapportförfattarna att PartnerTech vid denna flytt lägger tid och 
resurser på att anpassa hyllställagen efter de olika lådstorlekarna. I samband med denna flytt bör 
lådorna inlagras på lagerplatser som är anpassade efter de specifika lådstorlekarna. Det är viktigt 
att det ges tillräckligt med tid och resurser till detta arbete så att det inte slutar som vid 
föregående flytt av huvudförrådet då det inte lades tillräckligt med tid på att lagerlägga lådorna så 
att luften i hyllställagen komprimerades. Även om det sedan dess har påbörjats ett arbete med att 
flytta lådorna till anpassade lagerplatser är detta mycket mer tidskrävande att göra i efterhand och 
bör således göras i samband med en flytt av huvudförrådet eller i samband med införandet av 
etiketter på lagerplatserna. 

Vid uppbyggnaden av huvudförrådet vid en eventuell flytt rekommenderas att de olika 
hyllställagen delas upp så att de hyllställage som är anpassade efter en specifik lådstorlek står 
tillsammans. En hyllas hyllsektioner bör således endast bestå av ett och samma hyllavstånd. På så 
sätt blir det lättare för personalen att veta i vilka hyllor de ska inlagra en specifik lådstorlek i och 
med att personalen idag manuellt letar upp en lämplig lagerplats.  

Om huvudförrådet inte kommer att flyttas då fabrikslayouten ändras rekommenderar 
rapportförfattarna att ett arbete påbörjas med att flytta de lådor som inte är inlagrade på 
lagerplatser anpassade efter den specifika lådstorleken. Detta arbete bör företaget avsätta tid och 
resurser till då det skulle leda till att förrådsytan skulle kunna komprimeras. 

Det är viktigt att kontinuerligt upprätthålla inlagring på anpassade lagerplatser och för detta krävs 
tydliga skriftliga arbetsbeskrivningar så att personalen i huvudförrådet vet hur de ska gå tillväga 
då de ska inlagra lådor. I dagsläget sker all kommunikation vad gäller arbetsbeskrivningar 
muntligt men det är viktigt att dessa även finns nedskrivna i verksamhetssystemet så att inga 
missförstånd sker. Rapportförfattarna rekommenderar därför att ansvarig chef bör utforma dessa 
arbetsbeskrivningar och i detta fall är det således materialhanteringschefen som bör skriva 
arbetsbeskrivningar för hur inlagring ska gå till. I dessa arbetsbeskrivningar ska det tydligt 
framgå att inlagring av lådor ska göras på en lagerplats som är anpassad efter den specifika 
lådstorleken. Det är även viktigt att informera personalen i huvudförrådet och vara tydlig med 
varför det är så viktigt att inlagra på det sättet och vilka fördelar som det ger. 
Materialhanteringschefen måste också se till att det finns tillräckligt med hyllställage anpassade 
efter de olika lådstorlekarna så att det alltid finns en anpassad lagerplats ledig vid inlagringen. De 
nya rutinerna bör följas upp så att inlagringen sker som den ska och att personalen har tid till att 
inlagra på rätt sätt. Uppföljningen kan till exempel göras genom att materialhanteringschefen 
visar sitt engagemang och frågar personalen i huvudförrådet hur de tycker att de nya rutinerna 
fungerar. 

Arbetet med att inlagra lådor på anpassade lagerplatser skulle underlättas om affärssystemet 
föreslog en lagerplats anpassad efter den specifika lådstorleken. 
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Rekommendationens påverkan 
Om huvudförrådet görs om så att den oanvända ytan elimineras, det vill säga om alla lådor 
lagerläggs på en anpassad lagerplats, skulle förrådsytan kunna komprimeras väldigt mycket. Den 
oanvända ytan som finns idag gör att lagringseffektiviteten inte maximeras så mycket som är 
möjligt. Lagringseffektivitet är en avvägning mot hanteringseffektivitet men i detta fall skulle 
inte hanteringseffektiviteten påverkas av att lagringseffektiviteten förbättrades. I och med att 
förrådsytan skulle komprimeras skulle lagringseffektiviteten förbättras och därmed skulle 
lagringskostnaderna minska. En annan fördel med en komprimerad förrådsyta är att de avstånd 
som personalen måste förflytta sig vid inlagring och plockning skulle minska. Det sker i 
dagsläget således onödiga förflyttningar i huvudförrådet i och med att lagerläggningen inte är 
optimal och då onödiga förflyttningar är en av de sju slöserierna bör detta elimineras. 

Om förändringen av huvudförrådet inte skulle göras i samband med en flytt skulle 
lagerhållningskostnaden för att lagerlägga alla lådor på anpassade lagerplatser bli väldigt hög. 
Denna kostnad bör avvägas mot de besparingar som kan göras i och med en komprimerad 
förrådsyta. PartnerTech bör dock tänka på att detta är ett kroniskt problem som inte kommer att 
försvinna av sig själv och gör PartnerTech inget åt detta kommer detta att fortsätta vara ett 
problem som skapar onödigt långa förflyttningar vilket är både tidskrävande och kostsamt. 

8.2.8 Krav på kontroll 
Kapacitetsbesparingar kan genomföras om det finns och om det går att identifiera de artiklar som 
idag kontrolleras trots att det inte är nödvändigt. En stor andel av de artiklar som 
mottagningskontrolleras är dock medicintekniska artiklar med QSR-krav vilket innebär att dessa 
artiklar måste mottagningskontrolleras.  

Det går även att konstatera från problemanalysen att kvalitetsbrister lätt kan uppstå i monteringen 
om inte tillräcklig kontroll har skett. Istället för att låta sådana artiklar genomgå en 
mottagningskontroll bör PartnerTech arbeta för att få en bra kommunikation med sina 
leverantörer så att sådana kvalitetsbrister inte ska uppstå i fortsättningen. Kvalitetsbrister 
diskuterades närmare i avsnitt 8.1.6. 

Rekommendation 
Rapportförfattarna rekommenderar att det för de icke medicintekniska artiklar som 
mottagningskontrolleras undersöks om det bland dessa finns artiklar som inte har haft några 
kvalitetsbrister under en längre tid. Om sådana artiklar identifieras bör det utvärderas om dessa 
artiklar ska fortsätta att kontrolleras. Detta bör vara ett kontinuerligt arbete och det är viktigt att 
beredare, personal i mottagningskontrollen samt de som arbetar med reklamationer har ett nära 
samarbete. På så sätt kan PartnerTech komma underfund med om det finns artiklar som idag 
kontrolleras trots att det inte är nödvändigt eller om det finns artiklar som egentligen borde 
kontrolleras trots att detta inte sker i dagsläget. 
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8.3 Ständiga förbättringar 
Ur problemanalysen kan det konstateras att PartnerTech inte har någon kapacitet att arbeta med 
förbättringsarbete. Många av de problem som identifierats har varit kända länge utan att företaget 
lagt tid på att försöka lösa dem. En återkommande grundorsak i ett flertal av de identifierade 
problemen är tidsbrist och en vanlig följd av detta har varit att symptomen på problemen lösts 
istället för grundorsakerna. Det är av stor betydelse att både tid och resurser avsätts till att 
förbättra verksamheten annars finns risken att ett förändringsmotstånd uppstår och att 
medarbetarna accepterar de problem och brister som finns. Det är viktigt att arbeta med proaktiva 
förbättringar eftersom många problem då kan undvikas och fördelar i form av minskade 
kostnader kan uppnås. Det är även betydande att hela företaget arbetar tillsammans med ständiga 
förbättringar och att rätt personer väljs för att styra, driva och stödja förbättringsarbetet. Dessa 
personer måste vara insatta, drivande och förtroendeingivande för att förbättringsarbetet ska bli 
framgångsrikt. Genom att kontinuerligt arbeta med förbättringar upptäcks nya problem vilket 
innebär möjligheter att ständigt bli ännu bättre.  

Lösningsförslag 
För att arbeta med ständiga förbättringar föreslås att PartnerTech använder sig av verktyg inom 
kaizen. 5S är ett kaizen-verktyg som PartnerTech har arbetat med tidigare men som runnit ut i 
sanden, men då beslut tagits om att ett nytt försök ska göras med 5S föreslås att PartnerTech 
samtidigt börjar använda flera delar av kaizen-konceptet. 

Då problem löses bäst på den nivå där de uppstått rekommenderas att PartnerTech arbetar dels 
med kaizengrupper och dels med utvecklingsgrupper. Alla anställda ska ta sitt ansvar för 
utvecklingen på företaget och delta i en grupp. Grupperna bör bestå av ett udda antal personer 
och gruppmedlemmarna ska ha koppling till varandra i det dagliga arbetet.   

För att arbeta med ständiga förbättringar rekommenderas att PartnerTech använder sig av 
kaizenlappar och att de är noga med att utvärdera och följa upp förbättringsarbetet. Det är 
dessutom viktigt att motivera medarbetarna så att de engagerar sig i förbättringsarbetet då arbetet 
med ständiga förbättringar ska vara en del av det dagliga arbetet. De olika delarna av kaizen-
konceptet som rekommenderas samt hur PartnerTech ska arbeta med dessa beskrivs närmare 
nedan. 

Kaizengrupper 
Kaizengrupperna ska lösa vardagsproblem och varje grupp bör träffas fem minuter varje morgon 
för att diskutera eventuella problem eller händelser under gårdagens arbete. På så sätt fås en 
snabb återkoppling på arbetet. Dessutom bör varje kaizengrupp ha ett planerat möte varje vecka 
på maximalt 20 minuter. Ansvaret som mötesledare kan roteras i gruppen för att ingen ska känna 
sig tvingad att alltid bära detta ansvar. Mötesledaren ska, förutom att kalla till möte, även leda 
mötet och se till att agendan gås igenom. Under veckomötet bör till exempel följande punkter gås 
igenom: 

• Vad som har hänt under veckan och lärdomar av detta 
• Framgångar och vad som kan göras för att upprepa dessa 
• Genomgång av förbättringsarbetet med kaizenlapparna 
• Nya problem som uppkommit och som bör lösas 
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Om ett identifierat problem har sitt ursprung i en annan avdelning ska mötesledaren ansvara för 
att detta problem skickas vidare till berörd avdelning. 

Utvecklingsgrupper 
Utvecklingsgrupperna ska bestå av de medarbetare som arbetar eller kommer i kontakt med 
företagets övergripande mål. Dessa grupper ska arbeta med det strategiska arbetet och genomföra 
ett långsiktigt utvecklingsarbete mot verksamhetens vision samt sätta mätbara mål för arbetet. 
Utvecklingsgrupperna rekommenderas att ha ett möte varje vecka där strategiska frågor 
diskuteras. Precis som för kaizengrupperna ska utvecklingsgrupperna ha en utsedd mötesledare 
med liknande uppgifter som mötesledarna för kaizengrupperna. 

Kaizenlappar  
Alla identifierade problem ska dokumenteras på kaizenlappar och dessa ska hängas synligt så att 
alla i respektive kaizengrupp och utvecklingsgrupp lätt kan ta del av dessa. Kaizenlapparna ska 
vara vita för kaizengrupperna och gula för utvecklingsgrupperna. I avsnitt 7.7.3 – Fyra spikar på 
väggen beskrivs hur arbetet med kaizenlappar går till. För att tydligt se vart i processen som en 
kaizenlapp befinner sig ska respektive kaizengrupp och utvecklingsgrupp använda sig av fyra 
spikar. Istället för spikar kan en liknande anordning som finns i pärmar användas, se Figur 8-2. 

 
Figur 8-2 Förslag till hur kaizenlapparna kan hängas på väggen 

Det är viktigt att grupperna är uppmärksamma på om ett problem har hängt för lång tid, till 
exempel över tre veckor, på samma spik och då undersöker hur det kommer sig att problemet inte 
har kommit vidare i processen. Det kan vara så att problemet är för stort för att lösas och då 
måste gruppen se till att problemet bryts ner i mindre delproblem som lättare kan lösas. 

När ett problem har identifierats är det viktigt att identifiera och lösa grundorsaken för att 
problemet inte ska återkomma. För att hitta grundorsakerna rekommenderas att verktygen orsak-
verkan-diagram samt Fem varför används. I avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 förklaras hur dessa verktyg 
används. 
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Uppföljning och utvärdering 
Det är viktigt att förbättringsarbetet följs upp och utvärderas för att medarbetarna ska känna att 
den tid och det arbete som de lägger ner på förbättringsarbete leder någonstans. PartnerTech bör 
utse en övergripande förbättringsledare, vars uppgift inte ska vara att utföra kaizenarbetet utan att 
samordna och vara en länk mellan de olika kaizen- och utvecklingsgrupperna. 
Förbättringsledaren ska även följa upp, summera, rapportera och informera om arbetet i de olika 
grupperna. PartnerTech bör dessutom utse en vice förbättringsledare som är fullt insatt i arbetet 
och har möjlighet att ta över vid till exempel en längre tids sjukdom så att arbetet med ständiga 
förbättringar inte avstannar.  

Mötesledarna för kaizen- och utvecklingsgrupperna ska ansvara för att en gång i veckan fylla i 
blanketterna Översikt av kaizenlappar samt Redovisning av kaizenlappar, se Bilaga 2 och 3, och 
se till att dessa kommuniceras till förbättringsledaren. Förbättringsledaren ska sedan summera 
alla gruppers resultat för att på så sätt få en bild över hur verksamheten utvecklas. Blanketten 
Redovisning av kaizenlappar fylls i på det sätt som förklaras i avsnitt 7.7.4. Genom att följa 
kurvorna över identifierade problem och genomförda förbättringar har förbättringsledaren en 
chans att upptäcka en negativ trend mycket tidigt och därmed sätta in motåtgärder redan innan det 
får konsekvenser för verksamheten. Förbättringsledaren ska även ha till uppgift att kommunicera 
uppnådda resultat av förbättringsarbetet till alla medarbetare för att på så sätt stärka 
förbättringskulturen och få medarbetarna att vilja arbeta med förbättringar. 

Engagera och motivera alla i företaget 
Det är viktigt att alla i företaget strävar efter samma mål. För att PartnerTech ska få alla 
medarbetare att engagera sig i ständiga förbättringar och tycka att detta är en viktig del av arbetet 
är det av betydelse att konceptet med kaizen klargörs på ett tydligt sätt. Utbildning ska först 
genomföras hos ledningen och därefter vidare ner i organisationen. Den utsedda 
förbättringsledaren bör samla medarbetarna i mindre grupper och förklara vad kaizen innebär och 
vad arbetet kommer att leda till. Dessutom måste arbetet med hur kaizenlapparna fungerar 
noggrant gås igenom samt hur det dagliga arbetet är tänkt att fungera, till exempel vad som ska 
diskuteras under de dagliga morgonmötena samt under veckomötena. Viktigt att poängtera för 
medarbetarna är även hur uppföljning och utvärdering ska ske. Genom att delge informationen i 
mindre grupper blir informationen mer personlig och det kan vara lättare för medarbetarna att 
känna sig delaktiga samtidigt som det finns mer utrymme för att ställa frågor. 

Några veckor efter införandet av kaizen-konceptet bör förbättringsledaren göra en återkoppling 
och undersöka hur arbetet fungerar i de olika kaizen- och utvecklingsgrupperna. Detta är viktigt 
för att säkerställa att grupperna arbetar med det som är tänkt och att de vet vad de ska göra. 
Förbättringsledaren bör sedan ha kontinuerlig kontakt med grupperna så att de känner att de får 
det stöd som de behöver i förbättringsarbetet.   

Ledningens uppgift i förbättringsarbetet är att visa engagemang och ställa verktyg, som tid och 
resurser, till förfogande så att ständiga förbättringar inte blir ett stressmoment som bortprioriteras 
på grund av att de dagliga arbetsuppgifterna inte hinns med. Ledningen måste ha en klar policy, 
klara mål och arbeta fram fungerade arbetsrutiner samt ha tydlig ansvarsfördelning och 
delegering för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt. Förutom att kommunicera till 
medarbetarna hur viktigt det är att alla involveras i arbetet med ständiga förbättringar måste 
ledningen visa uppskattning för det arbete som medarbetarna lägger ner.  
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Rekommenderad litteratur 
Det finns många olika delar inom kaizen och detta lösningsförslag har valt att fokusera på de 
delar som rapportförfattarna tror skulle passa PartnerTech i ett första skede. För att läsa mer om 
kaizen-konceptet samt hur ett företag kan arbeta med ständiga förbättringar rekommenderas 
följande litteratur: 

• Meland G., Meland Å. (2006). Kaizen – sakta ner och gör mer 

• Nilsson L. (1999). Den vakne jägaren – Hur man engagerar alla i företaget i jakten på 
ständiga förbättringar 

Dessa böcker är lättlästa och beskriver på ett konkret sätt hur ett företag kan arbeta med kaizen 
och ständiga förbättringar. 

Lösningsförslagets påverkan 
Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan PartnerTech uppnå kontinuerlig 
verksamhetsutveckling och genom detta bli mer konkurrenskraftiga. Genom att investera mer tid 
och pengar i att systematiskt arbeta med förbättringar kan företagets kostnader för de icke 
värdeskapande aktiviteterna minskas och på så sätt kan även de totala kostnaderna minskas. 
Arbetet med ständiga förbättringar kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, en 
miljö som medarbetarna själva kommer att känna att de kan vara med och påverka. Införandet av 
kaizen kommer dock kräva att en förbättringsledare utses och denna person bör ha detta arbete 
som huvudsaklig arbetsuppgift för att förbättringsarbetet inte ska bortprioriteras till förmån för 
andra arbetsuppgifter. Utöver detta kommer en vice förbättringsledare att behöva utses.  
Införandet av ständiga förbättringar kommer dessutom att kräva tid för utbildning och tid från de 
anställda i det dagliga arbetet. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
Efter att ha analyserat materialhanteringen på PartnerTech och undersökt hur väl de planerade 
interna ledtiderna hålls har lösningsförslag och rekommendationer getts på de identifierade 
problemen. En sammanfattning av dessa lösningsförslag och rekommendationer ges i Bilaga 4. 
Nedan följer rapportförfattarnas rekommendationer på hur PartnerTech bör arbeta med dessa 
åtgärder.  

Det är viktigt att PartnerTech inte arbetar med alla lösningsförslag samtidigt utan strategiskt 
arbetar sig igenom och utför förändringarna i tur och ordning, detta för att inte känna tidspress 
utan grundligt arbeta igenom och genomföra förändringar samt se till att dessa förankras hos 
personalen. Rapportförfattarna anser att en del av lösningsförslagen är mer kritiska att lösa än 
andra och därför bör få högsta prioritet. Det är dock viktigt att alla lösningsförslag arbetas 
igenom för att kunna uppnå en effektivare materialhantering och stabilare interna ledtider. 

9.1 Sekretessbelagt 
Sekretessbelagt 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

9.2 Implementeringar med hög prioritet 
De lösningsförslag som bör ha hög prioritet men ändå inte den högsta prioriteten är bland annat 
Varierande beläggning. Den varierande beläggningen i godsmottagningen påverkar hela 
materialflödet samt inverkar på flera av de andra observerade problemen och är därför viktig att 
utjämna. Arbetet med detta är något som kommer att vara krävande då det är många faktorer som 
måste utredas för att PartnerTech ska kunna komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas. 

Andra lösningsförslag som enligt rapportförfattarna bör få hög prioritet är de problem som är 
leverantörsberoende. Bland dessa problem ingår Kvalitetsbrister samt ”Omlastning av gods” och 
”Ankommet gods är mycket emballerat” som ingår i Tidskrävande arbetsmoment. Om dessa 
problem löses kommer de planerade interna ledtiderna att kunna hållas bättre. Detta kommer 
dock att innebära mycket arbete då det krävs mycket kontakt och samarbete med leverantörerna. 
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Ytterligare två problem som bör lösas inom en snar framtid är Tidskrävande plockning via 
plocklista samt Oanvänd yta i hyllställagen. Problemet att plockning via plocklista tar tid är 
uppdelat i olika delar varav delen som berör att det ofta saknas material enkelt kan lösas utan 
större investeringar. Däremot är det mer arbete med att göra så att plockrundan minimeras. 
Arbetet med att minimera plockrundan innefattar bland annat omnumrering av hyllorna eller att 
hyllorna förflyttas så att de står i rätt nummerordning. Detta arbete bör ske i samband med 
påbörjandet av arbetet med att eliminera den oanvända ytan som finns i hyllställagen samt innan 
införandet av scanner i huvudförrådet sker. Anledningen till detta är att hyllorna bör stå i rätt 
ordning och ha utformats på det sätt som beskrivs i problemet med oanvänd yta i hyllställagen 
innan etikettering av hyllorna sker i och med införandet av scanner. Om dessa problem inte löses 
i denna ordning finns risken att införandet av lösningsförslagen tar längre tid och kräver mer 
arbete än nödvändigt. 

9.3 Resterande implementeringar 
Lösningsförslagen till Krav på kontroll, Förslag på lagerplats för pallar samt Flera 
artikelnummer per lageradress är sådana implementeringar som rapportförfattarna 
rekommenderar att PartnerTech avvaktar något med då andra lösningsförslag anses viktigare att 
genomföra. Det är med detta inte sagt att företaget inte ska arbeta med dessa implementeringar 
utan endast att de ska avvakta något. 

Arbetet med att implementera lösningsförslagen till Felskickade artiklar är även det något som 
företaget kan avvakta med att genomföra. Detta är något som skulle kräva mycket resurser då 
detta till stor del handlar om att ange mer information på mottagningsdokumenten. Om detta 
problem löses skulle dock förhoppningsvis även problemen Höga krav på icke medicintekniska 
artiklar och Dubbel dokumentation enkelt kunna lösas. 

Ständiga förbättringar är ytterligare en implementering som PartnerTech bör avvakta något med. 
Då införandet av ständiga förbättringar kommer att bli ett omfattande arbete och involvera stora 
delar av företaget rekommenderar rapportförfattarna att PartnerTech avvaktar med införandet av 
detta tills företaget befinner sig i en stabilare tillvaro. I dagsläget förekommer mycket turbulens 
inom företaget då omorganiseringar och varsel har ägt rum vilket medför att medarbetarna för 
tillfället kan ha svårt att ta till sig det tankesätt som ständiga förbättringar innebär. Ständiga 
förbättringar är dock ett mycket viktigt inslag för att uppnå en välmående verksamhet och är 
därmed väldigt viktigt att införa. 

9.4 Rekommendationer vid layoutförändring 
Då PartnerTech arbetar med att ta fram en ny fabrikslayout presenteras nedan rapportförfattarnas 
rekommendationer för vad PartnerTech, utifrån de problem som identifierats i detta 
examensarbete, ska tänka på vid denna layoutförändring.  

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika problemet Långa förflyttningar rekommenderar 
rapportförfattarna att PartnerTech skapar ett materialflöde där artiklar inte behöver förflyttas fram 
och tillbaka i materialflödet. Det rekommenderas därför att mottagningskontrollen placeras 
mellan godsmottagningen och huvudförrådet. Om huvudförrådet kommer att flyttas i och med 
layoutförändringen är det viktigt att planera hur huvudförrådet ska utformas med tanke på 
minimering av plockrundor, organisering av det torg där artiklar på pallar ställs när de anländer 
till huvudförrådet samt hur outnyttjad yta i hyllställagen ska undvikas. 
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Om PartnerTechs leverantörer inte levererar känsliga artiklar i ESD-säkert emballage krävs 
antingen en uppackningsyta utanför monteringsbåsen eller att ompaketering av dessa artiklar sker 
i materialhanteringen. Även detta är något som PartnerTech bör ha i åtanke vid utformningen av 
den nya fabrikslayouten. 
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Bilaga 1 - Kaizenlappen 

 
(http://www.uppsala-publishing.se/layout/detail.php?id=81) 
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Kaizenlappen fylls i på följande sätt: 

1 Identifiera problemet 
När ett problem är identifierat beskrivs det i fältet Identifiera problemet. Problemet ska beskrivas 
så enkelt, tydligt och fullständigt som möjligt och endast ett problem får anges per kaizenlapp. 
Den som har identifierat problemet får inte lämna in sitt förslag på lösning vid samma tillfälle, 
detta för att så många som möjligt ska känna sig delaktiga i problemlösningen. 

2 Utfärdare 
Den person som har identifierat problemet ska sätta sin signatur i fältet Utfärdare. En del 
situationer och problem kan vara av sådana slag att problemidentifieraren inte vill eller vågar 
identifiera sig och därför ska det inte vara ett måste att signera kaizenlappen. Det bör dock strävas 
efter att alla ska kunna stå för sina åsikter. 

3 Problem identifierat. Datum 
Datum för när problemet identifierades skrivs i rutan Problem identifierat. Datum och detta ger 
en bra möjlighet att se om en kaizenlapp har fastnat på någon spik och inte förflyttats vidare. Den 
vanligaste anledningen till att en lapp fastnar är att problemet är för stort att lösa och då måste 
problemet brytas ner i mindre delproblem. 

4 Förväntade resultat 
I rutan Förväntade resultat fylls det förväntade resultatet i. Detta kan tydas som den förväntade 
vinsten och kan bestå av till exempel tid, pengar, trivsel eller kvalitet. Det är viktigt att göra 
vinsten mätbar och att måttet är konkret och tydligt så att alla lätt kan se värdet av att problemet 
blir löst. 

5 Grupp 
I fältet Grupp anges den grupp som identifierat problemet. De som inte har fasta grupper fyller 
istället i sin signatur. 

6 Löpnummer 
I rutan Löpnummer fylls problemets löpnummer i. Anledningen till att löpnummer fylls i efter 
Förväntade resultat är att den som identifierat problemet ska ha en möjlighet att tänka efter om 
det är ett verkligt problem. Så länge kaizenlappen inte har fått ett löpnummer är det okej att kasta 
den. 

7 Område 
Det område som lappen hör till skrivs in i fältet Område. Genom att fylla i vilket område lappen 
hör till kan det upptäckas om allt för mycket fokus läggs på ett område eller om något område 
glöms bort. De olika områdena beskrivs nedan och det är viktigt att det är balans mellan de olika 
områdena.  

Service och omhändertagande, kallat S/O, består av allt som har med kunden att göra. Det kan 
exempelvis handla om allmänt bemötande, service och attityd samt leveranssäkerhet. 

Personal och miljö, kallat P/M, består av allt som har med personalen och miljön att göra, till 
exempel fysisk och psykisk arbetsmiljö, trivsel och möjlighet till utbildning. 

Kvalitet, kallat K, handlar om allt som har med kvalitet att göra, till exempel kvalitetssäkring, 
kvalitetsutveckling och system för avvikelsehantering. 
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Ekonomi, kallat E, består av allt som har med ekonomi att göra, exempelvis medvetenhet om den 
enskildes del av intäkterna och utgifterna samt visuell uppföljning av den ekonomiska 
utvecklingen.  

8 Tårtbitar 
Tårtbitarna är en bild av PDCA-modellen och används i uppföljningen för att se om en lapp 
hamnat på fel spik eller fastnat i processen. I detta läge fylls den övre högra tårtbiten i och lappen 
hängs på den första spiken. 

9 Förslag till lösning 
Under Förslag till lösning skrivs det valda förslaget till lösning in. Förslaget kräver ofta att ett 
underlag måste tas fram innan förslaget kan prövas och det är viktigt att en person väljs ut för att 
ansvara för den uppgiften. 

10 Ansvarig 
Den person som ansvarar för att ta fram underlaget sätter sin signatur i rutan Ansvarig. Denna 
signatur måste fyllas i och det får bara finnas en som är ansvarig, annars finns risken att uppgiften 
inte blir slutförd. 

11 Provstart. Datum 
Det datum då prov ska påbörjas skrivs in i fältet Provstart. Datum. På detta datum ska alla 
förberedelser för prov vara klara. 

12 Tårtbiten 
Den nedre högra tårtbiten kan nu fyllas i och lappen flyttas till spik nummer två. 

13 Prov genomfört och utvärderat. Datum 
Det datum då lösningen ska vara färdigprovad och utvärderad skrivs in i rutan Prov genomfört 
och utvärderat. Datum.  

14 Ansvarig 
Den person som ansvarar för provet fyller i sin signatur i rutan Ansvarig. När det datum som 
angivits för prov infaller ska lösningen prövas. 

15 Pröva lösningen 
I fältet Pröva lösningen fylls det i hur provet lyckades eller vilka ändringar som eventuellt måste 
göras. Om provet resulterat i att den föreslagna lösningen måste modifieras eller göras om 
bestäms ett nytt datum för när provet ska vara genomfört och utvärderat och detta datum skrivs in 
i rutan Prov genomfört och utvärderat. Datum. Den nya lösningen prövas och modifieras tills 
dess att en fungerande lösning har hittats. Under hela provperioden hänger lappen på spik 
nummer tre. 

16 Tårtbiten 
I detta läge fylls den nedre vänstra tårtbiten i. 

17 Fastställd lösning 
Efter att provet är genomfört och eventuella förändringar har utvärderats noteras den slutgiltiga 
lösningen i fältet Fastställd lösning. Nu är det dags att presentera och ytterligare förankra 
lösningen hos de personer som kommer att påverkas av den. 
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18 Ansvarig 
Om lösningen representerar en rutin ska den dokumenteras, vilket innebär kvalitetssäkring. I 
rutan Ansvarig sätter den person som ansvarar för de beskrivna åtgärderna sin signatur. Endast en 
person kan vara ansvarig. 

19 Datum för ny lösning 
I fältet Ny lösning införd. Datum noteras det datum då den nya lösningen ska börja användas. 

20 Tårtbiten 
Den övre vänstra tårtbiten fylls i och lappen flyttas till spik nummer fyra. 

21 Uppnådda resultat 
Efter att rutan Uppnådda resultat har fyllts i är problemet löst. Det finns flera olika orsaker till att 
det är viktigt att fylla i denna ruta. Det ger bland annat medvetenhet om vad vinsten är i tid, 
pengar, trivsel och kvalitet samt att det ger en möjlighet att jämföra hur det verkliga resultatet 
blev i förhållande till det förväntade.  

(Meland och Meland, 2006) 
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Bilaga 2 – Översikt av kaizenlappar 
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Bilaga 3 – Redovisning av kaizenlappar 
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Bilaga 4 - Sammanfattning av lösningsförslag 
I denna bilaga presenteras en sammanfattning av de åtgärder som föreslås i lösningsförslagen. 

Varierande beläggning 
• Utför en grundlig undersökning för att ta reda på hur de faktorer som påverkar den 

varierande beläggningen i godsmottagningen förhåller sig till varandra. 
• Arbeta fram lämpligt lösningsförslag för att jämna ut beläggningen. 
• Kom överens med leverantörer om vad definitionen på leveransdatum är. 

Tidskrävande arbetsmoment 
• Fortsätt arbetet med att ta fram etiketter och införa scanner i huvudförrådets hyllställage.  
• Se till att den projektgrupp som arbetar med frågor angående emballage och omlastning 

av artiklar levererar resultat och att arbetet med detta inte avstannar. 
• Se till att personalen i materialhanteringen, efter det att projektgruppens lösningar har 

implementerats, meddelar ansvariga personer om det fortfarande förekommer onödig 
emballering och ompaketering. 

• Skapa ett samarbete med nya leverantörer redan från början för att få artiklar paketerade 
på ett optimalt sätt för PartnerTech. 

Förflyttning av lastbärare 
• Förflytta vagnar från godsmottagningen och mottagningskontrollen precis innan lunch 

samt när arbetsdagen är slut. 
• Förflytta pallar till huvudförrådet respektive mottagningskontrollen direkt efter 

ankomstregistrering i godsmottagningen. 
• Förflytta pallar direkt till huvudförrådet efter godkänd mottagningskontroll. 
• Utarbeta skriftliga arbetsbeskrivningar där det tydligt framgår vem som har ansvar för att 

förflytta de olika lastbärarna samt när förflyttning ska ske. 
• Arbeta fram en lösning till problemet med platsbristen på uppställningsytan för pallar 

utanför den inhägnade delen av huvudförrådet. 

Felskickade artiklar 
• Jämna ut den varierande beläggningen i godsmottagningen för att undvika att personalen 

känner sig stressad. 
• Hitta orsaken till varför det för en del artiklar inte anges på mottagningsdokumenten att de 

är medicintekniska artiklar. 
• Ange på mottagningsdokumenten, även de från den egna tillverkningen och utlego, om 

det är en medicinteknisk artikel eller inte. 
• Gör en anpassningsansökan av affärssystemet för att kunna införa hela materialflödet på 

mottagningsdokumenten. 
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Förslag på lagerplats för pallar 
• Dokumentera det arbete som hittills har lagts ner på att lösa problemet med att 

affärssystemets föreslagna lagerplatser för pallar inte fungerar, detta för att inte gå miste 
om information när arbetet med att lösa detta problem sedan återupptas. 

• Lägg upp en planering för hur och när PartnerTech ska återuppta arbetet med detta. 

Kvalitetsbrister 
• Bli tydligare i kommunikationen med leverantörerna och arbeta för att leverantörerna 

säkerställer att leveranserna håller rätt kvalitet. 
• Om kvalitetsbrister fortfarande uppkommer trots bättre samarbete och kommunikation 

med leverantören bör PartnerTech undersöka om det finns alternativa leverantörer. 
• Undvik allkontroll och ombearbetning av icke godkända inleveranser. 

Tidskrävande plockning via plocklista 
• Emballera känsliga artiklar i ESD-säkert emballage antingen direkt hos leverantör eller 

genom ompaketering hos PartnerTech. Ompaketering bör ske i materialhanteringen eller 
genom att uppföra en uppackningsyta utanför monteringsbåsen. 

• Packa upp och avemballera allt gods i godsmottagningen. 
• Utforma en rutin för märkning av lagerplats när en låda tas ut från sin lagerplats eller 

använd föreslagen lösning med någon form av klämma eller flagga. Involvera personalen 
i huvudförrådet i detta arbete.  

• Samla berörd personal och diskutera fram en lösning för hur saldoriktigheten i 
huvudförrådet kan förbättras. 

• Omdefiniera lagret i affärssystemet. 
• Numrera om hyllorna i huvudförrådet. 

Dubbel dokumentation 
• Arbeta för att ange på alla mottagningsdokument, även de från den egna tillverkningen 

och utlego, om det är en medicinteknisk artikel eller inte. 
• Undersök om detta skulle kunna medföra att arkivering av mottagningsdokumenten för de 

icke medicintekniska artiklarna kan undvikas. 

Långa förflyttningar 
• Flytta mottagningskontrollen så att denna placeras i materialflödet mellan 

godsmottagningen och huvudförrådet. 

Sekretessbelagt 
• … 

… 
• … 
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Sekretessbelagt 
• … 
• … 

… 
… 

• … 
… 

• … 
… 

Emballage på ESD-skyddade områden 
• Emballera känsliga artiklar i ESD-säkert emballage antingen direkt hos leverantör eller 

genom ompaketering hos PartnerTech. Ompaketering bör ske i materialhanteringen eller 
genom att uppföra en uppackningsyta utanför monteringsbåsen. 

Förstörda artiklar 
• Inför kodning på artiklarnas etiketter som informerar om vilka hanteringskrav som finns 

för enskilda artiklar. 
• Undersök om det finns artiklar som har otydliga hanteringsinstruktioner och förtydliga i 

sådana fall dessa. 
• Undersök om det finns artiklar som skulle behöva hanteringsinstruktioner men som idag 

inte har några. 
• Emballera känsliga artiklar i ESD-säkert emballage antingen direkt hos leverantör eller 

genom ompaketering hos PartnerTech. Ompaketering bör ske i materialhanteringen eller 
genom att uppföra en uppackningsyta utanför monteringsbåsen. 

• Packa upp och avemballera allt gods i godsmottagningen. 

Höga krav på icke medicintekniska artiklar 
• Arbeta för att arkivering av mottagningsdokumenten för de icke medicintekniska 

artiklarna ska kunna undvikas. 

Flera artikelnummer per lageradress 
• Dokumentera det arbete som hittills har lagts ner på att lösa problemet med att flera 

artikelnummer lagerläggs per lageradress, detta för att inte gå miste om information när 
arbetet med att lösa detta problem sedan återupptas. 

Oanvänd yta i hyllställagen 
• Dela upp de olika hyllställagen så att hyllställage som är anpassade efter en specifik 

lådstorlek står tillsammans. 
• Se till att det finns tillräckligt många lagerplatser för varje lådstorlek. 
• Flytta lagerlagda lådor så att de lagerläggs på hyllplatser anpassade efter den specifika 

lådstorleken. 
• Utarbeta tydliga skriftliga arbetsbeskrivningar för hur inlagring ska gå till så att oanvänd 

yta i hyllställagen undviks. 
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Krav på kontroll 
• Undersök om det finns artiklar som idag inte skulle behöva mottagningskontrolleras och 

utvärdera om dessa artiklar ska fortsätta att kontrolleras. 

Ständiga förbättringar 
• Inför kaizen- och utvecklingsgrupper. 
• Inför systemet med kaizenlappar samt uppföljning och utvärdering av detta. 
• Utse en övergripande förbättringsledare samt en vice förbättringsledare. 
• Utbilda alla medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar och kaizen. 
• Se till att ledningen ställer verktyg, som tid och resurser, till förfogande. 
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