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SAMMANFATTNING 

Arbetet utförs hos ett företag som är en inredningskedja och startades 1996 först som en 

lagerbutik. Under åren som har gått expanderades företaget och är i nuvarande läge ett av 

Sveriges mest väletablerade varumärken med butiker runtom nordiska länder. Deras 

sysselsättning är att köpa in färdiga produkter från andra leverantörer från andra olika 

kontinenter som t.ex. Asien, Europa, Nordamerika och sedan säljs vidare i de nordiska länders 

butiker. 

Detta arbetet kommer att handla om Värdeflödeskartläggning och TPU:s tillämpning av en 

distribution med förbättringar av Cross-Docking och minskning av deras kostnader. 

Syftet med detta arbete är att kunna med analysering av olika logistiska metoder och 

forskningsstudier om företagets distribution, kunna identifiera vilken metod som är bäst 

lämpligast för att minimera led- och leveranstid samt distributionseffektivisering. 

På så sätt kan detta hjälpa företaget att hitta ett nyare och mindre kostsamt sätt än det som de 

har just nu implementerad. 

Problemen som kan uppstå under arbetets gång är osäkerheten i efterfrågan av 

ledtidsvariationer, eftersom tiderna varierar konstant och kan ge felaktigheter i den nuvarande 

saldo som företaget har. Bolagets nuvarande bekymmer är relaterade till minskning av 

flexibilitet och effektivitet när det gäller transportering av leveranser så att de kommer i tid till 

butiker och slutningen till kunden. 

Resultatet av arbeten som analyserades, visade att företagets försäljning i stort sätt är relaterat 

till säsongs handel så att de utvalda artiklarna behöver vara tillgängliga under högtid. Skulle 

samtliga inte säljas bort, återgår de antingen till lagerhyllan och blir en kostnad för företaget 

eller så kasseras artiklarna.  



 

II 

ABSTRACT 

Arbetet utförs hos ett företag som är en inredningskedja och startades 1996 först som en 

lagerbutik. Under åren som har gått expanderades företaget och är i nuvarande läge ett av 

Sveriges mest väletablerade varumärken med butiker runtom nordiska länder. Deras 

sysselsättning är att köpa in färdiga produkter från andra leverantörer från andra olika 

kontinenter som t.ex. Asien, Europa, Nordamerika och sedan säljs vidare i de nordiska länders 

butiker. 

Detta arbetet kommer att handla om Värdeflödeskartläggning och TPU:s tillämpning av en 

distribution med förbättringar av Cross-Docking och minskning av deras kostnader. 

Syftet med detta arbete är att kunna med analysering av olika logistiska metoder och 

forskningsstudier om företagets distribution, kunna identifiera vilken metod som är bäst 

lämpligast för att minimera led- och leveranstid samt distributionseffektivisering. 

På så sätt kan detta hjälpa företaget att hitta ett nyare och mindre kostsamt sätt än det som de 

har just nu implementerad. 

Problemen som kan uppstå under arbetets gång är osäkerheten i efterfrågan av 

ledtidsvariationer, eftersom tiderna varierar konstant och kan ge felaktigheter i den nuvarande 

saldo som företaget har. Bolagets nuvarande bekymmer är relaterade till minskning av 

flexibilitet och effektivitet när det gäller transportering av leveranser så att de kommer i tid till 

butiker och slutningen till kunden. 

Resultatet av arbeten som analyserades, visade att företagets försäljning i stort sätt är relaterat 

till säsongs handel så att de utvalda artiklarna behöver vara tillgängliga under högtid. Skulle 

samtliga inte säljas bort, återgår de antingen till lagerhyllan och blir en kostnad för företaget 

eller så kasseras artiklarna.  
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FÖRORD 

Examensarbetet anses vara en avslutande kurs inom kandidatprogrammet – Industriell 

ekonomi – Logistikingenjör vilket genomfördes under 2019 vid Högskolan i Borås. Kursen är 

ett obligatoriskt moment och omfattar 15 av 180 högskolepoäng. Ovanstående nämnda 

examensarbete skrivs i form av en rapport vars innehåll består av två likvärdiga och 

sammanhängande avsnitt, praktiska och teoretiska.  

Det praktiska avsnittet i rapporten utformas som en fallstudie. Detta stycke kännetecknas med 

en data- och faktainsamling genom att göra intervjuer och observationen på ett företag. Syftet 

med den praktiska delen är att få relevant information om företagets nuvarande läge och dess 

potentiella problem.  

Rapportens andra moment, det teoretiska avsnittet, hänvisar till fortsättningsvis forskning av 

tidigare skriven litteratur, läromaterial och vetenskapliga artiklar. Det teoretiska avsnittet är 

formulerat på ett sådant sätt att använda all informationen som samlades in. Den som kommer 

från tidigare forskningar och undersökningar kopplas vidare till valda ämnet, företaget, dess 

potentiella problem och slutligvis ytterligare analyseras.   

Som en kort förordsammanfattning används det här tillfället för att tacka alla som var till stöd 

och möjliggjorde att arbetet realiseras och avslutas. Ett stort tack går till värdföretaget och de 

personer som tillät att den praktiska delen av examensarbetet görs på företaget. Dessutom gav 

det oss tid och kunskap som hade ett betydande bidrag till arbetets förvekligande.  

Särskilt stort tack till Håkan Svensson, handledare vid institutionen Högskolan i Borås – för 

hans oerhört enorma tålamod, stöd och hjälp under arbetsprocessen.  
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1. INTRODUKTION 

Rapportens introducerande kapitel har ett syfte att ge läsaren en inblick och förståelse över 

verksamheten som analyserades. I det introducerande kapitlet beskrivs bakgrunden, syftet, 

målet & avgränsningen med arbetet, samt formuleras potentiella problem. Dessutom i samma 

kapitel presenteras en basförklaring om valda metoder, dvs. dem som skall bearbetas i 

rapporten.  

 BAKGRUNDSBESKRIVNING 

De senaste åren har företaget blivit beroende av många faktorer i omvärlden, vilket bl.a. är 

ekonomin, den tekniska utvecklingen, marknadens krav, etc. Resultatet blev att fler och fler 

företag började producera och även distribuera mer av sina produkter över hela världen.  

Däremot har varje företag några olika intressegrupper formulerade som påverkande faktorer. 

Relevanta faktorer och dess variationer, utöver inflytande genom att företagsintressenter i sin 

tur ställer egna krav och önskemål till ett företag. (Lantz 2010) Vid tex. försenad leverans 

letar kunder efter nya leverantörer som kan i högsta grad uppfylla kundernas krav och 

önskemål. (Levin 2004) Detta gäller oavsett om det är en fråga om produkter som skall lagras 

eller distribueras direkt till butiker och säljas genast. 

En av analysens källor som var knuten till den praktiska delen som var ett företag som är en 

svensk inredningskedja. Enligt önskemål, vilket respekterades, vill uppdragsgivare vara 

anonyma inför detta arbete och pga. av detta företagets namn uteslutas från analysen och 

rapport.  

Uppdragsgivaren startade sin verksamhet 1996 som en lagerbutik. Med åren marknadens 

behov förändrades och utvecklades vilket i sin tur resulterades till att bolaget expanderades till 

ett väletablerat varumärke. Resultaten av företagets expandering var att nya behov och 

marknader öppnades även i dem andra regionerna, delar av landet och grannländer som till 

exempel är Norge.  

Företaget har kontroll över sitt sortiment genom att hoppa över grossist delen vilket gör att 

dem kan sätta låga priser på varor och få ut en högre kundnöjdhet. Däremot med målet att 

minimera olika onödiga kostnader, bolaget hyr ut, från andra företag, tjänster som transport 

och distribution. Uthyrning och samarbete är reglerad med olika fastställda avtal och 

klausuler.   

Vid analyserings tillfälle dvs. gjorda observationer och intervjuer, belystes en bild om 

verksamhetens huvudsakliga bekymmer. Den belysta bilden och dominerade situationen var 

att oavsett om det finns implementerat några logistiska metoder och att distributionens kedja 

var reglerat med olika avtal, transportens flexibilitet och effektivitet började minska.  Förutom 

allt detta uppkom allt fler problem så som slöserier åt olika håll och även brist på att leverera i 

tid. Allt detta ledde till att företagets ekonomiska sida påverkas genom att det förekom 

onödiga kostnader och utgifter.  
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Analysens utgångspunkt är effektivisering av distributionen med avseende på minimering av 

ekonomiska utgifter som tex. är lager-, lokalhyra och det onödiga slöseriet. Med en 

distributions effektivisering menas att minimera led- och leveranstid och även försöka re-

organisera deras arbetsprocess. Detta kan åstadkommas genom att studera, jämföra och 

tillämpa relevanta logistiska metoder.  

Några av metoderna som skall analyseras och jämföras i detta arbete är Cross-Docking, 

Värdeflödesanalys samt Lean. Orsaken att nämnda metoder valdes ut är att de är nära länkade 

till distribution, transport och leverans.  

Cross-Docking är en metod som redan är implementerat och används inom verksamheten. 

Metoden handlar om att möjliggöra utrymme för full last och mindre lastbilstransport med 

minskning av långvarigt lager. För Cross-Docking är det en anpassad modell som kan göra ett 

bättre flöde genom operationerna samt nätverk runt distributionen. (P.Buijs, I.F.A.Vis, 

H.J.Carlo, 2014) 

Den andra metoden som skall bearbetas i detta arbete är Värdeflödesanalys. Valda metoden 

syftar på att identifiera de slöserier som finns inom en verksamhet. Dessutom är metoden 

uppbyggd på så sätt att förstå värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. (W.Shou, 

J.Wang, P.Wu, X.Wang & H-Y.Chong 2017). 

Lean är den tredje metod som skall bearbetas och ses som en företagsfilosofi som utgår på att 

använda alla resurser inom en verksamhet för att effektivisera arbetet. Målet med Lean är att 

kartlägga processer och sedan minska eller eliminera alla faktorer som inte är värdeskapande. 

(Singh et al., 2010)  

Ett enkelt uttryckt som handlar om Lean är att det är en effektivitetsparadox. Med detta menas 

att i förhållande med ett minimalt resursutnyttjande kan mer värde uppstå. (Modig & 

Åhlström, 2017) 

 

 PROBLEMFORMULERING 

Ett grundläggande problem när det gäller leveranser är att fastställa kvantiteter och 

leveranstidpunkter. Dessutom är det en aktuell efterfrågan som skall tillfredsställas i önskvärd 

omfattning. Följande problem i princip skapas när kvantiteter och leveranstidpunkter för 

påfyllningsorder fastställs så att den aktuella efterfrågan inte kan tillfredsställas i önskvärd 

omfattning och effektivt som möjligt. (Jonsson & Mattsson 2014) 

Osäkerheten i efterfrågan och ledtidensvariationer förändras hela tiden (Mattsson 2003). De 

olika osäkerheterna kan ge felaktigheter i den nuvarande artikeln saldon vilket i sin tur leder 

till kvantitetsinstabilitet och bristande förmåga att leverera i tid. 

Vid återspegling till det valda företaget och dess situation kan konstateras att orsaken till 

bolagets nuvarande bekymmer är relaterat till minskning av flexibilitet och effektivitet när det 

gäller att transportera och leverera i tid till butik och slutkund.  
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Däremot, när det gäller distributör och deras arbetssätt som är att hantera distributionsprocess 

i 4 olika steg, belystes några funderingar och frågor kring led- och leveranstid. Det mest 

intressanta i analysensprocess, b.la.  var att komma fram till en bedömningsgrund om hur lång 

tid det tar för att produkterna kommer fram till konsumenterna. 

För detta arbete kan sägas att analysens praktiska del syftar på att hjälpa uppdragsgivare med, 

att på ett teoretiskt sätt, kunna hitta den bäst lämpliga metod för att se vad som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt för företaget. Alltså minskning av ekonomiska utgifter och slöserier 

och även minska led- och leveranstid. 

 

 SYFTE  

Syfte med examensprojektet är att med analysering av olika logistiska metoder och 

forskningsstudier om företagets distribution, kunna identifiera vilken metod som bäst beaktas 

för att minimera led- och leveranstid samt distributionseffektivisering.  

 

1.3.1 FRÅGESTÄLLNING 

Ur ovanstående beskrivna situation ställs frågor som är knutna till problemet: 

1. Hur säkerställer man att leverans sker enligt överenskommelse/avtal med andra parter 

i företagets distributionskedja så att konsumenter får sina varor i utlovad tid? 

2. Vilken metod är lämpligast att använda för minskning av företagets slöserier och 

onödiga aktiviteter inom tidsperspektiven utifrån deras distribution?  

 

 AVGRÄNSNING 

Innehållet i rapporten riktar in sig på företagets interna logistik och aktiviteter som är 

relaterade till deras distribution. Den genomförda analysen begränsas till aktiviteter som är 

anknutna till butiksförsäljning. E-handelsartiklar analyseras inte i detta arbete. Detta eftersom 

arbetet blir för alldeles för stort då företaget har ett brett sortiment av artiklar. Det hade också 

gett alldeles för röriga data. Butiksförsäljning ger oss en bättre och mer fysisk bild på deras 

ekonomiska situation.   

Eftersom företaget är väletablerat och stort med många artiklar och tidsaspekten för arbetet 

begränsad, så fokuseras det på företagets utbud av ljus sortiment. Detta då företaget ansåg att 

den delen kommer ge oss ett väldigt bra resultat och har i princip samma priskostnad på 

sortimenten samt att det ger oss en bättre förståelse på problemet.  Alla andra aktiviteter som 

utförs inom verksamheten, samt externa förhållande mellan olika partner och leverantörer, 

utesluts utifrån den realiserade analysen. Eftersom fokuset kommer ligga på analysen av 

artiklarna och på deras kostnad samt arbetarnas arbeten inom hantering av artiklarna. 
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2. METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Kapitlet om tillvägagångsätt är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver generella 

forskningsmetoder, Metodologisk Ansats samt Validitet & Reliabilitet. Nämnda metoder i sin 

tur ger en förståelse för en analysens arbetssätt. Den andra delen av kapitlet framställer 

genomförda arbetsmetoderna. Syftet med den andra delen är att presentera insamling av 

teoretiska och praktiska informationer, som bidrar att examensarbetets analys realiseras. 

2.1 METODOLOGISK ANSATS 

Deduktiv ansats: En deduktiv ansats förklaras enligt Grønmo (2006) som en grupp studier 

där huvudvikten läggs på problemformulering och teoritestning. Det går ut på att försöka 

härleda bestämda problemställningar från de teorier som testas fram. Grønmo (2006). Men det 

behöver inte betyda att teoritestningar är sanna. Utan med deduktiva ansatsen görs teorin mer 

trovärdigare genom att göra andra teorier mindre trovärdiga. Holme & Solvang (1997) 

Med användning av deduktiv ansats blir pendlingen mellan teori och empiri att det går från 

teori till empiri, medan en induktiv går tvärtom, från empiri till teori. En deduktiv ansats kan 

ge forskarna en extra hjälpande hand där områden är redan väl utforskade. Grønmo (2006) 

Denna förklaring ger oss en samma bild på hur våran rapport kommer utgå från. 

För att arbetets metod ska kunna gå i röd linje med forskningen måste val av metod väljas. 

Citatet från Holme & Solvang (1997) av danske samhällsforskaren Jette Fog lyder “Innan jag 

vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det”. Denna förklarar i princip 

vilket metodval ska väljas och passar in i arbetet för att ta itu med de samhällsvetenskapliga 

frågorna.  Holme & Solvang (1997)  

Det finns två olika metoder att välja mellan: kvantitativ och kvalitativ metod. 

Kvantitativ: är baserad på 4 olika undersökningar: problemställning, metodiska ansatser, 

förhållande till källorna och tolkningsmöjligheter ger kvantitativ metod en analytisk 

beskrivning, flexibilitet, närhet och sensitivitet och relevans i arbetet. Grønmo (2006) 

Den ger även oss svar på följande punkter utifrån boken Forskningsmetodik av Holme & 

Solvang (1997): 

• Vi vill utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller 

• Vi vill ha ett tvärsnitt av den företeelse vi studerar för att kunna göra säkra jämförelser 

• Vi vill visa hur starka vissa samband är eller vilken omfattning en viss företeelse har 

Kvalitativ: Utifrån samma 4 undersökningar ger den oss istället en statistisk generalisering, 

strukturering, avstånd och selektivitet och precision i undersökningarna. Grønmo (2006)  

Den ger även svar på punkterna från Holme & Solvang (1997) bok följande: 

• Vill vi ha ett totalt perspektiv eller en fullständig förståelse? 

• Vill vi ställa hypoteser och nyansera tolkningar?  

• Vill vi bygga upp teorier och skapa referensramar? 
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• Vill vi förstå olika sociala processer? 

Med dessa punkter så anses vissa av dem relatera till våran forskning. Därav kommer en 

blandning av både kvalitativ samt kvantitativ metod ge oss ett bra resultat utifrån 

undersökningar. t.ex. tolkningsmöjlighet kommer tas från kvalitativa data medan 

problemställningar kommer tas från kvantitativa data. 

 

2.2  VALIDITET  

Regelbundet börjar en analys med en planering av vad och hur den skall den genomföras. 

Nästa steg är att samla in relevanta informationer och fakta som berör det valda ämnet. 

Informationen som samlas in kan komma från alla möjliga källor som t.ex. litteratur, internet, 

intervju, mm.  

Det som anses att vara det viktigaste momentet i hela processen är att den insamlade 

informationen är likvärdig delvis för att få rätt resultat och delvis för ytterligare analyser och 

forskningar.  

Beroende på noggrannheten i resultaten som vill uppnås kan det ibland reflekteras på tidigare 

studier och forskningar, t.ex. statistiska undersökningar och detaljer. En ovanstående 

beskrivning belyser att det finns ett standardiserat tillvägagångssätt eller en rutin för att 

realisera och avsluta en analys. 

En av analysens teoretiska förklaringar gav Dr. Gunnarsson. Författaren började sina teser 

med en helt enkel fråga – ”Vad är forskning?”. Enligt Dr. Gunnarsson är en forskning ”ett 

kritiskt förhållningssätt och ett systematiskt – metodiskt utprövande av trovärdighet och 

tillförlitlighet i nya teorier”. (Dr. Gunnarsson 2002)  

Forskningsmetoder som används för att lösa uppgiften eller avsluta en undersökning kommer 

från olika synvinklar och aspekter. Dessutom ger avslutningen på en undersökning resultat. 

Med en återspegling till ett resultat och dess betydelse kan det konstateras att de är en följd av 

utförda mått. För att få ett önskvärt resultat används olika metoder som i sin tur presenteras på 

ett sätt på hur de går tillväga. (Åsberg 2001) 

Wedman (1973) resonerar att tillförlitliga och relevanta informationer ses som en nyckel till 

att ett prov skulle användas på ett meningsfullt sätt. En kvalitativ metod karakteriseras med 

någon typ av kvantitet som syftar på egenskaper i form av mängd, antal och storlek.  

Däremot kännetecknas en kvantitativ metod med deltagande observationer, empatisk 

förståelse, existensanalys, etc. (Åsberg 2002) 

Två av de vanligaste forskingmetoderna som används för att komma fram till önskat resultat 

är validitet och reliabilitet. Dessa metoder klassificeras till kvalitativa och kvantitativa. 

Nämnda metoder kan ha en bunden eller självständig användning.  

Validitet ses som en förmåga att kunna skaffa de relevanta kvalitativa informationerna som 

skall presenteras på ett rättvist sätt, och andra sidan är reliabiliteten en metod som är mätande 
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av kvantitativa informationer sker. Förhållningsätt till reliabiliteten är att använda den rätta 

metoden som ska ge korrekta resultat. (Levin 2004)  

I sin bok ”Vetenskaplig metod” Evjegård (2003) sammanfattar att en låg validitet uppstår när 

mätinstrument visar att det är låg reliabilitet på måttet. Därutöver om måttet visar att 

reliabiliteten har ett högt värde betyder inte det att validiteten också har ett högt värde. Det 

kan även hända att i en sådan situation att måttet saknas validitet.  

Användning av nämnda metoder är beroende av exakta resultat som vill uppnås. Validiteten 

och reliabiliteten kan användas var för sig eller i kombination med varandra. Oavsett 

användningssätt, formulering och utformning görs det på ett sådant sätt att åstadkomna 

resultat som ses som en utgångspunkt för framtida undersökningar, dvs. framtida analyser kan 

utgå från den punkt som redan analyserats.  

Utvärdering av validiteten och reliabiliteten görs genom att använda olika sorts av 

mätinstrument som t.ex. ”reliabla mätinstrument använder instrument som är stabila”. På så 

sätt kommer resultaten att vara likadana varje gång om samma material används. Däremot får 

dem verkliga måtten från analysen genom att använda valida instrument.  (Evjegård 2003) 

Metoder som kommer att användas inom detta arbete kommer att vara en litteraturstudie som 

kommer att söka efter fakta från tidigare forskningsstudier. Allt detta görs för att kunna ha en 

teoretisk bakgrund som i sin tur relateras och jämförs till studiens resultat av 

Värdeflödeskartläggning och Total Produktiv Underhåll. Med en Värdeflödeskartläggning 

kommer det att ses företagets in- och utgångar på produkter samt hur långa ledtider det tar i 

varje process. Med Total Produktiv Underhåll – TPU kommer det att analyseras och 

upptäckas fel och försöka fixa samtliga fel så att processerna går smidigt och även försöka 

sänka kostnaderna samt öka processens totala ekonomiska effektivitet. Arbetet kommer att 

utföras utifrån ett deduktivt sätt och en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Varför vi har valt deduktivt sätt kan vara att deduktiv metod utgår från en teori och utifrån 

denna skapar vi en logisk slutsats kring våra frågeställningar.  

 

2.3 RELIABILITET 

Reliabiliteten är en metod som ”anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett 

mätinstrument och av måttenheten.” Enligt Evjegård forskaren själv konstruerar 

mätinstrument beroende på vad behövs undersökas. Dessutom det är ganska viktigt vid ett 

undersökningstillfälle att forskare skall vara observanta. (Evjegård 2003)  

Arbetens reliabilitet introduceras som en modell som är konstruerad att sätta upp alla 

dataingångar. Tanken med modellen är att ge en överblick kring hur ett analyssystem byggs 

upp och hur detta systemet fungerar, dvs. klarlägger händelseförloppet som ledde till 

analysens realisering och avslutning.  

Rapportens analys inkluderar insamling av teoretisk och praktisk information. Insamlade 

informationer förklaras även med en illustration. Att presentera genomförandet med 
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illustrationen/figuren formas modeller eller referensramar som används vidare för att 

organisera olika observationer eller resonemang. (Bhattacherjee 2012) 

Utförda aktiviteter illustreras i Figur 2 – Implementerade arbetsmetoder. Bilden visar pilar 

som designades som en länk mellan olika aktiviteter för hela arbetsprocesskedjan. Förutom 

illustrationen i redan nämnda underkapitlet beskrivs och motiveras varje steg inom 

arbetsflödet. 

Underökningen delas in i flera olika steg. Första steget var att planera arbetet. Under detta 

steg valdes ämne och problematik som skulle undersökas, och andra sidan hade planeringen 

en flexibel utformning. Detta innebär att i verkligheten kom det till förändringar och 

justeringar, vilket berodde på olika faktorer – människor och tillgångar till nödvändiga 

material och information. På grund av sin flexibilitet var planeringen aktuell under hela 

arbetsprocessen. 

Nästa etapp i studien var datainsamling som utfördes på två olika sätt. Ingående fas var den 

empiriska delen, vilket genomfördes med det inom valda företaget och med flera intervjuer 

och observationer. Andra delen var insamling av relevant fakta och återkoppling till tidigare 

forskningar som var nära invecklat till valda ämnet.  

Efter insamlingen av all information som var relevant för att påbörja analysen sätts arbetet 

igång. Med en detaljerad undersökning av insamlade data belystes den verkliga bilden och 

problemen som uppstod vid analysens tillfälle. För att uppnå ett relevant resultat som var så 

korrekt som möjligt sammankopplades den teoretiska delen (artiklar från tidigare forskningar) 

med den praktiska delen (med det verkliga som pågår i företaget). 

Det sammanfattade resultatet blev en teoretisk lösning för bolaget och deras nuvarande 

situation. Frågor i rapporten besvarades genom att den insamlade faktan om företagets 

sammanlänkade med de relevanta läromaterialen inom det logiska området. Avslutningsvis 

diskuterades det om vidare undersökningar och rekommendationer gavs till företaget om vad 

som kan förbättras och implementeras i verksamheten. 
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Figur 1: Genomförda Arbetsmetoder  

 

2.4 PLANERING AV ARBETET 

Planering är en beredskap som handlar om att förbereda utförande av arbetet. Inledningsvis 

planeringen skall utvärderas utifrån tidigare insatser, resultat och även formulering av 

nuvarandeläge. (Muratovic & Lindholm 2009) 

Uppsatsens planering utfördes genom att företaget kontaktades. Första etappen i 

examensarbetet var att göra intervjuer och observationer i företaget. Sedan insamlades 

relevanta information från läromedel och vetenskapliga fakta och artiklar. Planeringen var 

flexibel under hela arbetsprocessen, dvs. den var aktuell från början till slut av arbetet, 

eftersom hela tiden kom till nya information.  

 

2.5 DATAINSAMLING 

Varje datainsamling påbörjas med en undersökning av olika informationer som är relaterade 

till problemen som skall analyseras. (Bhattacherjee, 2012) Detta examensarbetes relevanta 

information var relaterad till företaget och deras distribution. 

För att underlätta arbetet strukturerades datainsamlingen genom att den relevanta 

informationen delades in i två olika delar – praktiska och teoretiska. Den praktiska delen 

bestod av intervjuer med ansvariga personer/handledare och observationer på företaget vid 

olika tidsintervaller. Medan den teoretiska delen innehöll undersökningar och resonemang 
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kring teoretiska referensramar, dvs. vetenskapliga artiklar och läromaterial så som olika 

relevanta böcker.  

Syftet med den praktiska delen är att få en helhetsbild om företaget och dess problem. För att 

få en bättre uppfattning om företagets sysselsättning gjordes det intervjuer med ansvariga 

kontaktpersoner och även en observation i bolaget. Vid sidan av insamlingen av fakta 

undersöktes också relevanta läromaterial som vetenskapliga artiklar, läroböcker och litterära 

skrifter som är sammanslutna med logistik. Som en komplettering till analysen används även 

uppdragsgivarens statistiska material. Allt detta skapade grundläggande underlag till 

examensarbetet.  

2.5.1.1 INTERVJU  

Intervju ses som en viktig källa och utgångspunkt för undersökning. Intervjuer sker, i vanligt 

fall, med en person i taget med syfte att kunna underlätta faktainsamlingen. Det är viktigt att 

den intervjuade personen är neutral, utan egna åsikter och uppfattningar samt att deras svar 

har en objektiv utformning. (Bhattacherjee 2012) 

För att få fakta om företaget och dess verksamhet, kontaktades personalen på företaget. 

Personen som intervjuades var ansvarig för logistik. Genomförda intervjuer gav en bild om 

valda företaget och deras sysselsättning. Fokus på intervjun var att klagöra verksamhetens 

befintliga problem knutna till det valda ämnet.  

2.5.1.2 OBSERVATION  

Syftet med en observation är att belysa den verkliga händelsen. Detta görs för en viss 

tidsperiod, utifrån en synvinkel och med en anledning. Observation ses ofta som ett 

komplement till intervju. (Bhattacherjee 2012) 

Som en komplettering till intervjuer gjordes flera observationer på företaget. Dem små 

observationerna gav en överblick över aktiviteter som är knutna och sammanlänkade till 

företagets distribution och valda ämne. Observationerna som gjordes var bland annat av 

hantering av olika steg/processer inom distributionens hantering. Gjorda observationer senare 

samlänkades med relevanta litteraturstudie och blev i stort sätt ett resultatens underlag. 

 

2.6 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie är den delen där studerande eller forskare letar fakta utifrån andras 

forskningsstudier. På så sätt hjälper det för de som forskar inom detta arbete att kunna ha en 

teoretisk bakgrund till att kunna jämföra studiens resultat och mätvärden. Med denna metod 

kommer arbetet kunna ge en mer riklig information om vad som beskrivs i arbetet samt kunna 

ge ett bevisligen mer trovärdigt och nyare resultat eller mätvärden inom de arbetsområden 

som arbetet går ut på. Primära källor kommer vara de mest som kommer användas genom 

hela arbetet. 
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För att citera Holme & Solvang (1997) ”Andras arbete blir aldrig vårt eget, bara för att vi 

skriver vårt namn på det”. Med denna menar de att även vi jämför och tar andras förklaringar 

inom deras forskningsstudie behöver det inte betyda att det blir vårt eget senare. Utan att det 

är en slags vidare forskning med kanske bättre resultat och mätvärden eller att den metoden 

inte funkade bra för den företaget. 
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3. TEORI OCH VETENSKAPLIG REFERENSRAM 

Teoretiska och vetenskapliga referensramar introducerar läromaterial samt tidigare 

forskningar i form av artiklar vilket länkas till examensarbetets analys. Detta kapitlet ger en 

förståelse över olika logistiska termer och metoder inom relevanta området.   

3.1 LOGISTISKA PRINCIPER 

Användning av logistiken, dess termer och aktiviteter i början var relaterat till den militära 

sektorn. (Kasumovic & Sjöström, 2014) Dagens samhälle upplever logistiken som ett mer 

omfattande system vilket är relaterat till alla användningsområden, som tex. organisationer, 

verksamheter, distributioner, mm.  

Aktiviteter som utförs med ett syfte att en organisation ska kunna effektivisera materialflödet, 

förbättra lönsamhet och även minimera kapitalbindningen samlas in i ett system som kallas 

för logistik. Ämnet logistik beskrivs och definieras på många olika sätt. Systemet är ofta 

sammanlänkat till transport och dess bransch men i dagens miljö är logistiken mycket mer än 

så. (Algestam & Kilicaslan, 2009) 

Jonsson & Mattsson (2012) beskriver logistik som ett system som bidrar till att effektiviteten i 

materialflödet förbättras. Syftet med logistik är att på ett effektivt sätt försörja kunder med 

produkter som efterfrågas. Båda författarnas uppfattning om logistiken förklaras som en 

definition som är: 

” Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöde av använd produkt, och som 

syftar till att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. 

ge en god service, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. ” 

(Jonsson & Mattsson, 2012) 

Användningen av logistiken är som ett system som medför att ”de olika intressenterna 

kan/ska få en ökad ekonomisk vinning.” Förutom detta ”skapas plats- och tidsnytta” vilket i 

sin tur resulterar att utgifter minimeras.   

Det logistiska systemet är strukturerat på så sätt att den har ett brett inflytande till 

verksamhetens existens och förbättring. Det kan sägas att logistiken är uppbyggd av många 

delsystem som är i sin tur relaterat till olika typen av verksamheten. Förutom detta, systemet 

består av ”olika komponenter som är relaterade på ett speciellt sätt till varandra”. 

(O.Johansson, D.Larsson, E.Lorend, A.Persson, J.Viström, C.Ågren, 2017) En enkel 

uppbyggnad på ett företagets logistiksystem presenteras i figur 2.  

En speciell omständighet, när det gäller logistik och dess principer, är att den är nära relaterat 

till företagets intäkter och kostnader. Förutom detta syftar logistiken på att erbjuda höga 

kundservicenivåer samt minimalt led- och leveranstid oavsett inom vilken bransch används. 

(Kasumovic & Sjöström, 2014) 
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Som tidigare nämndes begreppet logistik och dess metoder länkas till transport pga. att det är 

ett resultatrikt sätt att minimera led- och leveranstid och även att effektivisera olika processer 

och dess nivåer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Företagets Logistiksystem (Jonsson & Mattsson, 2016)  

 

 

3.2 CROSS-DOCKING 

Cross-Docking är en slags idé för företagen med fungerande verksamhet som verkar för 

transporternas leverans av gods i deras distribution. Inuti deras distribution så sorteras och 

skannar godsen först efter leveransen. Därefter transporteras godsen vidare till 

värdeadderande service som i sin tur lastar på utgående lastbilar som sedan skickar iväg 

godsen till konsumenten.  

Alla leveranser ska åtminstone ha lämnat distributionen efter 24 timmar. Detta eftersom lagret 

reduceras i mängden och vill få ut godsen i god tid samt att transporterna blir mindre. Detta 

gynnar transportekonomin och sparar mängder med utrymme av till exempel inom lastarna så 

lastarna är alltid fyllda. (K.Stephan & N. Boysen, 2011) 

Detta eftersom bortkastad tid minskas och utrymme inom distributionen blir större. Idén gör 

inte bara förkortning av tiden och utrymme för distribution utan den gör även att produkter 

levereras snabbt, förkortar leveranstiden och cykeltiden som då påverkar kunderna till att bli 

mer nöjda. På så sätt blir distributionen väldigt glada med kostnadsbesparingar, 

arbetskostnader, materialkostnader mm.  
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Användning av denna metod har hjälpt många företag att nå de målen som aldrig lyckades bli 

nådda innan dess. Titta bara på till exempel Toyota och Mitsubishi där de har implementerat 

Cross-Docking och nått goda resultat. (D. Agustina, C.K.M. Lee, R. Piplani, 2014)  

För att företaget ska kunna nå detta måste det kunna planeras väl och välja en slags strategi 

för detta. Antingen gör företaget en strategisk, taktisk eller operationell Cross-Docking. Detta 

för att kunna ha en bild på hur det ska flöda och nå utefter de målen.  

Den strategiska är den delen där det tänks långsiktigt och investerar på viktiga aspekter.  

Den taktiska är den delen där planering görs inte långsiktigt eller kortsiktigt utan mittemellan 

och att hitta minskningar av kostnader.  

Den operationella är den delen där det samlas upp problem och försöka lösa inom varje 

station inom distribution från transport till utleverans. (R. Larbi, G. Alpan, P. Baptiste, B. 

Penz, 2011) 

3.3 VÄRDEFLÖDEKARTLÄGGNING 

Värdeflödeskartläggning (VFK) är en process som förbättrar Lean teknikerna genom att 

identifiera de slöserier som finns och är uppbyggd att förstå värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter (W.Shou, J.Wang, P.Wu, X.Wang & H-Y.Chong 2017).  

Många företag har haft en stor press på att leverera sina produkter till kunderna, detta 

eftersom kunderna har börjat ha en mycket högre krav på företagets levereringar av produkter 

(J. C. Chen, Y. Li & B. D. Shady 2010).  

Vidare visar det sig i metoden som beskrivs av J. C. Chen, Y. Li & B. D. Shady (2010) att 

Värdeflödeskartläggning kan komma att hjälpa till med att se hur produkterna flödar och 

informationen går igenom processer för att bemöta kundefterfrågan.  

Många undersökningar med Värdeflödekartläggningen har gjorts och använts till att kunna 

förstärka produktiviteten ytterligare. Det med till exempel användning av Lean metoder för att 

kunna hitta slöserier, värdeadderande och icke-värdeadderande steg inom 

produktionsprocessen (W.Shou, J.Wang, P.Wu, X.Wang & H-Y.Chong 2017).   

Det som många företag vill uppnå med Värdeflödekartläggningen är en mer hållbarare 

process. Allt detta beror på att Värdeflödekartläggningen erbjuder förbättringar från 

råmaterial fram tills kunder får produkten. Värdeflödekartläggning fokuserar sig mest på 

ekonomiska aspekten än på sociala och miljöaspekten, även fast företag vill försöka fördela 

fokusen på alla tre aspekterna att kunna fungera inom en snar framtid. Detta eftersom 

cykeltider, ledtider etc. är viktiga för att få ut bästa möjliga process inom 

Värdeflödekartläggningen (Faulkner & Badurdeen 2014).  
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3.3.1 VÄRDEFLÖDESKARTLÄGGNINGENS OLIKA PROCESS 

De olika mätvärden som Värdeflödekartläggningen har är följande med beskrivningar: 

Ledtid: Tiden det tar för ett material att gå igenom hela processen från början till slut. 

Värdeadderande tid: Den tiden där det adderas värde inom produkterna som lockar till sig 

kunderna till att köpa produkten.   

Cykeltid: Är den tid det tar för en produkt att bli helt färdig inom processen. Samt tiden det tar 

för en operatör att gå igenom alla sina steg inom sin process innan det repteras för granskning 

om det har gjorts på rätt sätt. (Rother & Shook 1999).                                                               

Alla dessa processer ska göra nytta till varandra och försöka binda ihop en slags nätverk som 

gör att produkterna kan flöda igenom verksamheten från råmaterial tills produkten når den 

sista konsumenten utan att produkterna tar omvägar. Detta för att försöka minska på ledtiden, 

få ut den högsta kvalitén samt en låg kostnad och eliminering av slöserier (Rother & Shook 

1999).  

Värdeflödekartläggningen har olika teknikanvändningar som kan tillföra för ett mycket bättre 

flöde som till exempel beslutspunktanalys och kartläggning av fysisk struktur. Dock har dessa 

procedurer visat sig vara väldigt dåliga och vänt blicken mot en annan sorts metod för att 

lyckas minska på slöserier.  

Detta är en så kallad stegvis procedur där stegen är att hitta en produktfamilj. De 

procedurstegen är: 

• Rita en Current State Map,  

• Rita en Future State Map  

• Bestäm ett mål som ska uppnås 

• Nå den målet inom Future State Mapping.  

Detta forskas vidare då det visar upp en plan för företagets värdeflöden på hur de ska gå 

tillväga för eliminering av slöserier och minskning av kostnader (W. Shou, J.Wang, P.Wu, 

X.Wang & H-Y.Chong, 2017). 

 

3.4 LEAN 

Lean karakteriseras som ett koncept eller snarare som en filosofi inom företaget med syfte att 

effektivisera arbetssätt och eliminera slöserier. Kortfattat kan sägas att med användning av 

Lean elimineras allt som har inte något värdeskapande. Förutom denna förbrukning av 

resurser görs på ett effektivare sätt. (Ahrén & Bühlman, 2015) 

Ofta för Lean är nära kopplat begreppet ”resurssnål produktion”. Med en resurssnål 

produktion menas att hela produktion flödet från anskaffning av råvaror till slutlig leverans är 

strukturerat på så sätt att genom hela process sätts kunderna i fokus.   Dessutom syftemålet 

med Lean och en sådan produktion är att eliminera allt som är inte värdeskapande. (Stranne, 

2004) 
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Användning av Lean är ofta relaterat till industri och dess företag vilket i dagens miljö är inte 

accepterat att Lean används bara inom industriella branscher.  Eftersom uppbyggnad av Lean 

består av många metoder som har för syfte att effektivisera organisation, Lean kan användas 

inom olika typer av branscher, processer, transport, mm. (Lean Enterprise Institution, 2014). 

(Strand & Zetterström, 2014) 

Att implementera Lean med åtanke att den resurssnåla arbetssätt är ett sätt med vilken 

företaget kan lyckas med och kan uppnå allt som var förväntat dvs. snabba vinster, 

effektiviserat arbetssätt, nöjda kunder, mm. behöver ”företaget ha ett systematiskt 

förhållningssätt.” För att lyckas med Lean implementering och användning behövs ”att alla i 

företaget är involverade och att arbeta mot samma mål”. (Svensson, 2008) 

Grundare av Lean koncept och filosofi är Toyota efter andravärldskriget.  Med grundtanke att 

förbättra företagets ekonomiska delen Toyotas ledningen var inställd på ett sådan sätt att varje 

process innehåller någon typ av slöserier som behöver att elimineras. (Liker & Meier, 2006) 

(Kasumovic & Sjöström, 2014) 

Genom att engagera alla anställda i företaget, oavsett utbildning, kunskap eller position på 

företaget då kunde dem åstadkomma till att effektivisera arbete och minimera eller eliminera 

slöserier. Med ett sådant tankesätt var grundande till Lean och dess principer. (Liker, 2013) 

För det bästa karakterisering och förklaring vad Lean är Toyotas ledning hade använt 14 

principer som är kategoriserat i fyra huvudkategorier.  

I. Företagets Filosofi - Långsiktigt tänkande 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

finansiella mål. 

II. Process - Rätt process ger rätt resultat 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

4. Jämna ut arbetsbelastningen. 

5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så att det blir rätt från 

början. 

6. Lägg standardiserande arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

III. Människor och Partner - Tillför organisationen värde genom att utveckla personal 

och samarbetspartners 

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyota filosofi och lär ut den 

till andra. 

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

11. Respektera det utökade nätverk av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre. 
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IV. Problemlösning – Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet 

inom organisationen 

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 

(Liker, 2013)  

Ett annat sätt för en bättre förståelse av Lean filosofi och koncept som används är så kallade 

Lean hus.  Nämnda huset presenteras i figur 3. Ur illustrationen kan ses att standardisering 

och stabilitet är grunder av Lean koncept. Bilden visar att ett sätt att uppnå stabiliteten inom 

verksamheten är att använda olika metoder med målet att tillfredsställa kundernas krav och 

önskemål. Dessutom att använda samtliga metoder samtidigt eller komplettera med varandra 

kan uppnås högsta, positiva resultatet med kunder i fokus. (Svensson, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 3: Lean Huset (Svensson, 2008) 
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3.4.1 5S 

5S är den vanligaste metod, inom Lean koncept, som används när det gäller standardiserat 

arbetssätt. Metoden har för syfte att skapa ett välorganiserat och funktionell arbetsplats. Även 

med denna metod, som är en av mest kända Lean metod, målet är att eliminera allt som är inte 

värdeskapande. (Petersson et al, 2017) 

För 5S kan sägas att metoden ingår i Lean-s stabilitet. Nedan beskrivs en kortfattat förklaring 

vad i äntligen betyder att använda dem fem sekventiella moment: 

1. Seiri eller Sortera – ta bort allt som inte behövs.  

2. Seiton eller Systematisera – med den här punkten menas att organisera allt som är 

kvarvarande.  

3. Seiso eller Städa – varje ställe eller utrusning på arbetsplatsen skall göras rent. 

4. Seiketsu eller Standardisera – den här punkten har för syfte att skapa rutiner och 

standarder som är enkla och visuella.  

5. Shitsuke eller Se till - försäkra att 5S blir det normala och vardagliga arbetssätt. 

(Dennis 2002)” (Svensson, 2008) 

 

En vardaglig användning av 5S kan förklaras att som en naturligt och osynligt Lean 

engagemang. Om metoden realiseras på ett korrekt sätt dvs. att alla medarbetare är inblandade 

inom sina arbetsramar, kan med ständiga förbättringar uppnås en ökning av produktiviteten. 

Förutom detta, den verkliga kapaciteten kan ökas utan att resurserna utökas eller utan att 

personalen ansträngs, och även att olika tidsintervaller sparas tex. ledtid, arbetstid, mm. 

(Petersson et al, 2017) 

 

3.5 TPU – TOTAL   PRODUKTIVT UNDERHÅLL 

Total Produktiv Underhåll (TPU) är en sorts förbättringsverktyg som hjälper produkterna att 

nå en så perfekt produktion så möjligt. Det finns många fördelar för företaget att använda sig 

av detta. Dels för att den minskar på avbrott, problem och defekta produkter samt att den ur 

ekonomiskt perspektiv minskar på onödiga kostnader till företaget. Lyckas företaget minska 

på avbrott så kommer det också minska på den väntan det tar för att reparera problemen. 

TPU inkluderar en sorts utbildning för arbetarna inom sina arbetsområden för att förebygga 

problem och effektivisera handlingssätten vid fel. (Agustiady, T.K, Cudney, A. E., 2018) 

TPU bildades av japanska ämbetsmän runt år 1951 och har sedan dess utvecklats till att bli en 

sorts kärnkoncept för flesta företag. Japanerna och förbättringsverktyget fick en stor 

uppmärksamhet och många andra företag runtom världen började använda den. I Sverige 

används den flitigt då många företag runtom i världen har haft goda resultat när dem använt 

sig av TPU. T.ex. har den förbättrad själva produkter, arbetarnas kunskaper, minskning av 

problem runtom företaget mm. 

Det finns en del viktiga steg att följa upp för att uppnå goda resultat med TPU. Det är dessa 

följande: 
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1. Informera om ledningens beslut att införa TPU 

2. Skapa en förändringsorganisation och starta pilotområden 

3. Utbildning och Information 

4. Sätt upp policy och mål 

5. Formulera en huvudplan för införandet 

6. Håll kick-off 

7. Mäta och analysera OEE (Overall Equipment Effectiveness)  

8. Operatörsunderhåll i sju steg 

9. Specialistunderhåll 

10. Kompetensutveckling 

11. Utrustningsplanering 

12. Sätt upp nya mål 

 

Följs dessa 12 stegen upp och sker inga problem med dem kommer företaget att kunna nå ett 

successivt resultat. (A. Nilsson & S. Tagesson, 2007) 

För att förstå hur det verkligen funkar så kan vi se på denna figur nedan hur det går till när 

implementering av TPU går till inom ett företag. 

 

 

 
Figur 4: Schematiskbeskrivning av de tolv implementeringsstegen i TPU (Månsson, 2008) 

 

Detta kan ta i upp till 3 år eller mer att genomföra innan det ska kunna börja visa resultat. 

Dessutom kan det vara nödvändigt för att nå ett bra och långsiktigt resultat i framtiden. TPU 

kommer behövas använda reguljärt för att hålla i de resultaten men det ska inte kunna hindra 

företaget. Ständiga förbättringar och operatörsunderhåll är några exempel som måste hållas 

uppdaterad och igång för att inte tappa effektiviteten. Med dessa menas då att eliminera 

förluster och defekter i olika arbetsgrupper vilket kan vara påfrestande för arbetarna. (A. 

Månsson, 2008) 
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3.6 LEAN OCH DISTRIBUTION 

Tidigare genomförda analys kring Lean visade att genom användning av nämnda koncept kan 

åstadkommas genom effektivisering av olika arbetssätt och metod. Det mest intressanta och 

som är samtidigt framhävande i hela process är att minimera dem olika tiderna innan 

produkter kommer till slutkund.   

Vid en återspegling till logistiken utifrån tidsaspekter kan konstateras att tiden inom systemet 

har en dominerande utformning. Detta kan förklaras med en enkel formel att kapital binds om 

det uppstår korta genomloppstider vilket i sin tur ledder till led- och leveranstiderna blir 

längre.  (Jonsson & Mattsson, 2011) (Kasumovic & Sjöström, 2014) 

Led- och leveranstider är ofta och nära sammanlänkade till transport och distribution. Dessa 

tjänster i dagens miljö kan ägas eller hyras ut ifrån andra företag, oavsett om de har egna eller 

uthyrda tjänster som de behöver ta hänsyn till inom transport och distributionsplanering.   

Tidsrestriktioner anses vara viktigaste utformning inom en planering av transport och 

distribution. Enligt Müller (2010) menas att leveranser av varor kan inte ske hur som helst och 

när som helst. Varje leverans måste bli avtalat och bestämt inom vilket tidsintervall det skall 

ske.  

Ett sådan form kallas för tidsfönster. Tidsfönster kan vara en – eller tvåsidigt. Med ensidigt 

tidsfönster menas att kund vill ha distribution endast vid ett bestämt klockslag. Tvåsidigt 

tidsfönster har en öppen ankomsttid vilken är samtidigt stopptid. (Müller, 2010) (Mårdfelt & 

Sundling, 2011) 

För att undvika ökning av kostnader och samtidigt distribuera varor så effektivt som möjligt 

(med detta menas att tex. lastbilar har inga tomma körningar) behöver tidsfönster och 

leveransrutt planeras parallellt.  

Tidigare gjorda analyser visade, att Lean med hjälp av sin metodologi, strävar att effektivisera 

arbete oavsett vilket segment eller bransch gäller. Lean och distribution är sammankopplade 

med varandra eftersom konceptet har flera anpassade program och metod vilket syftar på att 

förbättra den dagliga arbete som tex. är ruttplanering och optimering.  

Det är inte bara ruttplaneringen som kan effektiviseras med Leans användning. Det finns 

många olika faktorer som påverkar transport och leverans i tid, som tex. stopp i terminalen 

med orsak att inköpta varor inte har kommit i tid, eller trafikstopp ur någon anledning så att 

varor inte kan levereras i tid. Med ett ständigt och vardagligt arbete med Lean kan denna 

metoden åtgärda slumpmässiga problem som kan uppstå. En uppföljning av situationen är 

något som ingår i Lean. Uppföljningar görs för att förebygga problem i framtiden.  

En enkelt vardaglig förklaring av användning av Lean togs utifrån ett åkeriföretag. För 

exempel togs det två företag inom samma bransch. Bägge två speditörerna observerades 

samtidigt.  Den ena speditören har använt Lean i sin verksamhet dock den andra speditören 

exkluderade användning av Lean. 

Observationen visade att speditören som hade använt Lean hade ett ”standardiserat 

arbetssätt, anpassade volymerna och effektiviserade ruttplaneringar,” oavsett på hur lång 
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distans var det, medan den andra speditören hade lite mer omfattande arbetsdag med 

slumpmässiga och upprepade stopp och problem inom processer och flöde. (Kasumovic & 

Sjöström, 2014) 
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4. EMPIRI 

Rapportens empiriska del formuleras som en fallstudie.  Det följande kapitlet är baserad på 

flera underkapitlet som i sin tur introducerar det valda företaget som beskriver och 

analyserar nuläget inom verksamheten och dess problematik. Källorna som presenteras i det 

fjärde kapitel ger form av en komplettering till rapportens teoretiska del och tvärtom.  

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 

Tidigare presenterades bakgrundsbeskrivningen, analysens uppdragsgivare är en 

inredningskedja som startade 1996 som en lagerbutik. Genom åren företaget expanderades 

och i nuvarande läge är det ett svenskt väletablerat och känt varumärke med butiker inom 

nordiska länder – i Sverige och i Norge.  

Företagets huvudsysselsättning är att köpa in färdiga produkter från andra leverantörer från 

alla världens hörn – Asien, Europa, m.fl. och sälja vidare till nordiska länder.  

Kontrollen över verksamheten och sortimentet skapas genom att utelämna grossistledet. En 

sådan situation leder till att bolaget erbjuder till sina kunder betydligt billigare och låga priser 

på artiklar utifrån sortimentet dem har.  Allt detta resulterade och medförde att verksamheten 

hade höga efterfrågan av olika artiklar vilken behövde lagras.  

På grund av stora krav från kunder och att dem köper in färdiga produkter och varor från 

andra leverantörer från alla världens håll hyr verksamheten ut lagerlokaler från andra företag. 

Dem senaste åren har bolagets bransch varit att allt som en kund behöver skall finnas 

tillgänglig i lager och i butik.  

Företagets centrala lagerlokaler ligger i Göteborg. De hyr ut även ett extra -3PL lager med 

säte i Viared i Borås. Ett extra lager existerar i fall att efterfrågan förändras och att fler 

produkter än förväntat köps in. I dagsläget är det ca 1000 styck produkter som ligger på lager.  

Verksamheten har ett bassortiment som är löpande och tillgängligt under hela året. Förutom 

detta är produkterna säsongsvarierande och oberoende av varandra. Oavsett ett faktum att 

artiklar är oberoende av varandra, många av de matchar och kan kompletteras med varandra 

som t.ex. artikelns teman och funktioner som kan kompletteras tillsammans. Eftersom detta 

företaget är så brett så kommer artiklarna ljus att forskas igenom.  

Dem artiklar som kommer in till bolaget och är markerade som defekta eller felaktiga artiklar 

säljs vidare till grossist eller kasseras. 

På grund av en stor efterfrågan från kunder, började samarbete med olika distributionsföretag. 

I nuvarande läge är uppdragsgivare nära relaterat till ett distributionsföretag genom ett 

vardagligt samarbete. Samarbete mellan uppdragsgivare och distributör är samlänkad i högsta 

grad genom att uppdragsgivare hyr ut distributörens tjänster. Tjänster som hyrs ut från 

distributören som är nära kopplade till bolagets hela koncept, dvs. hela transportkedja, från 

leverantör/hamnen till butik/slut kund.  
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Observationer hos uppdragsgivarens samarbete partner visade att distributörens rutin är att 

transportera pallar med varor som går från hamnen in till centrallagret i Göteborg vilken 

senare decentraliseras ut till butiker och slutkund. Själva distributionen process hanteras i 4 

olika steg: plockas, sorteras, packas, transporteras, osv. I nulägesbeskrivningen förklaras hur 

de fyra processteg hanteras. 

 

4.2 NULÄGESBESKRIVNING 

Företaget har en pallplats för just ljus på 20 pall med 8 flakmeter. Dessa transporteras in i 

lagret och sedan in till plock. Innan den går in i Plock delen scannas den först in i deras 

datasystem och sedan lossar de ut paketen för att sedan kunna plocka ut och skicka vidare till 

nästa process. Inuti deras butiker hittar vi deras ljusartiklar som säljs för ungefär 10-100kr per 

artikel beroende på kvalitén på själva produkten.  

I deras distribution finns det 4 olika steg som lyder: plock, pack, sortering och transportering. 

Det som kommer hållas fokus på är att hitta, genom dessa 4 steg, ett sätt som ger en 

ekonomisk fördel genom minskning av onödig tid inom dessa processer. 

 

4.2.1 FYRA PROCESSTEG 

Processen Plock 

Här påbörjar den delen där produkterna tas ut från transporten och läggs sedan in i 

distributionen. Artiklarna ljus kommer in ungefärligt varje måndag eller torsdag. Inom denna 

processen sågs det att operatörer tog ut varorna från transporten som de sedan flyttar in i en 

vagn med en låda där artiklarna samlas upp.  

Processen Pack 

Inom denna steg skickas paketen efter att de har plockats ut från lastbilarna in till paketering 

för att stämmas av, lossa och scanna. Detta för att själva produktionen ska kunna veta vart 

paketen tar vägen och ska kunna registreras in i deras datorsystem för kontroll av att den 

paketen har just kommit in och att inga komplikationer av kommunikation händer. 

Processen Sortering 

Efter att godsen har identifierats och packats skickas den vidare till en sorteringsprocess. Här 

sker då sorteringar av vart artiklarna ska ta vägen och fylla på lastarna efter vart lastarna ska 

levereras. 

Processen Transportering 

Detta är sista stegen där utskickning av varor skickas ut till butiker eller kunder. Om det 

kollas på ljus så hamnar den på en transport där rutten är kort och väldigt nära till butiker 

runtom. Artiklarna blir fullt lastade till rätt last med olika rutter. Detta eftersom artiklarna var 
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scannade innan och med scanningen underlättar det för arbetarna och distributionens system 

vart de ska hamna för transport och vart den är på väg. 

 

4.2.2 LEVERANS AV LJUSARTIKLAR 

Leveransen av varan ljus med fokus på deras Baltic Candles kan vi se att de åker från Lettland 

till Borås. Detta såg vi som att alla ljusprodukter ligger i Borås distribution och att ifall 

butiker i Göteborg skulle behöva fylla på det så hämtar de från Borås med hjälp av transport 

som kör från och till Göteborg. 

Leveransen av varan ljus med fokus på deras Baltic Candles kan vi se att de åker från Lettland 

till Borås. Detta såg vi som att alla ljusprodukter ligger i Borås distribution och att ifall 

butiker i Göteborg skulle behöva fylla på det så hämtar de från Borås med hjälp av transport 

som kör från och till Göteborg. 

Det vi insåg också är att under högsäsongen på vinter blir lastarna stora och tar in mycket 

plats. Detta då produkten är som mest eftertraktad och beställer in mer pallar än vad de gör 

under resterande månader. Förutom i Mars månad då det är varierande där mellan vinter och 

vår värme. Se bilaga nr.1  

Vi kan konstatera att ljusen är som mest eftertraktade mellan november-mars då det är kallare 

klimat och folk vill ha värme. Med detta ökar då deras kostnader och räknas det att 1 pall av 

ljus är runt 1000kr som mest. På vanlig månad som april kan vi se att det är mindre ljus som 

beställs. Företaget har då bestämt sig att de vill rikta in sig på andra varor som säljer mest och 

som är trendigast under sommartiden.  

Företaget satsar på de sparade pengarna på att investera på nyare maskiner så att arbetarna har 

mindre jobb att göra. Detta går då i långsam fart och är långsiktig väg eftersom deras sparande 

ekonomi varierar.  

Under vinter satsar de mycket på ljus och då blir kostnaderna mer sparsamt då ljus inte är så 

dyrt i butiken. Under sommaren brukar de tappa det sparande kostnad till lite mindre än 

hälften då andra varor satsas som är mer dyrare än ljus. Fokuseras det från ljusartikel vinkel så 

blir det en stor vinst för företaget då det ej beställs mycket på sommaren och det spar på att 

kunna köpa in material till vintertiden.  

Vid dålig dag kan det hända att de ej säljer så mycket av varorna ljus och påverkar då 

företaget drastiskt. Detta kan då ställa till för företaget och ifrågasätta varför det inte gick som 

det gick. Så då vänder de sig till en annan lösning och gör en sorts kampanj för just 

ljusartiklar om så skulle behövas för att locka till sig kunderna. 
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5. RESULTAT 

Syftet med kapitel fem är att framhäva resultatet av den genomförda analysen, dvs. redovisa 

och tolka gjorda undersökningar och mätningar.  

 

Kundkrav 

Företaget hade en 6 månadersanalys där ordervärdet av ljusartiklarna per dag beräknades 

utifrån 2500 pallar ljusartiklar per dag utifrån 5 dagars arbetspass. 

Processer 

Under observationens gång identifierade vi olika små steg som görs i varje processdel av 

företagets Cross-Docking. 

Processen Plock: Under denna processen observerades det att två personer jobbade för att 

plocka ut ordervaror och sedan skicka in den vidare till paketering av varor. Under Plock är 

båda operatörerna väldigt kunniga och under plock skedde det olika aktiviteter. 

1. Sätta igång sin plock checklista 

2. Hämtning av vagn 

3. Lasta på order på vagnen 

4. Skicka iväg till Paketering 

5. Checka checklista för vilka artiklar som skickats 

6. Inlagring 

Processen Pack: I denna processen arbetade två operatörer för att paketera ut varor och 

skanna in de så att det kommer i deras datasystem att artikel är inne i distributionen. 

Aktiviteter som skedde under denna process var följande: 

1. Skanna varor som kommer in 

2. Checka data så det stämmer överens 

3. Lägga varorna på en hög 

4. Hämta en stor tom låda  

5. Märka av vad det är för sorts artiklar som ska in i lådan 

6. Skicka vidare till Sorteringsprocessen 

Processen Sortering: Här är det också två operatörer som kollar och sorterar om artiklarna har 

hamnat rätt och skickar in de för transport. 

Inom denna process skedde följande aktiviteter: 

1. Checka varje artikel med skanning som den har fått inklistrad 

2. Ifall det ligger fel artikel i fel låda, skannas och flyttar den till andra lådan den ska tillhöra 

3. Flytta på lådan in till rätt transport som den ska åka till 

4. Checka lista att det stämmer med den transporten och artiklarna 

5. Lasta av artiklarna till Transporten 
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Det vi fick fram på processerna klockades på dessa olika tider med bevis på 

Värdeflödeskartläggning. Notera att i varje process fanns det åtminstone 1 eller 2 operatörer i 

varje process.  

Figur 4: Värdeflödeskartläggning över företaget med resultat 

I bilden ses att processen sortering utgör en stor del av processtiden. Cykeltiden är högre 

eftersom arbetarna måste fixa och sortera det mesta. Om artiklar felsorteras måste de åtgärda 

problemet, vilket gör att onödig tid försvinner till detta. Sen måste dem hämta en truck som de 

kan skicka vidare in till transporten.  

Processen plock har en mer flexibel cykeltid då de hinner med sina aktiviteter att hämta truck 

för att bära ut till pack. Ställtiden är dessutom som minst och gör att ifall Plock behöver hjälp 

kan de ge en hjälpande hand.   

Jämförelse mellan Cross-Docking och Lean distribution visade att Cross-Docking i stort sätt 

har för mån att leverera produkter och minimera lager som i följd av detta reducerar olika 

kostnader. Däremot, Lean är involverad i alla segmentet som syftar att reducera kostnader och 

samtidigt förbättra och effektivisera arbetet på det bästa möjliga sätt. 

 

I bilaga 3 kan ses att försäljning av just stearinljus från företaget sparas åt men inte tillräckligt 

mycket då det varieras beroende på hur mycket det beställs in till lagret. Lokaliseringens kod 

är 211 vilket är Göteborgs butiker statistiken visar. Det visar att konsumenter är ganska nöjda 

med de produkter som köps in av företaget. Men det som måste konstateras är att de kostnader 

som sparas av företaget går åt på grund av att den Cross-Docking lösning som de använder sig 

av kostar mycket men håller företagets distribution flexibelt i vissa delar av processen.  
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6. ANALYS 

Kapitel sex presenterar och beskriver erhållen resultat, vilket hade kom fram utifrån 

analysen, som i sin tur utfördes genom att sammankoppla den teoretiska med den praktiska 

delen.  

Företaget som analyserades i detta arbete har i sysselsättning att göra inköp av färdiga 

produkter från andra leverantörer som är geografisk utspridda i alla världens hörn. På grund 

av sina specifika affärsidéer blev de tvungna att hyra ut lagerlokaler och även transporter till 

samtliga. Problemet inom företaget uppstod när kapitalbindningen började öka.  

Det finns flera orsaker till att kapitalbindningen som kan öka inom en verksamhet. Den 

vanligaste anledningen är att binda en kapital är att investera t.ex. i lagrade artiklar. 

Efterfrågan på visa artiklar kan variera, speciellt om det är frågan om produkterna är 

säsongrelaterade. Ett problem som kan inträffas vid varierande efterfrågan och som leder till 

att kapital binds är att det är svårt att hitta den ”rätta” lagernivå. (Mattsson, 2010) 

Obalansen på den ”rätta” lagernivån har en direkt inverkan på företagets effektivitet och 

lönsamhet och kan vara en av anledningarna till att olika processer inom ett flöde och även 

leveransförfrågan förändras. Detta innebar att för låga lagernivåer leder till brister på artiklar 

vilket sedan i sin tur kan leda till leveransförseningar. Däremot för höga lagernivåer leder till 

att ett lager fylls med artiklarna som en viss period kommer att finnas på lagerhyllan och inte 

används så ofta. Allt detta medför att investerande kapital blir oanvändbart och kostnaderna 

för lagrets artiklar stiger vilken i sin tur leder till en ökad kapitalbindning. (Olhager, 2010) 

En återspegling till uppdragsgivarens sysselsättning visar att deras försäljningen är i stort sätt 

relaterat till säsongsförsäljning så att utvalda artiklar behöver vara tillgängliga under 

högtid. Men om samtliga inte säljs, antingen återgår dessa till lagerhyllan och automatisk 

börjar bli kostnad eller i slutändan kasseras.  

Med en reflektion till uppdragsgivarens situation kan det konstateras att deras kostnader och 

kapitalbindning uppstår delvis av den orsaken att dem har artiklar som säljs inte och delvis 

eftersom uppdragsgivare hyr ut lagerlokaler och även transporttjänster utifrån andra företag.  

Detta betyder att realiserade analys gav en bild att uppdragsgivarens lagerlokaler och alla 

fullständiga processer samt tjänster som distributionen från terminalen till slutkunden och 

även har olika processteg som packning, plockning osv. hyrs ut från ett annat företag. Allt 

detta är reglerat med olika avtal och klausuler från båda parter. 

Observationen visade att uppdragsgivarens samarbetspartner hade implementerat en logistisk 

metod som är relaterat till transport. Denna metod är Cross-Docking. Uppfattningen som vi 

har fått genom observationen och intervjuer är att Cross-Docking är bara ett steg inom 

leveransprocess som används och är avtalat med distributören. Någon annan förbättrings 

metod finns inte implementerat varken hos uppdragsgivare eller hos distributören.  

Distributionens processer inom företaget har analyserats och konstaterats att det som kan 

krävas att företaget ska kunna minska på den processen som tar mest tid är att försöka 
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använda sig av TPU. På så sätt kan arbetsmoralen bli bättre och effektiviserad runtom 

processen. 

Med användning av TPU ska då företaget kunna försöka strukturera sin distribution. Allt från 

toppen av företaget och neråt. Med det menas då att arbetarna borde struktureras så att de kan 

jobba på ett effektivt sätt men samtidigt ledarna ska ha en struktur med mer fokus på hur 

medarbetarna jobbar och är effektiva konstant. Dessutom ska företaget ha mer 

informationsdelning så att personer runt om kan få med sig kunskap om vad som sker och 

kunna identifiera problem. En annan nyckeldel för att göra TPU mer effektivare är att låta det 

ske ett misstag och försöka se hur arbetarna ska fixa det så att de får den lärande om vad som 

ska göras ifall sådana problem skulle uppstå. Sedan om arbetarna lyckas lösa problemen ska 

de förstås få en belöning vilket höjer då deras arbetsmoral. (Agustiady, T.K, Cudney, A. E., 

2018) 

Med den Cross-Docking som företaget använder sig inom distributionen idag kan det vara bra 

att kunna kolla upp vissa problem och hitta sätt att lösa dem. För närvarande går det bra med 

användning av Cross-Docking men det sker oftast små problem inom deras distribution 

fortfarande. 

För att hitta upp de problemen och minimera på de är det bra om företaget strävar efter att 

hitta interaktiva lösningar samt ha en allt större nätverk med flera lokaler närmre runtom 

distributionen. Med det menas då att ha en bättre nätverksorientering. Det gäller också som 

sker i de flesta Cross-Docking att kunna identifiera problemen snabbt från de olika nivåer av 

distributionen. Då krävs det att införa analys av de olika nivåer med realistiska data från 

företagen. (P.Buijs, I.F.A.Vis, H.J.Carlo, 2014) 

Den ”andra” delen av analysen för detta arbete var att bearbeta ett välkänt system för 

effektivisering och förbättring av en organisation. – Lean. Lean är känd som ett system vilken 

används inom industri och för förbättrings av produktionsarbete, men pga. systemets 

komplexa sammanställning kan Lean implementeras och även användas inom andra segment 

och bransch som t.ex. distribution, administration, vård, med flera.   

En ledande idé kring Lean är ”att maximera kundvärde genom att minska slöserier.” För 

Lean kan det sägas som att det är en paradox när det gäller att få ut mer värde för mindre 

arbete. Användning av Lean i princip innebär att på ett ”resurseffektiv organisering 

synliggörs processer så att problem blir lättare att upptäcka” som i sin tur leder att samtliga 

”problemen åtgärdas snabbare.” (Strand & Zetterström, 2014) 

Lean och dess funktioner (några av dem) introducerades genom arbetet. En av Leans enklaste 

metod vilket framställdes i detta arbete är 5S metod. Metoden är uppbyggt på så sätt att alla 

medarbetare vardagligt kan använda den. Genom en standardiserad användning av nämnda 

metoden kan kommas till olika besparingar som tex. tid, onödigt arbete, olika kostnader, mm.  

Användningen av de benämnda metoderna innebär att det skapas en välorganiserad och ren 

arbetsplats som kan vara en utgångspunkt för förbättringar. I sin struktur 5S har för tendens 

att på ett effektivt och metodiskt sätt förbättra flödet och kommunikation mellan personal, 

minska slöserier och kostnader, ha ett bättre utnyttjande av arbets- och lokalytan och även 

minska olika slags av tider. (Svensson, 2008) 
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Arbetets analys resulterade att 5S skulle implementeras på den arbetsplats vart är de olika fyra 

processteg packning, plockning… På så sätt skulle de spara bearbetningstid och samtidigt på 

sätt och vis förkorta leveranstid.  

Förutom allt det nämnda används Lean inom distributionen.  När det gäller distributionen och 

Lean kan sägas att Lean i sitt koncept har olika metoder vilken i sin tur styr och förbättrar hela 

processen från terminalen till leverans till slutkund. Lean för tendens har att ”fånga” fel eller 

problem och genom sina metoder ”lösa” den redan i början så att process slutföras felfri.  

Utifrån olika aspekter och uppdragsgivarens leveranssätt, effektivisering av distributionen på 

ett teoretiskt sätt, kan göras genom att skapas en Lean ”standard inom transporter”. Detta 

innebär att med en Lean transport är lättare att observera alla ”aktiviteter som minskar 

effektiviteten i arbetsprocesserna på terminalerna och under transporterna.” användningen 

av denna metod visar att det är lättare att identifiera olika slags av slöserier och eliminera 

samtliga i tid. (Kasumovic & Sjöström, 2014) 

Avslutningsvis, när vi återspeglar i konceptet Lean, så kan vi konstatera att Lean erbjuder ett 

standardiserat och stabiliserat arbetssätt att tillfredsställa kundernas krav och önskemål och 

pga. Lean-s koncept företaget kan ha kunderna i fokus.  
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7. DISKUSSION  

Kapitel sju presenterar den slutliga reflektionen till det genomförda arbetet samt en 

återkoppling till analysens resultat.  Förutom detta ges det till uppdragsgivaren en respons i 

form av ett teoretiskt förslag till framtida förbättringar. 

Det vi kan konstanterna med arbetet är att den svarar på syftets mening och frågeställningar. 

Där visar sig att resultat och identifieringar av tiderna på att några steg inte följs upp av TPU. 

Därav sker fördröjningar mellan processen Pack och Sortering. Sedan har data samlats in från 

litteraturstudie och från företagets information. Företaget informations var av stor vikt för 

arbetets slutsatser. Därav har vi fått ta den information som de hade om hur länge det tar för 

en pall att åka igenom processen helt från själva operatören. Därför anser vi att det var svårt 

att få en perfekt tid för varje process då vi klockade för just 1 produkt och att vi fick för lite 

tid att titta till på de olika processerna då det skedde under en väldigt stressig dag för 

distributionen. Tiden varierar hela tiden och osäkerheten var som vi befarade i 

problemformuleringen. Under deras högsäsong av ljus som sker under Vinter sker mer 

produktion och då blir tiden kortare då det jobbas hårdare med att få ut produkter. Detta pga. 

att transporterna utsätts för halka och snövarningar och måste köra saktare än vad de brukar 

göra. Detta påverkade inte konsumenterna och de fick produkterna i god tid ändå men vid fel 

sker det att de blir en aning sena. I den andra frågeställning om vilken metod som är 

lämpligast för företaget anser vi att det de har fungerar som det ska men behöver i alla fall 

kunna förbättra sin TPU. Detta då arbetarna ibland hoppar över vissa viktiga steg för att 

kunna eliminera slöseri. Eftersom vissa operatörer hjälper andra operatör att ge den kunskap 

som de har för att sedan kunna skapa en arbetsplats där kunskap och minskning av problem 

och defekta produkter sker. Hade vi varit kvar under ett längre tidsperspektiv hade vi kunnat 

se resultatet av hur det blev och om TPU följs fortfarande. Vid sidan av det finns det 

positivitet att nämna. Det går flexibelt för produkterna att flöda och sker inte särskilt så 

mycket problem i processer. Men det ska kunna gå att minska mer och det kan göras. Dessa 

problem gäller specifikt för denna företaget men andra företag som har kanske samma 

problem som denna kan ta lärdom i framtiden av att lösa sådana problem. 

Frågor från detta arbete besvarades genom att analysera olika situationer och moment för en 

organisation som i sin tur har problem med ökad kostnad. Förutom detta, var anledningen att 

fördjupa sina kunskaper inom område.  

Utgångspunkt i analysen var att jämföra och bestämma vilken är det lämpligaste metod som 

kan användas inom organisation med målet att reducera leveranstid och kostnader.   

Analysen genomfördes på ett relativt normalt sätt pga. olika brister som tex.  ofullkomlighet 

till dem relevanta informationer som behövdes. Vid kontakt av ansvariga personer, fick vi 

reda på att uppdragsgivare hade ökad kostnad och även leveransförseningar. Vad var det 

orsak att en sådan situation inträffades, fick vi inte reda på. Situationen sammanställdes 

utifrån informationer vi hade.  

Fokus i arbetet och analysen har varit att försöka hitta den relevanta metod vilken kunde bidra 

att uppdragsgivare skall kunna lösa problem och även förbättra situationen inom 

verksamheten.  
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Vid en återspegling till dem frågorna vi hade från början kan konstateras att dem har 

besvarades genom arbetet. Svaret på den första frågan var att avtalat leverans skall ha ett 

standardiserat arbetssätt. Andra frågans resultat visade att det finns ett system/koncept som 

har en dominerande sammanställning när det gäller att förbättra arbete inom 

organisation/verksamheten. System/koncept kallas för Lean. Lean kan användas inom alla 

verksamheter, oberoende på vilken bransch eller organisation gäller.  

Lean-s metoder är sammanställda på så sätt att, när det gäller att förbättra arbete inom 

verksamheten, det finns ett osynligt godkännande till alla medarbetare att bli involverat. 

Dessutom Lean erbjuder ett stabilt och standardiserat arbetssätt, eftersom för varje slutförda 

arbete kan återkommas med feedbacken. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Lean är den av bästa system/koncept som i dagens samhälle 

används för att eliminera slöserier och effektivisera arbete. Dessutom utifrån olika 

tidsaspekter har Lean en dominerande utformning för att framhäva hela leveransprocessen 

med syfte att minimera dem olika tiderna innan produkter kommer till konsumenter.  

Något mer analys när det gäller distribution och Lean har vi inte gjort eftersom i nuvarande 

läge ses det som en annan analys och det blir allt för bredd grad av forskning. 

 

7.1 REKOMMENDATIONER 

För en vidare fortsatt forskning inom denna studie hade det krävts en längre tid att få räkna 

med tanke på att arbetet inte gjordes när företaget hade en högsäsong mellan hösten och 

vintern. Detta kan ge då en bättre syn på hur deras distribution fungera samt en mer perfektare 

och preciserad cykeltid samt ställtid. Det hade också gett en bra analys om företaget hade 

tillåtit att iaktta distributionen och processer mer djupgående för att veta mer om vad som 

händer runtom företaget och vart kostnaderna försvinner. 
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8. SLUTSATS 

Den generella och slutliga reflektionen på genomförda arbete presenteras i uppsatsens sista 

kapitel – kapitel åtta.   

 

Syftet med detta arbete var att med analysering av olika logistiska metoder och 

forskningsstudier om företagets distribution, kunna identifiera vilken metod som bäst beaktas 

för att minimera led- och leveranstid samt distributionseffektivisering.  

Analyser som genomfördes inom företaget har beräknats på olika delar av distributionen på en 

Värdeflödeskartläggning. Vid granskandet av distributionen på besöket kunde det dras en 

slutsats att de problem som sker mest inom processen är vid just sortering. Detta eftersom de 

får göra det mesta av jobbet och betraktas som kärnan av hela processen samt att mycket 

onödig tid slösas på denna enhet. Det beror på att den har störst cykeltid och även ställtid. 

Rekommendationen hade varit att försöka få operatörer att använda sig mer av TPU inom 

denna processen samt att använda sig av en bättre struktur genom att till exempel följa upp de 

12 steg av förbättringsverktyg för att eliminera onödig tid och defekta produkter. Även 

processer innan så att det ej sker fel utskick till fel låda av aktiviteter som ställer till det för 

processen Sortering. Det som kan vara en nackdel gentemot detta är att det kan ta en lång tid 

att göra detta samt att det kan ske byte av operatörer då och då under den långa tiden av 

förbättring. Då måste kunskap föras vidare igen och börja lära grunderna och sedan gå över 

till avancerade grejer. 

För att konstatera vilken metod som hade passat bäst för företaget är att använda sig mer av 

TPU och implementera Lean tillsammans med 5S då det är väldigt svagt användning inom 

företaget inom deras processer. På så sätt blir det mer flexibelt för arbetarna inom Sortering 

att jobba samt att inga felproblem uppstår såsom det sker hos de i nuläget.  

Andra delen av analysen var bl.a. att undersöka de olika metoder som kan effektivisera 

organisationens arbetssätt med syfte att eliminera onödiga kostnader och även minimera 

leveranstider.     

Utifrån faktan att alla logistiska metoder som redan används är implementerat hos företagets 

samarbetspartner, effektivisering av distributionsflöde och även säkerställning av att varor 

kommer att levereras i tid skulle uppdragsgivare och även deras distributörer implementera 

någon av Leans metod. Det andra alternativet för uppdragsgivarens effektivisering av 

verksamheten är att sluta hyra ut distributionens tjänster och börja äga, kontrollera, och 

använda egna transporter.  

Sammanfattningsvis analysens resultat visade att den lämpligaste och även billigaste metod 

för implementering inom tidsperspektiven och utifrån företagets distribution är Leans 5S 

metod. Användningen av den benämnda metoden hjälper bl.a. att minska företagets slöserier 

och onödiga aktiviteter.  
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BILAGOR 

Bilaga 1      Leverans av ljusartiklar 
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Bilaga 2     Leverans av ljusartiklar 
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Bilaga 3   Kostnader och försäljningar av ljusartiklar i olika butiker inom Göteborg 
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Bilaga 4 – Intervjuerna 

 

Frågor ställda till Logistikansvarige 

1. Vad är dina uppgifter/ansvar? 

2. Följer ni nån sorts arbetsstandard inom distributionen? 

3. Använder ni er utav Lean inom verksamheten? 

4. Vet ni var i princip var erat problem ligger i distributionen? 

5. Hur många artiklar ljus beställs varje månad? 

6. Ungefärligt hur mycket säljs det av artiklar i vinst per månad? 

7. Vad har kunden för krav och hur strävar ni för att nå nöjdare kundefterfrågan? 

8. För artiklarna ljus, hur stort lagerutrymme har dem? 

9. Varför är just den Cross-Docking typ ni använder bra?  

10. Har det prövats andra typer av Cross-Docking? 
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Bilaga 4 – Intervju  

Frågor ställda till Lagerchef och Warehouse Manager 

1. Vad är dina uppgifter/ansvar? 

2. Hur vet du vad som ska göras och när det ska göras? 

3. Hur stort är ditt lager samt arbetsmängd? 

4. Vart fås materialen som du använder från? 

5. Hur lång är ställtiden?  

6. Hur lång är cykeltiden? 

7. Hur lång är takttiden? 
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