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Sammanfattning 
 
 
Författare:  Rebecca Bendré, Anna Nilsson och Angelica Svensson 
 
Handledare: Lars-Göran Persson 
 
Titel: Intern logistik – en fallstudie kring det interna varuflödet i ett 

detaljhandelsföretag 
 
Problem: Vilka är de viktigaste faktorerna för ett effektivt internt varuflöde i 

detaljhandelsföretag? 
 
Både logistiken och detaljhandeln har under de senaste årtiondena haft en kraftig utveckling. 
För detaljhandeln har logistiken en allt mer växande betydelse, då de med rätt logistik kan 
korta sina ledtider, enklare ge kunderna de varor de önskar och vid rätt tidpunkter. Den 
interna logistiken syftar på de logistikaktiviteter som utförs inom detaljhandelsföretagen, 
d.v.s. de aktiviteter som får det interna varuflödet att fungera. Ett vanligt problem hos 
detaljhandelsföretag är ”slut i hyllan”. Orsaker till detta kan vara brister i inköp och logistik, 
bristande rutiner i butiken eller fel i leveranser och varuflöden. Det krävs således att 
detaljhandelsföretagen arbetar med sin logistik och skapar ett effektivt internt varuflöde för att 
kunna tillfredställa behovet utav varor ute i butik. 
 
Syftet med denna studie är att kartlägga det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag och 
att undersöka vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde. Vidare är 
syftet att ge förslag till hur det interna varuflödet kan effektiviseras. 
 
En kvalitativ undersökningsmetod har använts där en fallstudie genomförts på Gekås Ullared. 
Personer från olika delar utav företaget har intervjuats genom öppna individuella intervjuer. 
Dessa intervjuer har även kombinerats med observationer.  
 
Efter att ha fullföljt studien har vi kommit fram till vilka faktorer som är de viktigaste för ett 
effektivt internt varuflöde i detaljhandelsföretag, nämligen informationssystem, 
inköpsavdelningens påverkandegrad och arbete, förpackningar, lagrets layout och utrustning, 
lagerpersonalens arbete och interna transporter. Vid studerandet utav de olika faktorerna har 
vi även kunnat se att de har en inbördes påverkan, vilket vi har utvecklat en modell för. 
Genom att detaljhandelsföretag kontinuerligt arbetar med och utvecklar de sex faktorerna kan 
ett effektivt internt varuflöde skapas. 



Abstract 
 
 
Author:  Rebecca Bendré, Anna Nilsson and Angelica Svensson 
 
Supervisor: Lars-Göran Persson 
 
Title: Internal logistics – a case study around the internal torrent of 

goods in a retail trade company. 
 
Problem: Which are the most important factors for an effective internal 

torrent of goods in a retail trade company? 
 
Both logistics and the retail trade have had a substantial development the last decades. 
Logistics have had a more and more growing importance for the retail trade when they, with 
the right logistics, can reduce their lead time and easier give the customers the goods they 
wish for at the right time. The internal logistics aims to the logistic activities which are 
performed within the retail trade companies, that is to say, the activities that make the internal 
torrent of goods working. A common problem among the retail trade companies are “empty 
shelves”. The causes can be insufficiencies in the department of purchase and logistics, 
insufficient procedures in the shop or mistakes in the deliveries and the torrent of goods. The 
retail trade companies have to work with their logistics and create an effective internal torrent 
of goods to satisfy the need of goods in the shop. 
 
The purpose with this study is to survey the internal torrent of goods in a retail trade company 
and to investigate which the most important factors for an effective internal torrent of goods 
are. Further the purpose is to give a proposal of how the internal torrent of goods can be more 
effective. 
 
A qualitative method of the investigation has been used, where a case study on Gekås Ullared 
have been carried out. People from different parts of the company have been interviewed 
through open individual interviews. These interviews have also been combined with 
observations.  
 
As we have completed the study, we have concluded the most important factors for an 
effective internal torrent of goods in a retail company. These are the information system, the 
work of the department of purchase and how highly their influence is, the packaging, the 
layout of the warehouse and the equipment in it, the staff in the warehouse and the internal 
transports. As we have studied the factors, we have also discovered that they have a joint 
affect, which we have developed a model for. If retail trade companies works continuously 
and develops the six factors, they can create an effective internal torrent of goods. 
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Inledning 

1. Inledning 
 
 
Den inledande delen syftar till att ge läsaren en förståelse för det problemområde vi har valt 
att undersöka. Vi börjar med att beskriva bakgrunden till vårt problemområde med 
hänvisningar till vad tidigare forskning kommit fram till. I den följande problemdiskussionen 
ringar vi in och diskuterar ämnet, vilket sedan leder fram till vår problemformulering. Syftet 
svarar för problemformuleringen och följs av definitioner för att underlätta för läsaren. 
Kapitlet avslutas med att studiens disposition redovisas.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Människan har alltid använt sig utav olika transport- och lagringsmetoder, men den moderna 
förståelsen för logistik är däremot betydligt nyare. Under andra världskriget använde man sig 
utav olika matematiska optimeringsmetoder för transport- och försörjningsproblem. Dessa 
fördes sedan, efter kriget, över till företags transport- och lagringsproblem och blev efterhand 
samlade under benämningen logistik (Bjørnland, Persson & Virum, 2003).  
 
Logistiken kom, i större utsträckning, till Sverige först i slutet utav 1960-talet och blev snabbt 
ett modebegrepp. Sedan dess har ämnet diskuterats flitigt inom olika företag men intresset för 
det har inte alltid varit lika starkt. Logistiken har dock fått en ständigt ökad betydelse med 
tiden (Storhagen, 2003).    
 
Under de senaste årtiondena har logistiken kommit att bli ett ”hett” ämne. För att komma till 
rätta med både sina egna kostnader och servicen till sina kunder måste företagen se till hela 
varu- och informationsflödet. Trots att insikten om detta har vuxit saknas breda kunskaper i 
ämnet på många håll i näringslivet (Pewe, 2002). 
 
Detaljhandeln har, sedan andra världskriget, haft en kraftig utveckling där faktorer som bl.a. 
den förbättrade hushållsekonomin, bilismens utveckling och den ökande 
internationaliseringen haft stor betydelse. Under det sista året på 90-talet och början utav 
2000-talet växte den privata konsumtionen kraftigt och denna förväntas att fortsätta öka under 
början utav innevarande decennium. Därtill är dagens informationssamhälle med dess 
möjligheter till alternativa handelsmönster, konkurrens från nya aktörer och det internationella 
inflytandet viktiga faktorer som har fått och kommer att få allt större betydelse för 
detaljhandelsföretagen (Krafft, Krafft, Zlotnik & Öberg, 2006).   
 
”Logistiken har en allt mer växande betydelse för detaljhandeln. I den hårdnande 
konkurrensen blir logistiken allt viktigare. Inte enbart för att säkerställa leveransen av varor 
och få maximalt kostnadseffektiva transporter och lagerhanteringar. Utan också för att kunna 
öka servicen till slutkonsumenterna. Med rätt logistik blir ledtiderna kortare och butikerna kan 
enklare ge kunderna de varor som de önskar och vid rätt tidpunkter” (Dagenshandel.se,   
2006-12-08). 
 
Bjørnland et al., (2003) menar att logistik är ett av de viktigaste områdena i ett företags 
strategiska utveckling och att totalvärderingar av varuflödet är en nödvändighet om företaget 
skall kunna uppnå god konkurrenskraft och vara kostnadseffektivt.   
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1.2 Problemdiskussion 
 
När en kund går till en butik och handlar t.ex. ett paket tvättmedel tänker hon eller han säkert 
inte särskilt mycket på hur det har hamnat på hyllan, då det alltid brukar finnas där. Detta är 
möjligt tack vare samarbetet mellan leverantörer, grossister, transportföretag och butiken. 
Arbetet med att få flödet av varor att fungera så effektivt som möjligt kallas varuhantering 
eller logistik.  
 
Kunder efterfrågar inte bara rätt produkt utan den skall också vara tillgänglig just när kunden 
vill ha den, både vad gäller tid och plats. Detta betyder att logistiken ofta har en avgörande 
betydelse för att företag skall kunna tillgodose kundens behov fullt ut (Jonsson & Mattsson, 
2005). 
 
Enligt Pewe (2002) står varuhantering och fysisk distribution, i många företag, för så mycket 
som hälften utav de totala kostnaderna. På så sätt finns det mycket att vinna på att göra 
varuflödet effektivare. Genom ett snabbt och väl dimensionerat flöde håller företaget 
kostnaderna nere och ger kunderna god leveransservice. Det medför också lägre 
kapitalbindning. Ett effektivare flöde blir också en allt viktigare konkurrensfaktor då de flesta 
företag arbetar på växande marknader med allt hårdare konkurrens. 
 
Detaljhandelsföretag står både i början och i slutet av den cirkel som omfattar 
distributionsprocessen. Genom att distributionssystemets effektivitet på ett avgörande sätt 
bestämmer detaljisternas konkurrenskraft, fungerar detaljhandelsföretagen som en motor för 
att driva logistiken framåt. Det är nämligen i företagen som man kan avläsa effekterna och 
resultaten av de logistiska insatserna i termer av kostnader, service och kundtillfredsställelse. 
Varorna är detaljhandelsföretagens största kostnad och det är också i dessa som den största 
potentialen för besparingar finns. En annan stor kostnad för detaljhandelsföretag är 
lagerhållning, men även här finns det stora möjligheter till sänkta kostnader (Tonndorf, 1998).  
 
”Slut i hyllan” är ett vanligt problem för detaljhandelsföretag och detta problem kostar också 
mer än vad man tidigare har trott, i genomsnitt fyra procent av omsättningen. Eftersom kunder 
gärna köper mer utav de varor som de redan köper mycket utav, avstår de helt enkelt från köp 
eller byter butik när varan är slut i hyllan. Brister i detaljhandelsföretagens inköp och logistik 
är en av orsakerna till att en vara tar slut. Övriga orsaker kan vara bristande rutiner i butiken 
och fel i leveranser och varuflöden (Sonne, 2005). För att kunna tillfredställa behovet av varor 
ute i butik krävs ett effektivt varuflöde som kan underhålla butiken med varor på bästa sätt. 
 
Logistikflödet i ett detaljhandelsföretag kan beskrivas enligt nedanstående figur där varorna 
förflyttas från leverantör till centrallager, vidare till baklager och butik och slutligen till 
konsument. 
 
 
 
 
  Leverantör                          Centrallager                        Baklager       Butik   Konsument 
 
Figur 1.1. Logistikflöde i detaljhandelsföretag (Källa: Egen) 
 
Den interna logistiken syftar på de logistikaktiviteter som utförs inom detaljhandelsföretagen, 
d.v.s. de aktiviteter som får det interna varuflödet, som sker från centrallager till baklager och 
vidare ut i butik, att fungera. 
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Logistik kan definieras som flödeseffektivitet inom och mellan företag och omfattar fysiska 
flöden, informationsflöden och betalningsflöden, där det fysiska flödet består av varor och 
tjänster (Storhagen, 2003). Men vad är det då som skapar ett effektivt internt varuflöde? Vi 
vet ungefär vad logistikavdelningen arbetar med, men vi vet inte riktigt om detta arbete skapar 
nya och effektivare metoder eller om de gör som de alltid har gjort. Spelar 
lagerplanering/lagerlayout någon roll i hur effektivt det interna varuflödet är eller är det 
endast transporterna mellan centrallager och baklager som är av avgörande betydelse? Kanske 
är det så att medarbetarnas inställning till arbetet har betydelse för hur effektivt det utförs och 
om förändringar kan genomföras och få den effekt som företaget förväntat sig. Har IT och 
informationsflödet inom företaget någon vikt i hur varuflödet fungerar och har den snabba 
utvecklingen inom detta område någon betydelse? Är det så att det går att skapa ett effektivare 
varuflöde genom att se till processerna i butiken och kan det vara så att företagen rent av tittar 
på hur konkurrenterna gör eller ser de endast till sig själva?  
 
Diskussionen ovan medför att vi i denna studie kommer att undersöka ett 
detaljhandelsföretags interna varuflöde och det är bl.a. ovanstående frågeställningar som leder 
oss fram till vår problemformulering och som vi skall undersöka och besvara i denna studie.           

1.3 Problemformulering 
 
”Vilka är de viktigaste faktorerna för ett effektivt internt varuflöde i detaljhandelsföretag?” 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att: 

• Kartlägga det interna varuflödet i ett detaljhandelsföretag.  
• Undersöka vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde. 
• Ge förslag till hur det interna varuflödet kan effektiviseras. 

1.6 Definitioner 
 
Vi kommer här att belysa utvalda begrepp som är centrala för vår studie och som kan komma 
att behöva förklaras för vidare förståelse. 

1.6.1 Varuflöde 
 
Ett varuflöde utgörs utav det fysiska flöde som omfattar alla aspekter av förflyttning eller 
flöden av råmaterial, produkter i arbete (PIA) och färdiga varor inom eller mellan företag. Det 
interna varuflödet utgörs utav de flöden som sker inom ett företags gränser, medan det externa 
varuflödet utgörs utav flöden från leverantör till företag och från företag till konsument. 
Varuflödet kan se mycket olika ut beroende på vilken vara det är och hur den säljs till 
konsumenten (Pihlsgård, Feldt & Andersson, 2002). 

1.6.2 Intern logistik 
 
För detaljhandelsföretag handlar den interna logistiken om att skapa ett effektivt varuflöde 
med hjälp av en rationell struktur och en effektiv samordning av det interna varuflödet. 
Genom att samordna de interna relationerna mellan företagets olika avdelningar, så som 
inköp, ekonomi och försäljning etc., skapas grunden för en väl fungerande intern logistik och 
en inre effektivitet (Bjørnland et al., 2003). 
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1.6.3 Inre effektivitet 
 
För att vara effektiv krävs att företaget både gör rätt saker och gör dem på rätt sätt, vilket 
brukar kallas för företagets yttre och inre effektivitet. Inre effektivitet betyder att vara effektiv 
i utnyttjandet av organisationens resurser, d.v.s. hur väl företaget fungerar i sin inre process 
(Lumsden, 2006). 

1.7 Studiens disposition 
 

1. Inledning – vi ger här en kortfattad bakgrund till 
ämnet med en efterföljande diskussion som sedan 
leder fram till en problemformulering. Naturligtvis 
tar vi upp syftet med studien och definitioner av 
centrala begrepp. 

1. Inledning 

 
 

2. Metod – hur vi har gått tillväga vid datainsamling, 
vilka olika val vi har gjort och konsekvenser av 
dessa. Vi redogör också för reliabiliteten, validiteten 
och generaliserbarheten för studien och avslutar 
kapitlet med att diskutera alternativa metodval.   

2. Metod 

 
 

3. Teoretisk referensram – består av en beskrivning 
av logistikbegreppet, hur logistiksystemet ser ut och 
är uppbyggt samt metoder för olika logistikanalyser. 
För att ge läsaren en så god förståelse som möjligt för 
ämnet tar vi även upp möjliga faktorer till ett 
effektivt internt varuflöde.   

3. Teoretisk referensram 

 
 

4. Empiri – presenterar en sammanfattning av våra 
intervjuer och observationer med vårt fallföretag. 4. Empiri 

 
 

5. Analys – här drar vi paralleller för att hitta likheter 
och skillnader mellan empirin och tidigare forskning 
som presenteras i den teoretiska referensramen. 

5. Analys 

 
 

6. Slutsats – här diskuteras de slutsatser som vi 
kunnat se mellan teorin, empirin och analysen, 
kopplat till problemformuleringen. Vi fortsätter 
därefter med förslag till hur det interna varuflödet 
kan effektiviseras och avslutar kapitlet med förslag 
till fortsatt forskning. 

6. Slutsats 

  
Figur 1.2. Studiens disposition (Källa: Egen) 
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2. Metod 
 
 
Metodkapitlet syftar till att beskriva undersökningens arbetsgång och varför den har 
genomförts på ett visst sätt. I början av kapitlet redogör vi för vårt val av 
undersökningsupplägg och metodiskt angreppssätt. Vi presenterar sedan de tillvägagångssätt 
och arbetssätt som vi ansett mest lämpliga att tillämpa med hänsyn till studiens syfte. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring studiens kvalitet och alternativa metodval.   
 
 

2.1 Undersökningsupplägg 
 
För att få ett så korrekt svar på vår problemformulering som möjligt är det viktigt att tydligt 
klargöra vilket upplägg vi skall ha på vår studie. Beroende på val av upplägg ger detta 
konsekvenser på undersökningens giltighet (validitet), men det har också betydelse för dess 
tillförlitlighet (reliabilitet) (Jacobsen, 2002). Vi ville gå in på djupet och få svar på vilka 
faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde och önskade på så sätt få in så 
många variabler som möjligt. Då vår problemformulering grundar sig på en beskrivande 
frågeställning ledde detta in oss på ett intensivt deskriptivt upplägg.   

2.2 Metodiskt angreppssätt 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie eftersom vår problemformulering är frågande och 
oklar om vad det är som skapar ett visst fenomen och då vilka faktorer som är de viktigaste 
för ett effektivt internt varuflöde. Eftersom vi hade bristande kunskap om ett 
detaljhandelsföretags interna logistik var det mycket svårt att formulera förnuftiga frågor i ett 
frågeformulär, som behövs vid en kvantitativ studie (Jacobsen, 2002). För att få reda på de 
grundläggande faktorerna behövdes det en djupintervju och därför var det lämpligt att 
använda ett kvalitativt angreppssätt. En fallstudie innebär att inrikta sig på ett eller ett fåtal 
olika fall som studeras in på djupet. Fallstudien avgränsar sig till att beskriva, förklara eller 
undersöka en individ, en organisation eller en situation. Studien är att föredra när man vill 
studera en del av ett förlopp från ett eller flera fall (Jacobsen, 2002). Eftersom vi ville 
undersöka en del av logistikflödet och då det interna varuflödet inom ett detaljhandelsföretag 
var det lämpligt att använda en fallstudie. Detta för att kunna studera det enskilda 
detaljhandelsföretaget in på djupet och på så sätt få fram de faktorer som besvarar vår 
problemformulering.    
 
Att utgå från ett kvalitativt angreppssätt ger oftast en rik och omfattande bild av problemet. 
En svaghet med det kvalitativa angreppssättet är att det genererar en stor mängd ostrukturerad 
information som i vissa fall kan vara svår att tolka (Jacobsen, 2002). Då vi tidigare har 
genomfört mindre studier med ett kvalitativt angreppssätt har vi en viss förståelse för hur 
dessa studier fungerar och vilka problem de kan skapa. Vi ansåg oss därför kunna genomföra 
studien utan alltför stora problem med informationsbearbetningen. 
  
Eftersom vi redan från början hade våra aningar om olika faktorer som kan vara viktiga för ett 
effektivt internt varuflöde valde vi att använda oss av en öppen (induktiv), kvalitativ ansats. 
Detta för att vi så lite som möjligt ville styra våra respondenter och den information som 
skulle samlas in. Öppen (induktiv) ansats innebär att skildra en mer objektiv bild av 
verkligheten än en sluten (deduktiv) ansats (Jacobsen, 2002).  
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Vi var däremot medvetna om att våra idéer och föreställningar om det vi skulle undersöka 
kunde komma att påverka vår öppenhet.  

2.3 Teoriinsamling 
 
Insamlandet av relevant övergripande litteratur inom området har bl.a. gjorts på 
Högskolebiblioteket i Halmstad. Sökningar har gjorts i bibliotekskatalogen Hulda där sökord 
som ”logistik”, ”intern logistik”, ”varuflöde”, ”butikslogistik”, ”varuhantering” och 
”detaljhandelsföretag” har använts både på svenska och på engelska. Dessa sökord har även 
används vid sökning hos andra bibliotek i bl.a. Göteborg och Varberg. För att komplettera den 
teori vi funnit i litteraturen och för att uppdatera oss på det senaste inom ämnet har vi valt att 
använda oss utav databaser. Vi har även här använt oss utav ovanstående sökord för att finna 
artiklar som har kunnat delge oss intressant och ny information samt bekräfta de teorier som 
vi har använt oss utav från litteraturen. De databaser som vi har använt oss utav är Libris, 
Google, Affärsdata, Artikelsök, Emerald och ABI/Inform. 

 
Den teori som vi har hittat i litteraturen har till största del fokuserat på logistik för 
producerande företag, men denna har dock, i de flesta fall, kunnat tillämpas även på 
detaljhandelsföretag. Vi har funnit många artiklar som behandlar ämnet logistik, men det har 
varit svårt att hitta några som har varit tillämpbara på vårt ämne och på vår 
problemformulering. De artiklar som vi har funnit och tillämpat i vår studie har behandlat 
logistik för detaljhandelsföretag i stort och har inte varit inriktade på den interna logistiken 
eller på enskilda fall. 

2.3.1 Källkritik 
 
När vi började sätta oss in i den befintliga forskningen blev vi negativt överraskade av att det 
fanns såpass lite skrivet om logistik i detaljhandelsföretag. Vi har under vårt letande endast 
funnit en svensk bok, från 1998, som behandlar logistik för detaljhandelsföretag. Vi tycker att 
det är förvånande att ämnet inte är behandlat mer i litteraturen med tanke på att logistiken har 
kommit att bli allt viktigare för detaljhandelsföretag och inte bara för producerande företag. 
De artiklar som vi har funnit har gång på gång tagit upp betydelsen av en effektiv 
logistikverksamhet för detaljhandeln, men ingen utav dem har behandlat ämnet vidare eller 
beskrivit det mer ingående. De har heller inte beskrivit de logistikaktiviteter som finns i ett 
detaljhandelsföretag. En sådan artikel hade varit mycket givande för vår studie. 

2.4 Urvalsprocessen 

2.4.1 Val av företag 
 
I en fallstudie måste undersökarna nästan alltid arbeta med att studera organisationer i deras 
existerande miljö för att kunna komma tillräckligt djupt. För att lyckas med detta krävs ofta 
att antalet enheter som undersöks inte är för många. Då informationen kan vara mycket 
komplex och ta tid att bearbeta är det ofta resursmässigt omöjligt att arbeta mot många 
observationsenheter (Merriam, 1994). 
 
Det finns två huvudtyper av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 
Båda har kommit till användning i fallstudier men icke-sannolikhetsurval är den främsta 
urvalsmetoden i kvalitativa fallstudier. I ett icke-sannolikhetsurval finns inte någon försäkran 
om att varje enhet har en chans att komma med i urvalet, i motsats till sannolikhetsurval där 
alla kan komma att beräknas till urvalet (Merriam, 1994).  
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Vid valet av vårt fallföretag gjorde vi ett icke-sannolikhetsurval. Då alla företag inte passade 
för ändamålet av vår studie var ett sannolikhetsurval inte aktuellt för oss. Det handlade också 
om att det företag som valdes skulle ha tid och vara villigt att ställa upp på vår undersökning, 
vilket var viktigt för resultatet och djupet i vår studie. Ett icke-sannolikhetsurval gör dock att 
generaliserbarheten begränsas, men i en kvalitativ studie är statistisk generaliserbarhet inte 
syftet. 
 
Företaget vi har valt är ett detaljhandelsföretag och utgör ett lämpligt studieobjekt i relation 
till studiens ämne och problemformulering, eftersom det har en intressant logistikverksamhet 
med ett stort varuflöde. Företaget har dessutom, under de senaste åren, haft en ökad 
utveckling och är på så sätt i behov av ständiga förbättringar. Vidare fanns redan vid 
inledandet av arbetet med studien en befintlig kontakt med fallföretaget, då två av författarna 
tidigare gjort en studie på företaget.  
 
Vi valde att utföra vår studie på endast ett företag då vi ville gå in på djupet och studera det 
interna varuflödet. För att kunna studera det interna varuflödet tillräckligt ingående, vilket 
krävdes för att svara upp mot vår problemformulering, behövde vi både göra individuella 
intervjuer och observationer, vilket var mycket tidskrävande. Det hade således varit 
tidsmässigt svårt att genomföra vår studie på flera företag.  

2.4.2 Val av intervjupersoner 
 
Vid valet av intervjupersoner på vårt fallföretag har vi använt oss utav urvalskriterierna 
snöbollsmetoden och informationskriteriet. Snöbollsmetoden innebär att man söker upp 
personer som kan vara intressanta för studien. Dessa rekommenderar sedan i sin tur andra 
personer som t.ex. kan ha kunskap om ämnet eller vara intressanta intervjupersoner. 
Informationskriteriet innebär att välja den respondent som besitter mest kunskap inom ämnet 
och som kan ge oss relevant information (Jacobsen, 2002). Vi har valt att intervjua personer 
som har en chefs- eller ansvarsposition eftersom de dels har en övergripande kunskap kring 
hela det interna varuflödet och dels en ingående kunskap kring sin del av det interna 
varuflödet. Vi ansåg på så sätt att dessa respondenters kunskaper var mest relevanta för vår 
studie.  
 
Den första inledande kontakten med vårt fallföretag togs personligen med företagets VD. Han 
hjälpte oss sedan med information kring vilka personer inom företaget som kunde delge oss 
relevant information vid en intervju. Första respondenten bestod av fallföretagets 
logistikansvarige som kom att representera den med störst kunskap och information kring det 
interna varuflödet. Vi valde sedan ut respondenter, som vi ansåg ha kunskaper inom vårt 
ämnesområde och som logistikansvarig rekommenderade, som företagets inköpschef på 
konfektion och centrallagrets lagerchef. Genom dessa respondenters enskilda kunskaper och 
åsikter fick vi kompletterande data som gav oss en helhetssyn över det interna varuflödet. 

2.5 Datainsamling 
 
Jacobsen (2002) nämner fyra olika metoder för datainsamling vid kvalitativa studier; öppen, 
individuell intervju, gruppintervju, observation och dokumentundersökning. För vår 
problemformulering lämpade sig öppen, individuell intervju och observation bäst. Vi valde, 
av rent praktiska skäl, bort gruppintervju då det var svårt att samla alla väsentligt viktiga 
personer på samma plats vid ett och samma tillfälle.  
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Vi ville få fram aktuell data kring det interna varuflödet då det sker en ständig förändring av 
detta hos vårt fallföretag. Dokumentundersökning ansåg vi således inte vara relevant för vår 
studie då vi genom en sådan inte kunde få fram den typ av data som vi behövde. 
 
Det kan vara en fördel om den, som skall göra en öppen, kvalitativ studie, har förkunskaper 
och är förberedd inom det område som skall studeras. Undersökaren kan förbereda sig på 
olika sätt, t.ex. genom att studera tidigare forskning inom området som är aktuell för studien 
eller genom att göra en förstudie, studiebesök eller deltagande observationer för att rikta in sig 
och successivt kunna utveckla underlag för den egentliga intervjustudien (Patel & Davidson, 
2003). Vi har, innan studien påbörjades, undersökt tidigare forskning inom logistikområdet 
och då den interna logistiken samt gjort en förstudie på vårt fallföretag, där vårt 
problemområde diskuterades med två ansvariga inom företaget. Syftet med dessa 
förberedelser var att ytterligare kunna ringa in vårt problemområde och för att kontrollera 
genomförbarheten av vår studie. 
 
Den öppna, individuella intervjun kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare 
samtalar som i en vanlig dialog. Informationen som samlas in kommer i form av ord, 
meningar och berättelser. Den öppna, individuella intervjun lämpar sig bäst när relativt få 
enheter undersöks, när den enskilda individens åsikter är av stor vikt eller hur den enskilda 
individen tolkar och uppfattar det fenomen som undersöks (Jacobsen, 2002). Syftet med våra 
intervjuer var att få klarhet i vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt 
varuflöde, d.v.s. ett speciellt fenomen. Det var då lämpligast att ha en öppen intervjuform med 
låg grad av strukturering där vi tog hjälp av en intervjuguide som innehöll de ämnen som togs 
upp. Detta gav oss möjligheten att upptäcka och identifiera den interna logistiken samt öka 
vår förståelse för den. 
 
Observation kännetecknas av att undersökaren studerar vad människor gör i olika situationer 
och samlar på så sätt in information om detta. Den främsta fördelen med observationer är att 
man kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund som de 
inträffar och metoden lämpar sig när vi vill registrera vad människor faktiskt gör, inte vad de 
säger att de gör (Jacobsen, 2002; Patel & Tebelius, 1987). Syftet med våra observationer var 
att studera hur det interna varuflödet ser ut samt vilka moment som ingår. Detta för att kunna 
svara upp mot vår problemformulering på bästa sätt. Det lämpade sig då bäst att göra en 
öppen, ostrukturerad observation för att kunna inhämta så mycket information som möjligt 
kring det interna varuflödet. 
 
Vid fallstudier utgår man ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information 
som möjligt och det är också vanligt att information av olika karaktär samlas in. Skall man 
t.ex. studera en arbetsplats kan både observationer och intervjuer kombineras. För att öka 
giltigheten och tillförlitligheten hos våra data och slutsatser har vi i vår studie använt oss utav 
triangulering. För att få fram de faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde 
har flera olika datainsamlingsmetoder tillämpats och då intervju och observation. Vi har sedan 
vägt samman informationen från dessa metoder i vår studie för att ge en så fyllig bild som 
möjligt av det aktuella fallet (Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2003). 

2.5.1 Utformning av intervjuguide 
 
Den intervjuguide (bilaga 1) som vi skapade var tänkt att främst användas som ett 
stödformulär för vår egen skull för att vi inte skulle missa någon viktig del av studien.  

8 



Metod 

Frågorna, som utgjorde underlag för intervjuerna, är skapade utifrån vår teoretiska 
referensram och är indelade i olika teman för att säkerställa att vi skulle belysa samtliga delar 
av den interna logistiken. Istället för att ställa intervjupersonen mot väggen med direkta frågor 
till vår problemformulering försökte vi använda oss utav olika teman som kunde hjälpa oss att 
ringa in vårt relevanta problemområde.  

2.5.2 Primärkällor – Intervju och observation 
 
Vi har i förväg sänt vår intervjuguide samt en kort presentation av studiens 
problemformulering och syften till våra respondenter. Detta för att presentera ämnet för 
respondenten samt ge personen i fråga en möjlighet att förbereda sig genom att t.ex. insamla 
lämplig data eller material. Intervjuerna har sedan ägt rum på respondentens kontor där vi, 
under intervjuernas gång, har använt oss utav vår intervjuguide och ställt öppna frågor kring 
de teman som den är indelad i. Detta för att intervjupersonen skulle kunna svara helt fritt på 
den aktuella frågan och själv få presentera ämnet. Genom att ställa öppna frågor har vi 
undvikit att få fram enbart det som vi tror är svaret på vår problemformulering.   
 
Under intervjuernas gång har vi ställt bekräftande följdfrågor för att verkligen fastställa att vi 
tolkat intervjupersonen korrekt. Skulle dessa ha ställts som grundfrågor hade dessa kunnat 
uppfattas som ledande frågor och då kunnat få oönskade konsekvenser. Vi valde även att 
använda oss utav en diktafon vid våra intervjuer. Detta gav oss möjligheten till att få en 
naturlig samtalskontakt med den respondent vi intervjuade. En annan upplevd fördel med att 
spela in intervjuerna innebar att vi inte behövde anteckna konstant, vilket gav oss en större 
möjlighet att se samband och ställa naturliga följdfrågor.   
 
Utöver de intervjuer vi har gjort har vi även använt oss utav observationer, där vi dels har 
gjort fristående observationer och dels kombinerat intervju och observation. Observationerna 
har ägt rum på fallföretagets centrallager, baklager och butik där vi har observerat in- och 
utflöde av varor. Vi har bl.a. tittat på befintlig struktur av inleveranser samt hantering 
(uppackning, uppblåsning, galgning m.m.) och lagring av dessa varor.  
 
De intervjuer och observationer som vi har gjort har ägt rum vid tre olika tillfällen och utöver 
dessa har vi även ställt vissa komplettringsfrågor via e-post. Detta främst för att vi under 
sammanställandet av våra intervjuer och observationer upptäckt att vi varit osäkra på eller 
saknat en del data. 

2.6 Analysprocess 
 
Jacobsen (2002) säger att analysen av kvalitativa data kan ske i tre faser, vilka kontinuerligt 
bearbetas i analysprocessen. Den första fasen är en beskrivning av data, där författarna 
redogör för det insamlade materialet i detalj. Det andra steget är systematisering och 
kategorisering för att få en överblick över materialet. Den sista fasen är kombination, vilken 
innebär att författarna börjar tolka data och vidare kategoriserar den i sin helhet. 
 
Efter insamlandet av våra data skrevs intervjuerna och observationerna ned i detalj med stöd 
från de inspelade banden och anteckningarna som förts. Därefter kategoriserades och 
strukturerades informationen i empirikapitlet enligt samma struktur som använts i 
teoriavsnittet. Efter det påbörjades arbetet med att tolka den information som insamlats genom 
att det empiriska materialet kopplades ihop med teoriavsnittet för att hitta eventuella likheter 
och skillnader, vilka presenteras i analyskapitlet.  
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Detta för att kunna finna de faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde. 
Även i analyskapitlet används samma struktur som tidigare för att skapa en lättöverskådlig 
studie. 

2.7 Kvalitet 
 
I en kvalitativ studie, såväl som i andra studier, måste forskaren hålla sig kritisk till kvaliteten 
på studien och fråga sig tre grundläggande frågor; Kan vi lita på det vi samlat in, är det 
tillförlitligt (reliabelt)? Har vi lyckats fånga upp det vi ville, är det giltigt (valid)? Vad kan vi 
överföra till andra sammanhang, är det generaliserbart? (Jacobsen, 2002; Patel & Tebelius, 
1987). 

2.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär i vilken utsträckning undersökningen går att lita på. Vissa 
menar att den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt, ett sätt som väcker tillit. Den får 
heller inte innehålla uppenbara mätfel. En fråga som man kan ställa sig är; skulle vi ha fått 
ungefär samma resultat om vi genomförde exakt samma undersökning en gång till? När 
samma metod för datainsamling ger samma resultat kan man säga att undersökningen har hög 
tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). 
 
För att öka tillförlitligheten till vår studie har alla tre författarna medverkat under samtliga 
intervjuer. Vi har även spelat in våra intervjuer för att kunna återge informationen samt för att 
den insamlade datan skulle bli så korrekt som möjligt. Under intervjuernas gång har vi också 
ställt bekräftande följdfrågor för att verkligen fastställa att vi tolkat intervjupersonen korrekt. 
Utöver de intervjuer och observationer som gjorts på vårt fallföretag har vi även ställt vissa 
komplettringsfrågor via e-post. Detta främst för att säkerställa att vi tolkat den insamlade 
datan korrekt. Det är en fördel för studiens tillförlitlighet att vi har varit tre författare som 
tillsammans samlat in teorin och empirin samt genomfört analysen. Detta har bidragit till att 
det mesta i studien har diskuterats intensivt, vilket i sin tur har gjort att risken för felaktigheter 
har minskat jämfört med om studien skulle ha bedrivits självständigt. 
 
Reliabiliteten kan påverkas av olika faktorer exempelvis trötthet, motivation och stress hos 
respondenten eller omgivningens karaktär. Det kan också uppstå en intervjuareffekt där vi 
som intervjuare medvetet eller omedvetet påverkar respondenten och på så sätt också 
reliabiliteten t.ex. av det sätt som frågorna ställs på (Jacobsen, 2002). Denna effekt är något 
som vi varit medvetna om under intervjuernas gång och också något som vi har försökt 
minska. Vi har t.ex. valt att hålla intervjuerna på respondenternas kontor där de väl känner till 
sin omgivning. Vidare har vi ställt öppna frågor kring de teman som vår intervjuguide är 
indelad i för att ge respondenten möjligheten att svara helt fritt på den aktuella frågan och 
själv få presentera ämnet. Vi har på så sätt undvikit att ställa ledande frågor för att få fram 
enbart det som vi tror är svaret på vår problemformulering. 

2.7.2 Validitet 
 
Validitet innebär att man faktiskt mäter det som man önskar att mäta, att det man mätt 
uppfattas som relevant och att det man mäter hos några få också gäller för andra (Jacobsen, 
2002). 
 
Vi anser att vi har stärkt studiens validitet genom att vi har kommit i kontakt med de 
respondenter som har mest kunskap inom den interna logistiken.  
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Vidare var våra respondenter positiva till att ställa upp på intervjuer och uppfattade inte ämnet 
som känsligt. Vi har också varit noggranna vid valet av intervjufrågor eftersom dessa kan 
påverka validiteten. Vi har därför utformat vår intervjuguide utifrån vår teoretiska referensram 
för att säkerställa att vi skulle belysa samtliga delar av den interna logistiken. Denna har i 
förväg sänts till våra respondenter tillsammans med en kort presentation av studiens 
problemformulering och syften. Därmed har respondenten haft möjligheten att förbereda sig 
för att kunna ge ett så korrekt svar på våra frågor som möjligt. Vi har också använt oss utav 
både intervjuer och observationer s.k. triangulering. Detta för att kunna säkerställa att 
resultaten pekar åt samma håll och för att komma så nära verkligheten som möjligt. Vi anser 
på så sätt att vår studie har en hög validitet. 

2.7.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet innebär i hur hög grad det som man finner hos några få enheter kan 
överföras till andra, d.v.s. om man kan överföra resultatet från ett sammanhang till ett annat 
(Jacobsen, 2002). 
 
En brist i vår studie kan vara att studien inte är gjord med ett större urval som grund och 
därför har inte några allmängiltiga slutsatser kunnat dras. Generaliserbarhet ses ofta som 
viktigt i forskningssammanhang och utifrån denna ståndpunkt kan vår studie kritiseras och 
ifrågasättas. Vi har dock tidigare nämnt att generaliserbarhet inte är syftet i en kvalitativ 
studie och vi anser därför att en fallstudie, på endast en enhet, ändå kan ha ett mer generellt 
intresse och bidra med lärdomar som kan vara av värde även för andra företag.   

2.8 Alternativa metodval 
 
Om vi, istället för att göra en kvalitativ fallstudie på endast en enhet, hade valt att göra en 
kvantitativ studie hade vi haft en större möjlighet att undersöka fler enheter, vilket hade 
inneburit att resultatet hade blivit mer generaliserbart än vid en fallstudie. En kvantitativ 
studie hade inneburit en möjlighet att tillfråga ett större antal respondenter genom att ställa 
frågor via enkäter. Däremot hade vi gått miste om möjligheten till mer uttömmande svar då 
enkäter ofta lämnar ett smalt utrymme för andra åsikter än de som efterfrågas. Vi hade heller 
inte kunnat genomföra de observationer som genomförts i vår kvalitativa studie på flera 
enheter p.g.a. tidsbrist. På så sätt hade vi, genom en kvantitativ studie, inte fått det djup i 
studien som vi önskar och behöver för att kunna besvara vår problemformulering. 
 
Ett annat alternativ hade varit att göra en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ 
studie. Genom denna metod hade vi fått in mer data som både hade varit djup och bred, men 
metoden hade också varit mycket tidsödande. På så sätt har den begränsade tidsramen gjort att 
vi har valt bort detta alternativ.  
 
Ett alternativ till öppna, individuella intervjuer hade varit att genomföra gruppintervjuer. 
Resultatet hade blivit flera respondenters gemensamma tolkning av de faktorer som 
undersöktes istället för en enskild respondents uppfattning och synpunkter. Då vi i vår studie 
ville ha individuella respondenters åsikter och tankar lämpade sig den öppna, individuella 
intervjun bäst. Dessutom var det svårt att samla alla väsentligt viktiga personer vid ett och 
samma tillfälle.   
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Följande avsnitt innehåller teorier från befintlig forskning som är intressanta för vår studie. 
Vi kommer inledningsvis att beskriva och presentera begreppet logistik och dess grunder för 
att skapa en så tydlig bild som möjligt av samt förståelse för begreppet. Vidare presenteras 
den teori som används för att vi i denna studie skall kunna analysera och förbättra resultatet 
av den empiriska undersökning som gjorts. 
 
 

3.1 Definition av logistikbegreppet 
 
Den internationellt ledande branschorganisationen inom logistik, Council of Supply Chain 
Management Professionals (CSCMP), har följande definition av logistik: 
 
”Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements and controls the 
efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point of consumption to meet customers’ 
requirements” (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006, s. 21). 
 
Logistik är ett samlingsnamn för de aktiviteter som ser till att ett företag har material och 
produkter tillgängliga på rätt plats i rätt tid, d.v.s. att skapa plats- och tidsnytta. Det syftar 
även till att generera nytta för det enskilda företaget samt att ge olika intressenter ökad 
ekonomisk vinning. Begreppet benämns både av Jonsson och Mattsson (2005) och Storhagen 
(2003) som ett synsätt där man vill poängtera att logistik inte bara är en uppsättning tekniker, 
metoder eller verktyg, utan en helhet.    
 
Syftet med logistik är att förbättra effektiviteten i företaget och på så sätt åstadkomma en 
positiv resultatpåverkan. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv betyder detta att skapa 
lönsamhet med hjälp av hög leveransservice, låga kostnader, liten kapitalbindning, hög 
flexibilitet och korta ledtider (Jonsson & Mattsson, 2005). För att åstadkomma detta kan 
förbättringar av effektiviteten i logistikprocessen främst ske genom ändringar i den 
organisatoriska strukturen, genom ett bättre planerings- och styrsystem och genom 
förändringar i det fysiska varuflödet (Bjørnland et al., 2003). Varuflödet, som är en del av 
logistiken, innefattar både det interna flödet inom företaget och det externa flödet, d.v.s. 
flöden mellan företag eller till kund (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
”Logistik omfattar att strategiskt, taktiskt och operativt med en helhetssyn och med hänsyn till 
kundens önskemål och behov, styra, genomföra och kontrollera material, varu- och 
tjänsteflöden och därtill hörande informations- och betalningsflöden genom hela försörjnings- 
och distributionskedjan på långsiktigt bästa möjliga företagsekonomiska och miljömässiga 
sätt”(Storhagen, 2003, s. 35). 
 
”Målet med logistik, och målet för de allra flesta företag, är att öka lönsamheten eller att 
åtminstone bibehålla den”(Lumsden, 2004, s. 110). 
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3.2 Logistiksystemet 
 
Logistik beskrivs ofta som ett öppet system som har utbyte med sin omgivning. Exakt var 
gränserna dras för logistiksystemet och vilka delsystem och komponenter som ingår i det 
varierar från fall till fall. Genom samordning och utbyten av framför allt material och 
information uppstår relationer mellan de ingående delsystemen och komponenterna och 
mellan systemet och omgivningen. Relationerna mellan delsystemen och komponenterna i 
systemet ger upphov till synergieffekter. Genom dessa kan en högre total systemeffekt 
erhållas än vad som är möjligt från de enskilda delsystemen och komponenterna var för sig 
(Jonsson & Mattsson, 2005). 

3.2.1 Logistikröret 
 
 
 

Material-
försörjning  

 

 
 d

 
 
 Genomloppstid 
 
 
Figur 3.1. Logistikröret för ett producerande företag (Källa: Oskarsson et al., 2006) 
 
Logistiksystemet i ett företag kan illustreras av ett rör (se figur 3.1) där prod
information går in i ena änden och kommer ut ur den andra. Längden på röret sym
produktens genomloppstid och kapaciteten är rörets innerdiameter. Rörets delar ka
ut beroende på vilket företag röret symboliserar, men vanligtvis brukar rörets delar 
materialförsörjning, produktion och distribution. För att följa logistikens öve
målsättning om att skapa en hög leveransservice och låga kostnader är det viktigt a
dimensionerat efter kundernas behov. Röret skall vara jämnt med lika mycket kapac
tre delarna. Det är även viktigt att skapa en så kort genomloppstid som möjlig
marknadens efterfrågan dimensioneras rörets totala kapacitet med hänsyn till hu
personal, byggnader, maskiner och andra resurser som företaget har. Det är v
uppskatta efterfrågan rätt. Om kapaciteten är för stor produceras ett överflöd av p
d.v.s. mer än vad marknaden efterfrågar. Detta skapar kapitalbindning och inkuran
därför bli dyrt för företaget. Om kapaciteten däremot är för liten kan marknadens b
tillgodoses och företaget tappar kunder på grund av uteblivna leveranser (Oskarss
2006). 
 
Vid ett internt perspektiv på logistiksystemet begränsas det till en intern försörjn
omfattande materialförsörjning, produktion och distribution, d.v.s. där system
överensstämmer med företagsgränserna. Leverantörer och kunder utgör här
komponenter i systemets omgivning. De kan påverka logistiksystemet men inte styr
ett internt perspektiv fokuserar företaget på samordning mellan materialfö
produktion och distribution i syfte att skapa effektivitet och minimera suboptimer
företaget, d.v.s. att beslut som fattas inom individuella funktioner inte får negativ inv
företaget som helhet (Jonsson & Mattsson, 2005).   
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Materialförsörjning 
Materialförsörjningens primära uppgift är att beställa och ta hem det/de material/produkter 
som skall säljas. I ett producerande företag är syftet att försörja produktionen med de 
insatsvaror (råvaror, komponenter m.m.) som behövs. Materialförsörjning finns självklart 
också hos företag utan egen produktion, t.ex. detaljhandeln. Materialet tas då inte hem för att 
försörja produktionen utan för att fylla på ett lager av färdiga produkter (Oskarsson et al., 
2006).  
 
Materialförsörjningen är den funktion som möjliggör för de övriga funktionerna i 
organisationen att fungera på ett tillfredställande sätt och utgörs av inköpsavdelningen. Några 
av de viktigaste arbetsuppgifterna som inköpsavdelningen har är att ta beslut om kvalitetskrav 
på produkterna, bestämma beställningskvantitet, medverka till att leverantörsrelationerna 
utvecklas, medverka vid beslut angående egen produktion samt förhandla om priser och 
leveransvillkor. Ytterligare en uppgift som inköpsfunktionen har är att följa upp leveranserna 
och se till att avtalen följs, både av leverantören och av den egna organisationen. De måste 
dessutom hela tiden veta vad lagret skickar ut för att i samma takt beställa hem. Syftet är att 
inköpsavdelningen skall fungera som en länk mellan externa leverantörer och de egna leden i 
organisationen (Bjørnland et al., 2003). 
 
Produktion 
Mittendelen av röret benämns vanligtvis som företagets produktion. I produktionen bearbetas 
råvaror till färdiga produkter och ger därmed en värdeökning. För att produktionen skall bli så 
effektiv och kostnadsmedveten som möjligt gäller det att produktutvecklingen, 
inköpsprocessen och distributionen är effektiva och att det finns väl utvecklade 
samarbetsformer med leverantörer och kunder. Det gäller också att hela tiden utveckla 
processerna inom alla områden för att inte hamna efter i den snabba utvecklingen (Bjørnland 
et al., 2003). 
 
Inom detaljhandeln är det inte många företag som har egen produktion. I deras logistikrör 
ersätts istället produktionen av förädling av varorna, d.v.s. då detaljhandelsföretagen gör en 
handpåläggning på varan t.ex. uppackning eller ompackning (Bjørnland et al., 2003). 
 
Distribution 
Distribution handlar om att göra de färdiga produkterna tillgängliga för kunden på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice upprätthålls 
(Oskarsson et al., 2006).  
 
Den fysiska distributionen av färdigvaror är det sista ledet i företagets varuflöde. I ett 
producerande företag utgörs distributionen av ett färdigvarulager medan det i ett 
detaljhandelsföretag utgörs av dess butik/er. Distributionen är starkt sammankopplad med 
andra delar av företaget, t.ex. marknadsföring, inköp, ekonomi, personaladministration och 
produktion. Det kan lätt uppstå konflikter mellan distributionen och de andra delarna i 
företaget. Detta p.g.a. att säljarna vill ha hög servicegrad och ett stort sortiment för kunderna 
att välja bland medan produktionen vill ha långa tillverkningsserier och ett snävt sortiment. 
Ekonomiavdelningen kan också ha invändningar mot allt för hög servicegrad p.g.a. för höga 
kostnader. Det är därför viktigt att hitta en balans där allas önskemål och behov blir uppfyllda. 
För att öka lönsamheten kan det vara en bra idé att se över distributionskanalerna som 
företaget använder och hela tiden effektivisera och förbättra arbetssätt och transportsprocesser 
(Bjørnland et al., 2003). 
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De olika delarna i logistikröret skall helst ha en så jämn kapacitet som möjligt. Att få ett rör 
med helt jämn kapacitet är dock något som är närmast omöjligt i verkligheten. Oftast ser röret 
istället ut som i figur 3.2, där någon del har för lite resurser medan de andra har för mycket. 
Om någon del av logistikröret har mindre kapacitet än de andra delarna begränsar denna del 
flödet genom röret och kallas därför för flaskhals. Figuren nedan visar att 
materialförsörjningen och distributionen har en högre kapacitet och kan på så sätt arbeta i 
högre takt än vad produktionen kan producera. Detta leder till att både materialförsörjningen 
och distributionen är överdimensionerade och att de inte till fullo kan dra nytta av den 
kapacitet som företaget har skaffat sig. Om de olika delarna inte är balanserade och fungerar 
som en helhet leder detta till ökade kostnader (Oskarsson et al., 2006).  
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Figur 3.2. Logistikrör med varierande kapacitet 
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Dessa lager kan ha många olika namn och detta beror dels på att företag kallar olika lager för 
olika saker även om innebörden är den samma, dels på att olika lager har olika syften 
(Oskarsson et al., 2006). Storhagen (2003) menar dock att den främsta uppgiften för ett lager 
är att fånga upp svängningar mellan tillgång och efterfrågan för en produkt.  
 
De tre grundläggande komponenterna för ett lager är yta, utrustning (anläggning) och 
personal. Yta tillåter förvaring av varor när tillgång och efterfrågan är ojämn. Yta påverkar 
inte bara lagerbeslut utan också designen av ett logistiksystem. Om efterfrågan/krav för 
lagerytan överskrider tillgången, kan priset för lagring öka eftersom företaget konkurrerar om 
den begränsade ytan. Slutligen kommer högre kostnader för yta att öka priset på produkterna. 
Lagerutrustningen inkluderar materialhanteringsanordningar, förvaringshyllor, lastkaj, 
transportband och informationsbehandlingssystem. Utrustningen hjälper till vid produkternas 
förflyttning, förvaring och spårning. Typen av utrustning som används i en facilitet beror på 
typen av produkt och samspelet mellan utrustningen och de andra komponenterna i lagret. 
Personal är den mest kritiska komponenten i ett lager. Yta och utrustning betyder ingenting 
utan kompetent personal. En primär orsak till att etablera ett lager är att förbättra kundernas 
servicenivå. Detta kräver oftast individuell uppmärksamhet för speciella kundkrav som 
slutmontering, specialpaketering eller prismärkning av sändningar. Kundernas krav kan 
reducera standardiseringen i lagret och göra en fullständig automatisering omöjlig. Personal 
spelar den kritiska rollen i alla delar av Supply Chain och lagerhållning är inget undantag 
(Bloomberg, Lemay & Hanna, 2002).  

3.4.1 Lagrets aktiviteter 
 
Material-/varuhantering i ett lager sker genom ett antal aktiviteter och dessa är i princip de 
samma oavsett om de finns i ett producerande eller distribuerande företag. Ett typiskt flöde 
genom ett lager med ett antal aktiviteter visas nedan i figur 3.3. 
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Figur 3.3. Lagrets aktiviteter (Källa: Oskarsson et al., 2006) 
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Godsmottagning 
På godsmottagningen sker leveransmottagning och ankomstkontroll för att säkerställa att 
leveransen är korrekt och stämmer överens med motsvarande order. Leveransen 
ankomstrapporteras genom att information från godsets följesedel läses av och registreras i ett 
datasystem. Eventuellt sker också omlastning av löst gods till pall eller andra förpackningar 
för att möjliggöra effektivare hantering (Oskarsson et al., 2006). 
 
Ankomstkontroll 
När godset ankommer genomförs ofta någon form av kontroll där kvantitet, kvalitet och 
eventuella yttre synliga skador kontrolleras. Förekommande avvikelser noteras och ligger till 
grund för reklamation. Hur omfattande ankomstkontrollen är och hur den genomförs varierar 
kraftigt från fall till fall. Kvantitetskontrollen är dock mycket viktig då fel vid inrapportering i 
datasystemet påverkar företagets lagersaldo (Oskarsson et al., 2006). 
 
Inlagring 
Inlagring innebär att godset körs till buffertplats eller plockplats efter att godsmottagning och 
eventuell ankomstkontroll skett. I större lager väljer företag ofta att ha samma artikel på mer 
än en plats, dels en lättåtkomlig plockplats och dels en buffertplats. Vid behov sker påfyllning 
från buffertplats till plockplats (Oskarsson et al., 2006). 
 
Lagring 
Med lagring menas fysisk lagerhållning av gods i ett lager. Företag har här ett 
godsplaceringssystem med principer för var godset skall placeras samt vilka kriterier som 
ligger till grund för placeringen. Vanligtvis delas godset upp på plock- och buffertgods 
(Oskarsson et al., 2006).  
  
Omlagring 
Omlagring innebär att godset flyttas från buffert- till plockplats, vilket är ett mycket viktigt 
arbete som kräver snabba insatser. För att undvika restorder måste personalen fylla på 
plockplatserna i tid och hur de får reda på att dessa platser behövs fyllas på varierar från 
företag till företag. Denna information kan antingen ske skriftligt, muntligt eller genom att ett 
datasystem automatiskt skickar en påfyllnadsorder när plockplatsens lagersaldo sjunker till en 
viss nivå (Oskarsson et al., 2006). 
 
Plockning 
För att genomföra material- eller varuuttag krävs information om vilket/vilka material/varor 
som skall plockas och till vilken adress det skall levereras. Denna information förmedlas via 
en s.k. plockorder. Hur ordern ser ut och vilken information den innehåller beror på om det 
plockade godset skall levereras till produktion, ett lager längre fram i flödet eller ut till kund 
(Oskarsson et al., 2006). 
  
Emballering, märkning och godsavsändning 
Om det plockade godset skall skickas iväg från företaget till en extern kund är det viktigt att 
det emballeras och märks på ett bra sätt. Detta för att undvika skador och för att underlätta 
hantering och identifiering av godset. Om godset skall levereras till den egna produktionen 
eller till ett lager längre fram i flödet gäller samma som ovanstående, men då oftast med lägre 
krav. När det gäller avsändning av gods är det viktigt att ha ett jämnt utflöde, dels för att 
undvika onödigt utrymme för tillfällig lagring av gods i väntan på transport och dels för att 
underlätta hanteringen av det plockade godset (Oskarsson et al., 2006). 
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3.4.2 Lagerlayout och layoutplanering 
 
Vid utformning av ett fysiskt lager försöker företagen minimera lagerhållningskostnaderna 
och hanteringskostnaderna genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga driftskostnader. Enligt 
Jonsson och Mattsson (2005) kan detta skapas genom att så stor del som möjligt av 
lagringsutrymmet utnyttjas för lagring, utan att hanteringen försvåras. Det måste bl.a. finnas 
tillräckligt utrymme för transportgångar och tomma lagringsplatser för att klara av variationer 
i lagringsbehoven. Onödiga förflyttningar kan undvikas genom att lagrets layout anpassas till 
de processer som skall genomföras i lagret, t.ex. genom att placera högfrekventa artiklar i 
lättåtkomliga utrymmen medan lågfrekventa artiklar placeras längre in i lagret.  
 
Målet vid utformning av en lagerlayout är att skapa så effektiva flöden som möjligt samtidigt 
som utnyttjandegraden blir hög. Jonsson och Mattsson (2005) nämner här linjärt flöde och U-
format flöde som två typer av layouter, vilka är de grundläggande lösningarna för 
lagerlayouter. I verkligheten förekommer dock många kombinationer och varianter av de två 
layouttyperna. Pewe (2002) menar att förutsättningarna för att skapa effektiva lager är goda. 
Det finns idag ett enormt utbud av truckar, lagerinredningar och annan utrustning som gör det 
möjligt att bygga väl fungerande lageranläggningar. För att skapa en funktionell och effektiv 
anläggning för lagring och hantering är det en förutsättning att företaget vet vad det är som 
skall lagras och hanteras, hur order, orderstrukturen samt flödena ser ut.  
 
Layoutplanering handlar enligt Krajewski och Ritzman (2002) om att alla de arbetsmoment, 
ytor, utrustning och liknande, som upptar fysisk plats i ett lager, skall tas med i utformningen 
av layouten. Målet med lagerlayout är att både personal och utrustning skall kunna användas 
på mest effektiva sätt.  
 
Enligt Rushton, Oxley och Croucher (2000) finns det olika aspekter som bör prioriteras vid 
utformningen av ett lager: 
 

• Minimera det totala lagret och eliminera onödigt lager 
• Försiktigt urval av lämpliga förvarings- och hanteringssystem 
• Effektivt utnyttjande av lokalens höjd eller av mellanvåningsgolv där det är lämpligt 
• Minimera antalet gångar och anpassa layouten efter säkerhetsföreskrifter 
• Användandet av flytande placering i lager istället för fast placering 

 
Stock och Lambert (1987) skriver att en väl utformad lagerlayout kan öka output, förbättra 
flödet av varor och material, reducera kostnader, öka servicen till kunderna samt bidra med 
bättre arbetsmöjligheter för de anställda. 

3.4.3 Lagerstyrning 
 
Med lagerstyrning avses besluts-, beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra varu-
/materialflöden in och ut från lager (Mattsson, 2004). Bjørnland et al., (2003) menar att 
effektiv styrning av varulager är väldigt viktigt för ett företags lönsamhet. Lagerstyrningens 
syfte är att ge lagom stora lager. Det gäller för företaget att tillgodose efterfrågan, d.v.s. ha 
hög leveransservice, samtidigt som de måste hålla nere kapitalbindningen och ha låga 
beställningskostnader. En effektiv styrning av ett lager innebär därmed en avvägning mellan 
dels krav på leveransservice, dels kostnader och kapitalbindning.  
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Vid lagerstyrning är det främst tre frågor som är i fokus och som måste besvaras; när och hur 
mycket som skall beställas, samt vilka säkerhetslagernivåer som är nödvändiga. För att kunna 
besvara dessa frågor behöver företaget genomföra en del beräkningar som kan vara 
tidskrävande. Det är därför viktigt att företaget har förutsättningarna klart för sig innan dessa 
beräkningar görs. De bör exempelvis ha bestämt vilken servicenivå de vill eller måste ha för 
olika produkter och i olika delar av flödet. Dessutom kan företaget ha satt upp målsättningar i 
fråga om kapitalbindningen, t.ex. i form av krav på en viss lageromsättningshastighet 
(Oskarsson et al., 2006).  

3.4.4 Motiv för och emot lager 
 
Alla former av lager måste någon gång ifrågasättas, eftersom lager i många fall har skapats 
för att ge en intern säkerhet i företaget mot ev. störningar av olika slag i varu-/materialflödet 
(Lumsden, 2006). 
 
Det finns både positiva och negativa aspekter med lager och dessa måste vägas mot varandra i 
varje enskilt fall. Frågar man olika personer på ett företag om lager är bra eller dåligt får man 
oftast olika svar. Exempelvis vill en ekonomiansvarig kanske ha så små lager som möjligt för 
att öka det tillgängliga rörelsekapitalet, medan marknadsavdelningen vill ha hög tillgänglighet 
på hela produktsortimentet, d.v.s. stora lager, för att direkt kunna leverera det kunden önskar. 
Lageruppbyggnad bör dock inte vara det första sättet för att hantera ett problem utan det sista 
(Oskarsson et al., 2006). 
 
Det är framför allt av kostnadsmässiga skäl som ett företag inte vill ha lager. För det första 
kräver all lagring personal för hantering av de varor som skall lagras. Det krävs också 
lagringsyta, utrustning för hantering och någon form av administrativt lagersystem för att ha 
bra kontroll på vad och hur mycket som finns i lagret samt var det är placerat. Dessa 
kostnader brukar tillsammans benämnas som lagerhållningskostnader. Utöver 
lagerhållningskostnader medför lagring även lagerföringskostnader. Detta begrepp innefattar 
den kapitalbindning som lagring medför samt olika risker som t.ex. svinn, inkurans och 
inbrott (Oskarsson et al., 2006). 
 
De huvudsakliga anledningarna till att företag har lager är kostnadsskäl och serviceskäl, men 
det finns i vissa fall även andra anledningar till att företag har lager. Även om lagring, som 
tidigare nämnts, för med sig kostnader så kan en lagring i många fall även minska andra 
kostnader. Både inom inköp, transport och produktion kan företag, genom att köpa, frakta och 
producera stora volymer, uppnå stordriftsfördelar genom bl.a. kvantitetsrabatter och bättre 
maskinutnyttjande. Vid en sådan situation är det viktigt att företag utnyttjar ett 
totalkostnadstänkande och väger kostnader mot varandra för att kunna bestämma en 
ekonomisk lämplig orderkvantitet (Oskarsson et al., 2006).       

3.5 Transport 
 
Transport är kanske den mest typiska logistikaktiviteten och det är denna som binder ihop de 
olika stationerna i varuflödet (Tonndorf, 1998). Varje gång ett företag behöver flytta varor 
eller produkter från en anläggning till en annan behöver de någon form av transport. Det kan 
t.ex. handla om att flytta produkter från företagets leverantörer till företagets fabrik, från 
fabriken till ett centrallager eller mellan företagets olika lager. Förflyttningar sker i alla delar 
av logistikprocessen och i flera steg (Oskarsson et al., 2006). Man brukar oftast skilja på 
interna transporter och externa transporter. 
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Interna transporter avser förflyttningar inom ett företag, en fabrik eller annan anläggning, 
alltså transporter som sker innanför företagets grindar. Externa transporter avser däremot 
förflyttningar mellan olika företag, fabriker och andra anläggningar och sker på så sätt utanför 
företagets grindar. Fördelningen av transportarbetet vid interna transporter är hårt uppbunden 
till företagets layout och till varu-/materialflödet och dessa förändras sällan (Lumsden, 2004; 
Mattsson, 2004). 
 
Lagring kan beskrivas som den orörliga delen i distributionen, medan transport kan beskrivas 
som den rörliga. För att kunna minimera lagerhållningen måste antalet transporter ökas. Det 
finns med andra ord ett tydligt substitutionsförhållande mellan lagring och transport. Syftet 
med att öka transporterna är att reducera de totala kostnaderna utan att påverka varuflödet 
negativt (Tonndorf, 1998).  
 
Genom att de flesta produkter måste transporteras på något sätt från produktion till 
konsumtion, måste detaljhandelsföretagen sköta en transporthantering. Denna kan involvera 
olika former av transporter, olika storlekar på containrar och fordon samt schemaläggning och 
tillgänglighet av förare och fordon (Fernie & Sparks, 2004). 

3.6 Förpackningslogistik 
 
Det är inte bara varan som flödar i ett varu-/materialflöde inom och mellan företag, utan den 
är oftast innesluten i någon sorts förpackning eller lastas på en lastbärare (Jonsson & 
Mattsson, 2005). Förpackningslogistik definieras som ”ett synsätt som syftar till att utveckla 
(skapa) förpackningar och förpackningssystem som stödjer den logistiska processen och 
möter kundens/användarens krav” (Dominic, Johansson, Lorentzon, Olsmats, Tiliander & 
Weström, 2000). 
 
De viktigaste faktorerna att tänka på vid design av en förpackning för en produkt är 
marknadsföring och skydd av produkten. Den senare funktionen är särskilt relevant för 
logistik. Det finns även andra faktorer som man ur ett logistiskt syfte måste ta hänsyn till när 
man designar förpackningar. Utöver skydd av produkten skall förpackningen vara lätt att 
hantera, lätt att lagra, lätt att identifiera, säker och av en form som utnyttjar utrymmet vid 
transport och lagring maximalt, vanligtvis i form av en kub. Exempelvis fyller inte en 
cylinderformad förpackning ett kubiskt utrymme lika bra som en kubformad (Rushton et al., 
2000). Storleken, formen och typen av förpackningsmaterial inverkar på typen och mängden 
av materialhanteringsutrustning och hur varorna är förvarade i lager. Likaså påverkar 
förpackningens storlek och form transportens på- och avlastning samt transporten av 
produkter. Ju lättare det är att hantera en produkt desto lägre transportkostnad (Bloomberg et 
al., 2002).  
 
Bjørnland et al., (2003) skriver att man skiljer mellan olika typer av förpackningar nämligen 
primär (försäljningsförpackning), sekundär (gruppförpackning eller multiförpackning) och 
tertiär (tranportförpackning). Till dessa tillkommer även komplement som isolermaterial 
(bubbelplast etc.) och lastbärare (t.ex. pallar och containrar). Tillsammans utgör dessa ett 
förpackningssystem där krav och önskemål ställs på det från samtliga håll i kedjan från råvara 
till produkt (Lumsden, 2006). Exempelvis baserar många kunder sitt inköpsval på produktens 
presentation och förpackning och kräver då en snygg design. Däremot vill 
detaljhandelsföretagen ha produkter som är lätta att hantera ur logistisk synpunkt och som inte 
kostar för mycket att förpacka och hantera (Fernie & Sparks, 2004). 
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3.7 Logistik och IT 
 
Den snabba utvecklingen av informationsteknik, IT, innebär på flera sätt att förutsättningarna 
för logistiken förändras. Användning av IT medför möjligheter till effektivare logistik 
eftersom tekniken kan stödja de grundläggande logistiskkraven på att information måste 
komma fram i rätt tid, att den alltid är tillgänglig och att den är korrekt. Med hjälp av de 
verktyg som IT erbjuder kan t.ex. handels- och industriföretag vässa sina processer och på så 
sätt skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Fredholm, 2006). 

3.7.1 Informationsflödet 
 
I logistiksystemet är informationsflödet en förutsättning för effektiva varu-/materialflöden. Ett 
företag behöver information om kunders behov, tillgänglig kapacitet, beläggning och 
material/varor i det egna företaget samt leverantörernas förmåga att leverera för att på lång 
och kort sikt kunna balansera tillgång och användning av nödvändiga resurser. Information 
om den befintliga och framtida efterfrågan består bl.a. av försäljningsinformation, 
prognosinformation och kundorderinformation. Genom att försäljningsprognoser tas fram 
skapas denna information internt i företaget, men den kan även förmedlas från kunder i form 
av kundorder, försäljningsstatistik, leveransplaner m.m. För att möjliggöra effektiva varu-
/materialflöden behöver företagen även information om leverantörernas leveransförmåga. 
Denna information krävs för att företaget skall kunna upprätthålla god leveransservice mot 
kund och utgörs av lagersaldouppgifter, orderbekräftelser, leveransaviseringar m.m. (Jonsson 
& Mattsson, 2005). 
 
En stor del av företagets information samlas in och registreras i datasystem, t.ex. registrering 
av inläggning i och uttag ur lager och identifiering av varor som lastas av från en lastbil. 
Exempel på hur en sådan identifiering kan effektiviseras är användning av en laserscanner 
som läser av streckkoder på en förpackning (Jonsson & Mattsson, 2005).  

3.7.2 Informationssystem 
 
Tillgång till komplett, aktuell och korrekt information är en förutsättning för ett effektivt 
beslutsfattande. Denna informationstillgång är med andra ord en förutsättning för effektiv 
resursanvändning och effektiva varu-/materialflöden.  
 
 
 
 A 
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Figur 3.4. Det logistiska informationssystemet (Källa: Jonsson
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on, 2005) 
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För att samla in, bearbeta och förmedla information som underlag för den operativa 
styrningen av resurser och varu-/materialflöden behövs hjälpmedel i form av olika typer av 
logistiska informationssystem. Jonsson och Mattsson (2005) nämner här tre olika huvudtyper 
som de logistiska informationssystemen kan delas in i, nämligen planerings- och 
exekveringssystem, kommunikationssystem och identifieringssystem. Dessa presenteras ovan 
i figur 3.4.   
 
Planerings- och exekveringssystem innehåller databaser och programvaror och har som syfte 
att tillhandahålla information och beslutsunderlag för att stödja företagens löpande 
affärsprocesser. Det finns två huvudtyper av planerings- och exekveringssystem; affärssystem 
(ERP-system) och APS-system. Affärssystem kännetecknas av sin förmåga att lagra stora 
datamängder och hantera stora transaktionsvolymer medan APS-system är avsedda för mer 
specialiserade tillämpningar (Jonsson & Mattson, 2005). 
 
Kommunikationssystem avser olika system med syfte att kommunicera information inom och 
mellan företag, t.ex. mellan kund- och leverantörsföretag. Beroende på de behov och 
förhållanden som råder i en viss situation finns ett antal olika principer och tekniska lösningar, 
som är mer eller mindre effektiva, för att kommunicera information. P.g.a. detta används 
flertalet av dem parallellt i ett företag. Vissa system möjliggör enbart informationsutbyte 
mellan fasta enheter medan andra möjliggör informationsutbyte till/från rörliga enheter, t.ex. 
lastbilar (Jonsson & Mattsson, 2005).  
 
Identifieringssystem används för att möjliggöra automatisk datafångst, d.v.s. för att identifiera 
ett objekt (ett paket, en kartong, en förpackning, en pall eller en container) i varu-
/materialflödet, fånga information om det samt överföra informationen till ett datasystem utan 
att någon manuell inmatning behöver ske. Snabb registrering av olika objekt, betydligt färre 
felregistreringar än med manuell registrering och frigörande av personal från 
registreringsarbete är exempel på fördelar med automatisk datafångst. Identifieringssystemen 
skiljer sig åt med avseende på i hur hög grad de är automatiska respektive manuella samt hur 
mycket och vilken typ av information de kan förmedla. De är också mer eller mindre lämpliga 
i olika situationer p.g.a. att de bygger på olika tekniker som ger upphov till olika stora 
investeringar (Jonsson & Mattsson, 2005). 

3.7.3 Streckkoder 
 
Det vanligaste systemet för automatisk objektidentifiering är streckkodssystem, som består av 
streckkoder och streckkodsavläsare. Streckkoder har blivit viktiga i logistiksammanhang 
eftersom de ger en möjlighet att koppla samman det fysiska flödet med informationsflödet. 
Genom att streckkoder kan läsas vid arbete i lager, omlastning, vid hämtning och lämning, 
under en transport och vid godsmottagning kan en försändelse spåras hela vägen från 
tillverkare till kund (Fredholm, 2006; Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Användandet av streckkoder är väl utbrett såväl nationellt som internationellt och allra mest 
utbrett är det inom handeln, både i detalj- och grossistledet. I motsats till manuell registrering 
av varuflödet innebär användning av streckkoder en effektivisering av alla processer för 
registrering och kontroll av varans rörelse och lagring. Vidare bidrar användandet av 
streckkoder till att datakvaliteten ökas, spårbarheten förbättras och till att vinster i form av 
reducerade transaktionskostnader och lägre lagernivåer kan uppnås (Bjørnland et al., 2003). 
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Enligt Bjørnland et al., (2003) skiljer man mellan två typer av märkning där den ena är 
varumärkning. Här har varje vara, antingen vid märkning av varan och/eller av 
lagringsplacering, en entydig kod. Koden kan användas som underlag för att registrera 
beställning, varuslag, uttag, lagerförflyttning m.m. Den andra typen av märkning är kolli- eller 
försändelsemärkning och utgör underlag för att följa transporten för varan. Även här är koden 
som används entydig och unik.  
 
Användning av streckkoder kan öka arbetstakten avsevärt. Problem kan dock förekomma om 
streckkoderna är oläsliga eller om etiketten ramlat av under transporten (Rushton et al., 2000).    

3.8 Flödeskartläggning 
 
För att kunna utveckla och förbättra en del i ett företags logistikverksamhet måste man veta 
var företaget står idag. För att kunna uttala sig om och hur en alternativ lösning kommer att 
leda till en förbättring måste företaget ha kunskap om de nuvarande processerna. Det första 
steget i en nulägesbeskrivning är att kartlägga varu-/material- och informationsflöden för att 
klargöra hur många aktiviteter, lagerpunkter m.m. som flödet innehåller, vilka alternativa 
flödesvägar som finns och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet 
(Oskarsson et al., 2006). 
 
En flödeskartläggning utgår ifrån logistikröret och genomloppstiden genom röret, där varje 
del av röret bryts ner i mindre delar för att få reda på hur lång tid varje delprocess tar. Med 
hjälp av en flödeskartläggning och lämpliga nyckeltal kan företaget se var i flödet de i nuläget 
bl.a. har för låg leveransservice eller för hög kapitalbindning. Några vanliga symboler vid 
flödeskartläggning visas nedan i figur 3.5. Hur flödeskartläggningen ser ut är olika för varje 
företag och det kan gå åt flera försök innan man hittar en karta som man är nöjd med. Hur 
detaljerad kartan skall vara beror på hur noggrant kartan skall göras och ju mer noggrant man 
kartlägger, desto mer tid krävs. Eftersom tillgänglig tid ofta är begränsad gäller det att man 
koncentrerar sig på de delar av flödet som anses vara viktigast. För att inte göra något i 
onödan är det bra att börja stort och sedan successivt förfina de delar av flödet som är mest 
intressanta. Om det t.ex. är tiden för flödet som i första hand kartläggs, behöver de delar som 
tar mest tid delas upp i mindre delar för att hitta tid som inte utnyttjas rätt. När kartan för 
nulägesbeskrivningen är klar är det dags att titta på var i processen det finns utrymme för 
förbättringar (Oskarsson et al., 2006). 
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Figur 3.5. Symboler vid flödeskart
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3.9 Ledtidsanalys 
 
Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller varu-
/materialflöde med syftet att om möjligt minska den totala tiden i flödet. Det totala flödet kan 
delas in i aktiv och passiv tid. Den aktiva tiden är då en aktivitet äger rum, t.ex. transport, 
inlagring eller inmatning i datasystem. Resten av tiden är s.k. passiv tid, t.ex. när en produkt 
ligger i lager eller väntar på nästa process. Det kan även handla om information som väntar på 
att bli läst. För att minska den totala tiden i flödet är det nästan alltid de passiva tiderna som är 
intressanta att angripa (Oskarsson et al., 2006).  
 
Oskarsson et al., (2006) menar att ledtidsanalys främst handlar om att hitta alternativa 
lösningar och vad som kan göras är i hög grad situationsberoende. För att minska den totala 
tiden i ett flöde gäller det att med olika åtgärder effektivisera processen. Detta kan innebära 
att företaget förenklar processen eller tar bort de aktiviteter som anses onödiga och inte tillför 
företaget eller kunden något. Bjørnland et al., (2003) menar att en sådan förenkling kan 
innebära färre lagernivåer eller en större andel transporter direkt från leverantör till användare.  
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4. Empiri 
 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som vi har fått fram i den empiriska undersökningen. 
Inledningsvis ges en bakgrundbeskrivning av vårt fallföretag och dess logistikavdelning för 
att läsaren skall få en uppfattning om vad det är för företag och hur de arbetar. Vidare följer 
strukturen den ordning som tidigare använts i teorikapitlet.  
 
 

4.1 Presentation av fallföretag 
 
Gekås Ullared startade i en liten affärslokal på endast 30 kvadratmeter i Ullared 1963 och är 
idag Sveriges i särklass enskilt, största varuhus. Företagets grundare, Göran Karlsson, drev 
företaget i 28 år men sålde 1991 sitt livsverk till sex av sina närmaste medarbetare, vilka efter 
en omorganisation rätt snabbt blev fem. Sedan 2004 ägs och drivs företaget av Torbjörn Bäck 
och Thomas Karlsson sedan de köpt ut de övriga tre ägarna. Tillsammans har Torbjörn och 
Thomas arbetat på Gekås Ullared i nästan 50 år. Sedan 2000 är Boris Lennerhov VD på 
Gekås Ullared. Han är den förste som utan ägarinflytande arbetat som VD och det i en mycket 
expansiv period för företaget. Gekås Ullareds butiksyta växer ständigt och utökades senast 
med en fjärdedel till hela 20 000 kvadratmeter. Konfektion (kläder och hemtextil) utgör 45 
procent av det som säljs och resten är alltifrån livsmedel och elektronik till leksaker, hobby & 
fritid och nya varugrupper som hästsport och belysning. Företaget omfattar även en Camping 
& Stugby som ligger 500 meter från varuhuset (Andersson, 2003; Företagspresentations 
broschyr, Gekås Ullared). 
 
På Gekås Ullareds logistikavdelning arbetar två personer som ansvarar för olika områden. 
Dessa arbetar med att utveckla effektiva rutiner för logistikaktiviteter som t.ex. hur 
godsmottagningen, både på centrallagret och på baklagret, skall hantera de varor som 
ankommer och var dessa skall ställas, hur interna beställningar skall hanteras samt hur 
varorna skall plockas för att få ett effektivt internt varuflöde ut ur centrallagret och vidare till 
baklagret. På centrallagret arbetar 10-20 personer och på baklagret 10 personer, som har som 
ansvar att försörja butiken med varor. Vidare arbetar logistikavdelningen med bl.a. fraktavtal, 
tredjepartslogistik, personalplanering samt leverantörernas planering och leverans. Det mesta 
arbetet sker tillsammans med inköpsavdelningen där de logistikansvariga försöker påverka 
inköparna att köpa in varor som är lätta att hantera och är förpackade på det sätt som de 
logistikansvariga vill att de skall vara förpackade på.  

4.2 Gekås Ullareds logistiksystem  

4.2.1 Logistikröret 
 
I figur 4.1 presenterar vi Gekås Ullareds logistikrör som består av de tre delarna 
varuförsörjning, förädling och distribution. Då Gekås Ullared är ett detaljhandelsföretag 
kallas den första delen för varuförsörjning och inte materialförsörjning, eftersom det är varor 
som flödar i deras rör. Den andra delen benämns förädling och inte produktion då de flesta 
detaljhandelsföretag, och så även Gekås Ullared, inte har någon egen produktion. Istället 
innefattar röret en förädlingsdel där det sker en handpåläggning på varorna.  
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Logistikrörets sista del kallas för distribution och är i stort sett den samma i ett 
detaljhandelsföretag som i ett producerande företag. Skillnaden är att distributionen här utgörs 
av en butik och inte av ett färdigvarulager. 
 
 
 

Förädling 
Varu-

försörjning Distribution/Butik 

 
 
 
Leverantör   Kund

 
 
 Genomloppstid 
 
 
Figur 4.1. Gekås Ullareds logistikrör (Källa: Oskarsson et al., 2006; Egen modifikation) 
 
Varuförsörjning 
På Gekås Ullareds inköpsavdelning arbetar ca 25 personer som alla är inblandade i inköpen 
av olika varor. Varje inköpsansvarig har ett eget område, t.ex. kem/livs, belysning eller 
lek/present, där de bl.a. ansvarar för de inköp som skall göras, lagervolymer och bruttovinst. 
De flesta inköpsansvariga har en assistent till sin hjälp som sköter administrativa uppgifter 
som t.ex. orderhantering, kontakt med leverantörer och attestering och kontrollering av 
fakturor. Vidare ansvarar inköpsavdelningen för en del av fakturaflödet, när det gäller kontroll 
av, frågor kring eller fel i fakturorna. När godsmottagningarna på centrallagret eller på 
baklagret har frågor eller behov av information kring leveranser är det inköpsavdelningen som 
sköter kontakten med leverantören. Vidare har inköpsavdelningen ett starkt samarbete med 
logistikavdelningen där de har dagliga kontakter med varandra. Inköpsavdelningen har också 
kontakter med avdelningarna lager och butik. Mellan dessa finns det inte någon annan 
informationskedja och inköpsavdelningen är på så sätt en del av informationsflödet mellan 
dessa avdelningar. 
 
Inköpsprocessen skiljer sig åt beroende på vilken vara som skall köpas in. Gekås Ullared 
skiljer här mellan konfektion och övriga varor. Vid inköp av konfektion finns det två olika 
typer av köp; ett där Gekås Ullared är en del i tillverkningsprocessen och själva kan vara med 
att påverka varorna som skall produceras och köpas in och ett där de inte kan vara med att 
påverka varorna som skall köpas in, t.ex. köp av redan färdigproducerade varor. Vid köp där 
Gekås Ullared kan vara med att påverka varorna som skall produceras kan de t.ex. ändra på 
färger, storlekskurva och detaljer i kollektionen så att varorna passar Gekås Ullareds krav. 
Detta är något som de inte kan göra vid köp av redan färdigproducerade varor, utan måste då 
acceptera varorna som finns i kollektionen. Det påverkbara köpet tar lång tid eftersom det är 
många delprocesser som skall gås igenom innan varorna är leveransklara medan det icke-
påverkbara köpet går relativt snabbt då varorna redan är färdigproducerade. Det är så att säga 
en stor skillnad mellan dessa köp både när det gäller leveranstid och påverkbarhet. Vid inköp 
av konfektion krävs det mycket planering av de inköpsansvariga då de oftast köper in en 
kollektion endast en gång som de sedan inte gör några återköp på. De inköpsansvariga måste 
bl.a. göra kvalitetskontroller av provplagg/tyger, träffa leverantörer, boka valuta och övervaka 
och uppdatera sig kring trender. 
 
Även när det gäller inköp av övriga varor, t.ex. kem/livs, belysning, lek/present eller radio, 
finns de två olika köpen där Gekås Ullared själva antingen kan eller inte kan påverka varorna.  
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Gäller det en produkt som skall tillverkas inför en säsong, t.ex. prydnadstomtar, kan de ändra 
på små detaljer innan de produceras. Leverantören visar då upp en prototyp för den 
inköpsansvarige som sedan meddelar de ändringar som ev. behövs. Vid inköp av övriga varor 
krävs det inte så mycket planering av de inköpsansvariga då de oftast köper in varor från ett 
fast sortiment som de sedan gör återköp på. De gånger då det krävs planering är när Gekås 
Ullared planerar att köpa in en vara för första gången, t.ex. en ny chipssmak eller en ny 
elektronikprodukt. Skillnaden mellan inköp av konfektion och övriga varor, när det gäller 
planering, är att de inköpsansvariga vid inköp av övriga varor inte behöver göra några 
kvalitetskontroller av varorna, då dessa redan är kontrollerade och godkända. 
   
Förädling 
Hos Gekås Ullared består rörets mittendel av en förädlingsdel där de gör en handpåläggning 
på sina varor genom att tillföra dem manuella tjänster. Denna handpåläggning innefattar olika 
manuella aktiviteter beroende på vilken varugrupp eller vilken avdelning varan tillhör.  
 
Vid tung konfektion, t.ex. jackor och overaller, tillför man manuella aktiviteter som 
ompackning, uppackning, uppblåsning, galgning och exponering medan man vid lätt 
konfektion, t.ex. t-shirts och shorts, tillför ompackning, uppackning, galgning och exponering. 
Uppblåsning av den tunga konfektionen innebär att kläderna ångas upp i 100 grader i en 
speciell maskin i centrallagret för att bli luftiga och fina innan de hängs ut i butik. Detta för att 
kläderna många gånger är vakuumförpackade när de anländer till centrallagret. Exponering av 
tung och lätt konfektion sker genom att personalen hänger ut kläderna i butik. Detta sker 
oftast genom att personalen plockar plagg för plagg, färg för färg och storlek för storlek.  
 
Varugrupper som skiljer sig från konfektion när det gäller de manuella aktiviteterna är t.ex. 
hygien (schampo) och presentartiklar (prydnadstomte). En pall med schampo packas inte upp 
utan exponeras direkt ut i butik genom att personalen kör ut den till sin plats. När det gäller 
prydnadstomtar packas dessa upp och exponeras i butik genom att de placeras i hyllor. I vissa 
fall tillförs även ompackning på dessa varor.   
 
Distribution/Butik 
Gekås Ullareds distribution utgörs av deras enda butik som har en yta på 20 000 
kvadratmeter. Butiksytan är uppdelad på elva avdelningar; elektronik, hygien & rengöring, 
herrkläder, barnkläder, damkläder, kosmetik & väskor, livsmedel, leksaker, hobby & fritid, 
heminredning och hästsport. I butiken exponeras varorna på olika sätt beroende på vilken 
varugrupp eller avdelning de tillhör. Exempelvis exponeras jackor hängande medan 
presentartiklar exponeras i hyllor. För närvarande sker en ombyggnad av Gekås Ullareds butik 
där de bygger ut sin butiksyta på nedre plan genom att ta bort en tidigare baklageryta. Detta 
för att, genom nedflyttning av vissa varor från övre plan, skapa större butiksytor på övre plan 
så att kunderna får mer plats att röra sig på, göra varorna mer tillgängliga samt för att öka 
leveransservicen.  
 
Hos Gekås Ullared, som i många andra företag, är distributionen starkt sammankopplad med 
andra avdelningar i företaget och ibland kan det uppstå motstridiga åsikter mellan dessa. Ett 
exempel på detta är då de ansvariga för respektive avdelning vill ha ett stort säkerhetslager i 
baklagret så att det aldrig blir slut i hyllan, medan ekonomiavdelningen och 
inköpsavdelningen helst ser att företaget undviker säkerhetslager eller gör det så litet som 
möjligt.    
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Dimensionen på Gekås Ullareds logistikrör ser olika ut beroende på vilken vara det är som 
flödar igenom det, hur stor leveransen av varan är samt hur det levererade godset ser ut. I och 
med att Gekås Ullared säljer ett stort antal olika varor är det svårt att säga hur logistikröret 
generellt är dimensionerat. Däremot är förädlingsdelen den del som tar längst tid och kräver 
mest resurser för de flesta varorna då man här går ifrån att först ha hanterat varorna på en pall 
och sedan som kollin till att hantera varorna styckvis genom att börja packa upp dem. 
Förädlingsdelen utgör på så sätt en flaskhals som stoppar upp flödet olika lång tid beroende på 
vilken vara som hanteras. 

4.3 Varuhantering 
 
Gekås Ullared hanterar sina varor på många ställen internt i företaget, t.ex. i sina lager och 
under transporterna mellan dessa. Den kanske mest omfattande varuhanteringen äger rum i 
förädlingsdelen där varorna packas upp och tillförs manuellt arbete. Gekås Ullared har satt 
upp rutiner för hur varorna skall hanteras på de olika ställena i företaget t.ex. när det gäller 
inlagring, plockning och transportering av varorna. De använder sig även av utrustning som 
hjälper dem att hålla varuhanteringen så effektiv som möjligt. Gekås Ullared försöker ständigt 
minimera arbetet med varorna genom att lägga upp nya rutiner och hitta ny användbar 
utrustning. Detta för att hålla nere kostnaderna samt för att exponera varorna så snabbt som 
möjligt i butiken.  

4.4 Lagring 
 
Som de flesta andra detaljhandelsföretag har Gekås Ullared lager mellan de olika delarna i sitt 
logistikrör. Lagringen består av tre lager; ett centrallager, ett baklager samt ett litet externt 
lager för säsongsartiklar.  
 
Centrallagret Sönneräng ligger ca en kilometer från butiksbyggnaden och är 20 000 
kvadratmeter stort. På lagret arbetar ca 50 personer varav 10-20 personer arbetar på 
godsmottagningen med att försörja butiken med varor. Antalet som arbetar på 
godsmottagningen varierar beroende på om det är hög- eller lågsäsong. Lagerbyggnaden är 
uppdelad i olika skepp där olika varugrupper lagras och sammanlagt rymmer byggnaden 
mellan 12 000 och 12 500 pallplatser. I skepp 1-3 lagras lätt konfektion som dam-, herr- och 
barnkläder samt hemtextil, i skepp 5 lagras tung konfektion som byxor och jackor och i skepp 
6-8 lagras livsmedel, hygien & rengöring, hästartiklar, väskor & kosmetik, elektronik, 
presentartiklar, hobby & fritid, belysning, och leksaker.  
 
I centrallagret använder sig personalen utav olika slags utrustning för att underlätta 
varuhanteringen som t.ex. motviktstruck, skjutstativtruck, plocktruck, ledlåglyftare, saxlyft 
och en robot för emballering av pallar. De använder sig även utav trådlös datoriserad 
utrustning som handdatorer, truckdatorer och scanners. För arbete på kontoret finns också 
stationära datorer. Skepp 5 och 6-8 är datoriserade och har så varit i tre-fyra år. Skepp 1-3 är 
ännu inte datoriserat men förväntas bli det under nästa år. Lagrets personal tillhör olika skepp 
där personalen på skepp 1-3 arbetar avskilt från resterande skepp. Detta för att arbetet med 
den lätta konfektionen är något annorlunda och för att de ännu inte finns med i 
informationssystemet. Personalen på skepp 6-8 har enligt lagerchefen ett gott samarbete där 
de hjälps åt med det arbete som finns i respektive jobbkö. Har t.ex. skepp 6 mycket att göra 
kan personalen från skepp 7 och 8 se detta i informationssystemet och hjälper då till med 
deras jobbkö. I och med att skepp 1-3 inte finns med i informationssystemet har personalen på 
skepp 6-8 inte samma möjlighet att se vad som finns att göra och om de är överbelastade.  
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Det händer dock att personalen på skepp 6-8 hjälper till på skepp 1-3, men då efter order av 
lagerchefen.  
 
På de fyra godsmottagningarna på baklagret arbetar ca 10 personer som har till uppgift att ta 
emot ankommande varor från både interna och externa leveranser. Alla avdelningar har var 
sitt baklager med en lageransvarig som ansvarar för att varorna kommer ut i butik. De olika 
avdelningarna har här olika förutsättningar när det gäller att få ut varorna i butiken. Vissa 
avdelningar har sitt baklager precis bakom väggen till sin plats i butiken, medan andra har sitt 
baklager på en annan plats och måste då förflytta varorna en längre sträcka när de skall fyllas 
på i butiken. På baklagret använder personalen sig utav ungefär samma utrustning som 
personalen i centrallagret. Däremot är ingenting datoriserat och de använder sig därför inte 
utav den trådlösa utrustningen som finns på centrallagret som t.ex. handdatorer och scanners. 

4.4.1 Lagrets aktiviteter 
 
I centrallagret Sönneräng går varorna igenom ett antal olika aktiviteter där de hanteras enligt 
de rutiner som Gekås Ullared har satt upp. 
 
Godsmottagning och ankomstkontroll 
När en leverans med varor ankommer till centrallagret får godsmottagaren en fraktsedel utav 
chauffören. På denna finns det angivet hur många kolli eller hur många pallar leveransen 
innehåller. Godmottagaren kontrollerar sedan att antalet kolli eller pallar stämmer överens 
med fraktsedeln och godkänner leveransen genom att skriva under den. Om antalet kolli eller 
pallar inte stämmer överens med fraktsedeln, är skadade eller på något annat sätt avvikande 
från ordern görs en notering på fraktsedeln och skrivs under av chauffören. Till sin hjälp 
använder godsmottagaren en handdator där han eller hon ankomstregistrerar varorna. Genom 
ankomstregistreringen stämmer godsmottagaren av leveransen mot ordern samt registrerar 
fraktsedeln för att kunna söka upp denna i informationssystemet. När ordern är kontrollerad 
och klar får varje pall en unik identitet genom att godsmottagaren via informationssystemet 
skapar en streckkodsetikett som fästs på pallen. Inköpsavdelningen kan nu se i sitt 
informationssystem att ordern har kommit och att den är kontrollerad.  
 
Godsmottagaren registrerar sedan vilken vara det rör sig om, antal kolli per pall samt antal 
artiklar per kolli i sin handdator. Efter registreringen scannar han eller hon streckkodsetiketten 
med handdatorn och knyter på så sätt artiklarna till pallen. Om godsmottagaren behöver ändra 
innehållet på pallen, ta bort eller knyta an nya artiklar till den kan streckkodsetiketten scannas 
om. Efter att pallen har scannats godkänns registreringen och samtidigt som registreringen 
godkänns skickas informationen till inköpsavdelningens informationssystem vilket gör att alla 
kan se vilka varor som har ankommit och var de finns någonstans. I samma stund som 
registreringen godkänns skrivs en inleveransrapport ut som sedan skickas till 
inköpsavdelningen för kontroll mot faktura. 
 
Inlagring 
Vid inlagring av varorna använder godsmottagaren en skjutstativtruck. På denna sitter det en 
truckdator med trådlös anslutning och mellan gafflarna en scanner för att kunna scanna 
streckkoderna som sitter på pallarna. Godmottagaren väljer, i informationssystemet, vilket 
skepp han eller hon arbetar på och får sedan upp en jobbkö för det valda skeppet. I denna kan 
han eller hon se vilka inflyttjobb som skall göras och i denna hamnar alla leveranser som har 
ankomstregistrerats. Godsmottagaren scannar sedan streckkodsetiketten på pallen för att hitta 
pallen i jobbkön.  
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Hittar inte informationssystemet pallen i jobbkön säger det till att det inte finns något jobb i 
jobbkön med den pallidentiteten. Detta är på så sätt en säkerhet för godsmottagaren att inte 
inlagra varor som inte är ankomstregistrerade. Samtidigt som pallen scannas får 
godsmottagaren upp ett förslag på ledig pallplats på sin truckdator. Varje pallplats har ett 
unikt nummer, t.ex. P86-0, och även en checksiffra, t.ex. 5, som man måste ange manuellt i 
truckdatorn, för att kunna tala om att man har ställt pallen på rätt plats. Om godsmottagaren 
anger fel checksiffra säger informationssystemet till att det är fel. På så sätt är även detta en 
säkerhet då det absolut inte får bli fel vid inlagring. När pallen har körts till och ställts in på 
den lediga pallplatsen är den borta ifrån jobbkön. 
 
Lagring 
På centrallagret lagras varorna på pallplatser i s.k. pallställ i 
flera våningar. Den tunga konfektionen som byxor och 
jackor lagras både i pallplatser och som hängande på 
linersystem, som delvis går per automatik och som delvis 
skjuts manuellt. Hur länge varorna lagras beror helt på 
vilken vara det gäller samt hur den efterfrågas i butiken. 
Många varor har både en plock- och en buffertplats. 
                                                                                                         Bild 4.1. Lagring av tung konfektion på              
                                                                                                                      linersystem (Källa: Egen bild) 
Omlagring 
Omlagring sker av de varor som har både en plock- och en buffertplats. Lagerarbetarna 
försöker här att fylla på plockplatsen med helpall för att omlagringen skall bli så effektiv som 
möjligt. När plocklagret är klart kommer man att ha både plock- och buffertplats i samma 
gång för att underlätta omlagringen.  
 
Plockning 
Butiken lägger en beställning i informationssystemet på de varor de vill ha levererade till 
baklagret. Denna beställning kan antingen ske via en handdator eller via en stationär dator. Då 
beställningen görs får beställaren ett förslag på tid då nästa lediga transport från centrallagret 
till baklagret kommer att ske. Beställaren väljer sedan vilken tid varorna skall bli 
transporterade och lägger in vilka artiklar och hur många kolli eller helpall han eller hon vill 
beställa. Samtidigt som beställningen godkänns skickas informationen till lagersystemet och 
då också ut till truckdatorerna. Beställningen hamnar i jobbkön och då i utflyttjobb. 
Lagerarbetarna kan nu se vilka artiklar som är beställda av butiken. 

 
Via jobbkön kan lagerarbetarna se vart de beställda artiklarna 
finns. Antingen rör utflyttjobbet en helpallsbeställning eller 
plockbeställning. Alla utflyttjobb görs i den tidsordning som 
finns i respektive skepps jobbkö. Vid en helpallsbeställning 
hämtar lagerarbetaren hela pallen, scannar streckkoden och får 
på så vis, via informationssystemet, reda på vilken port pallen 
skall köras fram till. Lagerarbetaren godkänner sedan 
framkörningen och samtidigt skickas informationen till 
inköpsavdelningen att pallen är på väg. 
                                     
Bild 4.2. Exempel på en plockpall (Källa: Egen bild) 

 
Vid en plockbeställning hämtar lagerarbetaren upp respektive kolli på respektive plockplats. 
Informationssystemet räknar här ut vilken plockrunda som är bäst, d.v.s. att lagerarbetaren 
skall plocka varorna i samma ordning som de exponeras i butiken.  
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Detta för att uppackningen i butiken skall bli så effektiv som möjligt. Den plockade pallen får 
sedan en ny identitet genom att lagerarbetaren gör en ny streckkodsetikett och knyter de 
plockade varorna till pallen. Pallen körs sedan fram till den port där den skall hämtas och 
godkänns av lagerarbetaren. 
 
Emballering, märkning och godsavsändning 
När den plockade pallen är framkörd till porten måste den 
emballeras för att underlätta hanteringen under transporten. 
Emballeringen utförs av en emballeringsrobot, som virar plast 
runt pallen genom att köra runt den, för att varorna inte skall 
ramla av pallen under transport. Pallarna får inte någon 
ytterligare märkning än den streckkodsetikett som redan är fäst 
på pallen. De beställda varorna är sedan klara för 
godsavsändning.  
 
 
                                       Bild 4.3. Emballeringsrobot (Källa: Egen bild) 
 
På skepp 1-3 sker lagrets aktiviteter genom pappersdokument och via fax. Information 
(ankomstdatum, leverantör, artikelnummer, benämning, färg, streckkod, antal artiklar per 
kolli, antal kolli per pall) om varje pall skrivs ner på ett papper som sedan faxas till en 
administratör vid butiken som registrerar allt i informationssystemet. Aktiviteterna därefter 
som t.ex. beställning och godsavsändning sker via fax. 
 
På baklagret sker alla aktiviteter manuellt utan datoriserad utrustning. Ett par avdelningar har 
egna papperssystem för hantering av varorna men de flesta har informationen om varorna i 
huvudet. Den som är lageransvarig för respektive avdelning på baklagret ser till att varorna 
från centrallagret ställs fram för inkörning i butik. Alla som arbetar i butiken hämtar och 
lämnar sedan varor på baklagret. Enligt logistikansvarig skulle det nästan vara omöjligt att 
datorisera detta flöde av varor p.g.a. att det är mycket personal som är involverad i processen.   

4.4.2 Lagerlayout och layoutplanering 
 
Gekås Ullareds centrallager Sönneräng är som sagt indelat i 
olika skepp där olika varugrupper finns lagrade på pallplatser 
i pallställ i flera våningar. På lagerlokalens andra och tredje 
våning finns linersystem för lagring av hängande tung 
konfektion. Mellan pallställen finns det transportgångar som 
är 2,87 meter breda för att ha plats för de skjutstativtruckar 
som används i lagerarbetet. I nuläget har centrallagret ont om 
plats då man enligt lagerchefen har för lite pallplatser. En 
nackdel och en bidragande faktor till platsbristen är att det i 
lagret finns många halvfulla eller nästan tomma pallar som 
tar upp en hel pallplats. I och med detta utnyttjas inte all plats 
i lagret då det blir mycket luft mellan pallar och pallställ. 
Anledningen till detta är att personalen inte har tid till att 
plocka om pallarna så att det blir mer lediga pallplatser. 
Vidare finns det avställningsyta vid godsmottagningen för          
ankommande och avgående varor.                                               Bild 4.4. Gekås Ullareds lagerlayout 
                                                                                                               (Källa: Andersson, 2003)                        
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Lagerpersonalen har sin egen struktur på lagret, d.v.s. de får själva bestämma var pallarna 
skall stå och vilka varugrupper som skall stå tillsammans. På så sätt underlättar detta 
personalens dagliga arbete i och med att de själva vet var varorna finns lagrade och genom att 
de har sin egen ordning. Genom detta tillämpar lagerpersonalen s.k. flytande placering av 
varorna i lagret, d.v.s. att en specifik vara inte har någon fast plats. 
 
För närvarande pågår en förändring av Gekås Ullareds lagerlayout då man bygger ett 
plocklager i skepp 8. Här är det meningen att alla varor som plockas skall placeras. Detta 
lager kommer att bli ett smalgångslager där transportgångarna mellan pallställen kommer att 
minskas från 2,87 meter till 1,70 meter. I golvet i transportgångarna kommer man att lägga 
ner en slinga som en plocktruck kommer att gå på. I och med smalgångslagret kan 
lagerpersonalen plocka varor från båda sidor utan att gå av trucken, vilket kommer att 
effektivisera plockningsarbetet avsevärt.   
 
Baklagret är som sagt indelat avdelningsvis där varorna lagras i pallställ och hyllor innan de 
skall ut i butik. Skillnaden här är att varorna inte bara lagras pallvis utan också kartongvis i 
hyllorna. På baklagret görs en lagerlayout för varje avdelning där de ser till vilken typ av 
lagringsplats som passar bäst utifrån lageryta, sortiment och försäljning. De avdelningar som 
har ett fast sortiment försöker hålla en fast placering av varorna för att samtliga i personalen 
skall hitta dem. På övriga avdelningar tillämpas en flytande placering där respektive 
lageransvarig har utarbetat ett system för lagringen av varorna. Personalen lär sig här efter 
hand var varorna står och det finns en mer eller mindre logik för lagringen på baklagret, t.ex. 
står chips/snacks på en plats och drycker på en annan.  

4.4.3 Lagerstyrning 
 
Det som styr lagerpersonalens arbete är de olika avdelningarnas beställningar till baklagret, 
som i sin tur styrs av kundernas efterfrågan. Arbetsbelastningen beror helt på hur mycket som 
beställs ifrån butiken. Under högsäsong har centrallagret väldigt mycket att göra medan de 
under lågsäsong har lite mindre att göra. Vidare måste lagerpersonalen hantera ankommande 
varor på ett visst sätt, d.v.s. göra en ankomstkontroll och ankomstregistrering m.m. Görs inte 
detta blir det stora fel som tar lång tid att rätta till. På så sätt är lagerpersonalen mycket 
noggrann i sitt arbete då de vet att ett fel innebär mycket extra arbete. Enligt lagerchefen 
arbetar personalen väldigt bra själva och hanterar in- och utflödet av varor mycket effektivt. 
 
När det gäller inflödet av varor till lagret genom olika externa leveranser är det 
inköpsavdelningen som styr. De har i sin tur en del krav och önskemål som de måste uppfylla. 
För det första har de olika gränser för storleken på orderkvantiteterna. Alla order kräver en 
viss hantering och skall ha en viss exponeringsyta i butiken. Därför är alltför små order inte 
önskvärda då dessa är svåra att klara av och helt enkelt inte lönsamma. Hur stor en order får 
vara beror helt på hur mycket inköparen tror på varan, d.v.s. hur mycket han eller hon 
uppskattar att den kommer att sälja. Gekås Ullared har således inget direkt tak för hur stor en 
order får vara. Däremot kan de begränsas av leverantören när det gäller minimigräns på order, 
d.v.s. att de ibland måste beställa en viss minimikvantitet av en vara.   
 
Vidare lägger inköpsavdelningen upp en plan för leveranserna där de försöker påverka 
leverantörens leveranstid. Leverantören har här en minimitid som inköpsavdelningen inte kan 
påverka. Däremot försöker de att påverka maxtiden för leveranserna. Inköpsavdelningen har 
som målsättning att varorna skall levereras när de kan börja säljas, så att de inte ligger för 
länge i lager innan de tas in i butik.  
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En metod som inköpsavdelningen använder sig utav för att undvika att ha för mycket varor i 
lager är att dela upp en order på flera leveranser. Här kan de i förväg dela upp en order på t.ex. 
två eller tre delleveranser och sedan planera in när de vill ha de olika delleveranserna. De kan 
också dela upp en orderkvantitet på två delleveranser och sedan ha avropsmöjligheter på den 
andra leveransen. Skulle den aktuella varan sälja snabbare än vad inköparna har planerat finns 
den andra delleveransen färdig för direkt leverans. Skulle varan däremot sälja saktare än vad 
inköparna har planerat kan de vänta med nästa delleverans i t.ex. ett halvår.  
 
När det gäller säkerhetslager på baklagret är inköparen ytterst ansvarig för sitt lager och han 
eller hon gör även upp grundavtalet. Därefter avropar respektive lageransvarig givna mallar 
som inköparen satt upp. På så sätt har varje avropare ett stort ansvar eftersom inköparen vill 
ha så litet säkerhetslager som möjligt samtidigt som det aldrig får ta slut i butiken. Denna 
balansgång gör att lageransvarig ibland beställer lite extra för att inte riskera att varorna tar 
slut i butiken med resultatet att varorna står för länge i baklagret, tar upp onödig plats samt 
binder kapital i onödan. 

4.4.4 Motiv för och emot lager 
 
I det dagliga arbetet med lagret ifrågasätter också Gekås Ullared sina lager, d.v.s. om de måste 
finnas, varför de finns och vilken funktion de har. Alla har olika åsikter angående 
centrallagret och baklagret där butiken vill ha ett säkerhetslager i baklagret för att undvika att 
varorna tar slut i hyllan, medan logistikansvarig är säker på att det går att eliminera baklagret 
för många varor. 
 
Gekås Ullared både försöker eliminera och har eliminerat baklager för vissa varor som går att 
leverera från centrallagret direkt in i butik. Anledningen till detta är främst för att de inte vill 
ha för mycket lagringsyta i baklagret utan istället använda denna yta till butiksyta, men det är 
även utav kostnadsskäl som Gekås Ullared vill ta bort baklager för vissa produkter. 
 
Anledningen till att Gekås Ullared har baklager för vissa varor är helt enkelt att de vill hålla 
en hög servicenivå och måste då ha de varor som säljer bra i baklager. Har de inte ett baklager 
för dessa varor riskerar de helt enkelt att ta slut i hyllan, vilket inte får hända.     

4.5 Transport 
 
För de interna transporterna mellan Gekås Ullareds centrallager och baklager används två 
långsamgående fordon. Ett av dessa är avsett för pallgods och kan totalt lastas med 33 pall. 
Det andra är avsett för hängande gods som lastas via linersystem. Varje fordon har två släp 
var vilket gör att de har möjlighet att koppla av ett släp för pålastning på centrallagret 
samtidigt som de transporterar varor till baklagret. Fordonen, som körs i en hastighet av 30 
km/tim, får köras av personer som innehar ett B-körkort, vilket gör att de flesta kan och får 
köra dem. De interna transporterna sker med en leveransfrekvens på mellan 40-45 minuter 
och under högsäsong körs det ca 14-15 transporter under en dag. Under högsäsong händer det 
att de interna transporterna blir försenade beroende på att butiken har beställt för mycket varor 
på för kort tid. Då finns det en möjlighet att sätta in en extra lastbil som Gekås Ullared 
tidigare använde för alla sina interna leveranser.   
 
 
 
 
 

33 



Empiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Bild 4.5. Fordon för hängande gods                               Bild 4.6. Fordon för pallgods  
                                 (Källa: Egen bild)                                                       (Källa: Egen bild)               
 
Vid en intern leverans gör chauffören en butiksankomst i sin handdator där han eller hon talar 
om vilken port transporten skall till. Därefter scannas pallen och godkänns för flytt från 
centrallager till butik. Genom att pallen godkänns kan samtliga följa var pallen är någonstans i 
flödet och att den ställs av vid rätt port på baklagret. Samtidigt som godkännande sker skickas 
information till inköpsavdelningens informationssystem som talar om att varorna har gått 
ifrån att vara på väg till att vara i butik för försäljning. Varorna lastas sedan på de 
långsamgående fordonen och körs iväg till baklagret.  
 
Planering av transporterna sker med hjälp av ett körschema. Gekås Ullared har här ett eget 
schema för olika varor och avdelningar. Detta anger när de olika varorna senast skall beställas 
för att komma med de olika transporterna samt vilka portar varorna skall till. Körschemat ser 
olika ut beroende på om det är hög- eller lågsäsong.    

4.6 Förpackningslogistik 
 
På Gekås Ullared förekommer det en stor mängd olika varor som alla är förpackade på något 
sätt. Den vanligaste utformningen för förpackningar som rymmer konfektionsvaror är 
pappkartonger som förekommer i olika storlekar. Livsmedel som t.ex. juice är inte förpackat i 
någon kartong utan på en halvpall som kan exponeras direkt in i butik. Gekås Ullared försöker 
här också att beställa s.k. exponeringspallar för vissa varor som exempelvis schampo, 
diskmedel eller choklad. På dessa halvpallar vill de ha olika sorter av varan för att alla varor 
på pallen skall ta slut samtidigt. Däremot är det inte alla leverantörer som kan acceptera detta 
önskemål. 
 
Både vikt och utformning av förpackningar och pallar 
påverkar flödet av varor väldigt mycket. Gekås Ullared 
har här ett krav på att förpackningarna skall gå att 
hantera. En fullastad pall får max vara 1,80 meter hög 
och helst skall de kartonger som är lastade på pallen 
vara inom pallens kanter och inte sticka ut för mycket. 
Det händer ofta att Gekås Ullared får fellastade pallar 
som antingen är för höga eller där kartongerna sticker 
ut för mycket. Dessa pallar måste då paketeras om, 
vilket är mycket tidsödande.  
 
 
 
                 Bild 4.7. Exempel på en fellastad pall (Källa: Egen bild) 
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När det anländer en fellastad eller skadad pall eller felpaketerade varor till centrallagret tar 
godsmottagaren kort på den/dem och skickar detta vidare till logistikavdelningen. De tar i sin 
tur kontakt med leverantören och meddelar felet. I informationssystemet kan 
logistikavdelningen också sätta upp felkoder på den aktuella leverantören för att sedan ta ut en 
lista som inköpsavdelningen får ta del av och framföra de fel som har uppstått till 
leverantören. Vidare ompaketeras all konfektion så att det skall matcha lagrets ordning i 
pallställen, t.ex. vill de ha en färg per pall. Om en leverans innehåller flera artiklar per pall 
paketeras även denna om så att varje artikel hamnar på en separat pall.                                      
  
Hur varorna är förpackade i de kartonger som de levereras i påverkar också flödet av varor. 
Exempelvis om varje skjorta är förpackad i en plastpåse eller om det ligger tio stycken 
skjortor i en påse. Det underlättar här om skjortorna är förpackade i flerpack istället för 
styckvis eftersom flerpack tar kortare tid att packa upp. Alla leverantörer går dock inte med på 
att flerpaketera varorna p.g.a. att det, vid en flerpaketering, kan förekomma en kemisk 
vandring i kläderna som gör att de blir fula och får märken eller på annat sätt blir skadade. Det 
har även att göra med att det ofta förekommer fukt i containrarna under transport, vilket gör 
att leverantörerna hellre vill ha en artikel per påse. Gekås Ullared skulle vilja ha en standard 
på förpackningarna, så att t.ex. alla skjortor levereras i en viss förpackning. Detta för att det 
både skulle underlätta hanteringen och lagringen av varorna genom att bl.a. alla förpackningar 
skulle få plats inom pallens kanter och inte sticka ut. Att få en standardförpackning är något 
som är mycket svårt då det inte är lätt att påverka leverantörerna eftersom dessa har sina 
rutiner och egna standarder för hur de förpackar sina varor.  
 
Logistikavdelningen försöker trycka på inköpsavdelningen så att de arbetar mycket med hur 
varorna är förpackade och hur pallarna är lastade när de ankommer till centrallagret. Hur 
varorna är förpackade är en del av inköpsavdelningens inköpsprocess där de vid inköp tar 
hänsyn till hur mycket hantering det är med den aktuella produkten. Vid påverkbara köp kan 
inköpsavdelningen vara med och bestämma hur varorna skall förpackas och hur 
förpackningarna skall se ut. De försöker vid dessa inköp att styra utformningen så mycket 
som möjligt men de har samtidigt svårt att ha full kontroll över det. Vid icke-påverkbara köp 
där varan redan är producerad har inköpsavdelningen svårt att påverka förpackningarnas 
utformning och hur varorna blir förpackade. De kan i vissa fall påverka hur leverantörerna 
lastar pallarna men oftast blir det mycket kostsamt att packa om godset hos leverantören.  
 
Inköpsavdelningens ambition är dock att få varorna förpackade och levererade enligt Gekås 
Ullareds önskemål. Däremot har de olika avdelningarna olika önskemål angående hur varorna 
skall vara förpackade. Inköpsavdelningen försöker här kompromissa så att alla avdelningar 
blir någorlunda nöjda, men önskemålen är också något som förändras med tiden genom att 
rutiner ändras. I och med att det oftast är lång tid mellan orderläggning och leverans kan 
önskemålen i vissa fall inte vara helt uppfyllda beroende på att dessa ständigt ändras.    

4.7 Logistik och IT 

4.7.1 Informationsflödet 
 
Det interna informationsflödet på Gekås Ullared är en förutsättning för att det interna 
varuflödet skall fungera och sker via informationssystem, pappersdokument samt via 
personliga kontakter via telefon, samtal och möten. 
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Den största delen av informationsflödet sker via informationssystem men mycket av 
informationsflödet sker fortfarande via pappersdokument, vilket ibland kan vara riskabelt 
genom att de kan försvinna eller fastna i någon fax. Det är också opraktiskt och mycket 
tidskrävande att hantera den mängd papper som skapas. Enligt logistikansvarig hade det varit 
en stor fördel, både för att undvika riskerna med pappersdokumenten samt för att effektivisera 
informationsflödet, om det istället kunde automatiseras och ske via informationssystemet. 
 
Information om den befintliga och framtida efterfrågan tar Gekås Ullared fram genom den 
statistik som registreras för varorna i informationssystemet vid försäljning. Enligt 
inköpschefen på konfektion kan de dock inte helt förlita sig på de data som finns registrerad i 
informationssystemet, eftersom man på konfektion byter ut artiklarna och inte beställer 
samma varor om och om igen. De kan då inte titta på data angående kvantitet eller färg på en 
produkt som de har sålt tidigare när de skall köpa in en helt ny produkt. Datan kan i detta fall 
endast vara ett stöd som de i vissa fall kan härleda till den nya produkten, som liknar den 
gamla, för att ungefär kunna se hur det kommer att gå för den nya produkten. För övriga 
artiklar, som Gekås Ullared gör återköp på, är det lättare och mer tillförlitligt att använda sig 
av de data som finns registrerade för varorna när de tar fram information om befintlig och 
framtida efterfrågan.  

4.7.2 Informationssystem 
 
För arbete med det interna varuflödet använder Gekås Ullared sig utav två olika 
informationssystem. Inköpsavdelningen arbetar i ett informationssystem kallat Megadisk och 
lagret arbetar i ett informationssystem som kallas Innowait retail system som är ett 
egenutvecklat system. Båda systemen ligger på en tunn klient vilket innebär att systemen 
hämtar sin information från en server. När Gekås Ullared behöver göra uppdateringar i sina 
system behöver de endast uppdatera servern som sedan gör att all trådlös datautrustning och 
alla datorer blir uppdaterade. De behöver således inte uppdatera varje enskild utrustning eller 
enskilda datorer vilket underlättar väldigt mycket då de bl.a. har en stor kassalinje med ca 70 
kassor. De båda informationssystemen är sammankopplade och all information skickas och 
uppdateras mellan dem varje minut. På så sätt kan personalen följa allting från ett och samma 
system och behöver då inte byta mellan dem. I de bägge informationssystemen får personalen 
tillgång till komplett, aktuell och korrekt information och kan bl.a. titta på lagernivåer, vilka 
order som är gjorda, utav vem och vid vilken tidpunkt, försäljningsstatistik, lagerpersonalens 
jobbkö samt följa var varorna befinner sig i flödet. Denna information underlättar således 
Gekås Ullareds dagliga arbete med det interna varuflödet samt stödjer beslutsfattandet. 
 
Lagrets informationssystem har funnits i tre-fyra år och enligt chefen på centrallagret fungerar 
detta system väldigt bra. Personalen arbetar helt utifrån sitt informationssystem och då efter 
den jobbkö som uppkommer i systemet efter det att baklagret och inköp har gjort sina 
beställningar. Det största problemet som kan uppstå med systemet är när det uppstår ett 
systemfel vilket gör att systemet slås ut och blir oanvändbart. Om detta skulle inträffa kan inte 
lagerpersonalen utföra sitt arbete och hela varuflödet står på så sätt stilla.  
 
Mycket av informationen som inköpsavdelningen använder sig utav och hanterar utgår från 
Megadisk. Enligt inköpschefen på konfektion kan personalen få ut användbar information ur 
systemet även om den inte alltid är att helt förlita sig på. Han menar istället att 
informationssystemet och informationen i det är ett stöd i inköpsarbetet.  Behovet av 
informationssystemet är stort men inte uteslutande eftersom inköpsavdelningen har 
möjligheten att fysiskt se de varor de köper in.  
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Skulle deras avdelning däremot ha legat på en annan ort hade behovet av 
informationssystemet varit ännu större, eftersom de då hade varit i stort sett tvungna att helt 
förlita sig på det. Vidare måste alla artiklar, som inköpsavdelningen köper in, finnas med i 
informationssystemen. Är inte varorna inlagda i systemet stannar varuflödet upp när de 
levereras eftersom personalen på centrallagret då inte kan se dem i sitt informationssystem 
och således inte heller göra något med dem. Då Gekås Ullared är ett företag med snabb 
tillväxt är informationssystemen ständigt i behov av utveckling och uppdateringar för att 
samtliga delar i företaget skall kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.  
 
Gekås Ullared använder sig också utav ett identifieringssystem för att möjliggöra automatisk 
datafångst. I detta system använder de sig utav streckkoder, scanners och handdatorer för att 
identifiera och fånga information om varorna samt överföra informationen till 
informationssystemen. Genom detta system effektiviseras varuhanteringen i alla lagrets 
aktiviteter samt under transport. Dessutom minskar risken för felregistreringar och systemet 
gör det mycket lättare att samla och identifiera information om olika objekt.    

4.7.3 Streckkoder 
 
För identifiering av sina pallar använder Gekås Ullared sig utav ett streckkodssystem. Vid 
ankomst till centrallagret får varje pall en unik identitet genom att godsmottagaren via 
systemet skapar en streckkodsetikett som fästs på pallen. Till 
varje unik streckkodsetikett kan information knytas som bl.a. 
talar om vad som finns på pallen, d.v.s. hur många kolli och 
hur många artiklar per kolli som finns, ankomstdatum, 
ordernummer, leverantör och följesedelnummer. Vid 
livsmedel knyter man även ett bäst före datum till pallen. 
Denna streckkod kan sedan scannas av med hjälp utav 
antingen en truckscanner eller en handdator vid arbete i 
lager, omlastning, vid in- och utleverans samt under 
transport. På så sätt kan man följa varorna genom hela flödet 
och exakt veta var de befinner sig. 

                                                                                                                                                                                                           Bild 4.8. Streckkodsetikett för pallar   
                                                                                                                                   (Källa: Internt material) 
    
Enligt lagerchefen på centrallagret fungerar Gekås Ullareds streckkodssystem mycket bra och 
de har sällan problem med systemet. Genom streckkodssystemet blir datakvaliteten bättre då 
de lättare kan se vilken information som är knuten till respektive pall. De undviker här också 
felregistreringar som kan förekomma vid manuella inmatningar. Det förekommer inte heller 
speciellt ofta att streckkodsetiketterna blir oläsliga eller ramlar av, men om det skulle hända 
innebär detta inte några större problem då det endast tar ett par minuter att skapa en ny 
streckkodsetikett. 
 
Vidare har Gekås Ullared streckkoder på alla varor. Detta innebär att saldot i 
informationssystemet för den aktuella varan minskar samtidigt som den scannas i kassan. 
Personalen kan dock inte helt förlita sig på det saldo som finns i informationssystemet då 
varorna ofta ligger i kundernas vagnar länge innan de blir scannade i kassan. Hyllan i butiken 
kan på så sätt redan vara tom innan det visar sig i informationssystemet. För närvarande har 
Gekås Ullared en streckkod för varje artikel, t.ex. en för varje byxmodell eller jackmodell, 
oavsett färg på dessa. På så sätt kan de inte följa upp vilken färg som säljer bäst lika lätt som 
om de hade haft en streckkod per artikel och färg. Detta är dock något som Gekås Ullared 
kommer att genomföra framöver.  
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4.8 Flödeskartläggning 
 
Syftet med att göra en flödeskartläggning är att kunna visa hur varor och information flödar 
igenom företaget. I figur 4.2 visar vi vilka aktiviteter som ingår i Gekås Ullareds flödeskarta 
samt hur varor och information flödar igenom deras organisation. Vid framtagandet av Gekås 
Ullareds flödeskarta har vi valt att fokusera på de områden som har mest relevans för denna 
studie och på de aktiviteter som ger störst utbyte.  
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Figur 4.2. Gekås Ullareds flödeskarta (Källa: Internt material; Egen) 
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Varuflöde 
Varuflödesprocessen börjar med att varje leverantör, i samband med orderläggning, påbörjar 
sin produktion av de varor som Gekås Ullared har valt att köpa in. Eftersom Gekås Ullared 
köper in varor från olika leverantörer från alla världsdelar är produktionstiden för varorna 
väldigt varierande.  
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Vissa leverantörer har i stort sett redan ett färdigt varuutbud, t.ex. OLW:s sortiment, medan 
andra leverantörer producerar varor specifikt för Gekås Ullared, t.ex. kläder och 
förbrukningsvaror. Därefter levererar leverantören varorna antingen till Gekås Ullareds 
centrallager (CL) eller till dess baklager (BL), varav de flesta leveranser sker till centrallagret.  
 
I centrallagret går varorna igenom manuellt arbete och uppehåll/väntan som ankomst, 
inleverans, lagring och utleverans. Utleveransen sker sedan ut ur centrallagret vidare till 
baklagret genom att varorna transporteras med Gekås Ullareds egna långsamgående fordon. I 
baklagret går varorna igenom manuellt arbete som ankomst, inleverans, uppackning och 
utleverans. Mellan dessa aktiviteter kan vissa varor även ha ett uppehåll/väntan och då i form 
av lagring. Från baklagret sker sedan en utleverans till butik genom att personalen exponerar 
ut varorna till respektive avdelning. 
 
Informationsflöde 
Informationsflödet börjar med att varje inköpare samlar in information om vad som behöver 
köpas in samt om vad som är nytt på marknaden. Därefter läggs en order till varje leverantör 
som bl.a. innehåller orderkvantitet och leveransvillkor där informationen från denna 
registreras både i inköps informationssystem och i lagrets informationssystem. 
Informationsflödet gör sedan ett uppehåll till dess att varorna levereras, antingen till 
centrallagret eller till baklagret.  
 
Om varorna blir godkända vid ankomsten till centrallagret registreras dessa i 
informationssystemet vid inleverans, lagring samt utleverans. Denna information registreras 
både i lagrets informationssystem och i inköps informationssystem, så att samtliga kan se var 
varorna befinner sig (se röd pil). När det behövs påfyllning av varor i butik och dessa inte 
finns tillgängliga i baklagret, skickas en beställning av baklagrets personal till centrallagret. 
Denna beställning sker antingen via lagrets informationssystem eller via pappersdokument 
beroende på vilken sorts vara det gäller (se blå och svart pil). Vid inleverans av varor till 
baklagret sker en registrering av dessa i inköps informationssystem för att inköpsavdelningen 
skall se att varorna finns i butik för försäljning (se grön pil). 

4.9 Ledtidsanalys 
 
Ledtid är den tid som alla de olika aktiviteterna tar innan dess att varorna finns tillgängliga för 
försäljning i butik. Eftersom de olika varugrupperna på Gekås Ullared hanteras olika och går 
igenom flödet på lite olika sätt har vi valt att titta på två varor inom olika varugrupper som 
skiljer sig mycket åt; konfektion och livsmedel. Vi har i ledtidsanalysen använt oss utav 
genomsnittliga värden då dessa ofta varierar beroende på vilken vara som köps in, hur stor 
leveransen av varan är, vilken leverantör den köps ifrån samt hur det levererade godset ser ut.  
 
Ledtidsanalys Konfektion – barnoverall 
Vid inköp av konfektion, som vid alla andra inköp, står inköpsavdelningen för det första 
arbetet med varorna. Vi har här tittat på ett inköp av en barnoverall (se figur 4.3). Processen 
som innefattar alla de aktiviteter som görs innan barnoverallen är tillgänglig för försäljning tar 
ca 280 dagar (drygt 9 månader). Denna tid omfattas främst av inköpsavdelningens arbete, 
leverantörens produktion samt transporten av barnoverallen och tar sammanlagt ca 250 dagar. 
Inköpsavdelningens arbete består här av planering av inköpet där de bl.a. träffar leverantören, 
gör kvalitetskontroller och bokar valuta samt arbete med orderläggning. Barnoverallen 
transporteras till Gekås Ullareds centrallager där den ankomstregistreras och inlevereras. 
Sedan följer lagring, uppackning, uppblåsning samt galgning av barnoverallen som 
tillsammans beräknas ta ca 30 dagar.  
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Efter denna förädling transporteras barnoverallen vidare till Gekås Ullareds baklager. Där 
lagras barnoverallen i ca 1 dag innan den exponeras i butik och finns tillgänglig för kund. 
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Figur 4.3. Ledtidsanalys Konfektion – barnoverall (Källa: Egen) 
 
 
Ledtidsanalys Livsmedel – ostbågar 
Vi har här tittat på ett inköp av ostbågar (se figur 4.4) och även här står inköpsavdelningen för 
det första arbetet med varorna. Processen som innefattar alla de aktiviteter som görs innan 
ostbågarna finns tillgängliga för försäljning tar ca 14 dagar (2 veckor). Denna tid omfattas 
även här främst av inköpsavdelningens arbete och orderläggning, även om det inte förkommer 
speciellt mycket planering av inköpet, samt transporten av ostbågarna och tar ca 7 dagar. 
Ostbågarna transporteras till Gekås Ullareds centrallager där de lagras i 4-5 dagar för att 
sedan transporteras vidare till baklagret. Där lagras ostbågarna i ca 1 dag för att sedan bli 
uppackade och exponerade i butik.    
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Figur 4.4. Ledtidsanalys Livsmedel – ostbågar (Källa: Egen) 
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5. Analys 
 
 
I analyskapitlet analyseras den empiriska informationen och jämförs med den teoretiska 
referensramen. Kapitlet följer den struktur som tidigare använts i både teori- och 
empiriavsnittet. 
 
 

5.1 Logistiksystemet 

5.1.1 Logistikröret 
 
Logistiksystemet kan enligt Oskarsson et al., (2006) symboliseras av ett rör där varor och 
information går in i ena änden och kommer ut ur den andra. Vilka delar och komponenter som 
ingår i logistiksystemet varierar från fall till fall men vanligtvis kallas rörets delar för 
materialförsörjning, produktion och distribution, där leverantören finns i den ena änden och 
kunden i den andra. Vid ett internt perspektiv fokuserar företaget på att samordna den interna 
försörjningskedjan bestående av de tre delarna materialförsörjning, produktion och 
distribution (Oskarsson et al., 2006). I Gekås Ullareds logistikrör benämns de olika delarna 
något annorlunda beroende på att de är ett detaljhandelsföretag, där de köper in varor som de 
sedan förädlar på något sätt innan de exponeras i butik. De tre delarna kallas därför för 
varuförsörjning, förädling och distribution/butik.  
 
Varuförsörjning 
Enligt Oskarsson et al., (2006) är material-/varuförsörjningens primära uppgift att beställa och 
ta hem det/de material/varor som skall säljas. I ett detaljhandelsföretag är varuförsörjningens 
funktion att beställa hem varor för att fylla på ett lager av färdiga produkter och utgörs av 
inköpsavdelningen. Vidare skall inköpsavdelningen ta beslut om kvalitetskrav på varorna, 
stämma av lagervolymer, bestämma beställningskvantiteter, se till att leveransbestämmelser 
följs samt fungera som en länk mellan leverantörer och de egna avdelningarna i företaget 
(Bjørnland et al., 2003). På Gekås Ullared arbetar inköpsavdelningen med de inköp som skall 
göras för att försörja butiken med varor. Utöver inköpen ansvarar de också bl.a. för 
kvalitetskontroller av de varor som skall köpas in, lagervolymer, en del av fakturaflödet, 
relationer med leverantörerna samt att uppdatera sig kring och övervaka trender. Dessutom 
fungerar inköpsavdelningen som en länk mellan leverantören och godsmottagningarna på 
centrallagret och på baklagret. När godsmottagningarna har frågor, synpunkter eller är i behov 
av information kring leveranser är det inköpsavdelningen som sköter kontakten med 
leverantören. Inköpsavdelningen sköter också på liknande sätt informationen mellan lager och 
butik.  
 
Förädling 
I logistikrörets mittendel sker inom detaljhandeln en förädling av varorna då företagen gör en 
handpåläggning på dem genom att t.ex. packa upp eller packa om dem. Det är här viktigt att 
utveckla dessa aktiviteter för att inte hamna efter i den snabba utvecklingen (Bjørnland et al., 
2003). Den handpåläggning Gekås Ullared tillför sina varor innehåller olika aktiviteter 
beroende på vilken varugrupp eller vilken avdelning varan tillhör. Vid tung konfektion tillför 
de aktiviteter som ompackning, uppackning, uppblåsning, galgning och exponering medan de 
vid lätt konfektion tillför ompackning, uppackning, galgning och exponering.  
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Övriga varor tillförs antingen uppackning och exponering eller bara exponering, men i vissa 
fall tillkommer också ompackning. På Gekås Ullared försöker man ständigt utveckla dessa 
aktiviteter för att göra förädlingsdelen så effektiv som möjligt.  
 
Distribution/Butik 
Enligt Oskarsson et al., (2006) handlar distribution om att göra varorna tillgängliga för 
kunden på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice 
upprätthålls. Gekås Ullareds distribution utgörs av deras enda butik där butiksytan är 
uppdelad på olika avdelningar. I och med att de endast har en butik kan de fokusera på att 
göra varorna så tillgängliga som möjligt för kunden samt öka sin leveransservice. Detta är 
något som de för närvarande arbetar med genom den ombyggnation som genomförs på 
butikens nedre plan. Bjørnland et al., (2003) skriver att distributionen är starkt 
sammankopplad med andra delar av företaget och på så sätt kan det lätt uppstå konflikter 
mellan distributionen och de andra delarna i företaget. Hos Gekås Ullared kan det ibland 
uppstå motstridiga åsikter mellan distributionen och andra delar av företaget som exempelvis 
inköpsavdelning och ekonomiavdelning.  
  
 

Varu-
försörjning  Förädling 

 
 
 
 
Leverantör   Kund

 
 

Genomloppstid 
 
Figur 5.1. Gekås Ullareds logistikrör med flaskhals (Källa: Oskarsson
 
Logistikröret skall helst vara jämnt med lika mycket k
dimensionera röret så att det blir helt jämnt är något som i
(Oskarsson et al., 2006). Dimensionen på Gekås Ullareds
vilken vara som flödar igenom det, hur stor leveransen av
levererade godset ser ut. Förädlingsdelen är dock den del
resurser för de flesta varorna och utgör på så sätt en fla
olika lång tid beroende på vilken vara som förädlas. I
Ullareds logistikrör skulle kunna se ut då det flödar en
mycket resurser i förädlingsdelen, igenom det, t.ex. tung k

5.2 Varuhantering 
 
Förflyttning och hantering av varor internt i en anläggning
Jonsson och Mattsson (2005) menar här att det är viktigt a
hanteras i samband med t.ex. lagring och transport efterso
och leveransservice. Varuhanteringen är en stor bit av de
och precis som litteraturen anvisar har de lagt upp rutiner 
arbetet med dem skall bli så effektivt som möjligt. Här h
till för att underlätta och effektivisera arbetet med varorna.
 
 
 

Distribution/Butik
 et al., 2006; Egen modifiering) 

apacitet i alla tre delarna, men att 
 stort sett är omöjligt i verkligheten 
 logistikrör ser olika ut beroende på 
 den aktuella varan är samt hur det 
 som tar längst tid och kräver mest 
skhals som stoppar upp varuflödet 
 figur 5.1 illustrerar vi hur Gekås 
 vara, som tar lång tid och kräver 
onfektion som jackor och byxor.    

 kallas för material-/varuhantering. 
tt lägga upp rutiner för hur varorna 
m detta inverkar på både kostnader 
t dagliga arbetet på Gekås Ullared 

för hur varorna skall hanteras för att 
jälper också all befintlig utrustning 
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5.3 Lagring 
 
Enligt Oskarsson et al., (2006) förekommer lager i praktiken på olika ställen i vartenda 
företag och de menar också att de flesta logistikrör innehåller lager på ett flertal ställen. Gekås 
Ullared har två lager i sitt logistikrör (se figur 5.2); centrallagret Sönneräng (CL) som är 
placerat mellan varuförsörjningen och förädlingen och baklagret (BL) som antingen är 
placerat mellan varuförsörjningen och förädlingen eller mellan förädlingen och 
distributionen/butiken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  KundLeverantör 
Varu-

försörjning Förädling Distribution/Butik 

BL

BL

CL

Genomloppstid 

 
Figur 5.2. Gekås Ullareds logistikrör med lagerpunkter (Källa: Oskarsson et al., 2006; Egen modifiering) 
 
Bloomberg et al., (2002) skriver att de grundläggande komponenterna för ett lager är yta, 
utrustning (anläggning) och personal, där ytan tillåter förvaring av varor när tillgång och 
efterfrågan är ojämn och där utrustningen hjälper till vid varornas förflyttning, förvaring och 
spårning. Personalen utgör här den mest kritiska komponenten eftersom yta och utrustning 
inte betyder någonting utan kompetent personal. Centrallagret Sönnerängs yta är indelad i 
olika skepp där olika varugrupper lagras. För att underlätta varuhanteringen använder 
personalen sig utav olika slags utrustning som exempelvis pallställ, truckar, handdatorer och 
scanners. Lagerpersonalen är mycket noggrann i sitt arbete och följer de rutiner som finns 
uppsatta för varuhanteringen i lagret. De har ett gott samarbete där de hjälps åt vid hög 
arbetsbelastning för att in- och utflödet av varor skall vara så effektivt som möjligt. 
 
Baklagret är indelat så att respektive avdelning i butik har sitt eget baklager med en 
lageransvarig som ansvarar för att varorna kommer ut i butik. Lageransvarig arbetar här 
tillsammans med personalen på avdelningen med att undvika att varorna tar slut i hyllan och 
med att tillgodose kundernas behov och önskemål. 

5.3.1 Lagrets aktiviteter 
 
Varuhanteringen i ett lager sker genom ett antal aktiviteter. Oskarsson et al., (2006) nämner 
här aktiviteter som ett typiskt flöde passerar i ett lager nämligen godsmottagning, 
ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, plockning, emballering, märkning och 
godsavsändning. Dessa aktiviteter regleras oftast genom att informationen från dem 
registreras i ett datasystem. I centrallagret Sönneräng passerar de levererade varorna 
ovanstående aktiviteter där lagerpersonalen hanterar dem enligt de rutiner som Gekås Ullared 
har satt upp. När lagerpersonalen utför någon av aktiviteterna registrerar de informationen i 
informationssystemet via sin handdator eller via truckdatorn genom att de antingen scannar en 
streckkodsetikett eller genom att de matar in informationen manuellt. 
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På skepp 1-3 i centrallagret och på baklagret utförs aktiviteterna utan att informationen 
registreras i informationssystemet utav lagerpersonalen. På skepp 1-3 används istället 
pappersdokument och fax där endast information från ankomstkontrollen registreras i 
informationssystemet och då utav en administratör vid butiken. På baklagret använder en del 
avdelningar sig utav egna papperssystem men de flesta har informationen om varorna i 
huvudet. Detta flöde av varor skulle enligt logistikansvarig vara omöjligt att datorisera då det 
är mycket personal involverad i flödet. 

5.3.2 Lagerlayout och layoutplanering 
 
Jonsson och Mattsson (2005) menar att målet vid utformning av en lagerlayout är att skapa så 
effektiva flöden som möjligt samtidigt som utnyttjandegraden blir hög. Företag försöker här 
minimera lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna och enligt Jonsson och 
Mattsson (2005) kan detta skapas genom att så stor del som möjligt av lagringsutrymmet 
utnyttjas för lagring, utan att hanteringen av varorna försvåras. På centrallagret Sönneräng 
lagras varorna på pallplatser i pallställ i flera våningar. De har på så sätt ett effektivt 
utnyttjande av lagerlokalens höjd, något som också, enligt Rushton et al., (2000), är en aspekt 
som bör prioriteras vid utformning av ett lager. En nackdel på Gekås Ullareds centrallager är 
dock att det finns många halvfulla eller nästan tomma pallar som tar upp en hel pallplats. På 
så sätt utnyttjas inte all plats i lagret eftersom det blir mycket luft mellan pallar och pallställ. 
Detta bidrar också till att de i centrallagret för närvarande har ont om plats. På baklagret görs 
en lagerlayout för varje avdelning där de ser till vilken typ av lagringsplats som passar bäst 
utifrån lageryta, sortiment och försäljning. 
 
En annan aspekt som, enligt Rushton et al., (2000), bör prioriteras är användandet utav 
flytande placering av varor istället för fast placering. Detta är något som lagerpersonalen på 
centrallagret tillämpar då de har sin egen struktur på lagret där de själva bestämmer var de 
olika varorna skall stå för att underlätta arbetet med dem. På baklagret tillämpas både flytande 
och fast placering beroende på om avdelningen har ett fast sortiment eller inte. 
 
Krajewski och Ritzman (2002) menar att målet med lagerlayout är att både personal och 
utrustning skall kunna användas på mest effektiva sätt. För närvarande pågår en förändring av 
Gekås Ullareds lagerlayout i centrallagret då de bygger ett plocklager. Genom denna 
byggnation kommer alla varor som skall plockas att samlas på ett och samma ställe, vilket 
kommer att underlätta plockningsarbetet för lagerpersonalen. I och med att transportgångarnas 
bredd i detta lager minskas kommer lagerpersonalen kunna plocka varor från båda sidor i 
pallställen utan att behöva gå av trucken, vilket de måste göra vid dagens plockningsarbete. 
På så sätt kommer plockningsarbetet att effektiviseras avsevärt. 

5.3.3 Lagerstyrning 
 
Med lagerstyrning avses besluts-, beordrings- och kontrollaktiviteter för att styra varu-
/materialflöden in och ut från lager (Mattson, 2004). Bjørnland et al., (2003) menar att 
effektiv styrning av varulager är väldigt viktigt för ett företags lönsamhet. På Gekås Ullared 
styrs lagerpersonalens arbete av de olika avdelningarnas beställningar till baklagret, som i sin 
tur styrs av vad kunderna efterfrågar. Arbetsbelastningen beror helt på hur mycket som 
beställs ifrån butiken. 
 
Lagerstyrningens syfte är att ge lagom stora lager. Det gäller för företaget att tillgodose 
efterfrågan, d.v.s. ha hög leveransservice, samtidigt som de måste hålla nere 
kapitalbindningen och ha låga beställningskostnader.  
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Vid lagerstyrning är det främst tre frågor som måste besvaras; när och hur mycket som skall 
beställas, samt vilka säkerhetsnivåer som är nödvändiga (Oskarsson et al., 2006). Gekås 
Ullareds inköpsavdelning har som målsättning att varorna skall levereras när de kan börja 
säljas, så att de inte ligger för länge i lager innan de tas in i butik. De använder sig utav en 
metod för att undvika att ha för mycket varor i lager, nämligen att dela upp en order på flera 
leveranser. Här kan de i förväg dela upp en order på t.ex. två eller tre delleveranser och sedan 
planera in när de vill ha de olika delleveranserna. På baklagret är respektive inköpare ytterst 
ansvarig för vilka säkerhetsnivåer som är nödvändiga och sätter upp mallar för dessa. Därefter 
är respektive lageransvarig ansvarig för att dessa mallar hålls och för att se till att varorna inte 
tar slut i butik. Här är det lätt att lageransvarig beställer för mycket varor från centrallagret för 
att undvika att varorna tar slut i både butiken och baklagret, vilket medför att de får ett för 
stort säkerhetslager. 

5.3.4 Motiv för och emot lager 
 
Lumsden (2006) skriver att alla former av lager någon gång måste ifrågasättas, eftersom lager 
i många fall har skapats för att ge en intern säkerhet i företaget mot ev. störningar av olika 
slag i varu-/materialflödet. Det finns både positiva och negativa aspekter med lager och dessa 
måste vägas mot varandra i varje enskilt fall. Frågar man olika personer på ett företag om 
lager är bra eller dåligt får man oftast olika svar (Oskarsson et al., 2006). I det dagliga arbetet 
med lagret ifrågasätter också Gekås Ullared sina lager, d.v.s. om de måste finnas, varför de 
finns och vilken funktion de har. Alla har olika åsikter angående centrallagret och baklagret 
där butiken vill ha ett säkerhetslager för att undvika att varorna tar slut i hyllan, medan 
logistikansvarig är säker på att det går att eliminera baklagret för fler varor. 
 
Enligt Oskarsson et al., (2006) är de huvudsakliga anledningarna till att företag har lager 
kostnadsskäl och serviceskäl. Anledningen till att Gekås Ullared har baklager för vissa varor 
är helt enkelt för att de vill hålla en hög servicenivå och måste då ha de varor som säljer bra i 
baklager. Har de inte ett baklager för dessa varor riskerar de att ta slut i hyllan, vilket inte får 
hända. 

5.4 Transport 
 
Tonndorf (1998) menar att transport kanske är den mest typiska logistikaktiviteten och att det 
är denna som binder ihop de olika stationerna i varuflödet. Varje gång ett företag behöver 
flytta varor eller produkter från en anläggning till en annan behöver de någon form av 
transport, där de interna transporterna avser förflyttningar som sker innanför företagets 
grindar (Lumsden, 2004; Mattsson, 2004; Oskarsson et al., 2006). För de interna transporterna 
mellan Gekås Ullareds centrallager och baklager används två långsamgående fordon. Ett av 
dessa är avsett för pallgods medan det andra är avsett för hängande gods som lastas via 
linersystem.  
 
Genom att de flesta produkter måste transporteras på något sätt från produktion till 
konsumtion, måste detaljhandelsföretagen sköta en transporthantering. Denna kan involvera 
olika former av transporter, olika storlekar på containrar och fordon samt schemaläggning och 
tillgänglighet av förare och fordon (Fernie & Sparks, 2004). Gekås Ullareds långsamgående 
fordon körs i en hastighet av 30 km/tim, vilket innebär att de får köras av personer som 
innehar ett B-körkort. Därmed kan och får de flesta köra dem. Planering av transporterna 
mellan Gekås Ullareds centrallager och baklager sker med hjälp av scheman för olika varor 
och avdelningar. 
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5.5 Förpackningslogistik 
 
De varor som flödar genom ett företag är oftast inneslutna i någon sorts förpackning eller 
lastade på en lastbärare (Jonsson & Mattson, 2005).  Enligt Rushton et al. (2000) finns det 
många faktorer som ett företag, ur ett logistiskt syfte, måste ta hänsyn till vid design av 
förpackningar. Gekås Ullared har en del krav på hur varorna skall vara förpackade, både vad 
det gäller vikt och utformning av förpackningar och pallar, och det är inköpsavdelningen som 
meddelar dessa krav till leverantörerna. Det händer dock ofta, trots inköpsavdelningens arbete 
med dessa krav, att varorna är felpaketerade när de ankommer till Gekås Ullareds 
centrallager. Detta leder till att de felpaketerade pallarna får paketeras om, vilket är mycket 
tidsödande. Gekås Ullared lägger dessutom ner en del arbete när det gäller ompackning av 
pallar för att de skall matcha lagrets ordning i pallställen. 
 
På Gekås Ullared anser de att flödet av varor i företaget påverkas av hur varorna är 
förpackade i de kartonger de levereras i. Enligt Bloomberg et al., (2002) inverkar storleken, 
formen och typen av förpackningsmaterial på typen och mängden av 
materialhanteringsutrustning och hur varorna är förvarade i lager. Eftersom Gekås Ullared vill 
ha varorna förpackade så lätthanterligt som möjligt skulle de vilja att alla varor hade en 
standardförpackning. De skulle även vilja att varorna paketerades i flerpack då det kräver 
mindre resurser vid hantering och blir lättare att lagra. Detta är något som är svårt för Gekås 
Ullared att få igenom då inte alla leverantörer går med på att ändra sina rutiner och egna 
standarder som de har vid paketering av sina varor.  
 
Fernie & Sparks (2004) menar att detaljhandelsföretag vill ha varor som är lätta att hantera ur 
logistisk synpunkt och som inte kostar för mycket att förpacka och hantera. Förpackningens 
storlek och form påverkar transporten av varorna samt dess på- och avlastning (Bloomberg et 
al., 2002). Gekås Ullareds inköpsavdelning arbetar med detta genom att de har som ambition 
att få alla varor som de beställer förpackade och levererade enligt Gekås Ullareds önskemål. 
Beroende på vad det är för varor inköpsavdelningen köper in kan de påverka sina leverantörer 
olika mycket vad det gäller förpackning av varorna eller hur pallarna är lastade när de 
ankommer till centrallagret. Det kan också vara så att de olika avdelningarna i företaget har 
olika önskemål om utformningen av förpackningarna. Inköpsavdelningen försöker då 
kompromissa för att göra alla avdelningar någorlunda nöjda. 

5.6 Logistik och IT 

5.6.1 Informationsflödet 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är informationsflödet en förutsättning för effektiva 
varuflöden där företag behöver information om kunders behov, beläggning samt lagernivåer. 
Denna information krävs för att företag skall kunna upprätthålla en god leveransservice mot 
kund och utgörs av lagersaldouppgifter, försäljningsprognoser och orderbekräftelser. På 
Gekås Ullared är det interna informationsflödet, precis som Jonsson och Mattsson (2005) 
skriver, en förutsättning för att det interna varuflödet skall fungera. Information om den 
befintliga och framtida efterfrågan tas fram genom den statistik som registreras för varorna 
vid försäljning. Dessa data är dock inte helt tillförlitliga vid inköp av ett icke fast sortiment. 
Här kan datan endast utgöra ett stöd som inköparen i vissa fall kan härleda till den nya 
produkten för att ungefär kunna avgöra hur den kommer att sälja. Vid inköp av fast sortiment 
är datan mer tillförlitlig och utgör då en grund för beslutsfattande. 
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Jonsson och Mattsson (2005) menar vidare att en stor del av företagets information samlas in 
och registreras i datasystem. Detta är något som Gekås Ullared till största del använder sig 
utav men mycket av det interna informationsflödet sker via pappersdokument och via 
personliga kontakter.      

5.6.2 Informationssystem 
 
För att samla in, bearbeta och förmedla information behövs hjälpmedel i form av olika typer 
av logistiska informationssystem. Tillgång till komplett, aktuell och korrekt information är en 
förutsättning för ett effektivt varuflöde (Jonsson och Mattson, 2005). För arbete med det 
interna varuflödet använder Gekås Ullared sig utav två olika informationssystem; ett för lagret 
(Innowait retail system) och ett för inköpsavdelningen (Megadisk). Personalen kan följa 
informationen från ett och samma system genom att informationssystemen är 
sammankopplade och informationen uppdateras varje minut. Genom systemen har personalen 
tillgång till komplett, aktuell och korrekt information och kan bl.a. titta på lagernivåer, 
försäljningsstatistik samt följa det interna varuflödet. Lagerpersonalen arbetar helt utifrån sitt 
informationssystem där de utgår ifrån den jobbkö som finns i systemet. I och med att de 
arbetar helt utifrån systemet medför detta att arbetet med in- och utflödet av varor blir mycket 
effektivt men också sårbart. Skulle det uppstå ett systemfel innebär detta att systemet blir 
oanvändbart och medför att lagerpersonalen inte kan utföra sitt arbete, vilket i sin tur medför 
att varuflödet står stilla. 
 
För inköpsavdelningen utgör informationssystemet och informationen ett stöd för 
inköpsarbetet och behovet av det är stort, men inte uteslutande då de har möjligheten att 
fysiskt se de varor de köper in. Det är här viktigt att varje inköpare ser till att de varor som 
köps in också läggs in i informationssystemet. Finns inte varorna inlagda kan inte 
lagerpersonalen göra någonting med dem när de levereras till centrallagret vilket medför att 
varuflödet stannar upp. 
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) används identifieringssystem för att möjliggöra 
automatisk datafångst, d.v.s. för att identifiera ett objekt, fånga information om det samt 
överföra informationen till ett datasystem utan att någon manuell inmatning behöver ske. Med 
automatisk datafångst följer många fördelar bl.a. snabb registrering och färre felregistreringar. 
Gekås Ullared använder sig utav ett identifieringssystem där de använder streckkoder, 
scanners och handdatorer för att möjliggöra automatisk datafångst. Upplevda fördelar med 
identifieringssystemet är att de får en effektivare varuhantering, minskad risk för 
felregistrering samt att systemet gör det mycket lättare att samla in och identifiera information 
om olika objekt.  

5.6.3 Streckkoder 
 
Gekås Ullared använder sig utav ett streckkodssystem vid identifiering av sina pallar. Detta 
streckkodssystem är enligt både Fredholm (2006) och Jonsson och Mattsson (2005) det 
valigaste systemet för automatisk objektidentifiering. Författarna menar vidare att streckkoder 
har blivit viktiga i logistiksammanhang eftersom de ger en möjlighet att koppla samman det 
fysiska flödet med informationsflödet. Godsmottagaren på centrallagret skapar via 
informationssystemet en streckkodsetikett till pallarna som ger dem en unik identitet. Till 
varje streckkodsetikett kan sedan information knytas som bl.a. talar om vad som finns på 
pallen, ordernummer, ankomstdatum och leverantör. Streckkoden kan sedan scannas vid 
arbete i lager, omlastning, vid in- och utleverans samt under transport samtidigt som 
informationen förs in i informationssystemet.  
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På så sätt kan samtliga medarbetare följa varorna genom hela flödet och exakt veta var de 
befinner sig, något som också Jonsson och Mattsson (2005) nämner som en fördel med att 
använda sig utav ett streckkodssystem.  
 
Bjørnland et al., (2003) menar att användandet utav streckkoder innebär en effektivisering av 
alla processer för registrering och kontroll av varans rörelse och lagring samt att 
datakvaliteten ökar och att spårbarheten förbättras. Dessa fördelar är något som man på Gekås 
Ullared upplever genom användandet utav streckkodssystemet. Enligt lagerchefen fungerar 
systemet väldigt bra då aktiviteterna i lagret både effektiviseras och förenklas. Datakvaliteten 
blir mycket bättre eftersom de genom systemet lättare kan se vilken information som är 
knuten till respektive pall samt att de undviker manuella felregistreringar. Det förkommer inte 
heller speciellt ofta att streckkodsetiketterna blir oläsliga eller ramlar av, vilket Rushton et al., 
(2000) tar upp som ett problem. Skulle detta inträffa innebär det inte något större problem då 
det bara tar ett par minuter att skapa en ny streckkodsetikett. 

5.7 Flödeskartläggning 
 
Oskarsson et al., (2006) skriver att det första steget i en nulägesbeskrivning av ett företags 
logistikverksamhet är att kartlägga varu- och informationsflöden för att klargöra hur många 
aktiviteter, lagerpunkter m.m. som flödet innehåller, vilka alternativa flödesvägar som finns 
och vilka personer eller avdelningar som är inblandade i flödet. I vår flödeskartläggning av 
Gekås Ullareds varu- och informationsflöde visar vi hur varor och information flödar igenom 
deras organisation. Vi har vid framtagandet valt att fokusera på de områden som har mest 
relevans för denna studie och på de aktiviteter som ger störst utbyte. Genom vår 
flödeskartläggning har vi fått en uppfattning om vilka aktiviteter som ingår i de olika flödena, 
hur många lagerpunkter Gekås Ullared använder sig utav, vilka alternativa flödesvägar som 
finns i företaget samt vilka avdelningar och personer som är inblandade i både varu- och 
informationsflödet.  

5.8 Ledtidsanalys 
 
Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett varuflöde med syftet att om 
möjligt minska den totala tiden i flödet. Oskarsson et al., (2006) menar här att ledtidsanalys 
främst handlar om att hitta alternativa lösningar och vad som kan göras är i hög grad 
situationsberoende. De alternativa lösningarna kan innebära att företaget förenklar processen 
eller tar bort de aktiviteter som anses onödiga och inte tillför företaget eller kunden något. 
Enligt Bjørnland et al., (2003) kan en sådan förenkling innebära färre lagernivåer.  
 
Vi har i vår ledtidsanalys valt att titta på två varor inom olika varugrupper (konfektion och 
livsmedel) som skiljer sig mycket åt eftersom dessa hanteras och går igenom flödet på olika 
sätt. I ledtidsanalysen har vi också valt att använda oss utav genomsnittliga värden då dessa 
ofta varierar beroende på vilken vara som köps in, hur stor leveransen av varan är, vilken 
leverantör den köps ifrån samt hur det levererade godset ser ut. Genom vår ledtidsanalys har 
vi fått en uppfattning om hur stor skillnad i ledtid som olika varugrupper kan ha, vilka 
aktiviteter de olika varorna flödar igenom, vilken ungefärlig tid dessa aktiviteter tar samt vilka 
avdelningar och personer som är inblandade i processen. Vi har på så sätt fått ut en 
genomsnittlig total ledtid för de två varorna som vi har analyserat.    
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6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel diskuterar vi det som framkommit ur vår studie och redovisar våra slutsatser. 
Detta kopplas till problemformuleringen och syftena med uppsatsen. Vi ger även förslag till 
hur det interna varuflödet kan effektiviseras samt förslag till fortsatt forskning. 
 
 

6.1 Faktorer för ett effektivt internt varuflöde 
 
I vår problemdiskussion i inledningskapitlet ställde vi oss en rad frågor kring vad det är som 
skapar ett effektivt internt varuflöde, som sedan ledde oss fram till vår problemformulering;  
 
Vilka är de viktigaste faktorerna för ett effektivt internt varuflöde i detaljhandelsföretag?  
 
Efter genomgång av vår analys och med hjälp utav de observationer som gjorts har vi kommit 
fram till vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde i 
detaljhandelsföretag, vilka presenteras nedan i figur 6.1. 
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Figur 6.1. Modell över de viktigaste faktorerna för ett effektivt internt varuflöde (Källa: Egen) 

6.1.1 Informationssystem 
 
Vår empiriska studie visar att det interna informationsflödet är en förutsättning för att det 
interna varuflödet skall fungera. Detta flöde sker till största del via informationssystemen där 
personalen får tillgång till komplett, aktuell och korrekt information som i de flesta fall stödjer 
beslutsfattandet.  
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Huvudparten av personalen arbetar utifrån informationssystemen och då främst 
lagerpersonalen som även är helt beroende av sitt informationssystem. Skulle det uppstå ett 
systemfel som gör att systemet blir oanvändbart kan inte lagerpersonalen utföra sitt arbete och 
varuflödet står på så sätt stilla. Lagrets informationssystem utgör även en säkerhet i 
lagerpersonalens dagliga arbete med varorna, där det säger ifrån om några data inte finns eller 
blir felinmatade. Dessa säkerheter gör att det sällan uppstår några fel i varuflödet t.ex. när det 
gäller inlagring av varorna. Utan ett fungerande informationssystem hade lagerpersonalens 
arbete med varuflödet bromsats avsevärt. Genom informationssystemet kan personalen samla 
in och få tillgång till oerhört mycket information, vilken annars hade behandlats och hanterats 
via pappersdokument. Under våra observationer har vi kunnat följa det interna varuflödets väg 
genom centrallagret och då upptäckt vilket stöd och hur viktigt informationssystemet är för ett 
effektivt internt varuflöde. 
 
Behovet av ett fungerande informationssystem är även stort för inköpsavdelningen, då de 
genom detta kan följa de inköpta varorna och exakt se var de befinner sig. I och med att de två 
informationssystemen är sammankopplade, där informationen skickas och uppdateras varje 
minut, ger detta en möjlighet till ett effektivt samarbete mellan inköpsavdelningen och 
centrallagret, vilket också är en förutsättning för att varuhanteringen skall fungera. Det är 
också en fördel att personalen endast behöver arbeta och få tillgång till all information i ett 
och samma informationssystem.      

6.1.2 Inköpsavdelningens påverkandegrad och arbete 
 
Som vi tog upp i avsnitt 4.9 Ledtidsanalys står inköpsavdelningen för det första arbetet med 
det interna varuflödet. Inköpsavdelningen kan påverka sina leverantörer olika mycket när det 
gäller leveransbestämmelser som t.ex. hur varorna är förpackade eller hur pallarna är lastade 
när de ankommer till företaget, vilket i sin tur påverkar det interna varuflödet. Genom våra 
intervjuer och observationer på centrallagret har vi funnit att vissa inköpare är bra medan 
andra är sämre på att påverka sina leverantörer när det gäller varornas förpackning och/eller 
pallarnas lastning. Denna påverkandegrad inverkar mycket på lagerpersonalens arbete och i 
sin tur det interna varuflödet. Det händer också ibland att inköparna gör misstag och köper 
hem ett stort parti varor för att det är billigt. När varorna sedan anländer till företaget kan det 
vara fel på dem som kräver merarbete och på så sätt stannar upp dem i flödet. För ett effektivt 
internt varuflöde är det därför viktigt att inköparna påverkar sina leverantörer och är 
noggranna i sitt arbete. 
 
Det är också viktigt att inköpsavdelningen kan påverka leveranstidpunkten samt att kunna 
dela upp en order på två eller flera delleveranser. Inköpsavdelningen har här som målsättning 
att varorna skall levereras när de kan börja säljas. Genom detta arbete minskar de den totala 
lagringstiden samt skapar ett jämnt och effektivt internt varuflöde genom hela företaget. 
Vidare är det också viktigt att varje inköpare ser till att de varor som köps in också läggs in i 
informationssystemet. Finns inte varorna inlagda när de ankommer till centrallagret kan inte 
lagerpersonalen se dem i sitt informationssystem och således inte heller göra någonting med 
dem, vilket innebär att det interna varuflödet står still. 

6.1.3 Förpackningar 
 
Hur varorna är förpackade och hur pallarna är lastade påverkar det interna varuflödet väldigt 
mycket. Anländer det en eller flera fellastade pallar till centrallagret måste dessa lastas om, 
vilket är mycket tidsödande och påverkar både lagerpersonalens arbete och det interna 
varuflödet negativt.  
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Även hur varorna är förpackade i de kartonger som de levereras i har en inverkan på det 
interna varuflödet. Vi har vid våra observationer, dels på centrallagret och dels på baklagret, 
iakttagit hur tidsödande det är för personalen att packa upp leveranser där varje vara är 
förpackad för sig, t.ex. styckvis i en plastpåse. Personalen måste här bryta upp varje påse för 
sig, vilket tar betydligt länge tid än om varorna hade varit paketerade i flerpack, t.ex. i en och 
samma plastpåse. En flerpacks förpackning hade således inte krävt lika mycket resurser, varit 
lättare att hantera samt effektiviserat det interna varuflödet.   
 
Något som också påverkar det interna varuflödet är förpackningarnas vikt och utformning. De 
måste både vara lätta att hantera, d.v.s. inte för stora eller för tunga, och lätta att lagra. Genom 
att förpackningarna både är lätta att hantera och lätta att lagra skapas ett jämnt internt 
varuflöde utan onödiga hinder, som exempelvis extraarbete. 

6.1.4 Lagrets layout och utrustning 
 
För att skapa ett effektivt internt varuflöde är det viktigt att lagrets layout är anpassad efter 
varornas flöde, lagrets utrustning och personal samt att det finns utrustning som underlättar 
hanteringen av varorna. Genom att lagerpersonalen skapar sin egen struktur på lagret kan 
arbetet med in- och utflödet av varor effektiviseras, eftersom arbetet underlättas när de själva 
vet var varorna är placerade. Det är också viktigt att anpassa och förändra lagerlayouten när 
det interna varuflödet ändras så att arbetet i lagret fortsätter att vara effektivt.  
 
Tillgång till utrustning som underlättar varuhanteringen är också en viktig faktor för att det 
interna varuflödet skall kunna hållas effektivt. Men det är inte bara tillgången till rätt 
utrustning som är viktigt, utan det är lika viktigt att ha personal som kan hantera den.      

6.1.5 Lagerpersonalens arbete 
 
Utan lagerpersonalens arbete hade det interna varuflödet stått stilla. Genom att följa de rutiner 
som finns uppsatta för lagrets aktiviteter samt för varuhanteringen skapar lagerpersonalen ett 
effektivt in- och utflöde av varor. Vi har vid våra observationer uppmärksammat 
lagerpersonalens noggrannhet vid hanteringen av varorna samt deras skicklighet att hantera 
den utrustning som finns tillgänglig i lagret, t.ex. vid transporternas på- och avlastning. Dessa 
egenskaper är något som bidrar till ett effektivt internt varuflöde då minsta fel vid t.ex. 
inlagring kan få stora konsekvenser som tar tid att rätta till och som dessutom stannar upp det 
interna varuflödet.  
 
Något som vi också uppmärksammade vid våra observationer var personalens arbete vid 
uppackning. Även om detta arbete många gånger är tidsödande, resurskrävande och monotont 
sker det enligt vår mening mycket effektivt, vilket också är viktigt för ett effektivt internt 
varuflöde.    

6.1.6 Interna transporter 
 
De interna transporterna är en förutsättning för att det interna varuflödet skall fungera. För att 
flytta varor från centrallagret till baklagret använder Gekås Ullared sig utav två 
långsamgående fordon som vardera har två släp. Detta skapar möjligheten att kunna lasta ett 
släp samtidigt som det transporteras varor till baklagret, vilket effektiviserar flödet av varorna.  
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Det är också viktigt att ha en planering, t.ex. genom ett körschema, för de interna 
transporterna, så att butiken kan planera in när de måste beställa varorna för att få dem 
levererade vid en viss tidpunkt, innan de tar slut i hyllan. Genom denna information kan ett 
jämnt och effektivt internt varuflöde skapas.     

6.2 Faktorernas inbördes påverkan 
 
Vi har ovan presenterat de faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt varuflöde i ett 
detaljhandelsföretag. Vad som dock kan antydas vid studerandet av de olika faktorerna är att 
de har en inbördes påverkan. Nedan presenterar vi en modell över faktorernas inbördes 
påverkan som vi har funnit i vår empiriska studie (se figur 6.2). 
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Figur 6.2. Modell över faktorernas inbördes påverkan (Källa: Egen) 
 
Modellen utgår ifrån informationssystemen som både påverkar lagrets layout och utrustning, 
lagerpersonalens arbete, inköpsavdelningens arbete och de interna transporterna. Lagrets 
layout styrs utav lagrets informationssystem genom att all information, kring exempelvis var 
varorna finns lagrade, matas in och finns tillgänglig i informationssystemet. Även 
utrustningen styrs eftersom när den används för att hantera varorna registreras också arbetet i 
informationssystemet, t.ex. vid inlagring eller vid plockningsarbete. Vidare påverkar lagrets 
layout och utrustning lagerpersonalens arbete, vilket också påverkas av informationssystemet. 
Lagerpersonalens arbete styrs helt utav informationssystemet där de arbetar efter den jobbkö, 
innehållande in- och utflyttjobb, som uppkommer i informationssystemet. Det är här viktigt 
att samtliga aktiviteter med varorna som förekommer i lagret registreras i 
informationssystemet för att undvika fel i det interna varuflödet. Skulle det exempelvis bli fel 
vid inlagring skulle detta innebära merarbete för lagerpersonalen, då de inte vet var varorna 
finns lagrade. För att kunna utföra arbetet med in- och utflödet av varor är lagerpersonalen 
också beroende av den utrustning som finns tillgänglig i lagret. De påverkas även av lagrets 
layout där det underlättar om lagerpersonalen har sin egen struktur på lagret. Det underlättar 
även om lagret är utformat så att det lätt går att utföra plockningsarbete m.m.   
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Inköpsavdelningens arbete påverkas även det av informationssystemet. De kan via sitt 
informationssystem följa flödet av varor och exakt se var de befinner sig samt få tillgång till 
t.ex. försäljningsstatistik. Vidare påverkar informationen i informationssystemet 
inköpsavdelningens beslutsfattande i inköpsprocessen, eftersom de via informationssystemet 
har tillgång till all information om varorna. Inköpsavdelningens påverkandegrad och arbete 
påverkar i sin tur lagerpersonalens arbete och förpackningarnas utformning. Varje inköpare 
måste se till att de varor som köps in också registreras i informationssystemet för att 
lagerpersonalen skall kunna utföra sitt arbete med varorna. Hur stora leveranserna är eller hur 
ofta de kommer är något som inköpsavdelningen kan påverka som i sin tur påverkar 
lagerpersonalens arbete. Vidare har inköpsavdelningens påverkandegrad på sina leverantörer 
en stor betydelse för hur varorna är förpackade eller hur pallarna är lastade när de ankommer 
till lagret. Förpackningarnas utformning och pallarnas lastning är något som i hög grad 
påverkar lagerpersonalens arbete. Ankommer det en eller flera fellastade pallar till lagret 
måste dessa lastas om, vilket är mycket tidsödande för lagerpersonalen.  
 
Slutligen påverkar också informationssystemet de interna transporterna eftersom planering 
genom körschema sker via detta. Butiken kan via körschemat se när de måste beställa varorna 
för att få dem levererade vid en viss tidpunkt. De interna transporterna registreras också i 
informationssystemet genom att chauffören gör en butiksankomst i sin handdator. Vidare 
påverkar förpackningarnas utformning och pallarnas lastning de interna transporterna. 
Pallarna måste här vara lastade och emballerade så att de lätt går att hantera, lasta och 
transporterna.  
 
Tillsammans påverkar de sex faktorerna varandra och slutligen också det interna varuflödet.    

6.3 Förslag till effektivisering 
 
För att skapa ett effektivt internt varuflöde är det viktigt att detaljhandelsföretaget arbetar med 
de sex ovanstående faktorerna. Under vår studie har vi dock funnit en del förhållanden som är 
viktiga att arbeta mer med för att effektivisera det interna varuflödet. 
 

• För att effektivisera det interna varuflödet är det viktigt att ha ett fungerande 
informationssystem där samtliga varor finns registrerade samt att 
informationssystemet är anpassat till företaget och till dess flöden. Det är också 
betydelsefullt att informationssystemet innehåller aktuell, detaljrik samt korrekt 
information om varje vara. Vidare måste informationssystemet kontinuerligt servas 
och utvecklas i takt med att det interna varuflödet förändras eller utvecklas. För att 
informationssystemet skall fungera som ett stöd för det interna varuflödet är det viktigt 
att det inte är för komplicerat samt att all personal får utbildning för att kunna hantera 
det.  

 

1 

• Det är viktigt att samtliga inköpare förstår vikten av att kunna påverka sina 
leverantörer och också gör detta, för att kunna effektivisera det interna varuflödet. 
Inköparna måste vara duktiga förhandlare för att kunna erhålla goda 
leveransbestämmelser och på så sätt också skapa ett bra avtal med leverantören. De 
måste vidare vara bra på att förstå lagrets rutiner och aktiviteter samt ha en bra 
kommunikation med lagerpersonalen. Det är också av stor vikt att inköparna inte 
köper varor bara för att de är billiga, eftersom det då ofta kan förekomma fel i dem 
som kräver merarbete, t.ex. att varorna är felmärkta, och som i vissa fall kan leda till 
höga hanteringskostnader och till att varuflödet stannar av. 

2 
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• Genom att eliminera så många lagerpunkter som möjligt kan det interna varuflödet 
effektiviseras, eftersom lager både stannar upp det interna varuflödet samt binder 
kapital. Vidare måste lagret anpassas och utvecklas efter det interna varuflödet. Sker 
det en förändring i det interna varuflödet måste även lagret anpassas till förändringen.  

 

3 

• För att hålla det interna varuflödet effektivt samt för att effektivisera det måste 
detaljhandelsföretag investera i rätt utrustning som hjälper personalen att hålla in- och 
utflödet av varor funktionellt. Utrustningen får dock inte vara för avancerad eller 
svåranvänd, vilket kan leda till att det interna varuflödet blir ineffektivt. 

4 

6.4 Avslutande diskussion 
 
I vår studie har vi undersökt Gekås Ullareds interna varuflöde där våra syften var att kartlägga 
det interna varuflödet, undersöka vilka faktorer som är de viktigaste för ett effektivt internt 
varuflöde samt att ge förslag till hur det interna varuflödet kan effektiviseras. Vi har under 
studiens gång fått en uppfattning om och kunskap kring det interna varuflödet i ett 
detaljhandelsföretag. Det vi kommit fram till är att Gekås Ullared för närvarande har ett 
effektivt internt varuflöde, men som alltid går att utveckla och förbättra. Det finns många 
faktorer som påverkar det interna varuflödet, men de sex som vi presenterat ovan är de som vi 
har funnit vara de viktigaste faktorerna för ett effektivt internt varuflöde i 
detaljhandelsföretag. Genom att kontinuerligt arbeta med och utveckla dessa kan ett effektivt 
internt varuflöde skapas.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med vår studie har det dykt upp många frågor som vore intressanta att 
undersöka vidare och få svar på. Nedan finns ett antal intressanta områden som vi anser kan 
vara lämpliga för fortsatt forskning. 
 

• Ett förslag till fortsatt forskning är att använda samma infallsvinkel och göra 
undersökningar på fler detaljhandelsföretag. På så vis kan vår modell stärkas 
ytterligare. Man skulle även kunna undersöka hela varuflödet eller väva in en extern 
part (t.ex. leverantör eller kund) för att se om vår modell kan utvecklas vidare. 

 
• Ett annat alternativ skulle kunna vara att i ett eller flera detaljhandelsföretag undersöka 

det interna informationsflödet och hur detta kan effektiviseras/utvecklas. Man skulle 
även här kunna se om denna information skulle kunna utveckla vår modell. 

 
• Ytterligare ett alternativ som kan vara intressant för fortsatt forskning är att göra en 

jämförande studie mellan flera olika eller liknande företag för att se om det finns 
någon skillnad mellan dessa när det gäller att effektivisera det interna varuflödet eller 
att under en längre tid observera allt som händer i ett internt eller i ett externt 
varuflöde i ett eller flera företag. 
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Bilagor 

Bilaga - Intervjuguide 
 

Logistikansvarig 
 
Allmänt 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter? 
• Hur ser logistikavdelningen ut? 
• Uppstår det konflikter mellan distributionen och andra delar i företag, som t.ex. 

logistikavdelning, lager, inköp eller ekonomi? 
 
Logistiksystemet 
 

• Hur ser logistiksystemet ut? 
- Illustration med logistikröret (se nedan) 
- Materialförsörjning, produktion, distribution 

• Logistikrör – lika kapacitet i alla tre delar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktion
Material-

försörjning Distribution Leverantör   Kund

Genomloppstid 

Varuhantering 
 

• Hur hanteras varorna i lager, mellan lager, i butik? 
• Har ni några regler eller rutiner för materialhantering? 
• Plockning? 
• Händer det att ni vid uppackning av varor upptäcker fel i artikel, färg eller storlek? 

Trasiga varor? 
• Prismärkning av varor? Görs detta av leverantör eller utav Gekås? 

 
Lagring 
 

• Antal? 
• Utrustning i lager? 
• Lagrets aktiviteter – godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, 

plockning, emballering, märkning och godsavsändning 
• Hur ofta leverans – ut och in internt? 
• Layout och layoutplanering? Yta? 
• Lagerstyrning? 

 
 

 



Bilagor 

Transporter 
 

• Vilka former och vilka fordon? 
• Hur ofta? 
• Planering? 

 
Förpackningslogistik 
 

• Vanligaste utseendet på förpackningar? 
• Hur påverkar dessa flödet? 
• Förekommer ompaketering? 
• Planering? 

 
IT och informationsflöde 
 

• Hur ser informationsflödet ut? 
• Vilka system? (Planerings- och exekveringssystem, kommunikationssystem, 

identifieringssystem) 
• Vad heter era informationssystem? 
• Används streckkoder (identifieringssystem)? Hur ser detta system ut i så fall? 

 
Leveransservice 
 

• Är den viktigt? 
• Arbetar ni internt med t.ex. ledtid (leveranstid), leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, 

information, flexibilitet/kundanpassning och lagertillgänglighet? 
• Hur ser dessa ut? Mått?  

 
Varuförsörjning 
 

• Hur ser inköpsprocessen ut? 
• Kontroll över befintligt varulager? 
• Samarbete med inköpsavdelning? 

 
 
Lagerchef centrallager 
 
Allmänt 
 

• Beskriv dina arbetsuppgifter? 
• Samarbete med logistikavdelning? 
• Finns det några problem? 

 
Lagring 
 

• Layout och layoutplanering?  
- Hur ser denna ut? 
- Förekommer det layoutplanering? 

 
 

 



Bilagor 

• Lagerstyrning? 
- Förekommer detta? 
- Hur ser den ut? Vem har ansvar? 
- Rutiner? 

• Plockning 
- Förekommer rutiner för plockning? 

 
IT och informationsflöde 
 

• Informationssystem 
- Stödjer systemet lagerarbetet på ett bra sätt? 
- Streckkoder: Fungerar detta system? Händer det att det blir problem med detta 

system, t.ex. genom att streckkoderna ramlar av? 
 
 
Inköpschef konfektion 
 
Allmänt 
 

• Hur ser avdelningen ut och hur många inköpare är ni? 
• Samarbete med logistikavdelning? 
• Finns det några problem? 

 
Varuförsörjning 
 

• Hur ser inköpsprocessen ut? 
• Kontroll över befintligt varulager? 
• Försöker ni beställa varor i pall/kolli enligt lagrets kriterier? 
• Försöker ni påverka leverantörernas leveransdatum för att inte ha varor i lager för 

länge? 
• Har ni ett totalkostnadstänkande vid bestämmande av orderkvantiteter? 
• Har ni några krav på hur stor/liten orderkvantiteten får vara? 

 
IT och informationsflöde 
 

• Informationssystem 
- Går det att få ut användbar information? 
- Stödjer systemet inköpsarbetet på ett bra sätt? 

 
 

 


