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Abstract 
This bachelor thesis took place at Silvent AB’s headquarters in Borås. The purpose of this 

inquiry was to identify in which ways the company could improve their stock-on-hand 

accuracy. The importance of having a correct inventory balance is growing for every year that 

passes. Concepts like Lean, forecasting, re-ordering point, and stock replenishment are all 

based on having a correct stock balance. In order to investigate the reasons for an incorrect 

inventory balance, interviews were conducted with staff that is central to achieving a correct 

stock balance. In addition to the interviews, the flow of the demarcated product group was 

observed. Since there are several factors that affect inventory balance, the analysis explores 

several methods that are possible to use to achieve a more secure inventory balance. 

 

The three main conclusions of the inquiry are as follows: 

 

 Procedures for measurment and documentation. 
Documentation of measurements is important as a basis to visualize problem areas and 

motives for possible improvements. Therefore, it is not only important to introduce 

clear procedures for how measurements are to be performed but also how the 

documentation of these measurements should be done, making it possible to backtrack 

and compare with previous measurements. 

 

 RFID 
With the implementation of some form of digital markup and an automated 

identification system, there is great potential for improving the quality of the stock 

balance. Evidence that RFID could reduce the inaccuracy of inventory balance by 

about 26% is found in a previous study by Hardgrave et. al. 2015. The company is 

therefore recommended to investigate if there are possibilities for implementing this. 

 

 Kanban 
An easy way to handle items that are difficult or costly to keep an inventory balance is 

a two-bin system where replenishment of the stock is done in a more visual way. 

However, by not keeping a proper record of stock balance of the articles makes it 

difficult to report figures on how many items that is available if it is required. 

 

 

Keywords: (på engelska) 
Inventory, Stock-on-hand accuracy, Article classification, Lean, Kanban, Digital markup, 
RFID, Barcodes, Stocktaking, Re-order point system



 

II 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet genomfördes på Silvent ABs huvudkontor i Borås. Syftet med arbetet 

var att se på vilka sätt företaget kunde förbättra sin saldokvalitet. Vikten av att lagersaldot är 

korrekt blir viktigare för varje år. Flera begrepp såsom Lean, prognostisering, 

beställningspunkter och lagerpåfyllning är alla baserade på att lagersaldot är korrekt. För att 

undersöka orsakerna till varför felaktigt lagersaldo uppstod gjordes intervjuer med personal 

som är centrala för att uppnå ett korrekt lagersaldo. Utöver intervjuerna observerades flödet 

för den avgränsade produktgruppen. Eftersom det finns flera faktorer som påverkar 

lagersaldot undersöker analysen flera metoder som är möjliga att använda sig av för att uppnå 

ett säkrare lagersaldo. 

 

De tre viktigaste slutsatserna som undersökningen kom fram till är följande: 

     

 Rutiner för mätning och dokumentation. 
Dokumentering av mätningar är viktigt för att använda som underlag för att synliggöra 

problemområden och motiv för eventuella förbättringar. Därför är det inte bara viktigt 

att införa tydliga rutiner för hur mätningar ska utföras och utan även hur 

dokumentationen av dessa mätningar ska ske så att man i efterhand kan spåra och 

jämföra med tidigare mätningar. 

 

 RFID 
Med implementationen av någon form av digital uppmärkning och ett automatiserat 

identifieringssystem finns stor potential för att förbättra saldokvaliteten. Bevis för att 

RFID skulle kunna förbättra saldokvaliteten med ungefär 26 % finns i en tidigare 

studie, gjord av Hardgrave et. al. 2015. Företaget rekommenderas därför att undersöka 

om det finns möjligheter för implementation av detta. 

 

 Kanban 
Ett lätt sätt att hantera artiklar som är svåra eller kostnadskrävande att föra ett 

lagersaldo över är tvåbingesystem där påfyllning av lagret sker på ett mer visuellt sätt. 

Att inte föra ett lagersaldo över artiklarna gör det dock svårt att redovisa siffror på hur 

mycket av artiklarna som faktiskt lagerhålls ifall någon efterfrågar efter det. 
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete och är ett obligatoriskt moment för utbildningen: 

Industriell ekonomi - affärsingenjör med inriktning på maskin på högskolan i Borås.  

 

Arbetet utfördes på Silvent AB i Borås och rapporten består av en undersökning av hur de 

sköter arbetet med Saldokvalitet och vilka förbättringar som kan göras. 

 

Vi vill passa på att ge ett stort tack till alla på Silvent för ett varmt mottagande. Ett särskilt 

tack till Peter Lindeberg och Peter Rosengren som fungerat som handledare och för all den tid 

de lagt ner på att förse oss med information om processer i företaget. Extra uppskattning går 

även till Christian, Karolina och Måns som även de delat med sig av sin tid. 
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1 Introduktion 
 

 

I kapitel 1 introduceras arbetet för att ge en överblick av vad rapporten handlar om och vilka 

frågor som kommer att besvaras. Först ges det en bakgrund till området som rapporten 

handlar om. Samtidigt formuleras sedan en förklaring till företagets situation och inställning 

till problemet, och vad som faktiskt kommer att undersökas för att komma fram till en 

lösning. Därefter beskrivs rapportens syfte och vilken frågeställning som ska användas för att 

uppnå detta. Som sista punkt beskrivs arbetets omfång genom vilka avgränsningar som 

gjordes för att kunna genomföra arbetet inom given tidsram. 

 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

Logistik har de senaste åren blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för många företag. Med 

kända logistiska aktiviteter som exempelvis lagring, transportering och hantering av material 

ger det en grund som bidrar till att långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas. (Sandberg 2015). 

 

Saldosäkerhet är nödvändigt för att få en så effektiv flödesekonomi (Supply Chain 

Management) och lagerutförande som möjligt. Nyckelbegrepp så som prognostisering, 

beställningspunkter, och lagerpåfyllning är alla baserade på att lagersaldot är korrekt. 

(Hardgrave et. al. 2013) 

 

Det uppstår alltid differenser av olika skäl mellan de verkliga kvantiteter som finns i lager och 

de som finns redovisade i affärssystemet. Därmed skapas det ett behov för att mäta dem. 

Orsaken till detta behov kan beskrivas med hjälp av tre skäl. Det första skälet är krav på att 

åstadkomma en korrekt lagervärdering för den finansiella redovisningen. Här är det intressant 

att se medeldifferenser i kronor för att få ett totalvärde på aktuell lagerdifferens. Det andra 

skälet är behov av att korrigera de kvantitetsdifferenser, både positiva och negativa som 

uppkommit. Då differenser påverkar lagerstyrningseffektiviteten negativt är det intressant att 

få en uppfattning av storlek och var differenserna förekommer. Det tredje och slutliga skälet 

för att mäta differenser är att skapa underlag för uppföljning och åtgärder för att vid behov 

förbättra kvaliteten i lagersaldo. (Mattson 2016) 

 

Saldokvaliteten påverkar många olika delar i försörjningskedjan. Påverkan på företaget är det 

som nämndes tidigare i detta kapitel. Nämligen att planeringsmöjligheten försämras märkvärt. 

Om ett lagersaldo visar sig vara inkorrekt och visar felaktigt att ett antal lagervaror finns, fast 

i verkligheten saknas, leder det till att leveranssäkerheten minskas. Det här påverkar då även 

individen som exempelvis kan behöva uppleva en oväntad hög leveranstid på grund av brist 

på varor i lager. Samhället i sig påverkas då i form av ökade halv-tomma transporter vilket 

varken är ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. (Thiel et. al. 2010) 

 

Studier har visat att för företag inom återförsäljning har endast 35 procent av företags 

produkter rätt lagersaldo. Detta innebär att planering kring påfyllning av lagervaror, oftare är 

baserad på felaktig information än korrekt. Företagens största problem är när, hur och i vilken 

grad lagersaldot är felaktigt. Det är i dessa fall uppskattat att 10 procent utav den potentiella 

vinsten försvinner på grund av felaktiga lagersaldon. (Hardgrave et. al. 2013) 

 

Det är av dessa anledningar som en undersökning har genomförts på Silvent AB. Silvents 

problem låg i att saldokvaliteten inte kunde uppnås i den omfattning som önskades. Viktigt att 
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säga är att företaget är en välfungerande organisation, trots att lagersaldona inte är riktiga, 

men det var ett område där det fanns ett stort intresse av att hitta förbättringar. Att antalet 

artiklar i lokalen inte stämde överens med vad det stod att det skulle vara vid inventeringen 

innan bokslutet fick även revisorerna att reagera. För att förbättra sin saldokvalitet finns det 

ingen enstaka metod utan man behöver arbeta med flera områden samtidigt. Denna rapport 

förklarar på så vis hur Silvent AB säkerställer sitt lagersaldo. 

1.2 Syfte 

Syftet är att identifiera arbetssätt som påverkar lagersaldot och sedan komma med förslag på 

förbättringar. Detta avgränsas till en lämplig produktgrupp för att lättare kunna följa flödet 

och på så vis hitta förbättringsområden.  

1.2.1 Frågeställning 

 Hur säkerställer man lagersaldot i en medelstor monteringsverksamhet? 

1.2.2 Avgränsning 

Som underlag för rapporten har inte flödet för alla företagets produkter observerats eftersom 

det hade blivit ett alldeles för omfattande arbete. Observationerna har istället gjorts på en 

produkt som heter SILVENT 394 BSP som i verkligheten är en luftkniv. Denna produkt 

valdes då den produceras i relativt stora volymer och den antas då representera en majoritet av 

Silvents produkter i form av saldokvalitet och arbetsprocesser. Ett krav var även att produkten 

skulle bestå av ett antal högvärdesartiklar för att betydelsen av ett korrekt lagersaldo är 

relevant. 
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2 Metod 
 

Metod syftar till att, på ett vetenskapligt sätt, behandla ett ämne för att sedan kunna komma 

fram till ett resultat. Metoden påverkar och återkommer genom hela uppsatsen. Man kan 

exempelvis välja att beskriva, formulera hypoteser eller att göra jämförelser och förutsägelser. 

(Ejvegård 2009). 

 

Det finns olika tekniker, även kallat metodik, för insamling av material för att kunna beskriva, 

jämföra, sätta upp hypoteser eller förutsäga någonting.  Materialinsamlingen kan genomföras 

med exempelvis intervjuer, enkäter, innehållsanalys och experiment. (Ejvegård 2009). 

 

2.1 Datainsamling 

För att genomföra en undersökning krävs det någon form av information som underlag. 

Informationen kan bestå av exempelvis kvalitativ data från intervjuer, kvantitativ data från 

tidigare undersökningar, direktobservationer på processer i företaget eller ett vetenskapligt 

perspektiv från litteraturstudier. 

2.1.1 Litteraturgranskning 

Innan själva forskningsdelen i arbetet startar är det viktigt att ha ett teoretiskt underlag inom 

området. Den teoretiska grunden hjälper sedan till när det är dags att formulera en meningsfull 

och forskningsbar problemställning. Den kanske viktigaste fasen i hela forskningsprocessen. 

Litteraturgranskningen visar på tidigare brister och luckor i den kunskap som fanns i från 

början och indikerar den faktiska relevansen i en tänkt problemställning. Den visar även på 

hur begrepp inom området definierats, preciserats och använts för att exempelvis koppla det 

till hur nuläget ser ut. (Backman 2016) 

 

2.1.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Kvantitativa metoder är när matematik och statistik används för att göra mätningar och 

kvantifiering. Områden som ger ifrån sig sådan typ av numerisk data och därför gör dem 

lämpliga kännetecknar därför kvantitativa metoder. Exempel på typer av kvantitativa metoder 

är: experiment, tester, prov enkäter och frågeformulär. (Backman 2016) 

 

De kvalitativa metoderna kännetecknas, till skillnad från de kvantitativa metoderna, av att de 

inte använder sig utav siffror eller tal. Detta leder till att formuleringarna redovisas skriftligt 

eller verbalt. Exempel på kvalitativa metoder är intervju och observation. (Backman 2016) 

 

2.1.3 Intervju 

Begreppet intervju kan definieras som ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett 

tema av gemensamt intresse. (Justesen & Mik-Meyer 2013). Detta är dock inte helt sant då 

samtalet kan involvera fler än bara två personer och ändå betraktas som en intervju. Intervjuer 

finns inte bara i en form utan kan utforma sig i olika former beroende på ändamålet med 

intervjun. (Ejvegård 2009) 

 

En form är exempelvis ett mycket löst strukturerat samtal där personen som intervjuas har 

möjligheten att prata relativt fritt. Det kan på samma sätt se ut på motsatt sätt, att intervjun 
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följer en noga utarbetad eller designad intervjuguide. De kan delas upp i ostrukturerade, 

semistrukturerade och strukturerade intervjuer. (Ejvegård 2009) 

2.1.4 Observation 

Vid en observation införskaffas information från hur situationen ser ut. Observationer görs när 

verkligheten ska undersökas. Både kvantitativ och kvalitativ data kan samlas in här för att i ett 

senare skede analyseras. Den metod som väljs för att samla in datan fungerar som ett slags 

instrument för att ge en hanterlig och meningsfull bild av den. (Backman 2016). Till skillnad 

från exempelvis intervjumetoden innebär observation att det är möjligt att få fram en mer 

informell information om det område man studerar. (Justesen & Mik-Meyer 2013) 

2.1.5 Fallstudie 

Med en fallstudie beskriver man verkligheten. Ofta genom att ta en liten del av ett stort 

förlopp och med hjälp av detta fall dra slutsatsen att det stora förloppet fungerar på samma 

sätt som det mindre. På detta sätt beskrivs verkligheten på ett enklare sätt och man sparar 

mycket tid. Dock kan det vara missvisande om fallet man studerar skiljer sig från resten av 

förloppet vilket gör att man måste vara extra försiktig när man utför en fallstudie. (Ejvegård 

2009) 

2.1.6 Deskription 

Deskription innebär att man redogör för hur exempelvis en organisation fungerar. Det är den 

enklaste metoden men kräver systematik där alla data som samlas in ska kategoriseras, 

sorteras och användas för att visa någonting. Datan som tas med i beskrivningen ska vara 

både korrekt och relevant för att framhäva det viktiga. (Ejvegård 2009) 

 

Deskription används ofta vid frågeställningar av allmän art och är på så vis lämpligt för verk i 

översiktsform. Metoden är i sig rent empirisk men undersökningen kan som sådan ha 

initierats av värderande skäl, exempelvis om man söker underlag för att förbättra en 

organisation. Denna underliggande värdering kan påverka uppläggningen av undersökningen. 

(Ejvegård 2009). 

2.1.7 Reliabilitet och validitet 

Vissa aspekter som mått, parametrar, mätinstrument, test och av måttenhet måste vara reliabla 

och valida för att vara användbara och lämpliga och bör därför beaktas noggrant. Uppfylls 

inte dessa krav så anses inte forskningsresultaten ha ett vetenskapligt värde. (Ejvegård 2009). 

 

Reliabilitet innebär tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på 

slumpmässiga variationer. För att åstadkomma en bra reliabilitet måste datainsamlingen och 

ens analys bearbetas noggrant. Exempelvis kan man presentera data i sammanställd form för 

intervjupersonerna och på så vis säkerställa att datan är korrekt. Det är även viktigt att 

försökspersonerna väljs ut slumpmässigt då urvalet är en viktig faktor för att öka 

reliabiliteten. (Höst et. al. 2006). 

 

Validitet betraktar kopplingen mellan det objekt som ska undersökas och vad som faktiskt 

mäts. För att öka validiteten kan exempelvis triangulering tillämpas, alltså att man studerar 

samma objekt med olika metoder. (Höst et. al. 2006). 
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2.2 Arbetsgång 

Arbetet byggde endast på kvalitativa metoder där litteraturstudier användes som komplement 

för att kunna få fram fakta för påståenden. 

 

De kvalitativa metoderna som användes var intervjuer och observationer. Intervjuerna var 

både ostrukturerade och semi-strukturerade. I början av arbetet saknades mycket allmän 

information om verksamheten vilket resulterade i ostrukturerade intervjuer så en snabb 

generell överblick kunde uppnås. Längre fram i processen med företaget skedde semi-

strukturerade intervjuer för att få konkreta svar på hur de jobbade inom olika områden. 

 

Observationer gjordes löpande under arbetets gång. Ett väldigt viktigt moment var att 

observera produktens flöde genom produktionen, från det att den beställdes till dess att den 

såldes. Både hur materialet rörde sig genom produktionen och hur informationen rörde sig 

genom verksamheten. Hur informationen rörde sig var svårare att se genom endast 

observationer därför var intervjuer ett viktigt komplement här. 

 

Denna rapport gjordes utifrån sökningar på internet och kurslitteratur som tillhandahölls 

av Högskolebiblioteket i Borås. Kurslitteraturen har varit den största källan för att få fram 

fakta, mestadels för att det är många begrepp som förklaras och det finns många forskare som 

författat detta bra i olika böcker. Högskolebiblioteket i Borås användes även för att söka efter 

vetenskapliga artiklar. I de vetenskapliga artiklarna har faktiska undersökningar gjorts och 

bidrar på det sätt till att det blir en säkrare källa med vetenskaplig grund. 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 

För att få så korrekt information som möjligt gjordes intervjuer med personerna som hade 

mest kunskaper inom de olika delarna för att kunna få fram informationen som eftersöks. Ett 

antal frågor har även ställts till fler än endast en person och på så sätt kunna jämföra de olika 

svaren och se om de skiljer sig. 

 

Den teoretiska grunden har hämtats från litteratur vi ansett vara gjorda av pålitliga författare. 

Vi har även jämför litteratur med varandra för att se om det skiljer sig markant eller om det 

ungefär beskriver samma sak. 
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3 Teori och vetenskaplig referensram 
I detta kapitel tas den teori upp som ansågs nödvändig för utförandet av rapporten. 

Informationen som längre fram i rapporten behandlas och analyseras, återkopplas hela tiden 

till teorikapitlet. 

3.1 Lager 

Lager definieras som ett utrymme för långvarig eller tillfällig förvaring av material, artiklar 

eller varor beroende på vilken typ av lager det är. (Lumsden 2012). Det finns fyra 

huvudsakliga funktioner som ett lager kan utföra: inleverans, förvaring, uttag och utleverans. 

Det enda som skiljer sig beroende på typen av lager är leverantören och kunden för övrigt ser 

dessa funktioner likadant ut oavsett typen av lager. (Tompkins et. al. 1998). 

3.1.1 Olika typer av lager 

Ur ett flödesperspektiv finns det tre olika typer av lager. (Olhager 2013) 

 

 Råvarulager omfattar artiklar som ska vidarearbetas eller monteras. 
 Produkter i arbete även kallat PIA, omfattar halvfabrikat som ligger mellan 

arbetsstationer eller håller på att bearbetas. 
 Färdigvarulager omfattar produkter som har nått sin slutdestination och är 

färdigarbetade. Kan ligga i ett lager eller vara på väg till kund. 

3.1.2 Lagerrelaterade kostnader 

För att kunna upprätthålla ett lager tillkommer också mycket kostnader. De grundläggande 

kostnaderna är främst lagerhållningskostnader, ordersärkostnader och bristkostnader. (Olhager 

2013) 

 

Lagerhållningskostnad 
Lagerhållningskostnader innefattar kostnader för det uppbundna kapitalet och tar även hänsyn 

till kostnader för materialhantering, lagerhyra, försäkring, kassationer och inkurans. 

Lagerhållningskostnaden beror på hur mycket artiklar den finns i lager och bestäms med en 

lagerhållningsränta som multipliceras med artikelvärdet. Vissa undantag kan göras. Om en 

artikel är stor och svårhanterlig fast ändå har ett lågt artikelvärde kan lagerräntan höjas så att 

lagerhållningskostnaden på det sättet blir högre. Artiklar som är väldigt svårhanterliga kan ha 

en lagerhållningskostnad upp till 100 procent. (Olhager 2013) 

 

Ordersärkostnad 
Med ordersärkostnader omfattar det alla kostnader som tillkommer när en 

anskaffningsprocess genomförs. Alltså från planering och val av leverantör tills dess att 

varorna finns i lager och fakturan betalas. Dessa kostnader är vanligtvis inte beroende av hur 

stor ordern är utan infaller endast vid varje order. På detta sätt blir det billigare att beställa 

material i större volym. (Jonsson & Mattsson 2005) 

 

Bristkostnad 
Bristkostnader beskrivs enklast som en kostnad som tillkommer när det är brist på en vara. 

Kundefterfrågan finns där men företaget har inte möjlighet att tillfredsställa kunden på grund 

av att det inte finns några produkter att sälja. Det räcker att en artikel av artiklarna som en 

färdig produkt är uppbyggd av, saknas, för att det ska leda till att man inte kommer kunna 

tillverka den produkten. Detta kräver att företag har en bra planeringsmetod, särskilt för de 

produkter som har mer komplicerade produktionsstrukturer. (Olhager 2013) 
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Om ett företag inte kan tillgodose kundens behov kommer de oftast inte ha några problem att 

vända sig till ett annat företag som kan tillgodose deras behov, men om kunden kan tänka sig 

att vänta till exempelvis nästa inleverans av en artikel så att man kan färdigställa produkten så 

är bristkostnaden minimal. Endast en administrativ kostnad tillkommer för att lägga en ny 

order. Hade försäljningen istället utebliven helt hade kostnaden blivit mycket större och 

täckningsbidraget för den orden hade försvunnit. Den värsta situationen är om man tappar 

kundens tillit på grund av att man tappar sin leveranssäkerhet och kunden väljer att byta till en 

konkurrent. Denna kostnad kan även vara svår att uppskatta då man inte vet hur många ordrar 

man kommer förlora. (Olhager 2013) 

3.1.3 Kapitalbindning 

Det material som som befinner sig i råvarulager, PIA eller färdigvarulager kommer att binda 

kapital. Med andra ord är det en kostnad för företaget att ha material på dessa ställen. 

Kostnadernas omfattning bestäms först och främst av kapitalkostnaden för inköpet av 

materialet. Sedan tillkommer kostnader för exempelvis lageryta, inkurans, 

materialhanteringsutrustning och personal etcetera. (Olhager 2013) 

 

En produkt binder successivt mer kapital desto längre i förädlingsprocessen den har kommit 

eftersom att varje resurs utnyttjande kostar. Med andra ord binder en produkt som mest 

kapital när den befinner sig i färdigvarulagret eller om det sker direktleverans till kund. 

(Olhager 2013) 

3.1.4 Artikelklassificering 

Artikelklassificering går ut på att särskilja grupper och artiklar genom att identifiera likheter 

av olika slag som gör det möjligt att behandla artikeln effektivt i olika avseenden. Syftet för 

att göra en artikelklassificering kan vara för att avse prognostisering, lagerstyrning, 

inventering och sortimentsanalys.  (Olhager 2013) 

 

En produkts volymvärde får man fram genom att ta en artikels årliga förbrukning 

multiplicerat med dess artikelvärde. Vanligtvis framkommer det att ett företags omsättning 

beror av en liten del av av artiklarna, cirka 20 procent. Det är detta som kallas för 80/20-

regeln. 20 procent av artiklarna motsvarar 80 procent av omsättningen, och vice versa så 

motsvarar de resterande 80 procent av artiklarna 20 procent av omsättningen. Ett annat namn 

som oftast används för att beskriva detta är ABC-klassificering. (Olhager 2013) Även fast en 

liten del av artiklarna utgör ett stort värde så får man inte glömma bort, och lägga mindre och 

mindre fokus på de resterande artiklarna. Säsongsvariation kan göra så att de artiklar som från 

början hör till de som det säljs väldigt få av, plötsligt kan få ökad efterfrågan vilket i sin tur 

höjer vad produkten är värd för företaget. (Mohamed 2015) 

 

Det kan vara lämpligt med olika inventeringsintervall beroende på artikelklass. Vid en 

inventering säkerställer man att lagersaldot är korrekt. Då det i praktiken är omöjligt att 

garantera att all data är fullständigt korrekt är det extra viktigt att göra periodvis inventering. 

Artiklar med högt volymvärde bör inventeras oftare, eftersom de artiklarna bidrar till högre 

kapitalbindning. Eftersom artiklarna med högt volymvärde ofta utgör en liten del av totala 

antalet artiklar gör det även det blir enklare att inventera dem. Denna metod där delar av 

sortimentet väljs ut för att inventeras vid olika tillfällen kallas för en cyklisk inventering. En 

variant, kallad nollpunktsinventering, är att det går att koordinera inventeringen i samband 

med inleverans, eftersom lagernivån då är rimligen låg. (Olhager 2013) 
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3.1.5 Produktstruktur 

En produktstruktur beskriver hur en produkt är uppbyggd. Den visar alla de olika artiklar som 

ingår i produkten, från råmaterial till att den är färdig för marknaden. Med produktstrukturen 

får man en enkel bild över hur många av de olika artiklarna som ska ingå och hur de ska 

monteras. En produktstruktur kan beskrivas i en trädform där olika nivåer visar olika steg på 

produkten. Den översta strukturnivån visar den färdiga produkten och nivåer under visar vilka 

komponenter som krävs.(Jonsson 2008). 

För att lättare få en förståelse är figur 1 nedan ett exempel på hur en produktstruktur kan se ut 

för en produkt. 

 

 
Figur 1: Exempel på produktstruktur. 

 

I figuren kan man se att den färdiga produkten kräver tre stycken komponenter 1 A, 1 B och 1 

C där komponenten A kräver 2 stycken D. 

3.2 Lean thinking 

Begreppet Lean är en förkortning för Lean Production men genom åren har Lean blivit mer 

etablerat än det ursprungliga begreppet. En anledning är för att endast Lean gör det lättare att 

undvika feltolkning om att det endast går att tillämpa i tillverkande verksamheter. Nuförtiden 

finns det många exempel på att Lean går att använda i nästa alla verksamheter. Uppfattningen 

om vad Lean egentligen är varierar eftersom det är ett så pass övergripande begrepp. Lean 

beskrivs av forskare och tillämpare som ett förhållningssätt eller en långsiktig strategi för hur 

verksamheten ska bedrivas, och som omfattar företagskultur, grundläggande principer, 

metoder, värderingar, ledarskap, medarbetarskap med mera. (Petersson et. al. 2015) 

 

Lean har sitt ursprung från Japan, mer specifikt biltillverkaren Toyota. Leanfilsofin var 

resultatet av brist på resurser efter andra världskriget i Japan och omfattades av principer som 

Just-in-Time, Kanban i form av ett dragande produktionssystem, respekt för anställda och 

involverande av de anställdas kreativitet i form av problemlösning. Detta ledde till att man 

började arbeta mot att eliminera de sju slöserierna; överproduktion, väntan, onödig transport, 

onödiga förflyttningar, överarbete, onödigt lager, onödiga rörelser och produktion av defekta 

produkter. Man menar även på att det finns ett åttonde slöseri som har lagts till i efterhand, 

medarbetarnas outnyttjade kreativitet. (Hines et. al. 2004) 

 



 

- 10 - 

 

Det finns fem centrala steg för att bli “lean”, identifiera värdeflödet, förstå värdet, förstå 

flödet och förstå vad det innebär att dra samt förstå perfektion (Womack & Jones 1996). 

3.2.1 Kritik mot lean 

Det finns flera olika typer av problem som kan framträda när ett företag startar med en 

implementation av lean. Dessa problem kan uppstå som resultat av brist av beredskap eller 

kunskap. Lean har även fått kritik inom den mänskliga aspekten. Här kritiseras lean för att 

utnyttja och utsätta montörer för en högre press till följd av att man försöker eliminera slöseri. 

Motargumentet till detta är att lean bör ses som mer än verktyg och hur de anställda ska arbeta 

där man bör fokusera på motivation, ansvarsgivande och respekt. (Hines et. al. 2004) 

 

Variation är ett problem som ofta diskuteras om hur det ska hanteras. Exempel på metoder för 

att hantera variation inom lean är Mixed Module Scheduling och Level Scheduling. Dessa 

metoder har dock en begränsad möjlighet att hantera variation av efterfrågan och utjämnar 

istället för att kontrollera efterfrågan. I en miljö där man producerar stora volymer och 

begränsad variation av efterfrågan används ofta kanban pull-scheduling vilket är det som 

kritiseras då det anses vara oflexibelt. (Hines et. al. 2004) 

3.3 Materialplaneringsmetoder 

Materialplanering används för att, på ett så effektivt sätt som möjligt, tillgodose företagets 

materialbehov. (Jonsson, P. Mattsson, S-A. 2006). Planeringsmetoderna är många, men de tre 

vanligaste metoderna har visat sig vara MRP (på svenska kallat materialbehovsplanering), 

beställningspunktssystem och kanban (Jonsson & Mattsson 2005). 

 

Vilken materialplaneringsmetod som används bestäms efter vart någonstans i materialflödet 

man befinner sig. För att kunna planera materialet är det viktigt att metoderna tillämpas men i 

synnerhet att planeringsparametrarna bestäms och granskas. I varje planerings- och 

kontrollsituation finns det olika planeringsförhållanden som inverkar på vilken typ av 

planeringsmetoder som fungerar bäst. Exempel på olika förhållanden kan exempelvis vara 

ERP-systemets möjlighet att ge stöd åt en metod, att besitta den kunskap och utbildningsnivå 

som krävs, hur engagerad ledningen är, lagersäkerhet, att ledtiderna i ERP-systemet stämmer 

överens med verkligheten och så vidare. Därför är det viktigt att studera vilka 

planeringsmetoder som passar för verksamheten innan man börjar med implementeringen av 

någon metod. (Jonsson & Mattsson 2006) 

3.3.1 Produktionsstyrning 

Vid tillverkning av produkter finns det två olika system som man producerar produkter efter. 

Systemen har kommit att kännetecknas som dragande och tryckande system. Där det dragande 

systemet är det nyare utav de två.  

 

Principen dragande system kännetecknas av att aktiviteter startas först när en part, till 

exempel en kund, signalerar till systemet i form av en beställning och det bildas ett behov. På 

grund av att produktionen sker mot kundorder med ett dragande system bildas det inte mycket 

lager och man kan hålla nere sina kostnader för uppbundet kapital. (Petersson et. al. 2015) 

 

Med ett tryckande system sker tillverkning av produkter så fort resurser är lediga. Typer av 

resurser är exempelvis, maskiner, människor eller material. Man producerar då mot lager och 

efter prognoser. (Harrison et. al. 2014). Svårigheten ligger i att uppskatta var skiftningen av 

dessa system ska ligga i kedjan, med andra ord bestämma var kundorderpunkten skall ligga. 
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3.3.2 MRP 

MRP är en förkortning för Material Requirements Planning, som på svenska översätts till 

materialbehovsplanering. MRP är en metod som används för att få fram detaljerad 

information om artiklar som sedan monteras ihop till en slutprodukt. Där slutprodukten 

begränsas av att råmaterial och enskilda komponenter finns tillgängliga. (Jakobs et. al. 2011) 

 

MRP tar hand om huvudplanens produktionsprogram och bryter ner behoven av slutprodukter 

och andra huvudplanerade artiklar till detaljerade behov för alla artiklar, oavsett vilken nivå i 

produktionsstrukturen artikeln hör till. (Olhager 2013). MRP är på detta sätt en tryckande 

materialplaneringsmetod. (Harrison 1995). 

 

En typ av data som krävs som input i MRP är bill of material, alltså en produktstruktur. En 

bill of materials visar för varje artikel, alla delkomponenter som krävs för att montera ihop 

slutprodukten. Detta krävs för att se exakt vilket material som krävs för varje komponent för 

att slutligen kunna bestämma det totala behovet av material för en produkt. En annan typ av 

data som används är hur mycket material som finns tillgängligt. Då tar man hänsyn till både 

material som redan existerar i lagret men även material som redan beställts. Detta möjliggör 

att ett materialbehov över en tidsperiod kan definieras för en bestämd artikel. (Jacobs et. al. 

2011) 
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3.3.3 Beställningspunktsystem 

Med ett beställningspunktssystem sker det en beställning i form av en inköpsorder eller 

produktionsorder när lagernivån når eller underskrider den så kallade beställningspunkten. 

Materialet som är kvar i lager efter beställningspunkten är nådd avser den förväntade 

förbrukningen av artikeln i fråga och ett förutbestämt säkerhetslager som, dels, ska skapa en 

gardering mot oförutsägbara variationer i tillgångar och efterfrågan, men som också ska ta 

hänsyn till förseningar som kan uppkomma under leverans. På grund av detta är det extremt 

viktigt att beställningspunkten ligger på en väl genomtänkt lagernivå, då konsekvensen av att 

lagret skulle ta slut är stor. På detta sätt är ett beställningspunktsystem ett exempel på en 

dragande planeringsmetod. (Stig-Arne Mattsson 2016).  Se figur 2. Säkerhetslagret kommer 

att förklaras mer ingående i nästa stycke. 

 

 
Figur 2: Illustration av beställningspunksystem 

Säkerhetslager 
Säkerhetslagret skall, som tidigare nämndes täcka efterfrågan under partiets hela cykel och 

gardera brist av artiklar i lagret under ledtiden. Kunderna skapar variationen i efterfrågan. Om 

variationen skulle avvika från det normala skall säkerhetslagret ligga som en reserv. 

(Lumsden 2013) 

3.3.4 Kanban 

Kanban är ett japanskt ord som betyder visuellt bevis och är benämningen på kort som utgör 

signalerna i ett informationssystem där främst material ska förflytta sig. Detta är en dragande 

planeringsmetod. I produktion används två typer av kanban-kort, produktionskanban och 

transportkanban. Produktionskanban förser arbetsstationen men information om bland annat 

partistorlek och operationsdata. Transportkanban används av den förbrukande arbetsstationen 

för att hämta nytt material att arbeta med. När en verksamhet utformar ett kanbansystem tas 

produkternas produktstruktur i åtanke då materialflödet svarar mot produktens successiva 

färdigställande. (Olhager 2013) 
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Kanban kan även på samma sätt användas vid påfyllning av råmaterial, där det istället görs en 

beställning hos leverantörerna.  Kanban kan liknas vid ett beställningspunktsystem fast på ett 

visuellt sätt se när lagernivån når beställningspunkten. Systemet kan exempelvis likna sig vid 

något som kallas för tvåbingesystem. Denna metod lämpar sig bäst för lågvärdesartiklar så 

som skruvar, eftersom volymen på förbrukning av sådant material är såpass stor och jämn. 

Tvåbingesystemet går ut på att man har två behållare som innehåller samma artiklar. När 

artiklarna i den ena behållaren har tagit slut, görs sedan en ny beställning av dem. (Pettersen 

& Segerstedt 2009) 

 

3.3.5 Informationsystem 

För att styra och kontrollera verksamheter kan IT underlätta och ibland även vara nödvändigt 

för att få en överblick på relevant information. Datorstyrda informationssystem samlar, 

organiserar och redovisar information om exempelvis människor, processer och data från 

olika delar av verksamheten. Denna information kan vara nödvändig vid ett viktigt beslut så 

att det finns fullständig och korrekt information kring ämnet. (Magnusson & Nilsson 2014).  

Ett affärssystem, på engelska ERP (Enterprise resource planning system), syftar till att delvis 

integrera information internt från alla olika avdelningar, till exempel tillverkning, logistik, 

försäljningsavdelningen, etc. till en gemensam databas. Detta görs för att synliggöra processer 

och förenkla styrning. ERP-system utvecklas också mer och mer mot att integrera externa 

leverantörer och kunder för att förbättra och effektivisera kommunikation. (Helo et, al. 2005). 

 

ERP används till största del av små eller medelstora företag. Vid implementering av systemet 

är det oftast mycket kostsamt för företaget men väl, efter en lyckad implementering, kan man 

spara in pengar på att ha många olika system samlade i ett stort system på grund av minskade 

underhållskostnader. (Basu et. al. 2012) 

 

Det är allt för vanligt att företag misslyckas med implementeringen av ett ERP-system. Det 

läggs mycket tid och pengar på implementeringen men lyckas sedan inte dra nytta av de 

implementeringar man gjort. Så mycket som 60-70% av alla ERP-implementeringar 

misslyckas. Det finns många studier av de största orsakerna till misslyckandet med många 

olika orsaker. De områden som återkommer mest frekvent i de olika studierna för att lyckas 

med implementeringen av sitt affärssystem är: bra förståelse för mål, stöd från högsta 

ledningen, projektledning, riktig data, rätt utbildning och träning, prestationsåtgärder och att 

vara öppen för förändring. (Basu et. al. 2012) 

 

3.4 Produktionslayout 

Ett företags layout innebär hur resurser såsom maskiner, verktyg, personal är placerade och 

hur de relaterar till varandra. Valet av produktionslayout är väldigt viktigt för ett företag då 

om en mindre lämpad layout för situationen väljs kan det leda till förvirrande flöden, köer, 

långa processtider, oflexibla arbetsmoment, oförutsägbara flöden och höga kostnader. (Slack 

et. al. 2013) 

3.4.1 Funktionellt produktionsupplägg 

Ett funktionellt produktionsupplägg karaktäriseras av att olika produktionsresurser 

organiseras och grupperas efter funktion. Det material som ska förädlas flyttas då från grupp 

till grupp för att bearbetas av rätt maskingrupp. Denna typ av produktionsupplägg är lämpligt 

för en verksamhet som har ett brett artikelsortiment där varje artikel tillverkas med ett relativt 
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lågt antal på grund av att det framförallt är lätt att anpassa efter ändrade produktmixer och 

varierande produktionsvolymer om ett funktionellt produktionsupplägg används. Det är även 

mindre känsligt för störningar jämfört med andra produktionsupplägg då det finns alternativa 

produktionsresurser inom grupperna om en enhet inte klarar av att hålla rätt takt. En nackdel 

är att materialflödet blir komplext och svåröverskådligt, samt att de interna transporterna blir 

omfattande. Detta medför att kapitalbindningen ofta blir hög och svårigheter att undvika långa 

genomloppstider. (Jonsson & Mattson 2011.)  

3.4.2 Cell-layout  

En cellindelad-layout karaktäriseras av att verktyg, maskiner och redskap samlas för de 

efterkommande arbetsmomenten, där en cell kan utföra flera moment innan produkten skickas 

vidare till antingen nästa cell eller färdigvarulagret. Fördelar med cellindelning är hög 

genomloppstid, kan bidra med bra kompromiss mellan kostnad och flexibilitet för moment 

med hög variation och få transaktioner mellan avdelningar. Nackdelar med cellindelning är att 

det kan krävas fler maskiner och verktyg, kan vara kostsamt att arrangera om nuvarande 

produktionsupplägg och kan medföra lägre resursutnyttjande. (Slack et. al. 2013)  

3.4.3 Produktlayout 

Produkt-layout, mest känt som produktionslina, karaktäriseras av en lina där produkter 

transporteras och arbetsmoment sker utefter. Produktens flöde är förutsägbart och därför 

relativt enkel att kontrollera. Fördelarna med produktlayout är låg styckkostnad för produkter 

av hög volym och materialflödet är enkelt. Nackdelar med produktlayout är låg flexibilitet för 

produktmix och flödet är väldigt känsligt för avbrott i produktionen. (Slack et. al. 2013) 

3.5 Flödeskartläggning 

Att veta vart företaget befinner sig någonstans och ha kunskap om det nuvarande processerna 

är viktigt för att kunna genomföra lycka förändringar i ett företag. I nulägesbeskrivningen är 

det första steget att göra en kartläggning av material- och informationsflödet för att få en 

bättre förståelse för exempelvis hur många lagerpunkter aktiviteter som existerar. (Aronsson 

et. al. 2003) 

3.5.1 Materialflöde 

Att materialet ska transporteras på ett obehindrat sätt genom flödeskedjan är viktigt för ett 

företag, främst för att förhindra uppkomst av mellanlager men även för att motverka att 

leveransen ut till kund är trög. En term som ofta används i industrier är synchronous. Vilket 

betyder att materialet ska levereras till varje station i rätt tid, i rätt följd och rätt antal. 

(Olhager 2013) 

 

3.5.2 Informationsflöde 

Även om ett företag producerar mot lager är det för att det finns ett behov av produkten i 

fråga. Därför är det slutkunden som är den utlösande funktionen till att försörjningskedjan 

reagerar. Genom att sprida kundens önskemål över hela försörjningskedjan skapas en 

behovskedja som ska hjälpa till att förbättra kundnöjdheten. Olika informationssystem gör det 

här möjligt att snabbt dela olika typer av data för ökade nivåer av data och förfining. Målet är 

sedan att använda detta för att få en korrekt bild över marknaden, processer och slutkund. 

Medan materialet i materialflödet transporteras uppströms till nedströms, verkar 

informationsflödet i motsatt riktning. Ju längre uppströms man kommer desto närmare 

kommer man till leverantörerna som förser material till produkterna. Nedströms finns istället 

slutkund. (Olhager 2013) 
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Nedan i figur 3 visualiseras hur flödena rör sig.

 
Figur 3: Flöden 

3.6 Digital uppmärkning 

Teknologi för att förbättra noggrannheten av prognoser och länka informationsflödet med det 

fysiska materialflödet, har funnits och använts i flera år. Några exempel på 

identifieringssystem är EDI (Electronic Data Interchange), streckkoder och artikelnumrering. 

(Power. 2005).  

 

Identifieringssystem används för att automatiskt identifiera eller förmedla information om en 

artikel till en databas utan någon manuell inmatning. De fördelar som dessa 

identifieringssystem medför är bland annat effektivare registrering av ett objekt, minskning av 

arbetsmoment för personal och färre felaktiga registreringar som resultat av den mänskliga 

faktorn vid manuell registrering. Identifieringssystem kan skilja sig på vilken information de 

behandlar och i vilken grad av automation som det görs vilket innebär att olika system är 

lämpliga i olika situation, vilket i sin tur även innebär att investeringskostnader för att 

implementera ett sådant system kan variera. (Jonsson, 2008). Det finns även teori som stödjer 

att utvecklingen inom IT medför reducerade ledtider, ökad pålitlighet, reducerade 

transaktionskostnader, ökad potential för reell integrerad styrning av logistikkedjan och 

virtuell lagring. (Björnland et. al, 2003) 

3.6.1 Streckkoder 

Det vanligaste automatiska identifieringssystem är någon form av ett streckkodssystem. Ett 

sådant system består av streckkoder och en streckkodsläsare. Själva streckkoderna kan se ut 
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på flera olika sätt men består främst av en serie av vertikala linjer med olika mellanrum och 

tjocklek. De vanligaste standarderna för streckkoder är EAN (European Article Numbering) 

och UPC (Universal Product Code). (Jonsson 2008). 

 

Även fast dessa streckkoder kan innehålla mycket information krävs det ibland möjlighet till 

att förvara mer information än vad en traditionell 1-dimensionell har kapacitet för. För att öka 

mängden data som kan lagras kan en 2-dimensionell streckkod användas. Utöver de vertikala 

linjerna som traditionella streckkoder använder sig av så har en 2-dimensionell även 

horisontella linjer och har möjlighet att självkorrigera vilket innebär att det går att läsa koden 

även fast den är delvis förstörd. För att läsa en 2-dimensionell kod krävs dock att koden 

fotograferas av en specialdesignad kamera som sedan överför information. (Jonsson 2008). 

 

3.6.2 RFID 

RFID (Radio-frequency identification) är ett system som använder sig av radiovågor för att 

automatiskt identifiera ett objekt. Informationen lagras i ett mikrochip i antingen en RFID tag 

eller RFID transponder. En läsare översätter sedan informationen i radiovågorna till en dator i 

ett läsbart format. Skillnaden med RFID från streckkoder och andra identifieringssystem kan 

ses i tre aspekter. Möjligheten att lagra stora mängder information finns med hjälp av 

mikrochip. Genom att använda radiovågor krävs det inte att läsaren behöver se objektet utan 

kan läsas genom material som exempelvis kartonger. Tiden för att identifiera ett objekt är 

vanligtvis kortare jämfört med andra identifieringssystem och en läsare kan identifiera flera 

objekt samtidigt. Det finns olika typer av RFID taggar, aktiva och passiva. Aktiva taggar 

använder sig av ett batteri vilket gör att räckvidden för läsbarhet ökar men får då en begränsad 

livstid. Passiva taggar är vanligast och försörjs externt av energi från radiofrekvenser som 

sänds ut från läsaren. Passiva taggar har då i stort sett en oändlig livstid men kortare läsbar 

räckvidd än aktiva. Passiva taggar är även mindre, lättare och billigare än aktiva taggar. 

(Jonsson 2008). 

 

Ett problem med RFID är priset som har begränsat spridningen av tekniken. Sedan 2003 så 

har användandet av RFID ökat då större företag som Wal-Mart och Tesco krävde att deras 

leverantörer skulle inkludera passiva RFID taggar. Användandet av RFID tros öka desto mer 

priset fortsätter att minska. (Jonsson 2008). Ett alternativt sätt att minska kostnaden för RFID 

är att istället för att använda en tagg per produkt, använda en tagg per förpackning, eller ännu 

billigare, en tagg per pall. Genom att exempelvis då använda en tagg per pall minimeras 

kostnaderna dock minskas även information som taggarna bidrar med, exempelvis hur 

produkter rör sig internt. (Hardgrave et. al. 2013). 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuvarande situation på Silvent. Det ges även en kort beskrivning om 

Silvent där både generell bakgrundsfakta och bakgrunden till leverantörsval beskrivs. I detta 

kapitel görs bland annat flödeskartläggningen för att kunna se hur material- och 

informationsflödet rör sig. Utöver denna finns det beskrivningar för de resterande delarna i 

organisationen som är relevanta för detta arbete. 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Silvent AB grundades 1989 och beskriver sig själva som ett världsledande företag när det 

kommer till tillverkning av verktyg för att erbjuda en lägre ljudnivå och effektivare 

luftförbrukning. Silvent är verksamma i ett flertal länder med huvudkontoret ligger i Borås, 

Sverige, det är även med dem kontakten har skett och givit underlag för denna rapport. På 

huvudkontoret sker all forskning och utveckling. I företaget finns en unik forsknings- och 

ingenjörskunskap inom området tryckluftsdynamik. 

 

Silvent AB hjälper tillverkningsföretag över hela världen med energioptimering och 

förbättrad arbetsmiljö. Detta i form av att man tar fram, exempelvis, munstycken som används 

i industrier som bidrar till att luftslöseriet vid användning av tryckluft minskas och ljudnivån 

sänks. Det ger en ekonomisk fördel för de som väljer att använda produkten då tryckluft är 

dyrt och det blir mycket tryckluft som går till spillo när man använder sig utav vanliga 

munstycken. Även ur ett socialt perspektiv är detta att föredra bland annat för att skydda de 

anställdas hörsel från höga ljud.  Det blir allt viktigare för tillverkande företag att tänka på 

säkerheten, inte minst då det sätts högre krav på en hållbar utveckling, både miljömässigt och 

socialt. 

 

Silvent AB omsätter idag omkring 125 miljoner kronor och har idag kontor i 6 olika länder 

med totalt 80 anställda. Kontoren finns i Salzburg,Chicago, Shanghai, Nice och Birmingham 

utöver huvudkontoret i Borås. Silvent säljer sina produkter till 77 olika länder genom sina 

säljkontor alternativt distributörer, deras största marknader är Tyskland och USA. 

 

På huvudkontoret i Borås sker endast monteringen för i princip alla Silvents produkter. 

Tillverkning av de delar som monteras ihop i Borås utför inte Silvent själva utan det är något 

som de anlitar företag för att få hjälp med. De är mycket måna om att de vill ha sina 

tillverkare så nära som möjligt och bryr sig väldigt mycket om att skapa en bra relation. 

Därför är uppskattningsvis 95 % av tillverkarna verksamma i Sverige. Det är endast de 

artiklar som inte är möjliga att tillverka i Sverige, ofta på grund av bristande teknik, som gör 

att de väljer något annat. De har inga problem med att lägga lite extra pengar bara för att få ha 

tillverkaren i Sverige. 

 

Det var tre egentliga orsaker till detta som var: 

 Närhet till leverantörerna 

 Kvaliteten på produkten 

 Personliga kontakten 

 

Närhet till leverentör 

Det viktiga med närhet ligger i att när material till produkter som inte finns tillgängligt i 

hyllorna på Silvent i Borås fattas måste de tillverkas och skickas dit. Är det bråttom med att 

leverera den färdiga produkten till kund behöver man ha alla de artiklar som produkten består 

av så fort som möjligt. Är leverantören lokaliserad på ett ställe som gör att det tar flera veckor 
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för leveransen att komma fram kan det leda till att kunden blir missnöjd när den inte får sin 

produkt i tid. Vilket gör att det uppstår en bristkostnad. 

 

Kvaliteten på produkten 

Det anses vara bättre kvalitet på artiklar som tillverkas här i Sverige. 

 

Personlig kontakt 

Med bra kontakt med leverantörer kan man utveckla en djupare relation där man blir mer 

villig att underlätta för varandra. I Silvents fall kan ordrar bli prioriterade och på det sättet 

bidra till att kunden får sina produkter i tid. 

 

4.2 Lager 

Råvarulagret är placerat vid varje enskild cell så att materialet som ska bearbetas är 

lättillgängligt för montören. Förvaringen sker på angivna platser i backar med kapacitet som 

kan variera från tiotal till hundratal på exempelvis lågvärdesartiklar såsom skruvar. Backarna 

identifieras med en etikett som anger vilket artikelnummer som ska förvaras i respektive back. 

Storleken på råvarulagret är relativt litet i syfte för att hålla nere kapitalbindning och för att 

minimera lagerytan per arbetsstation.  

 

Produkter i arbete, eller halvfabrikat förvaras bredvid färdigvarulagret och sorteras på samma 

sätt som råvarulagret. Stationer där halvfabrikat bearbetas placeras inom räckvidd för att 

minska avståndet för montören.  

 

Färdigvarulagret är, i Sverige, lokaliserat vid utgången för utleveranser. Här sorteras 

färdigpacketerade batcher på angivna platser i hyllor. Förutom det lokala färdigvarulagret så 

finns distributörer på olika delar av världen där färdiga produkter lagras.  

 

Då det i dagsläget inte framstår som att det finns några dokumenterade mätningar, utan att de 

endast görs i syfte för den ekonomiska redovisningen, så är detta ett område som har potential 

för förbättringar. 

4.2.1 Kapitalbindning 

Kapitalbindning ser företaget inte som ett jättestort problem. De ser hellre att de har artiklar i 

lager än att inte vara kapabla till att få iväg produkter till kunder i tid. För produkter som de 

kallar för “core produkter”, alltså produkter som säljs frekvent, beställs materialet månadsvis. 

Detta gör att kapitalbindningen på dessa produkter blir relativ låg. Produkter som inte säljs i 

så stort antal kräver dock att en årsförbrukning eller mer köps in på avropsorder. Alternativet 

är att köpa enstaka antal där kostnaden blir betydligt högre per styck vilket inte är lika 

lönsamt. Detta innebär att kapitalbindningen blir högre på dessa produkter. 

 

Den största kapitalbindningen i lagret finns bland färdiga produkter som fungerar som en 

slags buffert eller säkerhetslager om någon order skulle avvika i storlek. De flesta produkter 

monteras mot lager men det finns även ordrar som monteras mot kundorder. Att det ligger 

färdiga produkter i lager gör att montörerna inte påverkas lika mycket av stress som uppstår 

när det är bråttom att få iväg en order. De har som mest produkter i färdigvarulagret innan 

semesterveckor då det vet att produkter inte kommer monteras i samma mängd under dessa 

veckor. Att de färdiga produkterna binder mycket kapital ses inte som något negativt då de 

anser att de har möjlighet att göra detta. 
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4.2.2 Inventering 

Silvent har nyligen blivit medvetna om hur viktigt det är att inventera och höjt 

inventeringsfrekvensen betydligt. Tidigare år inventerade man periodvis med bara en 

inventering per år och den skedde precis innan årsskiftet, man litade även på att antalet som 

levererades stämde enligt vad som hade beställts. Nu väger de allting som kommer in till 

lagret direkt, alltså gör de en kontinuerlig inventering, och kan på så sätt få fram antalet 

artiklar som de får in, och inte gå på det leverantören har mätt upp det till. Lätta 

lågvärdesartiklar som skruvar och plastringar väger man dock inte då det är svårt att få fram 

exakt antal skruvar med hjälp av en våg, men också för att det inte är en så stor kostnad för 

företaget om det skulle vara lite för mycket eller för lite. Detta är något de räknar med. Med 

denna implementering har de märkt att en väldigt betydande del av ordrarna är fel redan från 

start. Förutom den kontinuerliga inventeringen görs det två inventeringar där allt inventeras. 

Dessa sker vid sommaren och innan årsskiftet, innan bokslut. Lagerdifferenserna av de 

produkter som man upptäcker vid inventeringen arkiveras för tillfället inte. 

 

4.2.3 Produktstruktur 

För produkten SILVENT 394 som arbetet avgränsa sig till, har hela flödet observerats. Sedan 

undersöktes det hur flödet av alla de artiklar som ingår i SILVENT 394 rör sig. Produkten är 

en luftkniv och består av fyra stycken munstycken som är monterade på en stålprofil. Nedan 

visas i tabell 1 hur produktstrukturen för munstycket i fråga ser ur och sedan i tabell 2 hur 

produktstrukturen ser ut när munstyckena är monterade på stålprofilen och ytterligare ett 

exempel i figur 4. 

 

Tabell 1: Produktstruktur för Lösa 920-A BSP 

Lösa 920-A BSP (Munstycke) 

Artikelbeskrivning Antal 

Framdel 1 

Bakdel 1 

O-ring 1 

Skruv M2, 5x8 4 
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Tabell 2: Produktstruktur för 394 BSP 

394 BSP (Luftkniv) 

Artikelbeskrivning Antal 

Profil BSP 1 

Lösa 920 A BSP 4 

Plugg 300, 3/8 1 

 

 

 

 
Figur 4: Produktstruktur för 394 BSP 

Risken för fel i lagersaldot här är om produktstrukturen inte är korrekt, exempelvis om en 

produkt i verkligheten kräver två skruvar men produktstrukturen visar att det enbart krävs en. 

Detta leder då till att det endast registreras som att en skruv förbrukas fast i verkligheten 

förbrukas det dubbla vilket får till följd att lagersaldot blir inkorrekt. Detta har tillkommit på 

Silvent men korrigerats relativt fort. Risken för att detta sker är som störst när en ny produkt 

med olika material och design testas och produkt strukturen kontinuerligt ändras. 

4.3 Lean 

Silvent anser att de i dagsläget inte arbetar med Lean och att det inte skulle fungera för dem. 

Argumentet för detta är enligt materialinköpsansvarige att de måste veta vad efterfrågan ska 

vara ungefär ett halvår i förväg på respektive produkt. Även om de använder vissa metoder 

som Lean också gör, som exempelvis att skapa bra relationer till leverantörer och inte låta 

valet av leverantör bero på pris är Lean som begrepp inte någon man lägger större vikt vid. 

 

4.4 Materialplaneringsmetoder 

Alla artiklar som köps in efter beställningspunkter. Vissa beställningar sker med avropsorder 

så man slipper lagerhålla alla artiklarna på en och samma gång. Detta minskar 

lagerhållningskostnaderna och är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Svårast att beställa är 
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artiklar till de produkter de inte säljer många utav. Eftersom det blir mycket dyrt att beställa 

månadsvis av dessa artiklar måste de prognostisera på en längre tidshorisont, vilket gör att 

styckpriset på artikeln blir betydligt lägre eftersom de bara behöver tillverkas och fraktas vid 

ett tillfälle.  

 

4.4.1 Produktionsstyrning 

Eftersom Silvent till största del producerar mot lager använder sig dem sig utav ett tryckande 

system vid monteringen. Prognoser som visar hur produktionen tidigare år har sett ut hjälper 

dem att göra detta. Silvent arbetar också samtidigt efter kundorder men producerar tryckande 

på produkter som exempelvis 920-A som har väldigt hög förbrukningsvolym. 

 

4.4.2 Beställningspunktsystem 

Den inköpsansvarige har en överblick av alla artiklar och ser när någon av artiklarna når sin 

beställningspunkt och gör sedan en beställning. Eftersom inte Silvent inte har höga 

genomloppstider i monteringen har de inte sett nyttan i att ta hjälp av MRP när de gör sina 

beställningar. Motsatt till produktionsmetoden så är beställningspunktsystem en dragande 

metod. Alltså har de en dragande materialplaneringsmetod och en tryckande 

produktionsmetod. 

 

4.4.2.1 Säkerhetslager 

De har gärna lite större säkerhetslager för att inte få slut på material. Även om det binder upp 

extra kapital. Säkerhetslager finns både i råvarulagret, halvfabrikat och i färdigvarulagret. 

 

4.4.3 Informationssystem 

Silvent bytte nyligen till ett nytt informationssystem, ERP Jeeves, vilket orsakade att det blev 

en del fel till följd av brist på kunskap på hur programmet fungerade. Idag har de ansvariga 

bättre kunskap och kompetens kring programmet vilket har lett till att det blir sällan fel vid 

själva momentet för registrering i dagsläget. 

4.5 Produktionslayout 

Silvent använder sig av en cell-indelad layout där varje cell är planerad för att kunna bearbeta 

en specifik produktgrupp. Varje cell har en till två montörer som arbetar per skift där 

arbetsuppgifterna är tydligt standardiserade. Detta medför då att genomloppstiden för en 

produkt är relativt låg och flexibiliteten är hög. För att underlätta, förtydliga och minimera 

gångavståndet har varje cell sitt egna lager på komponenter för respektive produkt som ska 

bearbetas i den cellen.  
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4.6 Flödeskartläggning 

Flödeskartläggning gjordes för att underlätta att identifiera flöden, både material- och 

informationsflöden. Under denna rubrik beskrivs olika delmoment som sker under 

produktionen av den avgränsade produkten, 394 BSP, och dess komponenter med hjälp av 

figurer och en beskrivande text. 

 
Figur 5: Symbolbeskrivning 

I figuren ovan förklaras de olika symboler som använts för att beskriva olika typer av flöden 

och aktiviteter. Den bredare, helstreckade pilen “Beslut” beskriver ett val som gjorts vid en 

beslutsprocess, vanligtvis ja eller nej. Den tunnare, helstreckade pilen “Fysisk förflyttning” 

beskriver, som namnet antyder, en fysisk förflyttning av material. Den streckade pilen 

“Informationsflöde” beskriver ett informationsflöde, alltså utbyte av information som kan 

exempelvis vara att en anställd registrerar in en ny leverans i lagersaldot. Den streckade 

rektangeln “Arbetsuppgift” förtydligar vilken arbetsuppgift som genomförs. Den rektangulära 

aktiviteten “Händelse” beskriver vad det är för moment som genomförs. Den triangulära 

aktiviteten “Lager” beskriver att en lagerföring sker och vad det är för typ av lager. 

Aktiviteten “Beslutsprocess” förtydligar att ett beslut behövs ta, exempelvis kassation där 

produkten antingen kasseras eller går vidare till fortsatt bearbetning.  
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Figur 6: Order och godmottagning 

4.6.1 Orderläggning 

Den inköpsansvarige har tillgång till lagersaldorna som kontrolleras flera gånger per dag och 

det är även han som sedan sköter alla beställningar. Beställningarna sker när någon av 

artiklarna går under den bestämda beställningspunkten eftersom det är detta systemet som de 

valt att jobba utifrån. 

 

4.6.2 Godsmottagning 

När materialet från leverantör ankommer sitter det en etikett på som säger hur många det ska 

vara. För att kontrollera att det antalet som står på etiketten stämmer överens med den faktiska 

volymen tar man och väger materialet. Vägningen går till på det sättet att man tar ut en liten 

del av de totala artiklarna i förpackningen, kan exempelvis vara 10 stycken, sedan tar man 

först och väger endast dessa 10. När man vet vad 10 stycken väger blir det lätt att få fram det 

totala antalet med den totala vikten. 

 

För att kontrollera så att batchen av material som kommer in inte är feltillverkad görs även en 

kvalitetskontroll. Detta görs med hjälp utav ett stickprov så man slipper kontrollera varje 

enskild artikel. Om materialet är godkänt registreras det uppvägda antalet och läggs på det 

befintliga lagersaldot, annars kontaktas leverantören. 
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4.6.3 Lagerplats 

Materialet placeras sedan ut vid olika lager som finns bredvid montörens arbetsstation. De 

använder på detta sätt ett cellindelat lager för artiklarna som ingår i 394 BSP. 

 

 
Figur 7: Montering av 920-A 

4.6.4 Montering 

Monteringen fungerar på så sätt att materialet dras av från lagersaldot när montören blir 

tilldelad ordern. På så sätt blir artiklarna som används i produkten istället uppbokade istället 

för att vara kvar i lager. Skulle det inte finnas tillräckligt med material i lager för att tillverka 

ordern säger systemet till. Är de material sådant man kan tillverka själv, exempelvis 

munstyckena som behövs för att göra luftkniven, ges en order ut till en montör att tillverka 

dessa. Om materialet som fattas däremot måste tillverkas av en leverantör får en beställning 

av nytt material göras istället. 

 

Skulle produkten bli skadad på något sätt under monteringen kasseras denna. Eftersom 

materialet redan är avdraget gör inte montören något mer i detta läge än att lägga den defekta 

produkten i en bytta som den har vid sin station. Kassationen sköts sedan av den 

kvalitetsansvarige när han gör kassationer. Dessa sker veckovis. De gånger monteringen sker 

mot kundorder sätter montören ihop en ny produkt om någon skulle vara defekt, endast då 

dras mer material från lagret än vad som ursprungligen stod på ordern. Eftersom de oftast 

annars producerar dessa produkter mot lager har de inte behovet av att göra nya för varje 

defekt produkt. Kassationen är en av delarna företaget har förbättrat de senaste åren då de 

anser att det är ett område som hjälper till att säkerställa lagersaldot. 
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Om det är vanliga 920-A montören sätter ihop går de vidare till en station där de förpackas för 

att sedan kunna levereras till kund. Varje enskild 920-A förpackas i en plastpåse där det sedan 

klistras på en etikett på utsidan som talar om vad det är för produkt. Etiketterna har även en 

säkerhetsfunktion då det inte skrivs ut fler etiketter än de antal produkter montören skulle 

göra. Förslutna i varsin plastpåse packas sedan munstyckena ned i kartonger och ställs i 

färdigvarulagret. Då lämnar montören tillbaka orden till produktionsledarna som slår in den 

och det uppbokade materialet lägger sig istället som färdigt. 

 

 
Figur 8: Montering av 394 BSP 

De lösa 920-A fortsätter till ett mellanlager som finns vid arbetsstation 2. Väl där bearbetas 

materialet utifrån vad ordern montören blir tilldelad säger. Sedan fungerar kassationen lika 

här. 394 förpackas även den med påse och etikett. 
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Figur 9: Exempel på tankeprocess vid mottagen tillverkningsorder 

 

I figuren ovan är en överblick på hur det ser ut när man tar emot en order på 394 BSP 

4.7 Digital uppmärkning 

I nuläget använder sig inte Silvent av någon form av streckkoder, RFID eller liknande utan 

det som används som identifieringssystem är artikelnumrering, både på komponenter och 

färdiga produkter. All informationsöverföring utförs manuellt och registreras då av en anställd 

in i en digital databas. Silvent är dock i grundstadiet, alltså överväger att implementera, för 

någon typ av ett automatiserat identifieringssystem för att förenkla och minimera risk för 

mänskliga misstag. Tanken är även att det ska möjliggöra att följa en order tillbaka för att se 

var, när och hur det har blivit fel. 
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5 Identifierade felorsaker 
De felorsaker till varför ett felaktigt lagersaldo uppstår som identifierats under arbetets gång 

listas nedan. 

 

Identifierade huvudorsaker till varför det har blivit fel tidigare: 

 Låg inventeringsfrekvens 

Lagret inventerades endast en gång varje år vilket gjorde att det blev relativt stora 

skillnader mellan det teoretiska lagersaldot och det verkliga. 

 

 Brist på kunskap om informationssystemet 

Ansvariga har brist på kunskap om hur IT-programmet ERP Jeeves fungerar. 

 

 Felaktigt antal från leverantör 

En order läggs på exempelvis 1500 stycken framdelar, leverantören skickar i verkligheten 

1465 men 1500 registreras i lagersaldot och leder på så vis till ett felaktigt lagersaldo. 

Eftersom detta aldrig korrigeras och det händer om och om igen blir problemet bara värre 

och värre. 

 

 Fel i produktstrukturen. 

Som nämndes i nulägesanalysen så kan detta förekomma på nya produkter vilket leder till 

att ett felaktigt antal komponenter dras från lagersaldot 

 

 Ostrukturerad och låg frekvens av kassation. 

Tidigare var det något otydligt hur kassationen skulle ske och få rutiner för hur ofta 

tömningen av backarna med kasserat material skedde. Idag har man rutiner för veckovis 

tömning. 

 

Identifierade orsaker till varför det blir fel i dagsläget: 

 Anställda plockar material från råvarulagret för att visa kunder/leverantörer 

utan att det dras från registret 

Något som framgick var att exempelvis säljare för företaget kunde komma förbi lagret och 

plocka med sig några exemplar för att visa kunder. Såvida man inte informerar någon som 

arbetar med lagret leder detta till att lagersaldot inte uppdateras vilket resulterar i felaktiga 

lagersaldon 

 

 Felaktiga tillverkningsorder. 

Om den ansvarige för tillverkningsorder gör ett misstag och glömmer att dra av från 

färdigvarulagret när produkter levereras.  

 

 Backar som ser likadana ut och innehåller liknande föremål gör det lättare att ta 

fel 

Framsidan och baksidan som ingår för att göra munstycken finns i fler varianter då de 

munstyckerna som går till USA ska ha andra mått. Eftersom lådorna, som artiklarna ligger 

i ser likadana ut och det endast är en lapp utanpå som talar om namnet på artikeln bidrar 

det till att montören lättare kan göra misstaget att ta fel artikel ur fel låda. På det sättet 

tillverkas munstycken som skulle levereras till USA istället. 
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 Misstag av montör 

Eftersom alla delar i processen sker av en människa öppnar detta upp för mycket större 

sannolikhet av misstag än om man hade använt sig utav en maskin/robot. Att paketeringen 

av produkten räknas av montören ökar risken för att det blir fel antal som förpackas. 
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6 Analys 
Här kombineras teorikapitlet och nulägesbeskrivningen. Nulägesbeskrivningen analyseras 

utifrån frågeställningen där teorin ligger som en grund. 

 

Observerade orsaker till varför saldokvaliteten inte kan säkerställas nämndes i kapitel 5. Vissa 

punkter är svårare att förbättra och kräver en större investering av eventuellt tid och/eller 

pengar. Exempelvis punkten som handlar om fel i produktstrukturen är relativt enkelt att 

förebygga. Punkter som handlar om brist på information, exempelvis låg inventeringsfrekvens 

kan förbättras med hjälp av att öka frekvensen och dokumentera mätningar. Punkter som 

består av mänskliga fel, exempelvis misstag av montör kan förbättras med hjälp av digital 

uppmärkning. 

 

Nedan förklaras dessa områden samt ytterligare områden där det finns potential till 

förbättringar vilket kan leda till en ökad saldokvalitet om de sker på rätt sätt. 

 

6.1 Mätningar 

Då det i dagsläget inte framstår som att det finns några dokumenterade mätningar, utan att de 

endast görs i syfte för den ekonomiska redovisningen, så är detta ett område som har potential 

för förbättringar. 

 

S-A Mattson läger mycket vikt på hur viktigt det är att mäta saldokvaliteten för att kunna 

identifiera felorsaker och uppföljning. Ett exempel på hur saldokvaliteten skulle kunna mätas 

är en kvantitetsbaserad mätning. I en kvantitetsbaserad mätning mäts då antalet artiklar med 

korrekta lagersaldon dividerat med totalt antal artiklar och uttryckt i procent. Ett exempel på 

hur en sådan mätning kan se ut visas nedan i tabell 3 med beskrivning under. 

 
Tabell 3: Kvantitetsbaserad mätning (Mattson 2016, s.4) 

 
“Vid ett visst tillfälle var de redovisade och verkliga lagersaldona för fem olika artiklar enligt 

ovanstående tabell. Kvantitetsbaserade toleransgränser tillämpas. Klass A-artiklar med lägst 

förbrukad kvantitet per år tillåts ha 0 % saldodifferens i lager för att betraktas som korrekta, 

klass B-artiklar +/- 2 % saldodifferens och klass C-artiklar +/- 5 % saldodifferens. Av tabellen 

framgår också respektive artikels toleransklass. Baserat på de beräknade procentuella 

kvantitetsdifferenserna och de fastställda toleransgränserna för avvikelser kan 2 av de 5 

artiklarna anses ha korrekta lagersaldon, dvs. lagersaldokvaliteten är 40 procent. Det är det 

samma som att 60 procent av artiklarna har felaktiga lagersaldon.” Tabell och beskrivning 

hämtat från Mattson 2016. 
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För att göra en liknande mätning krävs det dock att en tydlig artikelklassificering görs där 

toleransgränser bestäms. Behovet för detta beskrivs mer ingående under nästa rubrik. 

 

6.2 Artikelklassificering 

Något som Silvent inte lade mycket vikt vid var att bestämma vilken klassificering artiklarna 

ska ha. De hade klassificerat sina produkter men det verkade inte vara någon noga undersökt 

process för att komma fram till ett resultat utan att det fort drogs en slutsats om en produkt 

eller artikel klassificerades som högvärdes eller lågvärdes. Om det sker förbättringar inom 

detta område kan det bidra till många fördelar. 

 

Förespråkarna för implementering av 80/20 regeln vid artikelklassificering försäkrar att 

användandet av regeln bidrar till högst vinst, och att de som ignorerar detta placeras till dem 

som har en defekt strategi. 80/20 regeln vill få chefer och affärsmän att analysera artiklarna 

och placera dem i rätt kategori och på detta sätt lägga en grund för framtida beslut. (Udrescu 

et. al 2014) 

 

Artikeln ansåg att analyser enligt en 80/20-regel är nödvändigt, men att det inte nödvändigtvis 

behöver leda till enkla slutsatser och beslut. Ekonomi- och systemkontroller behöver alltid 

genomföras och när en organisation upptäcker att det läggs ned för mycket resurser på en viss 

typ av produkt, eller när väldigt höga utgifter leder till låga inkomster bör ledningen ta ett 

beslut för att öka inkomsterna samtidigt som resurserna ska minskas. (Udrescu et. al 2014) 

 

Det funkar också att kategorisera artiklarna beroende på hur mycket lagersaldot differentierar 

för artikeln. Tanken är att göra mätningar på lagret för att sedan placera dem i olika kategorier 

där differensen i lagersaldot går från störst till minst felaktighet. Detta sätt gör det lätt att se 

vilken produkt som har det största problemet och resurser kan läggas på produkten för att 

förbättra lagersaldot. Efter förbättringar gjorts kan nästa produkt i listan prioriteras, och så 

fortsätter arbetsgången på detta sätt. 

6.3 Digital uppmärkning 

Då ett automatiserat identifieringssystem underlättar för personal och minimerar mänskliga 

fel är detta en lösning för felorsaker som beror på misstag av montör. Det förbättrar även 

möjligheten att identifiera var och hur det blivit fel i lagersaldot vilket sedan kan användas 

som underlag för att vidare förbättra på andra områden. RFID är en dyrare investering än 

streckkoder men bidrar samtidigt med mer information. 

 

En studie gjordes av Hardgrave med flera, 2013 för att undersöka hur RFID påverkade 

saldokvaliteten. Studien var uppdelad i två försök och gjordes på totalt 75 företag. Det första 

försöket gjordes på 13 företag under en tidsperiod på 23 veckor där en produktkategori 

undersöktes. Resultatet visade att felaktig saldokvalitet minskade med ungefär 26 % med 

hjälp av synligheten som RFID medförde. Det andra försöket gjordes på 62 företag där fem 

olika produktkategorier undersöktes. Resultatet visade en minskning på mellan ingen statistisk 

signifikans och 81 %, beroende på kategori. Hardgrave kom fram till att RFID är som 

effektivast för att minska felaktigt lagersaldo i produktkategorier som har hög 

försäljningsvolym, högt värde, stor variation av lagerställeenhet (SKU) och stor lagertäthet.  

 

RFID-systemet i studien förklaras om hur det identifierar ett felaktigt lagersaldo med hjälp av 

detta exempel. Antag att systemet observerar ett lagersaldo på 11 stycken för Produkt A och 

även en RFID-tagg på en låda (där en låda innehåller 24 produkter) vid mottagningen, men 
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ingen vid utleveransen. Därmed måste lagersaldot vara felaktigt eftersom minst 24 enheter 

finns i lagret och därefter justeras lagersaldot för produkt A automatiskt med hjälp av RFID. 

 

Hardgrave drar slutsatsen, utifrån resultatet från studien, att RFID är ett välfungerande 

verktyg för att minska felaktigheter i lagersaldot. 

 

6.4 Lean 

Lean och just-in-time är kraftfulla tillvägagångssätt för att arbeta med kontinuerliga 

förbättringar. Detta görs då genom att minimera slöserier genom verksamheten. En av dessa 

slöserier är då just överflödigt lager. Genom att minska lagersaldot skapas då ett ännu större 

behov av att lagersaldot är korrekt då extra marginaler är det som syftas för att minska. Detta 

innebär med andra ord att ju lägre tillgängligt lagersaldo, desto större risk för att utsättas för 

en situation där företaget inte kan leverera. (Brooks et. al. 2007).  

 

Det intressanta är dock att, teoretiskt sett, med hjälp av Lean bör saldokvaliteten förbättras. I 

en Lean eller Just-in-time miljö är målet att arbeta sig mot enstycksflöde. (Heuer, V. 2016). I 

det ideala scenariot består lagersaldot då endast av en artikel. I ett sådant scenario är det i stort 

sett omöjligt att en skillnad uppstår mellan det verkliga lagersaldot och det teoretiska. Detta är 

i praktiken så gott som omöjligt att uppnå på grund av fluktuationer men principen kvarstår. 

Ju mindre lager, desto mindre risk för felaktigt lagersaldo. Med andra ord är det 

saldokvaliteten som begränsar Lean samtidigt som Lean förbättrar saldokvaliteten. Detta är 

dock endast en slutsats som gjorts av oss utan stödjande referens. 

 

Ett motargument till påståendet att enstycksflöde skulle förbättra saldokvaliteten är att ju mer 

transaktioner, desto större möjligheter för fel. Genom att minska lagersaldot och gå mot 

enstycksflöde, ökar antalet transaktioner. Vid varje transaktion finns då en risk för misstag 

vilket på så sätt försämrar saldokvaliteten. Här är det av fördel att Silvent använder sig utav en 

cell-indelad produktionslayout då just denna typ av layout har relativt lågt antal transaktion. 

(Slack et. al. 2013). Här kan det även vara fördelaktigt att använda sig av ett automatiskt 

identifieringssystem för att minimera mänskliga misstag och på så vis kan principen att 

mindre lager borde bidra med bättre saldokvalitets relevans kvarstå.  

6.5 Kanban 

Det material som företaget klassar som lågvärdesmaterial går det att spara resurser på genom 

att använda sig utav ett tvåbingesystem. Metoden är speciellt fördelaktig i de situationer där 

artiklar är svåra eller kostnadskrävande att föra ett lagersaldo över. Skruvar och liknande 

ansåg Silvent inte ha något bytande värde för företaget, och att de är även svårt att få fram ett 

exakt antal vid invägning då artiklarna väger såpass lite. Detta är exempel på en artikel som 

det hade lämpat sig att använda tvåbingesystem som materialplaneringsmetod. 
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7 Diskussion 
 

Eftersom det inte finns endast en lösning på problemet som rapportens frågeställning utgår 

ifrån är det svårt att uppnå ett enkelt resultat i den bemärkelsen att kunna implementera de 

delar som tas upp i resultatet för att nå ett lagersaldo som inte differentierar. Inte minst 

eftersom ett lagersaldo som inte differentierar är omöjligt att uppnå i verkligheten.   

 

Om mätningarna som gjorts tidigare år arkiverats, hade det underlättat med att se hur mycket 

bättre saldosäkerheten blivit sedan de började med förbättringsarbetet för några år sedan och 

även kunna jämföra med framtida mätningar. En viktig del för att se så företaget hela tiden 

går åt rätt håll. 

 

Silvent beskriver sin verksamhet som lite speciell och att det inte finns så stort 

användningsområde för arbetssätt som passar bra in i andra verksamheter. Ett exempel på 

detta var Lean. De flesta företag vill minska sitt uppbundna kapital för att kunna använda de 

pengarna till att investera i nya maskiner, lokal eller personal. Eller så finns alltid risken gör 

att materialet som köpts in blir inkurant och får kasseras istället för att säljas. Med Silvent så 

förklarade de tydligt att de hellre köper bygger upp lite extra lager bara för att ha den 

säkerheten att materialet aldrig ska ta slut. Ur ett kundperspektiv är detta snarare bra än dåligt 

då risken för att artiklar skulle ta slut så kunden inte får sina produkter minskar. Att bygga 

upp sitt lager för att det är möjligt att lagorsaldot inte stämmer känns dock inte som bra metod 

för att skydda sig. Inte heller ifall situationen i företaget ändras och man har planer på att 

öppna ytterligare ett kontor någonstans. Då behövs det pengar för att investera i projektet och 

så länge pengarna ligger uppbundet i material gör det att en kommande investering blir svår. 

Eftersom Silvent tyckte att det fungerade bra på detta viset ändå blir det svårt att få dem att gå 

närmare mot Lean även om det kanske inte är optimalt enligt vad litteraturen säger nu för 

tiden. Viktigt att tänka på är att när Silvent förbättrar sin saldosäkerhet som de är i full gång 

med kan mellanlagret vara en sak som går att minska. Gamla rutiner får därför inte fortsätta 

utan bör ses över då det finns en stor chans att det är möjligt att sänka mellanlagret med bättre 

saldosäkerhet.  

 

Ämnet hållbar utveckling är väldigt centralt för resultatet, framförallt ekonomisk hållbarhet. 

Syftet med undersökningen var att undersöka om hur man kunde förbättra säkerheten för att 

lagersaldot stämmer, Detta är ju väldigt intressant i en ekonomisk synpunkt då felaktigt 

lagersaldo minskar den totala vinsten. (Chuang et. al. 2015). Det kan även vara viktigt att 

behandla områden som missade leveranser, onödiga lager, uppbundet kapital och liknande. 

 

Frågan om saldokvalitet är även intressant i miljöperspektiv. Själva resultatet kanske inte är så 

intressant i just det här fallet men för ett företag med många leverantörer utomlands, kan ett 

felaktigt lagersaldo påverka miljön negativt. Säg exempelvis att företaget inser att lagersaldot 

är betydligt lägre i verkligheten än vad det teoretiska värdet menar att det borde vara. Då kan 

företaget befinna sig i en situation där de inte kan leverera i tid och behöver på så vis beställa 

en prioritetsorder. Denna order behövs då eventuellt fraktas med hjälp av flyg istället för 

exempelvis fraktfartyg, vilket inte endast är kostsamt utan även då negativt för miljön. 

 

I ett socialt perspektiv är det främst resultatet kring RFID som är anmärkningsvärt. Här syftar 

RFID då till att delvis underlätta för personal och avlasta arbetsuppgifter. (Jonsson 2008). 

Samtidigt är målet definitivt inte att byta ut personal mot “robotar” utan då istället bidra med 

visualisering och förenkla vissa arbetsmoment. 
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För att utveckla studien skulle man kunna mäta saldokvaliteten innan och efter 

implementationen av exempelvis RFID. Detta hade bidragit med ett intressant resultat då 

studien gjord av Hardgrave var gjord på amerikanska bolag vilket då kanske inte har exakt 

samma förutsättningar som svenska företag på grund av exempelvis kulturella skillnader. 

Även fakta gällande hur stor del av företagen som hade ett felaktigt lagersaldo kan skilja sig 

från bransch och hur företaget arbetar. Hur stor del som ett felaktigt lagersaldo påverkar 

vinsten kan även det skilja sig. Vad som hade bidragit med mer konkret material till vår 

undersökning hade varit om en stickprovsmätning hade utförts på lagersaldot. Det hade 

bidragit med konkreta bevis för potentialen av förbättringar och visat ett exempel för företaget 

om hur en mätning skulle kunna göras och hur en mätning kan användas som underlag. 

 

I princip alla monterande verksamheter är beroende av begrepp som prognostisering, 

beställningspunkter, och lagerpåfyllning som i sin tur är beroende av ett korrekt lagersaldo. 

Av denna anledning anses rapporten vara relevant för en stor del av verksamheter som 

monterar produkter. När omfattningen av den felaktiga saldosäkerheten är så pass stor bör 

detta vara en sak företag ska jobba med att förbättra, då det påverkar så många delar i 

försörjningskedjan. Som nämnts tidigare är det inte bara företaget som kan drabbas utav detta, 

utan det finns även en möjlighet att det sker påverkan på samhället och på individer. Då detta 

är ett problem som är relativt vanligt kan stora delar av resultatet anses vara generellt 

 

En stor del av analysen handlar även om vikten av att mäta. Denna information är relativt 

generell och anses bidra med relevant information för monterande verksamheter och bör gälla 

för i stort sätt samtliga verksamheter.   
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8 Rekommendationer 
 

Företaget rekommenderas att införa tydliga rutiner för hur mätningar på saldokvaliteten bör 

ske och dokumentera dessa mätningar. För att underlätta mätningar rekommenderas företaget 

att införa specificerade klasser för artiklarna. 

 

Företaget rekommenderas även att undersöka om implementering av någon form av digital 

uppmärkning, exempelvis streckkoder eller RFID är möjliga alternativ. När det gäller valet 

mellan streckkoder eller RFID får företaget själva besluta beroende på vad de är villiga att 

investera då denna studie inte omfattar någon kostnadskalkyl däremot ges rekommendationer 

i rapporten för alternativ om hur priset för RFID kan hanteras. 
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9 Slutsats 
 

Silvents brist på sparade siffror på de lagerdifferenser de har gör det svårt att se på tidigare 

mätningar för att se hur stort problemet är. Uppfattningen som givits är att organisationen 

fungerar bra trots att företaget anser att det finns förbättringar att göra för att kunna säkerställa 

lagersaldot. Den senaste tidens stora fokus på detta område, speciellt implementering av 

nollpunktsinventering, har lett till att det skett stora förbättringar av saldosäkerheten.  

 

Ytterligare förbättringar för att säkerställa lagersaldot har identifierats i rapporten och det har 

även tagits fram alternativa metoder som ska ha som funktion att ge stöd för att genomföra 

dessa förbättringar. De främst aktuella alternativen och eventuella implementeringar som 

identifierades, listas nedan med en kort beskrivning under: 

 

Artikelklassificering. 

Att kunna artikelklassifisera är ett av områdena där det finns utrymme för dem att genomföra 

förbättringar. Artikelklassifiseringen kan ske på olika sätt, exempelvis går det att värdera 

artiklarna utifrån hur stor del av omsättningen som består av dem. Ett annat exempel är att det 

får att värdera dem utifrån hur mycket lagersaldot differentierar, då blir det lätt att se vilka 

produkter som skiljer sig mest.  

 

Rutiner för mätning och dokumentation. 

Dokumentering av mätningar är viktigt för att använda som underlag för att synliggöra 

problemområden och motiv för eventuella förbättringar. Därför är det inte bara viktigt att 

införa tydliga rutiner för hur mätningar ska utföras och utan även hur dokumentationen av 

dessa mätningar ska ske så att man i efterhand kan spåra och jämföra med tidigare mätningar. 

 

RFID 

Med implementationen av någon form av digital uppmärkning och ett automatiserat 

identifieringssystem finns stor potential för att förbättra saldokvaliteten. Bevis för att RFID 

skulle kunna förbättra saldokvaliteten med ungefär 26 % finns i en tidigare studie, gjord av 

Hardgrave et. al. 2015, och företaget rekommenderas därför att undersöka om det finns 

möjligheter för implementation av detta.  

 

Kanban 

Ett lätt sätt att hantera artiklar som är svåra eller kostnadskrävande att föra ett lagersaldo över 

är tvåbingesystem där påfyllning av lagret sker på ett mer visuellt sätt. Att inte föra ett 

lagersaldo över artiklarna gör det dock svårt att redovisa siffror på hur mycket av artiklarna 

som faktiskt lagerhålls ifall någon efterfrågar efter det. 
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11 Appendix 1 – Intervjufrågor 
Frågorna ställdes i semistrukturerade intervjuer där följdfrågor ställdes och 
förtydliganden bads om när ett behov fanns. Öppna intervjuer genomfördes med 
Christian Berner, Måns Harvidsson, Karolina Johansson, Peter Rosengren och Peter 
Lindeberg. Semistrukturerade intervjuer genomfördes endast med Peter Lindeberg 
och Peter Rosengren. 
 
Intervjufrågor speciferade för Peter Lindeberg 

Lager 

 Hur mycket bryr ni er om uppbundet kapital? 

 Gör ni i nuläget något för att minska era lagerhållnings-, ordersär- och bristkostnader? 

 Använder ni artikelklassificering till något? (exempelvis vid prognostisering, 

lagerstyrning, inventering och sortimentsanalys) 
 Hur ställer ni er till Lean? 

 Anser du att ni jobbar Lean:t? 

 

Materialplanering 

 Vilka materialplaneringsmetoder skulle du säga att ni använder? 

 Används någon materialplaneringsmetod mer än någon annan? 

 När börjar ni producera en produkt? Innan kundorder eller efter kundorder? 

 Hur fungerar erat säkerhetslager på olika produkter? 

 Har ni några speciella datorprogram ni använder? (för lager och produktion) 

 

Allmänt 

 Hur ser relationen till leverantörerna ut? 

 Har ni mycket konkurrenter i denna bransch? 

 Hur det ser ut vid godsmottagning, nedbrytning 

 

Saldokvalitet 

 Vad anser du är en rimlig gräns på saldokvaliteten? 

 Hur har det förbättrats sen tidigare år? 

 Har du några tankar om vad orsaken är till att det skiljer sig? 

 Vad tror du är det enklaste och effektivaste sättet att minska skillnaden? 
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Intervjufrågor specificerade för Peter Rosengren. 

Lager 

 Hur mycket bryr ni er om uppbundet kapital? 

 Gör ni i nuläget något för att minska era lagerhållnings-, ordersär- och bristkostnader? 

 Använder ni artikelklassificering till något? (exempelvis vid prognostisering, 

lagerstyrning, inventering och sortimentsanalys) 

 Säkerhetslager? 

 Hur ställer ni er till Lean? 

 Anser du att ni jobbar Lean:t? 

 

Materialplanering 

 Vilka materialplaneringsmetoder skulle du säga att ni använder? 

 Används någon materialplaneringsmetod mer än någon annan? 

 När börjar ni producera en produkt? Innan kundorder eller efter kundorder? 

 Hur fungerar erat säkerhetslager på olika produkter? 

 Har ni några speciella datorprogram ni använder? (för lager och produktion) 

 Hur ofta kontrollerar du lagersaldon? 

 

Allmänt 

 Hur ser relationen till leverantörerna ut? 

 Varför vill ni så gärna handla från svenska företag? 

 Har ni mycket konkurrenter i denna bransch? 

 Beskriv delar i verksamheten, sälj, inköp etc. 

 

Saldokvalitet 
 Vad anser du är en rimlig gräns på saldokvaliteten? 

 Hur har det förbättrats sen tidigare år? 

 Har du några tankar om vad orsaken är till att det skiljer sig? 

 Vad tror du är det enklaste och effektivaste sättet att minska skillnaden? 
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