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Sammanfattning 
Ett världsledande företag som har ambitioner att ta fram innovativa produkter med 
inspirerande design och kvalitet bör samtidigt ge kunden ett bra första intryck vid leverans av 
produkterna. Emballagets betydelse har kommit att bli allt viktigare vid kundens 
köpupplevelse för att uppnå det kundvärde som eftersträvas av företaget. Om 
beställningsprodukten har ett högt värde resulterar det i att kunden automatiskt skapar en 
högre förväntan på emballaget som omsluter den beställda produkten. Emballaget bör alltså 
representera innehållet i förpackningen men främst företaget som står för produkten eftersom 
det är det första kunden ser vid leverans. Idag utsätts allt fler godsemballage för skador och 
defekter under flödet som de transporteras i och dessa resulterar i både reklamationer och 
försämrad kundupplevelse vid leverans. Denna studie syftar därför till att ur ett 
ledningsperspektiv identifiera och beskriva kvalitetsproblem kopplade till godsemballaget i ett 
logistikflöde, samt att identifiera orsaker och åtgärder för att förbättra kvaliteten på 
emballaget.  

En fallstudie bestående av intervjuer och observationer genomfördes på Tarkett AB’s logistik 
i Ronneby, där godsflödet studerades. Studien har en utforskande inriktning och en abduktiv 
forskningsansats med befintliga teorier om problemområdet i form av en teoretisk 
kartläggning, som utgångspunkt. Den teoretiska kartläggningen låg sedan till grund för den 
empiriska presentationen som formades med hjälp av data från fallstudien.  

Resultatet av fallstudien visade att det fanns kvalitetsproblem med godsemballaget på logistik; 
inga kvalitetskontroller; gods med upprivet emballage; emballage med överflödiga etiketter; 
skadat emballage som påverkat godset; emballage med permanenta märken och avtryck; 
emballage med otydliga etiketter; emballage med handskrivna anteckningar med diverse 
information; smutsigt och dammigt emballage; emballage med oattraktiv tejpning. Vidare 
bedömdes fyra av problemen förekomma mest och ha störst påverkan på kvalitet sett från 
kundvärdet. Dessa problem var saknade kvalitetskontroller, upprivet godsemballage, 
emballage med handskrivna anteckningar och oattraktiv tejpning på emballagen. Studien 
visar att logistik för att åtgärda kvalitetsproblemen på godsets emballage och få ett ökat 
kundvärde bör: 

 Ta fram rutiner för dagliga kvalitetskontroller i samband med godsmottagning import och 
egen tillverkning samt vid utlastning av gods. Vidare införa rutiner för hur personalen ska 
åtgärda kvalitetsproblem direkt i första anblick. 

 Implementering av nya tydliga riktlinjer för hantering av gods med hanteringsutrustning. 
 Säkerställa att logistikpersonalen informeras och påminns om vilka kvalitetsmålen är. 
 Byta ut de gamla kassetterna till nya som inte har vassa kanter. 
 Inför anteckningsetiketter som vid behov av manuella anteckningar klistras på emballaget. 
 Införa två nya sorters tejp med Tarketts logotyp och eliminera de gamla. 

 
Nyckelord: logistikflöde, kvalitetsproblem, emballage 
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Abstract 
 
A world leading company which has ambitions to bring innovative products with inspiring 
design and quality should at the same time give the customer a good first impression upon 
delivery of products. Packaging significance has become increasingly important in the 
customer’s shopping experience in order to achieve the customer value pursued by the 
company. If the ordered product has a high value it automatically creates a higher expectation 
from the customer on the packaging enclosing of the ordered product. The packaging should 
therefore represent the contents of the package but mainly the company that stands for the 
product because it is the first thing the customer sees upon delivery. Today more and more 
packaging are exposed for damage and defects during the flow as they are transported and 
these results in both complaints and impaired customer experience at delivery. This study 
therefore aims from a management perspective to identify and describe quality problems 
related to goods packaging in the logistics flow, and to identify the causes and measures to 
improve the quality of the packaging.  
 
A case study consisting of interviews and observations were conducted on Tarkett AB's 
logistics in Ronneby, where goods flow was studied. The study has an explorative orientation 
and an abductive research approach with existing theories on the problem area in the form of 
a theoretical mapping, as a base. The theoretical survey formed the basis for the empirical 
presentation that was formed with help of data from the case study. 
 
The results of the case study showed that there were problems with the quality of goods 
packaging in the logistics; no quality checks; goods with ripped packaging; packaging with 
redundant labels; damaged packaging that affected the estate; packaging with permanent 
marks and prints; packaging with unclear labels; packaging with handwritten notes with 
various information; dirty and dusty packaging; packaging with unattractive taping. 
Furthermore four of the problems were judged to occur most and have the greatest impact on 
quality as seen from the customer value. These problems were no quality checks, upset goods 
packaging, packaging with handwritten notes and unattractive taping on the packaging. The 
study shows that logistics to fix quality problems on goods packing and get a better value to 
customers should: 
 

 Develop routines for daily quality checks in connection with goods receipt imports and its 
own production and the off-loading of goods. Also introduce routines for how to fix quality 
problems directly. 

 Implementation of new clear guidelines for the handling of goods with material handling 
equipment. 

 Ensure that the logistics staff are informed and reminded about the quality goals.  
 Replacing the old storage boxes for new ones that do not have sharp edges. 
 Introduce new annotation labels in need of manual notes pasted on the packaging. 
 Introduce two new kinds of tape with Tarkett's logo and eliminate the old ones. 

 
Keywords: Logistic flow, quality problems, packaging  
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Terminologi 
 
Batchnummer Omfattar den mängd produkt som paketeras ut vid ett specifikt  

paketeringstillfälle. 
 

Bobiner  Bobin är en spole som material rullas på.  
 

Brygga En samlingsplats för pallar som ska utlastas och/eller hanteras för 
lagring.  

 
Flöde  Betyder ständig rörelse. 

 
Gaffeltruck Ett motordrivet fordon som används vid lastning och lossning. 

Fordonet är utrustad med gaffelliknande lyftanordning som även 
kallas pikar. 

 
G.M   En samlingsplats där logistiken tar emot gods i form av mattrullar, 
(godsmottagning)      både import och från egen tillverkning. 

 
Homogen  Ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika.  

 
H.L (höglager) En förkortning på höglager som är det största färdigvarulagret på 

logistiken. 
 

Joysticks En anordning i truckar som används för att styra funktioner som 
behöver påverkas i olika riktningar. 

 
Kassett  Syftar i denna studie till större förvaringslådor gjort av metall. 

 
Kvalitet  Definieras i denna studie som yttre värde. 

 
Logistikflöde Definieras i studien som material- och produktionsflöde med 

tillhörande informationsflöde. 
 

Plocktorg  Station med hantering av mattrullar  
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1 Introduktion 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till det valda företaget samt studiens 
ämnesområde och problematik. Vidare presenteras även studiens syfte, 
undersökningsfrågor, avgränsningar och strukturen på rapporten.  

1.1 Företagsbeskrivning 
Tarkett AB är ett företag som är världsledande inom innovativa golvlösningar med över 
120 års erfarenhet och cirka 9000 anställda placerat i över 100 länder runtom i världen. I 
Sverige produceras trägolv respektive plastgolv på fabrikerna i Hanaskog och Ronneby. 
Tarketts 28 fabriker runtom i världen erbjuder ett stort utbud av olika kombinationer 
plastgolv, trägolv, laminatgolv, linoleum, textilgolv, våtrumsgolv och vägg. De erbjuder 
golv och väggar både till hemmiljö och offentlig miljö, till exempelvis sjukhus och skolor. 
Fabriken i Ronneby inriktar sig på marknadssegment för den offentliga miljön och 
tillverkar endast plastmattor och deras signum är att de endast tillverkar mattor som är 
homogena. Fabriken i Ronneby består av tre huvudbyggnader; logistik, Fornanäs och 
Södra. På logistiken sker all lagerhantering och transport, på Fornanäs sker forskning och 
utveckling och på Södra finns produktionen och huvudbyggnaden där inköp och ekonomi 
hanteras. 

Tarketts ambitioner är att på bästa sätt ta fram innovativa produkter med inspirerande 
design och kvalitet för en god trivsel för människan.  Att erbjuda olika golvlösningar för 
högre avkastning på gjorda investeringar är också en viktig affärsidé som står i fokus. 
Visionen de strävar efter är att vara en global ledare inom golvlösningar som genererar 
värde för kunden på ett hållbart sätt (Tarkett 2014). 

Tarkett har gjort det lätt för sina kunder att beställa produkter genom att erbjuda ett brett 
sortiment på över 900 olika material samtidigt som de erbjuder olika beställningsalternativ 
i form av e-handel, telefon och återförsäljare som erbjuder produkter i fysiska affärer.  

Figur 1: Tavla som visar en del av det breda produktsortiment med hjälp av provbitar. 
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För att bidra till ett mer hållbart samhälle arbetar Tarkett AB med ett begrepp som heter 
Balance Choice som är ett miljöarbete grundat utifrån en hållbar produktutveckling men som 
också tar hänsyn till estetiska och ekonomiska faktorer. Syftet med Balance Choice är att ge 
kunden möjligheten till ett medvetet miljöval med hjälp av tydlig information för varje 
produkt. Tarkett har fokuserat på fyra huvudområden som består av naturliga och 
förnyelsebara råvaror, golvmaterial som producerats med låg resursanvändning, golv som bäst 
bidrar till en hälsosam inomhusmiljö samt golv som är lätta att underhålla. Tarkett är 
certifierad för både ISO 9001 och ISO 14001 (Tarkett 2014). 

 
1.1.1 Fabriken, Ronneby 

Figur 2: Visar Tarketts tre huvudbyggnader som är placerade i Ronneby i Blekingelän. I 
figuren ser man att byggnaderna har korta avstånd till varandra. Skalan i figuren är cirka 

1:200 (Tarkett 2014). 

Figur 3: Visar en tydligare bild på logistikbyggnaden (Tarkett 2014). 

Fornanäs 

Logistik 

Södra 
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  Figur 4: Visar logistikbyggnaden sett framifrån. 

1.2 Problemområde 
Tarkett erbjuder olika beställningsalternativ för köp av produkter. Det mest förekomna 
beställningsalternativet som kunden använder sig av utgörs genom elektronisk handel, det vill 
säga kunden gör sitt val via internet och lägger därefter en elektronisk beställning. Fördelen 
med detta är att komma åt hela sortimentet och ha tillgång till ett större utbud än att behöva 
välja bland det mindre utbudet som finns tillgängligt i de fysiska butikerna. Detta resulterar i 
att kunden i de flesta fall får sina produkter levererade hem till dörren. 
 
Eftersom Tarkett är framgångsrika i golvbranschen och har ambitioner att ta fram  innovativa 
produkter med inspirerande design och kvalitet är det viktigt att ge kunden ett bra första 
intryck vid leverans av produkterna. Emballagets betydelse vid kundens köpupplevelse bör 
ses över för att uppnå det kundvärde som eftersträvas. Företaget bör vara säkra på vad det 
yttre emballaget har för uppgift och vad kunden har för förväntningar på det. Om 
beställningsprodukten har ett högt värde resulterar det i att kunden automatiskt skapar en 
högre förväntan på emballaget som omsluter den beställda produkten. Emballaget bör alltså 
representera innehållet i förpackningen men främst företaget som står för produkten eftersom 
det är det första kunden ser vid leverans.  

 
Idag handskas Tarkett både med  reklamationer och returer av olika slag, där en av 
anledningarna är att emballaget är skadat eller har någon form utav defekt. Dock är det inte i 
alla fall som produkten i sig har påverkats av det skadade eller defekta emballaget och därför 
skickar kunden inte alltid tillbaka produkten. Däremot sätter det sina spår i kundupplevelsen 
vid leverans. Tarkett är medveten om den uppkomna kvalitetsbristen på sitt emballage som 
uppstår i det långa flödet som produkterna går igenom dagligen, däremot har det inte funnits 
tid eller resurser till att studera problemet för att förstå hur det uppkommer eller var i flödet 
det uppkommer. Genom att studera problemet och sätta stopp för det kan resultaten bidra till 
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ett mer effektivt arbete på företaget i form av färre reklamationer samtidigt som det stärker 
kundupplevelsen vid leverans och efterlämnar ett bättre intryck av företaget.  
 

1.3 Syfte och undersökningsfrågor 
Syftet med studien är att ur ett ledningsperspektiv identifiera och beskriva kvalitetsproblem 
kopplade till godsemballaget på Tarketts logistikflöde, samt att identifiera orsaker och 
åtgärder för att förbättra kvaliteten på emballaget och skapa ett tilltalande utseende. Det vill 
säga, det ska inte vara skadat material, anteckningar på emballaget, trasiga etiketter eller 
inbuktningar i emballaget etc. Detta för att ge ett bästa intryck till kund vid leverans av 
material samt skapa ett ökat kundvärde. En nulägeskartläggning på godsets flöde ska göras för 
att därefter identifiera och beskriva kvalitetsproblem kopplade till godsets emballage för att i 
sin tur ge förslag på förbättringar som kan implementeras i framtiden. 
 
Nedan presenteras de undersökningsfrågor som utgör en grund för att uppfylla syftet och 
behålla den röda tråden genom studien. 

 
 Hur ser godsets logistiska flöde ut? 

 
 Vilka kvalitetsproblem kopplade till godsets emballage kan identifieras i flödets olika 

områden? 
 

 Varför förekommer kvalitetsproblemen och vilka förekommer mest? 
 

 Hur kan de identifierade kvalitetsproblemen åtgärdas? 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet utgör sista momentet i utbildningen för Civilingenjör inom Industriell 
ekonomi och sträcker sig över vårterminen 2014 med 30 högskolepoäng innehållande en 
skriftlig rapport med tydlig planeringsprocess samt en presentation och opponering. Arbetet 
avgränsas därför till en utförandeperiod på 20 kalenderveckor i vilket författaren tillsammans 
med skola och samarbetsföretag kommer överens om innehållet i arbetet som studenten själv 
ska forma och utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 
arbeta som civilingenjör.  

 
Examensarbetet utförs på Tarkett AB’s logistik som är beläget i Ronneby i Blekinge län. 
Studien kommer enbart göras på logistiken i Ronneby och inte ta hänsyn till hur det fungerar 
på Tarketts andra logistikflöden på fabrikerna som är spritt fördelade runtom i världen. Flödet 
begränsas från lossning godsmottagning av importmaterial samt lossning färdigvara från egen 
tillverkning till och med det att chaufför signerat mottaget material på utlastningsbryggan. 
Under flödet kommer enbart mattrullarnas emballage att studeras, inget annat material.  

 
Eftersom syftet med studien är fokuserat på mattrullarnas emballage avgränsas även flödet på 
ett sådant sätt att studien enbart tar hänsyn till det flöde som involverar mattrullarna och inte 
till exempel en trucks transport under flödet som inte transporterar mattrullar.  
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Studiens definition på kvalitetsproblem har brutits ned till skadade och defekta emballage 
vilket avgränsas på ett sådant sätt att emballaget inte är attraktivt för kunden, det vill säga, en 
defekt kan även betyda att mattrullarna har en dålig omtejpning som inte ger ett tilltalande 
utseende för kunden men det kan också vara att mattrullarna är smutsiga i form av damm eller 
att emballaget rivits upp. Räckvidden för ett kvalitetsproblem kan alltså sträcka sig från bland 
annat dammiga emballage till upprivna emballage.  

 

1.5 Struktur på rapporten 
 

 

 

 

Figur 5: Visar hur rapportens struktur är formad och i vilken ordning de kommer. 

Rapporten har en tydlig struktur med huvudkapitel som i sin tur har brytits ner till delkapitel 
under respektive huvudkapitel. Arbetsprocessen under skrivandets gång har bedrivits på ett 
sådant sätt att det gjorts hopp mellan de olika huvudkapitlena. Rapporten har alltså inte 
skrivits i den ordning som strukturen visar. Strukturen har formats efter insamlad data för att 
ge rapporten en tydlig röd tråd.  

 
Introduktion 
Introduktionen beskriver bakgrunden till examensarbetet och dess syfte. En allmän 
företagsbeskrivning ges samt vilka avgränsningar studien har.  

  
Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras tidigare publicerad teori inom ämnesområdet logistik. Teorikapitlet 
har till avsikt att ge läsaren en teoretisk bakgrund till studiens problemområde. Kapitlets 
innehåll ligger sedan delvis till grund för studiens empiri, analys och slutsats.  
 
Metodkapitel 
Metodkapitlet innehåller forskningssyfte, forskningsansats, undersökningsmetod, 
tillvägagångsätt, datainsamling och analys av metodval. Syftet med kapitlet är att stärka 
examensarbetets reliabilitet och validitet samt ge bakgrund för det tillvägagångsätt som valts.  
 
Empirisk presentation 
Empirin presenterar nuläget på det studerade området genom diverse intervjuer, observationer 
samt interna dokument som företaget tillhandahåller. Syftet är att sammanfatta nuläget, därför 
görs inga slutsatser. 

 
Analys och resultatredovisning 
I analyskapitlet presenteras en analys och resultat över den empiriska nulägeskartläggningen, 
resultat av rotorsaksanalys och förbättringsförslag. 
 
 
 

Introduktion Metod 

Teori Empiri 

Analys 

Slutsats 

Diskussion 
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Slutsats & rekommendationer 
I kapitlet ges det en sammanställning på svaren till undersökningsfrågorna som formulerats i 
introduktionskapitlet. Det ges även en sammanställning på de valda förbättringsförslagen som 
kan komma att implementeras i framtiden.  

 
Diskussion 
I kapitlet diskuteras författarens åsikter om rapporten och hur studien utvecklat sig under den 
givna skrivperioden. Det ges även förslag och åsikter på hur man kan fortsätta studien på det 
valda området.  
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2  Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för det studerade 
området i rapporten. Den beskrivna teorin ligger sedan till grund för rapportens fortsatta 
studier. Inledningsvis diskuteras logistikbegreppets grundläggande definition som följs av en 
fördjupning av materialflöden och avslutas med olika teroretiska metoder och verktyg som 
används vid kvalitet- och förbättringssprojekt.  

2.1 Logistik 
Som kund vill man kunna gå in i en affär och direkt köpa det som önskas och planerats innan 
besöket. Det kan handla om livsmedel i en supermarketaffär, en fåtölj som man sett i en 
möbelaffär eller till och med en tröja från en butik som även kan köpas direkt på internet. 
Som kund handlar det inte bara om efterfrågan om rätt produkt, utan också ett rimligt pris och 
att den ska vara tillgänglig på rätt plats. Jonsson och Mattsson (2011) beskriver begreppet 
logistik som läran om effektiva materialflöden. Författarna menar att det är ett samlingsnamn 
för alla de verksamheter som ser till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid. 
Begreppet logistik syftar även till att olika intressenter ska få ökad ekonomisk vinning och för 
företag uppnås det genom ökad lönsamhet i form av högre intäkter, mindre arbetande kapital 
och mindre kostnader.  

Logistik omfattar en organisations interna och externa flöde av information och material. Med 
intern logistik menas den egna verksamhetens material- och produktionsstyrning. Det  
understryks att effektiv intern logistik uppnås genom att verksamhetens funktioner integreras i 
ett affärssystem som underlättar flödet av information och material.  

”Logistik är en process för att planera, genomföra och styra effektivt, det flöde och lagring av 
råvaror, processlager, färdiga varor, tjänster och relaterad information från 

ursprungsplatsen till konsumtionen (inklusive inkommande, utgående, intern och externa 
rörelser) i syfte att uppfylla kundens krav. ” (Bjornland et al., 2009, s.119). 

2.1.1  Logistiksystemets flöden 
Logistiksystemet kallas ibland för läran om effektiva materialflöden. Materialflöden är dock 
inte det enda flödet som omfattar logistiksystemet. Logistiksystemet består av tre centrala 
flöden som är materialflöden, informationsflöden och monetära betalningsflöden (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  
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Figur 6: Logistiksystemets flöden inom och mellan företag (Jonsson & Matsson, 2011, s.48) 

Materialflöden 
Logistiksystemets primära flöde har traditionellt formats av materialflödet från ursprunglig 
källa till slutlig förbrukare. När det gäller tillverkande företag som producerar produkter 
flödas material i form av råvaror och komponenter in till företaget genom företaget i olika 
steg samt ut från företaget till kund. Ett materialflöde kan också gå åt motsatt håll, det vill 
säga från kund till leverantör, dessa utgörs ofta i form av returer när kunden vill göra en 
reklamation eller återvinna material (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Det fysiska materialflödet, i vilket material transporteras fram och tillbaka, kan kopplas till 
fyra olika systemkomponenter beroende på vilken form av flöde som avses. Förflyttning av 
material kan ske mellan olika anläggningar eller också inom en anläggning. Författarna menar 
att godstransporter avser förflyttning av material mellan anläggningar, till exempel mellan ett 
tillverkande företag och ett centrallager. När det kommer till materialhantering i samband med 
godsmottagning, både in- och ut ur lager och lastning på externa transportmedel avser 
förflyttning i en anläggning. Materialhantering och transporter sker mellan olika former av 
lager, vilka i sin tur också utgör materialflödesrelaterade komponenter. Material som flödar i 
systemet är skyddat av något sorts emballage. Utformningen av emballaget påverkas av 
transporterna, materialhanteringen och lagringen och bör därför väljas med eftertanke. 
Emballaget kan därför också ses som en materialflödesrelaterad komponent i logistiksystemet 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Informationsflödet 
För att ett logistiksystem ska fungera korrekt måste informationsdelning hanteras på rätt sätt, 
vilket är en förutsättning för effektiva materialflöden. Som stöd för planering av logistiska 
flöden är det vanligt att företag använder sig av ERP-system (Enterprise Resource Planning), 
också kallat affärssystem. Ett affärsystem är ett programpaket med integrerade IT-system för 
att ta hand om ett företags informationshantering och tillgodose företagets behov av styrning 
och planering av logistiska flöden (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 Informationsflöde 

Materialflöde 

Monetärt flöde 

Egna företaget 

Leverantör Kund 
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Tillverkande företag är beroende av flera aktörer vid genomförande av en produktion. Med 
flertalet interna och externa aktörer inblandade krävs ett effektivt informationsflöde. 
Informationsspridningen måste organiseras och därför är ett affärssystem att rekommendera 
(Ingemansson, 2012). 

Med hjälp av ett affärsystem kan en hel del information samlas in och registreras i företagets 
system. Exempel på sådan information är inläggning och uttag ur lager, färdigrapportering av 
en tillverkningsorder, identifiering av varor som lastas av från en lastbil, hur många ordrar 
som dagligen kommer in till företaget etc. Användning av en laserskanner som läser av 
streckkoder på ett emballage är exempel på hur sådan identifiering kan effektiviseras med 
avseende på både registreringsfel och arbetstid (SAP, 2014). 

Ingemansson (2012) är noga med att poängtera att ett affärssystem är dock inte full garanti på 
att all information verkligen samlas upp i systemet. Mycket information kan samlas och 
registreras, men det är också upp till aktörerna att registrera den nödvändiga information som 
krävs för alla involverade aktörer. Det är därför upp till företaget att använda ett affärsystem 
som är anpassat för deras krav och behov (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Monetära flödet 
Det monetära flödet kan enkelt beskrivas som ett pengaflöde. Som följd av ett materialflöde 
från leverantör till kund följer ett betalningsflöde som är i motsatt riktning. Betalningen kan 
till exempel ses som en faktura. Sålda produkter eller material som reklameras kan bidra till 
ett betalningsflöde från leverantör till kund i anslutning till fakturakreditering (Jonsson & 
Mattsson, 2011).  

2.2 Materialflödet 
Materialflödet består i stora drag av tre områden; förflyttning, hantering och lagring av varor. 
Materialflödet är ett stort område som innefattar många delmoment och som kan brytas ner 
till viktiga, men mindre områden som har stor betydelse för flödet. Varorna som flödar i 
systemet är i många fall omslutna av emballage och dessa varor som förflyttas och hanteras 
inom logistiksystemets anläggningar benämns materialhantering (Jonsson & Mattsson, 2011). 
I det här delkapitlet ges en grundläggande beskrivning på materialflödets ingående områden.  
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Figur 7: Exempel på materialflöden bestående av förflyttning, hantering och lagring  

(Jonsson & Matsson, 2011, s.67) 

Förflyttningen av olika material sker mellan olika lagringspunkter och hanteringspunkter. 
Sådan hantering kan till exempel vara sortering och ompackning av material. Därför är 
lagringen också en betydande del av det omfattande materialflödet. Författarna har illustrerat 
ett exempel på lager, materialhantering och trasporter i ett materialflöde, enligt figur 7. Förråd 
motsvarar lager av inköpta artiklar och halvfabrikat. Följande kapitel beskriver överväganden 
vid val och utformning av lager, materialhantering, godstransporter och förpackningar 
(Jonsson & Mattsson, 2011). 

2.2.1 Lagring 
Materialflödet sker i vanligaste fall till och från någon form utav lager. Exempel på sådant 
lager kan vara färdigvarulager i ett tillverkande företag, distributionslager, butikslager eller ett 
förråd etc. När ett företag ska utforma ett fysiskt lager strävar de oftast efter att reducera 
lagerhållningskostnader och hanteringskostnader genom att uppnå hög fyllnadsgrad och låga 
driftkostnader. Så stor del som möjligt av lagringsutrymmet bör utnyttjas för lagring dock 
med hänsyn till att inte försvåra hanteringen. Det ska till exempel finnas tillräckligt med 
utrymme för transportgångar. För att undvika onödiga förflyttningar bör lagrets layout 
anpassas till de processer som ska utföras i lagret. Ett exempel på det är att placera 
högfrekventa artiklar så att transportsträckan minimeras, medan lågfrekventa artiklar kan ha 
längre transportsträcka i lagret. Det är också av stor vikt att kunna hitta godset på ett lätt sätt 
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samt komma åt och flytta det, därför placeras högfrekventa artiklar i de lättåtkomliga 
utrymmena (Axsäter, 2006).  

Lagerlayout 
Syftet vid utformning av en lagerlayout är att skapa ett effektivt och välplanerat flöde, 
samtidigt som utnyttjandegraden blir hög. De vanligaste layouterna antingen är anpassade till 
linjärt flöde eller U-format flöde (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Vid linjärt flöde sker godsmottagning och utlastning på motsatta sidor av lagret, därför flödar 
allt gods genom hela lagret. Med ett linjärt flöde transporteras alla varor ungefär lika långt 
vilket i många fall kan ses som onödigt mycket hanteringsarbete men också höga kostnader. 
Däremot är det en fördelaktig layout om få artiklar av stora volymer ska hanteras.  

 

  

 

 

                         a) Lagerlayout med linjärt flöde                        b) Lagerlayout med U-format flöde 

 

Figur 8: Exempel på lagerlayout med linjärt respektive U-format flöde. Skillnaden ses främst 
på hur godsmottagning samt utlastning är placerat över lagerlayouten  

(Jonsson & Mattsson, 2011, s.69). 

Förvaringssystem 
Förvaringssystem kan vara antingen automatiska eller manuella. Jonsson och Mattsson (2011) 
lyfter fram fem förvaringsprinciper som är vanligt förekommande på företag. Den första 
principen är djup-och fristaplig förvaring. Förpackningarna är fritt staplade på djupet och 
ovanpå varandra. Detta gör det svårt att nå de förpackningar som befinner sig längst bak. Den 
andra principen är ställagelager som går ut på att lagra gods på pallar i olika fack. Syftet med 
denna förvaring är att kunna komma åt godset direkt utan hinder. Ett tredje förvaringssystem 
är automatlagring  som kan bestå av en kran som rör sig i transportgångar och lägger in 
respektive plockar ut material från olika fack. Hyllfackslagring är exempel på ett annat 
förvaringssystem som har en form av hyllkonstruktion med små fack och lådor. Denna 
förvaring lämpar sig till mindre gods med låga volymer som tillexempel insatsmaterial eller 
reservdelar. Den femte sista principen kallas för paternosterlager och är mer automatiserad än 
de föregående. Denna typ av förvaring lämpar sig bäst för artiklar i stora volymer som 
lagerhålls i fack i ett lager. Systemet styrs utav en dator och är praktisk för plockning av flera 
olika artiklar. 

Materialhanteringssystem 
Materialhantering omfattar intern hantering och förflyttning av material i en anläggning. 
Materialhanteringssystem kan se olika ut beroende på antalet ställen att hämta och lämna 
gods, hur ofta flödena förekommer, hur långa sträckor som godset ska förflyttas samt vilken 
sorts godstyp som avses.  
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Den mest förekommande hanteringen av materialförflyttning i ett tillverkande företag sker 
med bemannad truck. Anledningen till detta är att truckar har förmågan att lyfta och 
transportera förpackningar och gods, både i stora och mindre volymer. Det finns truckar som 
är av enklare typ men det finns även mer utvecklade truckar som exempelvis har ett eget 
informationssystem inne i hytten. Med hjälp av det informationssystemet kan föraren i 
trucken exempelvis veta exakt vart denne ska förflytta sig i höjd-och sidled för att lasta av 
respektive lasta på. Det kan även vara fördelaktigt att använda automatiserade 
hanteringsystem.  Ett exempel på ett sådant drivet system är conveyorsystemet som mekaniskt 
förflyttar material i lokalen. Materialet förflyttas mellan olika stationer vilket kan göras med 
förslagsvis golvbaserade rullbanor eller takmonterade hängen (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Visar exempel på förekommande trucktyper (Jonsson & Matsson, 2011, s. 77). 

2.3 Emballage 
I ett flöde, inom eller mellan företag, flödar inte bara själva varan som den är. För att uppnå 
en effektiv hantering och lagring och skydda materialet och omgivningen under hantering 
samtidigt kunna identifiera materialet är det inneslutet i någon form utav emballage.  

Tillverkande företag som arbetar med produkter som ska hanteras både intern och extern vet 
att det behövs emballage som klarar av att skydda produkterna utan att öka på tyngden allt för 
mycket och för att tåla de olika påfrestningar som det kan utsättas för. Rätt och anpassat 
emballage säkerställer att produkterna hålls i gott skick från det att dem emballeras till det att 
de kommer fram till slutkund. Idag är det vanligt att företag använder sig av trä-, plast- och  
kartongemballage som håller god kvalitet. Emballaget är inte bara till för att skydda 
produkten och omgivningen, utan också ett sätt för företagen att utnyttja emballagets yta för 
att synliggöra företagets logotyp som marknadsföring. Undermåligt emballage kan leda till 
reklamationer och skapar samtidigt ett dåligt första intryck hos slutkund (Dsv, 2013). 
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2.4 Identifieringssystem 
Identifieringssystem är nödvändigt i tillverkande företag. Att kunna hålla koll och särskilja 
produkter underlättar det dagliga arbetet. Det finns identifieringssystem som automatiskt 
fångar upp data för att informera om produkten. Informationen kan bestå av bland annat 
produktnamn, produktkod, tillverkningsdatum och vilken fabrik produkten kommer ifrån.  

 
Det vanligaste systemet är streckkodssystem för automatisk objektidentifiering. Systemet 
består av streckkoder, som skrivs ut från en skrivare och fästes fast på produkten, och 
streckkodsavläsare som vanligtvis skannas av en laserskanner. De vanligaste 
streckkodstyperna är EAN (european article numbering) och UPC (universal product code) 
(Lumsden, 1990). 

2.5 Metoder inom kvalitet- och förbättringsprojekt 
Det är inte ovanligt att tillverkande företag stöter på problem under logistikflödet. För att 
kunna identifiera problemen och finna en lösning på dem finns en rad verktyg och metoder 
som kan användas. Metoderna har olika syften och hjälper till att ta fram förbättringsförslag 
som löser de identifierade problemen.  

2.5.1 Paretoprincipen 
Pareotiprincipen, som är en empirisk regel kallas ibland även 80/20-regeln. Italienaren, 
Vilfred Pareto observerade i början på 1900-talet att 20 procent av befolkningen ägde 80 
procent av landets tillgångar. Han kom fram till slutsatsen att 20 procent av orsaken ofta står 
för 80 procent av verkan. Principen används vid effektiviseringar i ett företag och är vanligt 
förekommande i form av paretodiagram (Newman, 2006). 

2.5.2 PDCA 
PDCA är en förkortning som betyder Plan, Do, Ceck, Act och är en metod som används inom 
kvalitetsteknik för förbättringsarbeten. Verktyget är format som en cykel med fyra faser. I den 
första fasen identifieras problemet i verksamheten och det planeras även en lösning till det. 
När detta är gjort genomförs lösningen i fas två. I tredje fasen samlas det in data som sedan 
utvärderas för att identifiera effekterna av den lösning som tillämpats och slutligen i den sista 
fasen implementerar och standardiseras lösningen för att åter gå vidare till planeringen för att 
ständigt förbättra processen (Liker, 2009). 
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Figur 10: Visar en modell av PDCA-metoden (RevClick, 2014). 

2.5.3 5 varför 
5 varför är en metod för rotorsaksanalys som är vanligt förekommande i kvalitetsteknik. 
Metoden kan användas för sig eller som ett komplement till andra metoder. Genom att fem 
gånger fråga efter orsaken till varför ett problem har uppstått kan rotorsaken till problemet 
hittas. I vissa fall räcker det med exempelvis tre eller fyra varför för att nå rotorsaken. Det 
beror på hur pass avgränsad problemet är. Genom att sedan eliminera rotorsaken hindrar man 
att problemet återkommer. Det är inte ovanligt att endast symptomer till problem elimineras, 
men det gör ofta att problemet återkommer på liknande eller samma sätt. En nackdel med 
metoden är att 5 varför kan ge flera vägar som leder till olika rotorsaker. Olika personer kan 
finna olika svar till de fem varför frågorna och därmed komma fram till olika slutsatser. 
Däremot är det en snabb och smidig metod som kan användas av de flesta i det vardagliga 
arbetssättet (Modig & Åhlström, 2011).  
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3  Metodkapitel 
I detta kapitel kommer det ges en mer detaljerad beskrivning av problemområdet som ska 
studeras. Därefter kommer val av metoder beskrivas med utgångspunkt från 
forskningsproblemet. Metoderna kommer också att förankras med hjälp av 
vetenskapsteoretiska argument och därefter beskrivs hur genomförandet ska gå till. Kapitlet 
avslutas med en analys som ser över metodvalet.  

3.1 Studiens syfte 
Syftet med studien är att förbättra Tarketts emballage genom att säkerställa att Tarketts 
material som lämnar logistikbyggnaden, på väg till kund, är fritt från synliga kvalitetsdefekter. 
Därav är flödet begränsat för att tydligare kunna förstå var i flödet det sker skador på godsets 
emballage men också hur det sker. För att nå det här målet ska flödet på logistiken observeras 
genom att göra en nulägesbeskrivning på logistiks flöde sett ur en kvalitetssynvinkel som 
skapas med hjälp av insamlad data. Därefter tas det fram förbättringsförslag med hjälp av en 
analys.  

3.2 Forskningsansats 
En forskningsansats kan vara induktiv eller deduktiv, men det kan samtidigt vara både och. 
Med induktiv ansats menas att nya teorier byggs på insamlad data.Vid induktiv ansats utgår 
forskaren från enskilda händelser och samlar därigenom ihop empiri för att sedan dra 
generella slutsatser utan någon som helst teoretisk bakgrund. Teorin kommer istället ifrån de 
erfarenheter man fått under observationerna man har genomfört vid de enskilda händelserna. 
Man använder befintlig teori vid en deduktiv ansats för att kunna bygga upp en frågeställning 
eller hypotes som man sedan kan testa vid en verklig händelse eller situation. Hypotesen kan i 
sin tur sedan bekräftas eller förkastas (Ghauri & Gronhaug, 2010). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 11: Figuren visar hur induktiv och deduktiv ansats förhåller sig till teori och 
verklighet. 

 
Studien som ska göras på Tarkett AB’s logistik kommer att ha en kombination av deduktiv 
och induktiv ansats, det vill säga en abduktiv ansats. Detta eftersom att studien kommer att 
utgå från teorier för att förstärka kunskapen inom exempelvis områden som logistikbegrepp 
och materialhantering. Därefter kommer empirisk data samlas in genom flertal observationer 
ifrån logistikflödet på lagret. När detta är gjort kommer teori och empiri jämföras men också 
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komplettera varandra för att ge en bra analys. Detta kommer bli grunden för vidare analys om 
hur flödet bör effektiviseras och vilka åtgärder som ska tas och implementeras. 

3.3 Undersökningsmetod 
Det finns två olika sorters undersökningsmetoder som en studie kan använda sig av, nämligen 
en kvalitativ eller en kvantitativ undersökningsmetod. Undersökningsmetoderna skiljer sig åt 
och vilken metod som ska användas beror helt på vad målet med undersökningen är. Det är 
dock inget som säger att man inte kan använda sig av båda metoderna, det går lika bra att 
kombinera de och använda dem parallellt med varandra (Saunders et al., 2009). 

Den kvalitativa undersökningen innebär i regel en mängd insamlad information från ett fåtal 
källor som inte kan bli analyserade matematiskt. Men som istället används till att erhålla en 
grundligare förståelse inom ett område. Anledningen till att det inte kan analyseras 
matematiskt beror på att man vill skapa en förståelse kring området, snarare än att förklara 
den faktiska situationen. Informationen som man får genom denna sortens undersökning sker 
oftast under ostrukturerade former. Man planerar inte i detalj hur man ska få tillgång till 
informationen. Det är vanligt med djupintervjuer, där forskaren inte använder sig av färdiga 
intervjufrågor utan istället ställer mer öppna och generella frågor för att gå runt detaljfrågorna 
och få fram svar som undersökningsobjektet medvetet annars kanske inte skulle berättat. När 
det gäller den kvantitativa undersökningen kan den insamlade informationen i många fall 
analyseras med hjälp av matematik och statistik. Här är forskaren mer intresserad av en liten 
mängd information men från många källor, för att få en bredare bild. I den kvalitativa 
undersökningen skedde insamlingen av information under ostrukturerade former, men här 
sker den strukturerat. Ett exempel på en sorts form är frågeenkäter med givna svarsalternativ. 
Forskaren ska främst observera på håll och inte vara delaktig i det som studeras (Holme & 
Solvang, 1997). 

Eftersom denna studie har ett utforskande syfte, det vill säga en studie som kräver djupare 
förståelse och där ett problem söks, är en kvalitativ forskningsmetod lämplig. Ett annat 
argument för det är att studien kommer starta med ett brett fokus för att sedan smalnas av allt 
eftersom. Det anses vara en lämplig metod om man inte har mycket kunskap om det aktuella 
läget, och det är också därför det bland annat ska göras observationer (Sekaran, 2000). Vidare 
kommer det undersökas vad orsaken till de existerande problemen är och skapa en djupare 
förståelse kring detta. Sammanfattningsvis kommer därför den kvalitativa forskningsmetoden 
användas. 

3.4 Tillvägagångsätt 
En forskning kan ske på olika sätt, nämligen genom experiment, arkivstudie, enkätstudie, 
historisk analys och fallstudie (Yin, 1994). De olika sätten har i sin tur olika karaktäristiska 
drag som definierar just de sätten. De karaktäristiska dragen beskriver vilket tillvägagångsätt 
som är lämplig beroende på studiens formulering av forskningssyfte, om det krävs att man har 
kontroll över händelseförloppet och om studien fokuserar på samtida händelser eller inte.  
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Tillvägagångsätt Typ av 

forskningssyfte 

Kontroll över 

händelseförloppet? 

Samtida 

händelser? 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Arkivstudie Hur, varför  Nej Ja/Nej 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja 

Historisk analys Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

 
Tabell 1: Tabellen visar de olika sorters tillvägagångsätten och dess karaktäristiska drag. 

 
Studiens syfte är att på plats på företaget Tarkett AB observera hur logistikflödet på lagret är 
samt hitta åtgärder som kan förbättra flödet ur kvalitetssynpunkt. Studien syftar till att 
identifiera problem som är kopplat till godsets emballage, vilket inte kräver kontroll över 
händelseförloppet och att studien fokuserar på samtida händelser. Därför är en fallstudie ett 
bra tillvägagångsätt för denna studie. En fallstudie definieras som en metod att utföra 
forskning genom en empirisk undersökning (Yin, 1994). I fallstudien kommer det att göras 
flera observationer av flödet men också flertal intervjuer med de involverade personerna som 
jobbar på logistiklagret. Studiens processflöde kommer främst bestå av tre steg: 

 

 

               

Figur 12: Figuren visar studiens tre processflöde i den ordning de förekommer i rapporten. 

3.5 Datainsamling 
För att kunna utföra studien och undersöka det sökta problemet måste specifik data insamlas 
och användas främst som grundunderlag. Ghauri och Gronhaug (2010) menar att det finns två 
typer av data:  

- Primär data: är data som samlas in specifikt för det valda forskningsområdet baserat 
på vad syftet med studien är. De mest förekomna metoderna för primär data är 
observationer, intervjuer och olika sorters enkätstudier. Enligt Saunders et al. (2009) 
finns det två olika sorters observationer; deltagande observation och strukturerad 
observation. Skillnaden mellan de två är att deltagande observation är kvalitativ och 
målet är att förklara människors agerande, till skillnad från den strukturerade 
observationen som är mer kvantitativ och syftar efter att beräkna hur ofta de nämnda 
aktiviteterna förekommer. 
 

- Sekundär data: skiljer sig från primär data eftersom det är data som redan finns 
tillgänglig. Sekundär data förekommer bland annat i dokument så som 

Empiri Analys Slutsats 
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mötesanteckningar, hemsidor, rapporter, journaler med mera. Det kan också 
förekomma som enkäter, som genomförts tidigare i form av frågeformulär som redan 
har ställts och blivit besvarad med någon form av slutsats. Den tredje formen som 
sekundär data kan förekomma i är multipla källor som ofta ses som en kombination 
av både dokumentär-och enkätbaserad data.  

Datainsamlingen för denna sortens studie består både av primär och sekundär data. Sekundär 
data kommer användas för att förstå viktiga begrepp inom studiens forskningsområde för att 
få en stabil teoretisk bakgrund, men också genom att ta del av företagets interna dokument 
som kommer att tillhandahållas för att lättare bli insatt i problemområdet, då de har dokument 
och diverse ritningar som beskriver hur flödet ser ut på ett ungefär i dagsläget, samt vad olika 
interna begrepp betyder etc. Litteraturstudien kommer att genomföras genom sökningar i 
olika artikeldatabaser och böcker kommer att sökas på biblioteket på Blekinge Tekniska 
Högskola men också på stadsbiblioteket i Karlskrona. Sökorden som kommer att användas 
både för litteraturstudien och böckerna kommer variera och sökas på både svenska och 
engelska. 

Den största datainsamlingen kommer dock ske genom primär datainsamling, i form av 
observationer och intervjuer. Intervjuerna kommer till viss del att planeras tillsammans med 
handledaren på företaget, för att få en så strukturerad intervju i början av studien, för att få ut 
så mycket information som möjligt på ett effektivt sätt. Respondenterna kommer alltså att 
väljas ut med eftertanke eftersom de är olika insatta i olika delar av flödet och hanteringen. De 
anställda har olika roller, därför är det viktigt att gå igenom vad syftet med intervjun är för att 
på så sätt intervjua rätt person/personer. Personer med både breda och smala 
kompetensområden kommer att intervjuas, för att få en komplett bild av hur situationen ser ut, 
med hänsyn till olika perspektiv, detta för att få både en övergripande bild men samtidigt en 
specifik bild i vilket de sedan kompletterar varandra. Intervjuerna kommer att spelas in för att 
säkerställa kvaliteten på data som samlas in, och för att inte glömma något som kommer att 
sägas under intervjun. Däremot kommer inte intervjufrågorna att planeras, utan anpassas efter 
situationen och låta de komma naturligt. Som komplettering till de strukturerade intervjuerna 
kommer det även ske slumpmässiga oplanerade intervjuer under tiden det utförs 
observationer. Detta för att komplettera observationerna om något skulle vara oklart. Dessa 
frågor/intervjuer som kommer att ställas till personalen, kommer heller inte planeras eller 
förberedas. Genom att ställa ostrukturerade frågor kan osökt information tilldelas som kan 
användas på ett lämpligt sätt. Oftast vet inte observatören själv eller personalen vad som 
efterfrågas och därför kan kompletterande information vara av stor nytta.  

Primär data kommer också att samlas in genom observationer, både deltagande- och 
strukturerade. Tillsammans med min handledare kommer det göras en strukturerad 
observation i form av en eller två guidade rundturer på lagret, för att observera flödet 
tillsammans med en erfaren anställd. Detta görs främst för att få en lärande grund och 
förståelse i ett tidigt skede. Därefter kommer det göras deltagande observationer, där jag 
kommer att få stå med på de olika stationerna i lagret för att vara med och se vad det är som 
händer och verkligen bli en del av flödet. När jag har fått en stabil grund att utgå ifrån 
kommer jag på egen hand, observera flödets olika områden för att komplettera den kunskapen 
jag fått genom de strukturerade rundturerna.  
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3.6 Analys av metodval 
Med hjälp av de valda metoderna har författaren förmåga att kunna undersöka det valda 
forskningsområdet. 

En studies tillförlitlighet handlar egentligen om två saker; reliabilitet och validitet. Med 
reliabilitet menas att resultatet ska vara detsamma vid mätningar som upprepas, samt att det 
ska vara oberoende av vem som utför testet. Om fallet inte är så, saknar studien trovärdighet. 
Med validitet menas att man mäter det som är relevant att mäta i studien. Hög validitet och 
reliabilitet bör eftersträvas i en studie (Ghauri & Gronhaug, 2010). 

 
Denna sortens studie är en inom fallet analys, eftersom det utförs genom att jämföra 
upptäckter i en fallstudie med den teoretiska referensram som tagits fram (Saunders et al., 
2009). Det kan göras genom att jämföra den valda fallstudien direkt mot valda modeller och 
koncept. Som beskrivits kommer den undersökande först och främst göra en litteraturstudie, 
baserad på artiklar och böcker ifrån trovärdiga databaser för att skapa reliabilitet och uppnå 
tillförlitlighet. Vid en kvalitativ ansats är intervjuer en vanlig metod och eftersom att det även 
är aktuellt i denna studie är det viktigt att faktiskt kritisera metoden något med hänsyn till 
reliabiliteten eftersom respondenternas svar kan tolkas annorlunda gentemot det som faktiskt 
menas. Däremot skapas högre reliabilitet på grund av valet att spela in intervjuerna eftersom 
det i sin tur medför en bra validitet. Tredje metoden som består av observationer kan också 
kritiseras något eftersom att data då baseras på empiriska observationer och på vad den 
undersökande ser med sina ögon och hur denne tolkar det. Detta förstärker även Ghauri och 
Gronhaug (2010) som en nackdel i det induktiva tillvägagångsättet. Generellt sätt kan det 
finnas olika anledningar till varför det kan uppstå konsekvenser på grund av det valda 
metodvalet. Intervjufrågorna kan sakna anknytning till forskningsproblemet, frågorna är för 
få, frågorna är för öppna och/eller detaljerade, respondenterna kan vara partiska eller otydliga 
eller så kan den insamlade datan tolkas helt fel av den undersökande, och detta understryker 
även Saunders et al. (2009). Att den undersökande dessutom endast studerar ett område i hela 
logistikflödet kan också vara en anledning till att det brister i reliabilitet och validitet eftersom 
att det undersökta problemet inte enbart behöver uppstå i det fallet som undersöks. Problemen 
kan påbörjas i ett tidigare led innan det avgränsade flödet som undersöks. 
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4  Empirisk presentation 
I följande kapitel presenteras de fakta och resultat som har framkommit under observationer 
och intervjuarbete. Syftet med kapitlet är att kartlägga hur det ser ut på logistiken idag samt 
vilka kvalitetsproblem som uppkommer. En nulägeskartläggning över logistikflödet har tagits 
fram med hjälp av observationer och intervjuer, följt av identifierade skador och defekter som 
i sin tur stämts av med logistikpersonalens åsikter. Avslutningsvis har en kompletterande 
statistisk mätning gjorts i syfte att redovisa mängden skadade och defekta emballage i 
relation till logistiks olika delområden. Rapportens två första undersökningsfrågor besvaras i 
det här kapitlet.  

4.1 Informationsflöde 
Tarkett använder sig av affärsystemet SAP som står för Systems, Applications and Products 
in Data Processing. Affärsystemet har använts sedan 2004 och erbjuder kraftfulla funktioner 
för att förbättra insynen av informationen på Tarkett. SAP tillgodoser företagets behov av 
styrning och administration som innehåller moduler för bland annat orderbehandling, 
redovisning, resursplanering etc (SAP, 2014). Affärssystemet används över hela företaget, det 
vill säga av alla avdelningar. Logistiks olika områden använder SAP genom datorer och 
skärmar av olika slag som sitter monterade på olika ställen i lokalen men också inne i 
truckarna så att även truckförarna på ett smidigt sätt kan ta del av informationen. På dessa 
skärmar visas nödvändig information som krävs för att arbetet ska fortlöpa. Utöver SAP 
används ett system för informationsdelning med hjälp av samlingsplatser med stora 
whiteboard-tavlor.  På logistiken finns olika teamledare som är ansvariga för varsitt område 
och dessa träffas varje morgon tillsammans med logistikchefen för ett kort möte för att 
diskutera och framföra det som skett dagen innan, under skiften som varit och hur kommande 
dag förväntas bli. Sedan är det upp till teamledarna att förmedla den informationen vidare till 
sina medarbetare och implementera eventuella ändringar. För varje dag uppdateras 
informationen på whiteboard-tavlan för att kunna gå tillbaka och ta del av informationen 
under dagen. Informationen mellan de olika avdelningarna sker via telefon, mejl, direkt 
kontakt eller SAP.  

4.2 Nulägeskartläggning över logistikflödet 
I detta delkapitel ges det en nulägeskartläggning på Tarketts logistikavdelning i vilket flödet 
kommer beskrivas i form av uppdelning av olika områden som ingår i logistikflödet. För varje 
område ges en generell beskrivning för att lättare förstå hur flödet fungerar. Informationen har 
erhållits genom flertal observationer, interna dokument och intervjuer på företaget. 

Flödesschema logistik 
Logistiklokalen på Tarkett är stor och omfattar många olika områden. Figur 13 visar hur 
lokalen är uppbyggd. Flödet som mattrullarna ingår i är markerade nedan och motsvarar 
sammanfattningsvis: godsmottagning (import och egen tillverkning), plocktorg och höglager, 
kap samt utlastning. 
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Figur 13: Övergripande bild över logistiks layout med markerade områden som mattrullarna 
passerar i flödet. Flödet är uppdelat i godsmottagning import, godsmottagning egen 

tillverkning, plocktorg och höglager, kap och utlastning (Tarkett 2014). 

Som figur 13 visar är godsmottagningen placerad från två olika håll, dessa i sin tur motsvarar 
godsmottagning import som levererar gods från olika länder och godsmottagning färdigvara 
som levererar gods direkt från den egna produktionen i Ronneby (Södra). Godset, som består 
av mattrullar, passerar olika områden i flödet. Alla mattrullar ska lastas av och hanteras vid 
plocktorget för att sedan placeras i höglagret. Vid en del ordrar har kunden begärt 
speciallängder på sin beställning, dessa mattrullar förs då till området som kallas för kap för 
att behandlas och kapas till önskad längd. Det är därför inte alla mattrullar som hanteras i det 
området. Nedan ges beskrivning för respektive område.  

4.2.1 Godsmottagning – Import 
2 personer ansvarar för området och uppgifterna. 

Avlastning 

På godsmottagning import kommer det normalt 2-3 bilar om dagen som lämnar gods. 
Schemat för bilarna kan nås genom en kalender som ligger i en gemensam mapp på Tarketts 
datorer som alla anställda har tillgång till. 

Det kommer vanligtvis 3 bilar om dagen klockan 06:00, 10:00 och 14:00, med undantag för: 

 Måndagar: 2 bilar (10:00 och 14:00) 
 Fredagar: 2 bilar (08:00 och 11:00) 

G.M import 
G.M import 

Utlastning 
G.M färdigvara  

Kap (4m + 2m) Höglager 

Plocktorg 
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Det kommer regelbunden last ifrån följande leverantörer: 

 Narni (Italien) 
 Konz (Tyskland) 
 Clervaux (Luxemburg) 
 Sedan (Frankrike) 

Lasten kan innehålla 2-meters rullar, men även 3- och 4metersrullar. Ibland är det blandat. 
Cirka 20 % av allt gods kommer ifrån import. 

Lastningen är likartad i varje bil, där rullarna ligger ner och är staplade på varandra. 
Chaufförerna jobbar i olika tempo. Och deras uppgift är att hämta lastbilen med godset, köra 
till godsmottagningen, ta bort skynket samt eventuella träplankor/brädor som skyddar rullarna 
från att trilla ut. Lastbilen får ta en del i taget och sedan köra fram bilen en bit så att nästa 
område kan tas omhand, tills allt gods är avlastat av Tarketts godsmottagning. En person från 
godsmottagning import ansvarar för avlastningen och den andra för pallsättningen. Eftersom 
de jobbar i grupp om två kan de skifta för att få variation.  

Personen lastar av rullarna från lastbilen med hjälp av en gaffeltruck som har två långa pikar 
som körs in i rullarna för att dra ut dem och sätta dem på rätt ställe. Normalt sätt tar trucken 
två rullar, men för att det ska gå snabbare och vara mer effektivt tar de om möjligt tre rullar, 
varav en ligger på de andra två. En riskfaktor som uppstår vid lossning av godset är att 
personen som kör trucken råkar missa piken och komma åt en vass kant vid nerläggning i 
kassetter. Pikarna är inte heller riktigt stabila i rullen vilket medför att rullen hänger löst och i 
värsta fall åker av och skadas av ett hårt fall eller kommer åt vassa kanter. Avlastningen får 
enligt kontrakt ta två timmar men beroende på chaufför kan det variera från 45 min upp till 
två timmar. Det kan därför bli en del väntetid för personen som ska lasta av, under tiden som 
chauffören förbereder avlastningen. 

Rullarna kan ha olika emballage beroende på var de kommer ifrån. Det kan variera mellan 
brunt papper, tunn och hal genomskinlig plast eller också vanlig vit plast. Beroende på vilket 
emballage rullarna har blir därför det önskade skyddet också varierande med tanke på 
kvaliteten. Är en rulle till exempel skyddad av vit plast, syns smutsen som bildas på rullen 
mycket tydligare. 

Vid avlastningen sker det ingen direkt kontakt och det förs ingen konversation mellan 
chauffören och personalen från godsmottagning. Chaufförens jobb är att göra det möjligt för 
godsmottagning att lasta av och när det väl är gjort skriver chauffören på papper och likaså 
godsmottagning eftersom att de tagit emot godset. Det görs ingen kvalitetskontroll på lasten 
som ska lämnas till godsmottagning. Skulle det till exempel visa sig att en rulle är allvarligt 
skadad tas det omhand  i ett senare skede – och inte direkt vid avlastningen vilket är första 
momentet i flödet. Eftersom rullarna transporteras under en längre sträcka kan ett felaktigt 
inlastningssystem påverka rullarna under färden. Ett exempel på det kan vara att en rulle som 
ligger under alla andra hamnat på ett smutsigt eller vasst ställe, och på grund av all tryck från 
ovan rullar kan det skapa defekter.  
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Pallsättning 

När rullarna lastats av läggs de på ett särskilt bord som kör ner rullarna för pallsättning. 
Rullarna ligger jämsides bredvid varandra och hanteras en och en. Om rullarna är av olika 
storlek blandas de aldrig och pallsätts aldrig tillsammans. 3-meters och 4-meters läggs i en 
särskild kassett för att hanteras separat. Likaså gäller det för resterande rullar om bordet 
hunnit bli fullt med rullar, då läggs de avlastade rullarna i kassetter tills det får plats fler rullar 
på bordet.  

Beroende på storlek får det plats olika många rullar på varje pall. Normalt sett får det plats 
åtta rullar på en pall om det är 2-meter. Annars är det också vanligt med sex stycken rullar på 
en pall om omkretsen är något  tjockare. Rullarna staplas på pallarna ståendes med en kedja 
som håller dem på plats. Pallarna är i dåligt skick då de är rostiga och på så sätt kan lämna 
avtryck efter sig. Även kedjorna som de hålls ihop av är i dåligt skick då även de är rostiga. 
Säkerheten i den här metoden bör även ifrågasättas då rullarna endast hålls ihop av den här 
kedjan. Pallarna som  rullarna står på sägs dock vara hållbara och tåliga, med undantag av 
rostfärgen. Under pallarna sitter det ett trälager som däremot får bytas ut då och då, eftersom 
det slits.  

Under hanteringen sker det inte några nya skador/defekter på rullarna men det kan hända att 
rullarna stöter i en vass kant på ställningen som sitter på pallen. Detta sker dock sällan enligt 
personen som arbetar med pallsättningen. De vanligaste defekterna är att rullarna utsätts för 
ännu mer damm och/eller rostskador, eftersom pallställningen är rostig. Skulle det vara något 
som  saknas på rullarna kan det också hända att det istället skrivs direkt på rullen för att 
informera nästkommande steg i flödet. Vid pallsättningen noterades det även att personen som 
pallsätter hjälper till med foten för att få rullen att stå stadigt innan denne spänner fast kedjan. 
Eftersom  lokalen är smutsig och dammig kan fotavtryck lämna smutsiga märken på rullen.  

När alla rullar pallsatts står de i ett led efter varandra några meter bort från 
pallsättningsområdet. Dessa scannas sedan av med hjälp av en trådlös scanner som läser av 
pallnumret med mera som står på etiketterna. När alla rullar scannats körs de ut till bryggan 
för att sedan köras till höglagret. Pallarna kan bli ståendes under en längre tid innan de körs ut 
till höglagret på grund av platsbrist och/eller tidsbrist. Pallar från den egna tillverkningen ska 
också köras ut till höglagret och därför kan det krocka med importpallarna och bidra till 
platsbrist. När pallarna står på bryggan har godsmottagning inte längre ansvaret för dem.  

Exempel på skador/defekter som observerats under avlastning och pallsättning på 
godsmottagning import är följande:  

 Smuts på rullar 
 Hål i emballagen 
 Textmärken (tuschpenna eller bläck) 
 Skadade förpackningar i form av hoptryckning ovan och under rulle 
 Blöta/fuktiga emballage 
 Etiketter med oklart syfte 
 Grovt skadat emballage som påverkt mattrullens första lager 
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4.2.2 Godsmottagning – egen tillverkning 
 
Avlastning 

 
Vid transport av de nyproducerade rullarna från produktion till logistik används antingen 
lastbil eller större truck med släp. Vid transporten får cirka 20 pallar plats i lastbilen, och på 
varje pall får det plats åtta rullar. Totalt blir det 160 stycken mattrullar som transporteras vid 
varje tillfälle om det är full last. Alla inleveranser från Tarketts egen tillverkning sker till 
logistikens brygga i mitten, den terminal som är belägen strax utanför den plats där 
mattpallarna ska hanteras inne i lagret.  

Det är Tarketts egen personal som kör lastbilen till logistik samt ansvarar för att lasta av 
pallarna.  

Pallarna lastas ut ur lastbilen/släpet med hjälp av truckar som sätter pallarna på ett rullband 
som är stationerad vid bryggan som används för avlastningen. Rullbandet leder in till en 
inbana till lagerlokalen där pallarna rullar in till en hanteringsplattform där mattorna hanteras 
innan de körs ut till höglagret. I det här steget är det både pallar från den egna tillverkningen 
men också pallar från godsmottagning import som rullas in på rullbandet till lagerlokalen.  

I det här steget är det Tarketts egna personal som ansvarar för avlastning och inlastning till 
hanteringsplattformen. Det finns inga rutiner som säger att mattrullarna måste kollas innan de 
lastas in på hanteringsplattformen. Det finns alltså en risk att skadade/defekta rullar lätt 
slinker iväg till nästa delområde i flödet.  

Exempel på skador/defekter som observerats under godsmottagning egen tillverkning är 
följande: 

 Smuts på rullar 
 Textmärken (tushpenna eller bläck) 
 Upprivet emballage 

 

4.2.3 Plocktorg och höglager 
Hanteringen inne i höglagret som är anknutet till plocktorget görs med hjälp av truckar med 
vardera en förare. Trucken, som också kallas gaffeltruck, är lättkörd då den körs med hjälp av 
spår i gångarna i höglagret. Annars är det chauffören som styr trucken med hjälp av joysticks. 
I varje truck finns det också tre olika displayer där två av dem visar omgivningen runt trucken 
så att chauffören ska kunna se vad som rör sig runt trucken samt vart trucken exakt är 
placerad, utan att behöva vrida på huvudet och orsaka ergonomiska problem. Den sista 
displayen visar affärssystemet SAP som tillhandahåller chauffören med information om 
pallarna som ska hanteras. Här kan även chauffören smidigt uppdatera informationen, när 
denne till exempel har lämnat en pall på rätt plats för att informera om att den är 
färdighanterad.  
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Avlastningsbana: 

Pallarna från  import och Tarketts egen tillverkning samlas upp på bryggan utomhus för att 
hanteras och scannas. De åker sedan in pall för pall inomhus på en inbana till lagret. När de är 
scannade och registrerade åker de ut på pallar på en utbana till höglagret som truckarna sedan 
plockar och sätter på rätt ställe i höglagret. Dessa pallar är nu redo för att hanteras och skickas 
till plockstationen för rätt hantering. Det kommer in pallar med jämna mellanrum. Ibland är 
det så många pallar att de blir ståendes utomhus på bryggan eller precis innanför där det finns 
plats, tills de hanteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Figuren visar enkelt ritat hur avlastningsbanan ser ut med markeringar på 
inbana, i vilket pallar från egen tillverkning och import förs in samt en utbana med 

färdighanterade pallar som ska lastas ut (Tarkett 2014). 

Tomma pallar skickas tillbaka på rullbandet och efter utlastning sätter trucken de tomma 
pallarna i lastbilens tomma lastutrymme som ska åka tillbaka till produktionen och 
återanvändas.  

In och ut banor: 

Plocktorget består av tre olika stationer där varje station har två inbanor och en utbana. Med 
inbana menas banor med pallar som ska in till plockstationen för hantering och med utbana 
menas bana med returpallar som ska till höglagret.  

Station 1: Inbana 11 och inbana 12 

Station 2: Inbana 21 och inbana 22 

Station 3: Inbana 31 och inbana 33 

 Vid cirkeln hanteras de 
innan de körs ut till H.L 

Utbana med färdig -
hanterade pallar 

Inbana från bryggan 
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Figur 15: Figuren visar en bild över plockstationens olika in- och utbanor med truckar som 
plockar pallar för hantering och/eller placering i höglager (Tarkett 2014). 

Vart den specifika pallen ska ställas bestäms av ett system kallat Warehouse som är en del av 
SAP. Med hjälp av displayen i trucken får chauffören reda på vart pallarna ska placeras. 
Gångarna i höglagret är ordnade i bokstavsordning för att det ska vara indelat i olika nivåer 
beroende av hur attraktiva typer av mattor det är. Om det är mattor av stor åtgång placeras de 
närmast lagerhållningens samlingsplats, där de hämtats från början. Lagret är ett 
hyllställagelager med höga ställningar. Det är därför det används specialbeställda truckar för 
att klara lyfta tillräckligt högt och deras gräns för lyfthöjden går nästan precis vid den 
minimala gränsen de måste klara Det finns olika scenarion som kan uppstå: 

1. Chaufför blir ombedd att hämta pall från utbana: på displayen står det tydligt vilken 
utbana det är eller också kan chauffören ta en utbana som ser full ut, och därefter 
anger chauffören pallnummer som står på pallen som ska hämtas, samt hur många 
rullar det står på pallen. När detta är gjort tar SAP fram rätt information om vart pallen 
ska placeras. Displayen visar då vilken ingång samt vilken våning och om det är till 
vänster eller höger sida som pallen ska sättas.  
 
Det finns sammanlagt fyra våningar och för att ta sig upp till rätt våning är trucken 
byggd på ett sätt som kan höjas eller sänkas. Dessa truckar är relativt nya på Tarkett 
och har använts i cirka 1 år. Tidigare hade de inte höj- och sänkbara truckar, utan 
chauffören fick titta upp för att hitta rätt våning. Detta ansågs inte vara ergonomiskt 
och byttes därför ut.  
 

2. Chaufför blir ombedd att hämta pall från höglager: displayen visar då från vilken gång 
samt vilken våning och om det är till vänster eller höger. Displayen visar också till 
vilken inbana den ska till för hantering. 

Pallar 
In- och utbanor 
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Figur 16: Figuren visar en bild över en del av logistiks höglager  

SAP uppdateras kontinuerligt och när ett uppdrag är slutfört kommer nästa upp direkt. 
Chauffören måste vara uppmärksam på det som står på displayen för att placera rätt pall till 
rätt plats.  

                                                 Höglager 

     

                                   Utbana    

            Inbana   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Visar en del av plocktorget i relation till höglagret. Figuren visar en utbana med 
pallar som ska hanteras och de pallar som är färdighanterade placeras i den mindre banan 

med beteckning kundpallar. När banan är full med pallar, körs de vidare på den vågräta 
banan med beteckning bana för kundpallar (Tarkett 2014). 

Kundpallar 

Bana med kundpallar 
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När pallar kommer in till plocktorget från inbana plockas de rullar av som ska till kund och 
sätts på en pall (banan i mitten), returpall med resterande rullar hanteras och sätts på utbanan 
igen för att köras ut till höglagret. När kundpallen är klar förs pallen ut en bit och körs vidare 
för att åka ut till kund.  

Omplacering: 

Pallarna som ska skickas ut till kund, som Warehouse systemet har valt ut, består ofta av åtta 
stycken rullar, men det är dock inte alltid fallet, eftersom storleken på rullarna kan variera 
beroende på var de kommer ifrån. Vid utleverans krävs det oftast omplacering av mattorna. 
En anledning till detta är att inte pallen alltid innehåller åtta stycken rullar utan färre antal. En 
annan anledning kan vara att inte alla rullar på pallen ska till samma terminal eller levereras ut 
vid det tillfället.  

Vid omplacering av rullarna börjar personalen med att sätta på en sista etikett, som skrivs ut 
automatiskt av en skrivare som är styrd av informationssystemet SAP. Det är alltså 
sammanlagt två etiketter på rullarna varav den första klistras på i produktionen innan de 
transporteras till logistiken. På den finns information om själva rullen, bland annat; 
produktnamn, produktkod, längd, vikt, bredd och datum. På den andra etiketten som klistras 
på i sista hanteringen finns det namn på beställaren, vilket land den ska transporteras till, 
terminal den ska till, eventuell vidare leverans, utleveransdatum, artikelkod, artikelnamn, 
ordernummer och batchnummer.  

Den sistnämnda etiketten klistras på vid det andra delmomentet av hanteringen när rullen ska 
göras iordning för leverans vidare ut till kund. Personalen behöver kontrollera var mattorna 
ska levereras för att avgöra på vilken typ av pall de ska ställas om de inte redan står rätt. 

Exempel: Om de ska levereras till distributionscentral i Växjö ska de stå på grå ställningar 
även om de endast ska ut till terminalen för att sedan lastas av från ställningen och paketeras 
på annat sätt i lastbilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18: Figuren visar en mattrulle från logistik med två etiketter innehållande nödvändig 
information om rullen för vidare hantering. 
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Information till personalen som är vid plockstationen och som ska omdirigera rullarna på 
olika pallar, samla ihop beställningar och skicka till utleverans sker genom datorskärmar och 
scanningsdosa. Det kommer fram antal och vilka rullar som ska sättas ihop. Rullarna 
kombineras när det är fler rullar som inte använts vid utleverans och som ska tillbaka till 
höglagret, för att utnyttja lagerplats. Ibland anses det inte ultimat att sätta dit nya rullar, till 
exempel om det är sex stycken rullar av samma sort och två lediga rullplatser. Om det vid 
senare tillfälle behövs exakt sex stycken av den rullen måste sedan de två extra rullarna som 
satts dit hanteras, kombineras med nya rullar och sedan åka tillbaka till höglagret igen. Man 
försöker kombinera i hög grad för att spara lagerplats och särskilt vid hög fyllnadsgrad av 
lagret. Minimum antal att skicka in till höglagret är sex stycken rullar på en pall.  

De färdiga pallarna som ska till utleverans placeras på rad en bit bort från plocktorget, där de 
samlas upp för att sedan köras ut till bryggan för vidare distribution.  

Exempel på skador/defekter som observerats under plockstation och höglager är 
följande: 

 Textmärken (tushpenna eller bläck) 
 Upprivet/hål i emballage 
 Permanenta märken och avtryck 
 Smuts på emballage 
 Etiketter med oklart syfte 
 Skadade emballage i form av hoptryckning ovan och under rulle 

4.2.4 Kap 
Kunder som beställer mattrullar kan genom önskemål önska speciella mått på mattrullarna de 
beställer. Dessa mattrullar som kommer in till logistik och som transporteras genom flödet, 
kan därför komma att hamna på kapavdelningen i lagret. 

Kapet får in mattrullar från två håll: 

1. Import (3 och/ eller 4 meters) 
2. Höglager + import (2 meters) 

Import 
Från det första hållet är det 3 meters och/eller 4 meters rullar som kommer in från 
godsmottagning import. Kap för dessa matrullar görs under dagtid. Beroende på hur stort 
antal det är som ska kapas skapas ett schema för dagen. Mattrullarna som kommer in från 
godsmottagningen hanteras på ett sådant sätt så de först placeras i hyllfack på lagret och 
därefter plockas de som ska kapas och läggs i ett särskilt ställ på kapområdet varefter de rullar 
ner på bandet för vidare hantering och kap. 
 
Höglager + importlager 
Från det andra hållet är det 2 meters rullar som kommer från höglagret och/eller import lager. 
Eftersom majoriteten av kaphantering består av 2 meters rullar förekommer det 2 skift med 
tiderna 06:00-14:00 samt 14:00-ca 22:00. Volymen är betydligt högre än de större rullarna 
som kommer från godsmottagning import.  
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Emballage 
Rullarna som ska kapas kan ha olika sorters emballage beroende på vart de kommer ifrån 
samt hur stora de är. Däremot får de som kapas nytt emballage i form av vit plast som håller 
en bättre kvalitet än övriga emballage. Reklamationer har gått ner på grund av det nya 
emballaget. Det har dock visat sig vara dyrt att implementera till alla mattrullar, därför har det 
begränsats till enbart de rullar som ska gå igenom ett kap. I framtiden tror man dock att det 
kommer införas och användas till alla rullar som behandlas. Alla emballage tejpas om med en 
brun tejp utan företagets logotyp. När rullarna har kapats och fått nytt emballage ställs de på 
pallar som sedan transporteras till rätt plats för utlastning. De rullar som är längre än 2 meter 
släpps ner hårt i en sorteringsvagn för respektive land. Sorteringsvagnen körs sedan ner till 
utlastning. 

 
Exempel på skador/defekter som observerats under kap är följande: 

 
 Oattraktiv tejpning på emballage (brun tejp) 
 Smuts på rullar 

4.2.5 Utlastning 
Utleveranser sker vid olika terminaler beroende på vart de ska transporteras. Det finns olika 
ställen för olika länder och olika områden i Sverige. Vilken brygga som ska användas för 
vilket område bestäms av den person som planerar transporterna på logistikavdelningen. Det 
finns ett visst antal platser som är fasta för vilka terminaler de ska lastas ut från och sedan 
några platser som bestäms på daglig basis. Vid början av dagen går ansvarig person en runda i 
lagret på logistiken för att få en överblick över hur dagens leveranser kommer att se ut för att 
därefter planera.  

Vid utlastning på bryggan finns det en truck som tar emot de utgående pallarna och kör dem 
till rätt terminal. Pallarna med rullar som ska transporteras för vidare distribution ska vara på 
plats vid rätt terminal minimum en timme innan lastbilen, som ska transportera vidare 
rullarna, ska avgå. Trucken ska hinna stationera ut pallarna till rätt terminaler och alla ska 
hinna lastas och paketeras in i lastutrymmet innan lastbilens avgångstid. När lasten är 
paketerad, är det sedan transportören som ansvarar för lasten.   

Vid utleverans till utlandet är ibland lastningen specialiserad, till exempel vid längre sträckor 
som till USA behövs det säkerhetskuddar vid väggar och tak i lastbilens lastutrymme för att 
det inte ska uppstå skador på godset. För att Tarkett ska vara på den säkra sidan och inte 
anklagas för skador tas det ibland kort på lastutrymmets bakre öppning för att det inte ska 
kunna uppkomma personskador för mottagande part. Bilden som tagits skickas därefter till 
den som ska öppna lasten för att kunna visa hur leveransen har paketerats.  
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Figur 19: Utlastning av färdiga kundpallar med mattrullar som lastas av och på med hjälp av 
en truck. 

2 meters rullar som bland annat ska till Kina staplas på pallar som sedan körs in med pallen, 
med hjälp av en truck, in i lastbilens lastutrymme. Dessa pallar brukar vanligtvis placeras 
längst in i lastutrymmet och staplas bredvid varandra precis som de är. Däremot, till skillnad 
från 2 meters, hanteras 3 meters och 4 meters på ett helt annat sätt. Rullarna kan vara antingen 
kapade eller icke kapade, det spelar ingen roll, eftersom de blandas. Dessa rullar, plockas en 
och en (eller i bästa fall 2 om de får plats på piken) med hjälp av en truck som släpps ner 
direkt på lastutrymmet. Rullarna läggs alltså inte på något skyddande lager, eller blir försedda 
med något extra emballage.  

De rullar som kommer från kapet är rena och fina med tanke på det nya emballaget de får i 
sambandet med kapet, men blir direkt smutsiga efter nersläpp i lastbilen. Piken som sitter på 
trucken kan även fastna i mattrullens innersta hål på ett sätt som drabbar den yttersta platsen 
och därför lossnar.  

Personen som kör trucken och sköter inlastningen är inte heller noga med att placera de 
liggande rullarna systematiskt eller med eftertanke, med hänsyn till kvalitet eller säkerhet. 
Rullarna skjuts till exempel olika långt in i lastbilen.  
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Figur 20: Visar hur mattrullarna med vita emballage placeras direkt på golvet i lastbilen. 

Det sägs att det finns rutiner som ska följas men dessa följs inte till 100 % enligt personalen.  
Personen som lastar in materialet ska enligt rutin veta vikten på rullarna, för att sedan kunna 
placera dessa efter en jämn tyngd i lastutrymmet. Skulle det vara många rullar som ska lastas 
liggandes, måste dessa staplas på varandra på ett sätt så de formar en pyramid. 

Exempel på skador/defekter som observerats under utlastning är följande: 

 Textmärken (tushpenna eller bläck) 
 Upprivet/hål i emballage 
 Smuts på emballage 
 Oattraktiv tejpning (brun tejp) 
 Permanenta märken och avtryck 
 Etiketter med oklart syfte 
 Skadade emballage i form av hoptryckning ovan och under rulle 
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4.3 Olika sorters emballage 
Tarkett använder sig av tre olika sorters emballage till mattrullarna. Emballagen är antingen i 
form av papper eller två olika sorters plast. De mattrullar som har emballage i form av papper 
kallas för Lino. Det finns inget skäl till att papper måste användas utan beror på gamla rutiner. 
År 2012 startades ett projekt för att standardisera emballaget för alla produkter, det visade sig 
dock bli för dyrt och har sedan dess inte slutförts. Det kommer dock drivas igenom när 
företaget hittat en lämplig prisbild och på så sätt implementera ett och samma emballage för 
alla mattrullar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Visar de tre olika sorters emballagen.  
Från vänster; genomskinligt plast, papper, vit plast 

 

4.4 Skador och defekter på emballage 
Eftersom flödet på logistik är brett och består av delområden medför det i sin tur att det 
uppstår olika sorters skador och defekter på mattrullarnas emballage. Det är också av stor vikt 
att tillägga att alla skador och defekter inte behöver uppstå under det interna logistikflödet, 
utan det kan komma in mattrullar från externa flöden till logistik som redan är skadade eller 
på något sätt är defekta. Likaså kan det uppstå skador och defekter under det interna flödets 
olika delområden. Därför kan utflödet från logistik ha mattrullar som antingen skadats innan 
det kommit in till logistiks lager eller/och skadats under inflödet till logistik.  

Skadorna och/eller defekterna har noterats genom observationer och dokumenterats för att 
veta vilka olika sorter det finns. Detta har gjorts för att få en övergripande bild över vilka 
skador och/eller defekter som faktiskt är anmärkningsvärda och som fångar en persons 
uppmärksamhet. För att ha något att jämföra de skadade och defekta mattrullarna med har det 
även tagits ett foto på hur en felfri mattrulle ska se ut innan den skickas iväg till kund. Detta 
för att visa vilka skillnader som kan uppstå och ge en tydlig bild över de skador och defekter 
som inte bör finnas på mattrullens emballage.  
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4.4.1 Felfritt emballage 
En mattrulle bör omslutas av ett emballage som är fritt från skador och/eller defekter, det vill 
säga det ska ha ett attraktivt utseende som ger kunden ett gott intryck vid första anblick. 
Nedan visas en bild på en skadefri mattrulle med emballage gjort i plast och tydliga etiketter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 22: Bilden visar en mattrulle med felfritt emballage på plocktorget 

4.4.2 Skadade och defekta emballage i olika former 
 

Upprivet emballage 
I denna kategori som står för upprivna emballage 
ingår mattrullar som fått emballage upprivet på 
något sätt. Det kan vara mindre skador i form av 
en liten uppriven skåra eller sträcka sig till större 
skador likt bilden till höger. När emballget rivits 
upp likt bilden kan det i sin tur medföra 
följdskador i form av att emballaget rivs upp 
ytterliggare under dess färd genom flödet.  
 

 
 
 
 

Figur 23: Mattrulle med upprivet 
emballage 
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Emballage med otydliga etiketter 

Ett problem som i själva verket inte är en skada 
utan något som ser oattraktivt ut och försvårar 
jobbet för de anställda på logistik är när 
mattrullarna har otydliga etiketter, dvs. fler 
etiketter än vad som behövs eller etiketter med 
oklara syften. Dessutom finns det fall där 
etiketterna är påklistrade på varandra vilket 
försvårar t.ex. scanningen vid hanteringen av 
dessa mattrullar. Bilden till höger visar ett 
typiskt exempel på en sådan etikttsättning. 

Figur 24: Emballage med otydliga etiketter 
 

Emballage grovt skadat   
Den allvarligaste skadan/defekten som 
uppkommer under flödet är när emballaget 
skadats på ett sådant sätt att det i sin tur skadat 
själva mattrullen. Bilden till höger visar hur det 
skadade emballaget påverkat mattrullen. De 
första lagrena har skadats och skulle rullen 
skickas ut till kund hade det blivit en 
reklamation omgående.   

 
 
 
 
Figur 25: Grovt skadat emballage 

 
Emballage med permanenta märken och avtryck 
En vanlig skada som inte märker ut sig själv 
lika tydligt som andra skador/defekter är när 
emballaget drabbas av permanenta märken och 
avtryck. Dessa förekommer i olika former och 
har därmed också varierande storlek. Märkena 
kan vara mörka som bilden till höger, eller ljusa 
så att de endast syns i solljuset. Oavsett vad, så 
förekommer det att mattrullarna drabbas av 
permanenta märken som inte går att ta bort, 
vilket kan ge kunden ett mindre attraktivt 
intryck.  Dessa märken förekommer på alla 
sorters emballage, och inte enbart på plast som 
bilden till höger visar. 

Figur 26: Visar emballage med 
rostavtryck från kedjan 
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Emballage med påklistrade etiketter utan tydlig information 
I enstaka fall förekommer att mattrullarna har  
etiketter som inte ingår bland de som faktiskt ska 
finnas på mattrullarna. Dessa otydliga etiketter 
har varken inskriven information och det finns 
heller inte någon information om extra etiketter 
som medarbetarna på logistik är medvetna om. 
Dessa etiketter skapar därför förvirring för de 
som sköter hanteringen eftersom de inte sänder 
ut ett tydligt budskap. Det kan vara etiketter som 
ett tidigare led i materialflödet behövt för 
hantering men som inte har någon anknytning 
till logistik.  Varför dessa etiketter är påklistrade 
kan heller inte besvaras av personalen på 
logistiken.   

F
i
gur 27: Visar en mattrulle med grön 
etikett som inte sänder ut ett tydlig 
information 

 
Emballage med handskrivna anteckningar med diverse information 
Ett annat vanligt förekommande problem som 
ger ett oattraktivt intryck till kunden är när 
mattrullarnas emballage har handskrivna 
anteckningar som inte berör kunden. 
Anteckningarna förekommer i olika former 
och kan bestå av ett ord upp till flera 
meningar. Storleken varierar också men i de 
flesta fall är de stora som bilden till höger 
visar. Dessa går heller inte att ta bort eftersom 
de oftast skrivs med tuschpenna som sätter 
permanenta spår i emballaget. Anteckningarna 
är ibland otydliga vilket medför att nästa led 
som sköter vidare hantering inte alltid förstår 
vad tidigare person menat med de handskrivna 
anteckningarna. Det finns heller inga rutiner 
för hur anteckningarna ska skrivas, om det nu 
skulle vara nödvändigt.   
 

Figur 28: Visar mattrullar med 
handskrivna anteckningar 
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Smutsigt och dammigt emballage 
Mattrullarna som transporteras fram och tillbaka 
under flödet på logistik drabbas dagligen av 
damm och smuts. Detta leder till att emballagen 
blir smutsiga och dammiga så fort de lastas in i 
lokalen och emballagen blir därför oattraktiva 
för kunden vid leverans. På bilden till höger 
visas en mattrulle som har vitt emballage, och 
därför syns smutsen tydligare än vad det annars 
skulle göra på ett genomskinligt emballage gjort 
av plast. Om  ett antal mattrullar färdas med 
smutsigt och dammigt emballage i flödet 
påverkar dessa i sin tur resterande emballage 
som är rena från början. Mattrullarna placeras 
över de rena och lämnar efter sig smuts och 
damm.    

Figur 29: Visar smutsigt emballage 
 
Emballage med oattraktiv tejpning  
En skönhetsfläck som är ett vanligt 
förekommande problem är det sätt Tarkett 
tejpar sina emballage på. Detta förekommer 
inte på alla mattrullar utan majoriteten 
förekommer under logistiks kapområde. Bilden 
till höger visar hur mattrullarna ser ut: vitt 
emballage med brun oattraktiv tejpning. Detta 
ger inte ett attraktivt intryck till kunden då 
tejpningen sticker ut och tar uppmärksamheten. 
Tejpen saknar även Tarketts logotyp vilken kan 
förvirra slutkunden vid leverans. Detta kan leda 
till att tejpningen ger ett intryck av att det gjorts 
under transporten till kund och inte på Tarkett. 

 
 
Figur 30: Visar vitt emballage med brun 
tejpning 
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4.5 Logistikpersonalens åsikt om skador och defekter 
För att diskutera ovan identifierade skador och defekter anordnades ett möte tillsammans med 
lagerchefen samt logistikteknikern på Tarkett. Syftet med mötet var att diskutera de 
identifierade skadorna för att se om det är något som de själva känner igen eller om det är 
något som är helt nytt som de själva inte observerat.  
 
Det visade sig vara skador och defekter som de är mer eller mindre medvetna om på logistik 
men som de inte infört några åtgärder till. Anledningen till detta har varit att de inte haft tid 
och resurser till det, men också för att de blivit bekväma med en del oskrivna rutiner, som 
exempelvis de handskrivna anteckningarna på godsets emballage. Eftersom det har pågått 
under en längre tid har det blivit en vana för personalen på logistiken och därmed en oskriven 
rutin. De har inte funderat på andra alternativ till den sortens problem utan fortsatt med det de 
gjort under en längre tid. Ingen har därför heller ifrågasatt det de gör eftersom de är vana vid 
det. Det är först när en utomstående blir involverad som uppmärksammar problemen som det 
blir ett självklart problem för de. Samma sak gäller den oattraktiva bruna tejpen på de vita 
emballagen. Det finns ingen direkt anledning till att de väljer den bruna tejpen, utan det har 
bara varit så av vana att de använder den sortens tejp.  
 
När det gäller de större problemen som påverkar emballagets skyddande funktion, som 
exempelvis när emballaget rivits upp, är de inte helt medvetna om vilka orsakerna till 
problemet är. Detta beror på att det finns flera orsaker till att problemet uppstår och många är 
inte synliga för observationer eftersom en liten skadeorsak kan leda till en annan orsak som i 
sin tur river upp emballaget.  
 
För att kunna göra något åt problemen som finns på logistik måste personalen veta vilka 
skador som uppstår men också vart och vilka som förekommer mest för att kunna införa 
åtgärder. Logistikchefen och logistikingenjören har inte denna informationen nerskriven och 
det är ännu en av anledningarna till att inget har gjorts ur kvalitetssyn på godsens emballage. 
Det råder även stor brist på kvalitetskontroller av godsen som tas emot samt skickas ut från 
lokalen.  

4.6 Statistisk mätning  
För att jämföra med observationerna över hela logistiken, har en statistisk mätning gjorts i 
syfte att se över vilka sorters skador och defekter som uppstår i flödet och var i flödet det 
förekommer flest av de olika identifierade sorterna. De anställda i respektive delområde på 
logistiks lager fick ansvara för den statistiska mätningen under en period på sju dagar. 
Resultatet på dessa mätningar jämfördes sedan med data ifrån Tarketts affärssystem, där 
information om antal skadade rullar av total kvantitet för perioden togs fram. Flödet har delats 
upp likt tidigare med delområden som godsmottagning import, godsmottagning egen 
tillverkning, kap och utlastning. Området plocktorg och höglager har uteslutits eftersom det 
inte är möjligt att göra en rättvis mätning på området för den perioden. Detta kan i sin tur 
medföra felkällor med mätningen i form av mätningen visar lägre siffror än i verkligheten.  
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4.7 Förbättringsverktyg & metoder på logistik 
Logistik arbetar dagligen med förbättringar för att få verksamheten att driva framåt. År 2013 
uppmättes cirka 25 olika varianter av förbättringsprojekt på logistik. Det finns två indikatorer 
som startar projekten; antingen kan problemen vara akut identifierade eller så identifieras 
problemen från den årliga kartläggningen av förluster i verksamheten.  

 
Problem som är akut identifierade fångas upp här och var och kan identifieras av olika 
personer som arbetar på logistik precis när som helst. Problemen kan vara allt från små och 
enkla att åtgärda till större problem som kräver mer planering och involverar fler personer. 
Genom den årliga kartläggningen av förluster i verksamheten lägger den logistiska delen 
fokus på vilka logistik kostnaderna är och hur dessa i sin tur blir en förlust för verksamheten. 
Projekten här igenom har som syfte att spara in på spill som i sin tur sparar in på pengar. Här 
är det ofta ledningsgruppen som ansvarar för projekten men som tar hjälp av sina medarbetare 
för respektive delområde.  

 
Exempel på ett akut identifierat problem kan vara när en medarbetare på logistik vill ändra 
layouten på ett formulär som används i det dagliga arbetet för att det ska bli tydligare och mer 
effektivt att hantera. Om det däremot ska göras förbättringar för att minska på den interna 
transportsträckan är det ett projekt av den större karaktären som bidrar till förluster i 
verksamheten eftersom längre transportsträckor bidrar till att processerna tar längre tid.  
 
Krav som ställs på personer som identifierar problem är att de ska ha tänkt igenom problemet 
för att i sin tur kunna bidra med förslag på lösning. Det är lätt att skylla på att något inte 
fungerar som det ska eller att ett visst arbetssätt ska förbättras, men det är samtidigt lika 
viktigt att veta hur det skulle kunna förbättras för att problemet ska bli konkret och kunna 
jämföra med en lösning för att lättare förstå tyngden av problemet.  
 
Projekt som kräver en ordentlig analys och är av den större karaktären drivs genom en metod 
som kallas för Standard Kaizen som har ett upplägg likt PDCA metoden. Logistik har färdiga 
utformade mallar som kort och konsist beskriver vilka frågor som ska besvaras i analysen 
samt i vilken ordning den ska göras. Mindre projekt drivs också av PDCA metoden som 
kallas för Quick Kaizen. Här är utformningen likt Standard Kaizen men mer komprimerad. 
Generellt sätt använder logistik sig av PDCA i olika former. I dessa ingår verktyg som 
exempelvis 5 varför och Pareto-principen.  
 
Den största utmaningen som projektansvariga möter är att få ut information till bland annat 
operatörerna om de nya ändringarna som ska införas. Det krävs tid och tålamod för att få alla 
involverade att förstå det nya sättet och att det gamla ska ändras. Många lever kvar i gamla 
rutiner och det är svårt att bryta ett fast mönster som följts under en längre tid. 
Projektansvariga menar att det tar tid att få igenom en förändring och det krävs uppföljningar 
med jämna mellanrum för att studera resultatet. 
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Figur 31: För varje verktyg som logistik använder sig av finns utskrivna mallar som tydligt 
visar hur man ska gå tillväga. I figuren visas ett exempel på en mall för Quick Kaizen som 

följer PDCA metodiken. För varje ruta finns även uppskrivna frågor som hjälp för vägledning 
(Tarkett 2014).  
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5  Analys och resultatredovisning 
I följande kapitel presenteras resultatet från den statistiska mätningen tillsammans med en 
analys över de identifierade problemen. Syftet är att konkretisera problemet ur ett teoretiskt 
samt praktiskt perspektiv för att skapa ett underlag till rapportens rekommendationer och 
slutsatser i form av förbättringsförslag till de identifierade problemen. I det här kapitlet 
besvaras rapportens två sista undersökningsfrågor.  

5.1 Resultat från statistisk mätning 
Resultatet av den statistiska mätningen har sammanställts i form av en tabell som i sin tur 
brutits ned till olika diagram för att ge en tydligare bild över vilka kvalitetsprobem som 
förekommer mest men också vart i det logistiska flödet de förekommer.  

5.1.1 Sammanställning av statistisk mätning 
 

Skador 
Område Anteck. på 

emb. 

Emb. 
rivits 
upp 

Smuts 
på 
emba. 

Ej 
tilltalad 
omtejp. 

Skad. 
matta 

Onöd. 
etik. 

Fula 
märken 
på 
emba. 

Övr. 
Tot. 
Skador 

GM. Sedan 3 11       2     16 

GM. Narni   1           15 16 
GM. Konz   17 11     1   4 33 

GM. Clervaux   12 13   2 23   8 59 
G.M egen   1             1 
C4M   1 4   1       6 
C2M                 0 
Utlastning 
Export 17 9 18   9 121 11   185 
Utlastning SE 
(sverige) 27 1335 39 3 19 229 23 2 1677 

Totalt 47 1387 85 3 31 376 34 28 1992 
 

Tabell 2: Visar en sammanfattad version av resultatet av mätningen som gjordes under en 
veckas period med givna identifierade skador och defekter samt plats för övriga skador som 

de anställda identifierat själva. 

I tabell 2 framgår det vilka kvalitetsproblem som personalen på logistik har lyckats observera 
under de olika delområdena. Under övrigt fick personerna själva lägga till problem som inte 
redan var definierade i formuläret. Övrigt 1 uppmättes till antalet mattrullar med oläsbara 
etiketter och övrigt 2 stod för mattrullar utan etiketter. Mätningen gjordes under en period på 
sju dagar vilket har medfört att flera personer från logistiken varit involverade eftersom några 
av delområdena hanteras under flerskift. Mätningsformuläret som delades ut till respektive 
område har cirkulerat mellan olika personer inom delområdena. Det är viktigt att understryka 
att en sådan mätning också medför felkällor. Människor är olika och observerar därför även 
på olika sätt. Man uppfattar saker ur olika synvinklar och drar därmed även olika slutsatser 
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(Ghauri & Gronhaug, 2010). Utöver det kan resultatet påverkas av hur ambitiösa och 
fokuserade de involverade personerna är. En person kan sätta sig in i problemet och förstå 
syftet med mätningen och verkligen engagera sig, medan en annan person anser att mätningen 
är besvärlig och ett hinder för det dagliga arbetet. Sådana beteenden kan påverka resultatet på 
ett sådant sätt att mätningen inte är rättvis och visar värden som i verkliga fallet borde varit 
högre än det som är. Det är lättare att missa en skada/defekt än att man noterar en 
skada/defekt som ögat fångar upp. Detta visade sig stämma under mätningen när ett antal 
involverade personer fick utvärdera mätningen. Sammantaget sa de att det tog tid att gå 
igenom en mattrulle åt gången och se över hur emballagets skick var. Därför gjordes en 
övergripande koll och därmed en övergripande bedömning. Resultatet som sammanställts i 
tabell 2 bör alltså ses som lägsta möjliga värden.  

 

Diagram 1: Visar resultatet i form av stapeldiagram i vilket vi kan se vart och vilken den 
mest förekomna skadan/defekten är enligt mätningen som gjorts.Y-axeln visar antalet 

skador och X-axeln de olika områdena.  

I diagram 1 visas sammanställningen med hjälp av ett stapeldiagram vilket problem som 
förekom mest och var i flödet det var vanligast med problem. Om frågeställningen delas upp 
i; var och vilken, är delområdet med mest förekommande problem utlastningen med 
mattrullar som ska skickas iväg inom Sverige. Det mest förekommande problemet var att 
emballaget hade rivits upp och lämnat olika sorters defekter.  
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Diagram 2: Visar ett paretodiagram över skadorna som förekommer mest i stigande till 
fallande ordning under den givna mätperioden för alla områden.Y-axeln visar antalet skador 

och X-axeln de olika problemen. 

I diagram 2 visas ett paretodiagram över de förekommande problemen i fallande ordning. Här 
ser man tydligt resultatet av de mest förekommande problemen men också vilka problem som 
var av mindre karaktär och inte lika vanligt förekommande. Paretoprincipen går ut på att 
eliminera de onödiga 80 procenten och fokusera på de avgörande 20 procenten. Att 
emballagen rivs upp är bara en del av alla de identifierade problemen men svarar för den 
största effekten. Resterande problem är många, men inte av lika stor omfattning. Här gäller 
det att finna rotorsaker till varför problemen uppkommer. 

 

Diagram 3: Visar ett paretodiagram över områdena där det förekommer flest skador i 
fallande ordning. Y-axeln visar antalet skador och X-axeln de olika områdena. 
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I diagram 3 visas ett paretodiagram över de förekommande områdena som problemen 
uppkommer i fallande ordning. Även här kan paretoprincipen tillämpas. Området ”utlastning 
för sverige ordrar” står för en del av alla områden, men ger en större effekt. Till skillnad från 
tidigare diagram som visade vilka de identifierade problemen var, är svårigheten i det här 
fallet att identifiera orsaker till varför skadorna hittas mer i utlastningsområdet jämfört med de 
andra områdena.  

5.2 Analys av mätningar och egna observationer 
De problem som kunde observeras under logistikflödets olika delområden delades in i åtta 
kategorier, som i sin tur utgjorde grunden till den statistiska mätningen. Men för att se likheter 
och/eller skillnader från det författaren själv observerade under flödet jämfört med vad 
mätningen visade har det gjorts en jämförelse mellan dessa. Syftet är att analysera 
logistikflödets olika delområden och skapa en förståelse för varför vissa områden innehåller 
fler skadade/defekta emballage än andra. I nästa delkapitel läggs fokus på hur och varför 
själva skadorna/defekterna uppkommer.  
 
De egna observationerna gjordes under hela logistiksflödet, det vill säga, alla delområden 
observerades för att få en helheltsbild över hur flödet fungerar men också för att se hur de 
olika delområdena är relaterade till varandra.  

 
 

 

 

Figur 32: Visar logistikflödets olika delområden i den ordning de kommer. 

Godsmottagning - import 
Vid första delområdet som var godsmottagning för importerat gods var den första reaktionen 
att en del av rullarnas emballage som avlastades redan var skadat eller hade någon sorts 
defekt. Dessa rullar togs dock emot utan vidare åtgärder eller noteringar och hanterades 
tillsammans med de som var felfria. Anledningen till detta är att det inte finns några rutiner 
som säger att det ska göras kvalitetskontroller vid godsmottagningen. Logistik accepterar 
alltså att ta emot rullar som har bristande emballage och på så sätt blir det sedan deras ansvar 
och därmed de som i värsta fall får åtgärda rullar med till exempelvis grova skador. Hade en 
kvalitetskontroll gjorts i samband med avlastningen hade logistik redan då kunnat sätta stopp 
för ett antal rullar som inte håller tillräcklig kvalitet. Ett annat alternativ hade varit att åtgärda 
problemen direkt på plats innan rullarna skickas vidare för nästa hantering i flödet. Detta 
gäller rullar som har måttliga skador/defekter som kan åtgärdas snabbt och enkelt. Ett tredje 
alternativ hade varit att sålla bort de rullar som inte är felfria och placera dessa i ett separat 
område för vidare hantering och utvärdering. Sammanfattningsvis handlar det främst om att 
införskaffa rutiner och sätta stopp för skadade/defekta rullar redan vid avlastningen. En 
skadad/defekt rulle som accepteras vid avlastningen och sedan hanteras som vanligt med 
felfria rullar kan påverka andra rullar eller få en ännu större skada/defekt än det som fanns vid 
början.  
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Import + egen 

Plocktorg och 
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Utlastning 
SE + export 
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Enligt den statistiska mätningen svarade inte godsmottagning för import gods för det största 
problemområdet, dock hade alla leverantörer (Sedan, Narni, Konz och Clervaux) rullar som 
brast i kvalitet på emballagen. Problemen som upptäcktes varierade, dock var det material 
från Clervaux som uppmätte flest skador/defekter vid avlastning. Näst flest hade rullar från 
Konz och därefter Narni och Sedan som uppmättes ha lika stort antal skadade/defekta rullar 
(se tabell 2). Anledningen till att alla leverantörer har olika sorters skadade/defekta rullar 
ligger i hur de hanterar sina rullar. Det finns inga rutiner som säger att alla leverantörer måste 
hantera rullarna på ett och samma sätt. Det kan till exempelvis skilja sig i hantering för flytt 
av pallar med olika sorters truckar eller så kan leverantörerna ha olika sorters 
förvaringsställen för rullarna. Logistik i Ronneby använder sig av kassetter som bland annat 
har vassa kanter och på så vis kan bidra till skador. I Clervaux kan de ha liknande förvaring 
eller något helt annat som på så vis påverkar rullarnas emballage. Genom att införskaffa 
rutiner i samband med avlastning och stämma av med resterande leverantörer hur de sköter 
sin hantering och informera varandra om de uppkomna skadorna/defekterna som observerats 
kan antalet defekter i området minska. 

Godsmottagning – egen tillverkning 
Vid godsmottagning för Tarketts egen tillverkning  var uppfattningen att skador/defekter var 
betydligt färre än för importerat gods. Rullarna kommer direkt från Tarketts egna produktion i 
Ronneby och har därför inte transporterats en längre sträcka och gått igenom lika många 
hanteringsteg som de för import. Kunskapen om hur de hanteras i tidigare led är bättre och det 
är lättare att informera tidigare led vilka problem som eventuellt uppstått i samband med 
avlastning för rullarna. Om rullarna har kvalitetsproblem kan orsaken vara lättare att åtgärda 
eftersom man vet var rullarna kommer ifrån och vilka som skött tidigare hantering och på så 
vis informera involverade personer. Däremot finns det även här inga rutiner för 
kvalitetskontroll av rullarna. Trots att rullarna inte färdas en lika lång sträcka kan det ha 
uppstått problem som påverkat emballaget. Det är därför viktigt att åtgärda i ett tidigt skede så 
att problem inte blir värre och/eller påverkar felfria emballage. Inga större problem upptäcktes 
under observationerna som var anmärkningsvärda.  

Enligt den statistiska mätningen upptäcktes enbart en rulle som hade någon form av 
kvalitetsproblem. Godsmottagning för egen tillverkning var därför området med minst 
kvalitetsproblem. Detta stämmer överens med de egna observationerna och anses inte vara ett 
delområde som logistik ska lägga för mycket tid på att ändra sin hantering. Däremot är det av 
kvalitetsskäl att rekommendera att införa rutiner för att förhindra framtida problem som 
eventuellt kan uppstå.  

Plocktorg och höglager 
Till plocktorget och höglagret kommer det rullar från både godsmottagning import och 
godsmottagning egen tillverkning. Det är här den största hanteringen sker eftersom rullarna 
ska omplaceras från en pall till en annan och lagras eller skickas iväg till kap eller utlastning. 
Det är därför lätt att tro att de flesta problem uppstår vid detta området men i själva verket så 
stämmer inte det. Under observationerna noterades det att cirka 80 % av skadorna/defekterna 
som uppmärksammades under plocktorg och höglager, hade förts in från tidigare led. De 
resterande 20 % bestod av skador/defekter som hade förvärrats under hanteringen, men som 
också från grunden hade skett i tidigare led. Till exempel hade en rulle fått emballage upprivet 
och under hanteringen vid plocktorget förvärrades denna skada eftersom den upprivna biten 
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blev större och större ju mer rullen hanterades. Här noterades det att personalen som 
ansvarade för hanteringen inte gjorde något åt problemen utan lät de vidarehanteras. Även i 
detta delområdet finns inga rutiner på att personalen ska sätta undan rullar som har något slags 
problem för att åtgärda det.  

Det gjordes ingen mätning över detta delområde efersom det inte var möjligt att göra en 
rättvis mätning på sju dagar pågrund av allt för många involverade personer med olika skift 
och olika hanteringssystem. Hade en mätning gjorts hade förmodligen skador/defekter från 
godsmottagningarna följt med in till det här delområdet och resultatet hade blivit en summa 
av de båda godsmottagningarnas resultatvärde. Uteslutandet av detta område i mätningen är 
en av studiens felkällor. 

Kap 
Det här delområdet skiljer sig ifrån de resterande på så sätt att emballagen byts ut helt och 
hållet eftersom rullarna ska kapas och därmed inte får ha något omslutet emballage. Detta 
resulterar i att rullarna får helt nya felfria emballage och därför elimineras tidigare 
skador/defekter i samband med bytet. Det uppstår heller inte några nya problem med 
emballagen efter kapet och skulle det uppstå, sker det direkt på plats. Här är det lätt att se 
uppkomna problem eftersom inga tidigare led har varit involverade. Det är isåfall personalen 
samt utrustningen på kapet som svarar för uppkomna skador/defekter om det skulle uppstå 
några. Det som noterades som det största problemet under det här delområdet var att rullarna 
fick likadana emballage och dessa tejpades i sin tur med en och samma tejpsort. Utseendet på 
dessa är inte attraktiva och och anledningen till att de använder det material de gör är pågrund 
av gamla vanor. Det finns alltså inget som säger att de måste använda den sortens tejp och det 
är heller ingen som har ifrågasatt det och därför har den använts under en längre tid. Här bör 
logistik se över små detaljer och våga bryta det fasta mönstret som kan resultera i stora 
förbättringar och bättre helheltsintryck.  

Enligt den statistiska mätningen var mängden problem relaterade till kapområdet väldigt låg. 
Eftersom två sorters mattrullar kapas visades två värden som resultat varav det ena visade noll 
skador/defekter. Detta stämmer till viss del överens med mina observationer. Det var 
intressant att ingen anmmärkning gjordes på att emballagen har oattraktiv omtejpning. Det 
finns flera skäl till den bedömningen. Eftersom de involverade personerna jobbar med det 
dagligen har det blivit deras naturliga sätt att se på emballagen. Det har blivit en vanesak och 
därför uppmärksamas det inte på samma sätt som det gör för en utomstående. Det är nyttigt att 
fundera över detta eftersom att det kanske uppstår samma reaktioner hos kunderna som får 
rullarna, som det gjorde för mig som observerade och fastnade för emballagens omtejpning.  

Utlastning 
Området som visade sig ha flest skadade/defekta rullar under observationerna var 
utlastningen. Utlastningen är det sista momentet i det långa flödet innan mattrullarna 
transporteras till kund. Det är därför i det här området som alla skador/defekter märks av. Det 
blir som en samlingsplats för alla färdighanterade rullar. Det som tas emot i logistik och som 
sedan hanteras under logistik, visar sig senare i utlastning. Det är därför lätt att märka av 
problemen som uppstått efter all hantering. Problemen är en blandning av tidigare skedda 
skador/defekter, det vill säga, rullar som blivit påverkade på något sätt innan de ankom till 
logistiken, men också rullar som påverkats under flödets gång. Det är en av anledningarna till 
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att området innehar flest problem med sina rullar. Däremot skedde ingen större skada under 
utlastningen, förutom när ansvarig personal lastar in liggande pallar i lastbilens lastutrymme. 
Dessa rullar läggs direkt på lastutrymmets golv och därmed blir emballagen smutsiga. 
Hanteringen sker enligt företagets rutiner. Personalen har blivit ombedda att lasta på ett 
specifikt sätt av säkerhetsskäl, dock bör dessa ses över för att undvika kvalitetsskador på 
emballaget. Återigen behöver inte skadorna vara av större karaktär, utan lägger man energi på 
detaljer kan det ge ett bättre helhetssintryck. Om rullarna placeras på ett annat sätt hade 
emballagen inte blivit smutsiga och därmed gett ett bättre intryck. Dessutom görs det inga 
åtgärder på rullar som är skadade/defekta. Här ges ett ypperligt tillfälle för logistiken att göra 
en kvalitetskontroll över alla rullar som ska lastas och vidare till kund. Dock finns det inga 
rutiner för det och heller ingen som ansvarar för det. Är rullarna skadade/defekta på något 
sätt, lastas de in utan att personalen ifrågasätter det.  

Enligt den statistiska mätningen stod utlastning för det område med flest problem, vilket 
motsvarar mina observationer. Utlastningen delades upp i två olika områden under 
mätningen; export och Sverige. Sverige om de rullar som ska  transporteras till kunder inom 
Sverige och export om de rullar som ska transporteras till kunder utanför Sveriges gränser. 
Mätningen visade att majoriteten av problemen låg hos de rullar som skulle vidare inom 
Sverige. Under observationerna gjordes en generell bedömning över hela utlastningsområdet 
och därför kan det inte förklaras varför Sverigerullarna var mest drabbade. Precis som alla 
andra områden saknas det rutiner för att kontrollera rullarna innan de avgår från logistiken. 

5.3 Problemens relation till logistikflödet 
Målet med det här avsnittet är att peka ut de problem som logistiken bör prioritera att åtgärda. 
I det här avsnittet diskuteras det varför problem uppstår med hjälp av verktyget ”5 varför” för 
att ta fram vilken rotorsak varje problem har. Därefter görs det en värdering och prioritering 
av problemen. 

5.3.1 Rotorsak 
För att studien inte enbart ska fokusera på problem som är symptom av andra underliggande 
problem, har det utförts en rotorsaksanalys som baseras på verktyget ”5 varför”. Bicheno 
(2011) menar att metoden ”5 varför” är ett effektivt verktyg för att upptäcka och reducera 
rotorsaken till problem. Han menar också att i vissa fall kan rotorsaken upptäckas tidigare och 
att det inte alltid är nödvändigt att fråga exakt varför 5 gånger.  För att identifiera rotorsaker 
till de problem som förekommer i denna studien har det gjorts en analys för varje problem  i 
form av en ”5 varför” tabell (se tabell 3). Rotorsaken för varje problem har sedan 
sammanfattats.  
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Problem:  Emballage med gröna etiketter 
 

 

 Varför? Svar Åtgärd 
Varför 1 Varför har emballaget  

gröna etiketter utan 
någon information? 

För att informera att 
rullen har amerikansk 
bobin. 

 

Varför 2 Varför informeras det 
att rullen har 
amerikans bobin?  

Därför att kunden vill ha 
en tydlig märkning på att 
det är amerikansk bobin. 

 

Varför 3 Varför vill kunden ha 
en tydlig märkning på 
att det är amerikansk 
bobin? 

För att kunna skilja 
rullen från de som inte 
har amerikanska bobiner.  

Inför en ny märkning 

 
Vald åtgärd för att lösa problemet: Inför en märkning enbart till kund som inte 
skapar förvirring under hanteringen flödesprocessen. 
 

 
Tabell 3: Visar ett exempel på hur ”5 varför” används för att ta reda på rotorsaken till 

problemen. I det här fallet identifieras rotorsaken redan efter 3 varför. 
 

I listan nedan sammanfattas de problem som uppdagats i den empiriska presentationen: 

 Mattrullar med upprivet emballage 
 Emballage med överflödiga etiketter 
 Skadat emballage som påverkat mattrullen 
 Emballage med permanenta märken och avtryck 
 Emballage med gröna etiketter utan information 
 Emballage med handskrivna anteckningar med diverse information 
 Smutsigt och dammigt emballage 
 Emballage med brun oattraktiv tejp 
 Inga kvalitetskontroller vid godsmottagning och utlastning 

Anledningen till att mattrullarnas emballage rivs upp kan ses från två infallsvinklar; antingen 
är de upprivna vid ankomst från import till logistik eller så rivs de upp i samband med 
hanteringen vid lossning. Anledningen till att importrullarna är upprivna redan vid ankomst 
beror på samarbetsländernas hantering. Mätningen visade att Konz levererade flest mattrullar 
med upprivna emballage och detta beror på brist i försiktighet vid hantering av mattrullar. 
Anledningen till att mattrullarna rivs upp i samband med hanteringen vid lossning beror på 
gamla kassetter som har vassa kanter som rullarna kommer åt.  

Att emballagen innehåller överflödiga etiketter var enligt intervjuerna ett mindre problem som 
dock gav ett sämre intryck till kund vid leverans. Varför problemet har inträffat beror på att 
tidigare led sätter på informationsetiketter som de ej tar bort vilket i sin tur medför att alla 
etiketter blir kvar på emballaget tills mattanrullen ska till kund.  
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Skadat emballage som påverkat mattrullen visade sig ha en koppling till upprivet emballage. 
När emballaget rivs upp kan det ses som en sympton till följdproblemet som är att det i svåra 
fall påverkar mattrullen på ett sådant sätt att den skadas. Anledningen till att den skadas i 
samband med upprivningen är att mattrullen utsätts för högre belastning än vanligt vid 
hanteringen.  

Anledningen till att det uppstår permanenta märken och avtryck på emballagen beror på 
bristande renhållning av hanteringsutrustning. Eftersom rullarna hanteras i flera steg i flödet 
kommer de i kontakt med diverse utrustning och renhållningen av dessa bör därför ses över.  

Under observationerna noterades det att en del rullar hade gröna etiketter på emballagen, utan 
någon inskriven information. Under intervjun framkom det att anledningen till att dessa sitter 
på emballagen är för att rullarna innehåller amerikanska bobiner och att dessa etiketter sätts 
på direkt i samband med produktionen. Etiketterna har alltså ingenting med Tarkett i Ronneby 
att göra och informationen berör heller inte därför logistiks hantering. Dessa etiketter sitter på 
eftersom att kunderna i USA vill ha märkningen på rullarna. De är därför helt obetydliga för 
logistiken och skapar därmed onödig förvirring. 

Anledningen till att emballagen får handskrivna anteckningar med diverse information beror 
på att det är fel i rullen och att de behöver uppmärksammas till nästa led som ska sköta 
hanteringen. Anledningen till att anteckningarna skrivs direkt på emballagen är för att det 
brister i informationshanteringen mellan de olika flödesområdena på logistiken. Det finns inga 
riktlinjer på hur informationen ska skrivas och vart det ska skrivas, därför har det blivit en 
vana att skriva anteckningar direkt på emballaget eftersom ingen ifrågasatt det tidigare.  

Ett av de vanligaste problemen med emballagen är att de blir smutsiga och dammiga. 
Lagerlokalen på logistik är smutsig och dammig och anledningen till att rullarna tar efter detta 
beror på att det inte finns några rutiner för ett ordentligt städschema där alla utrymmen städas. 
Det här problemet kan kopplas ihop med problemet om permanenta märken och avtryck 
eftersom att båda problemen beror på brist på rengöring.  

Anledningen till att logistik använder sig av en brun oattraktiv tejp beror på att det brister i 
den kreativa hanteringen på detaljnivå pågrund av långvarig vana. Det är ingen som har 
ifrågasatt varför den bruna tejpen används och därför har det blivit en rutin.  

Efter att ha gjort en helhetsbedömning över alla sorters problem som uppstår på emballagen 
finns det en orsak till varför logistiken får in redan skadade/defekta emballage samt varför 
problemen följer med ända ut till utlastningsområdet för att sedan köras vidare till kund. 
Orsaken är att det saknas rutiner för kvalitetskontroller både vid godsmottagningarna samt vid 
utlastning. När det inte finns kontroller är det lätt att rullarna kommer in till och ut från 
logistik med skadade/defekta emballage.  
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Nr. Problem Rotorsak 

1 Mattrullar med upprivet emballage. 
 

Brist på försiktighet vid hantering av 
rullar. 
Gamla kassetter med vassa kanter. 

2 Emballage med överflödiga etiketter. 
 

Inga rutiner för borttagning av etiketter 
som inte berör logistik. 

3 Skadat emballage som påverkat 
mattrullen. 

Mattrullen utsätts för hög belastning i 
samband med upprivning av emballage 

4 Emballage med permanenta märken 
och avtryck. 
 

Bristande renhållning av 
hanteringsutrustning. 

5 Emballage med gröna etiketter utan 
information. 
 

Otydlig märkning som kunden kräver 
för att kunna särskilja mattrullen från 
andra. 

6 Emballage med handskrivna 
anteckningar med diverse information. 
 

Bristande informationsutbyte mellan 
logistiks olika flödesområden.  

7 Smutsigt och dammigt emballage. 
 

Inga rutiner på städschema för alla 
urymmen i logistikbyggnaden.  

8 Emballage med brun oattraktiv tejp. 
 

Bristande kreativitet på detaljnivå på 
grund av långvarig vana. 

 
Tabell 4: Visar en sammanfattning av resultatet för ”5 varför” för varje problem som 

resulterat till respektive rotorsak 
 

5.3.2 Värdering av problemen  
De åtta problemen som identifierats ovan bedöms efter bedömningskriterierna påverkan och 
prioritet. Med påverkan menas i vilken utsträckning problemet påverkar kundvärdet. 
Underlag för detta införskaffades genom en undersökning med konsumenter som fick besvara 
frågor gällande en köpupplevelse med ovan identifierade problem kopplat till produktens 
emballage. Detta gjordes i syfte till att få en verklighetsbild över vad kunderna i själva verket 
tycker och inte enbart utgå från egna åsikter. Logistikpersonalens åsikter och mina egna är 
också inräknade. Resultatet sammanfattades med bedömningsskalan liten-, medel och stor 
påverkan. Med prioritet menas i vilken rangordning förbättringsförslagen ska genomföras för 
de identifierade problemen. Underlag till detta baseras från resultatet av påverkan men också 
från den statistiska mätningens resultat på hur vanligt förekommande problemen var. 
Graderingen är låg-, medel och hög prioritet.  
 

 



61 
 

Nr. Problem Påverkan Prioritet 

1 Mattrullar med upprivet emballage Stor Hög 

2 Emballage med överflödiga etiketter Medel Medel 

3 Skadat emballage som påverkat 
mattrullen 

Stor Hög 

4 Emballage med permanenta märken och 
avtryck 

Liten Medel 

5 Emballage med gröna etiketter utan 
information 

Medel Medel 

6 Emballage med handskrivna 
anteckningar med diverse information 

Stor Hög 

7 Smutsigt och dammigt emballage Liten Låg 

8 Emballage med oattraktiv brun tejp Stor Medel 

Tabell 5: Sammanställning av värderingen av problemen som visar vilken påverkan de har 
samt vilken prioritet de har till vidare förbättringsförslag. 

 
Undersökningen som gjordes visade sig intressant på ett sådant sätt att många av 
respondenterna tyckte lika om problemen. Frågorna som ställdes var öppna just för att inte 
leda in respondenterna på bestämda håll, utan låta deras egna åsikter träda fram och tänka 
öppet. Det fanns förståelse för att emballagen kunde bli smutsiga och dammiga just för att de 
går igenom en lång hantering och även kan behöva transporteras under längre sträckor. Likaså 
var det om eballaget skulle få något mindre permanent märke eller innehöll flera etiketter. Det 
var problem som inte störde respondenterna. Däremot var det viktigt att inte få hem ett skadat 
emballage för att det automatiskt får respondenterna att tro att produkten påverkats av det. För 
att sammanfatta resultatet fanns det en gemensam nämnare vilket var att det var viktigt att få 
hem en produkt i ett emballage som motsvarar värdet av produkten. Att få hem en produkt 
med högt värde i ett motsvarande, attraktivt emballage, höjs första intrycket och ger därmed 
en god känsla vid leverans. Emballaget lyfter på så sätt upp värdet som produkten har 
eftersom det är det första ögat når. När emballaget är attraktivt skapar det automatiskt en 
känsla för att produkten är av god kvalitet. Om produktvärdet däremot är av lägre värde sätts 
inte lika höga förväntningar på emballaget eftersom man oftast får det man betalar för.  

Med hjälp av tabell 5 kan man  utläsa vilka problem som har störst påverkan. Resultatet har 
använts som underlag till att välja ut vilka problem som ska analyseras djupare för att komma 
fram till förbättringsförslag. De problem som har valts ut att gå vidare med är de som har 
störst påverkan och högst prioritet. De resterande problemen med medel och låg påverkan och 
prioritet däremot inte strykas eftersom de också är förekommande problem, dock ges det inga 
förbättringsförslag på dessa i denna studie eftersom fokus ligger på att fokusera på de fyra 
som påverkar mest. Nedan listas problemen med störst påverkan och högst prioritet: 
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1. Mattrullar med upprivet emballage 
2. Skadat emballage som påverkat mattrullen 
3. Emballage med handskrivna anteckningar med diverse information 
4. Emballage med oattraktiv brun tejp 

I tidigare avsnitt klargjordes det att de två första problemen ovan hade en anknytning till 
varandra på det sättet att problem två uppkommer från problem ett och därför slås problemen 
ihop och får ett kombinerat förbättringsförslag med fokus på rotorsaken från problem ett. Med 
hjälp av rotorsakerna till problemen kommer det tas fram förbättringsförslag med syfte att 
förbättra kvaliteten på emballagen och därmed görs en inverkan till att förbättra logistiks 
godsemballage.   

5.4 Förbättringsförslag  
Det ges ett generellt förbättringsförslag som involverar alla definierade problem i studien. 
Därefter ges förbättringsförslag på de tre ovan nämnda problemen. Förbättringsförslagen för 
problemen har tagits fram med hjälp av metoden PDCA och strukturen för framtagningen 
bygger på mallen som Tarkett har utformat (se figur 31). För varje problemområde görs det en 
PDCA-cykel och strukturen ser likadan ut för varje problem. För varje område i cykeln 
besvaras nedan frågor som kommer sammanställas i förbättringsförslagen: 

Plan  

 Vad kan vi förbättra?  
 Vad har vi för problem?  
 Varför händer problemet?  
 Vad vinner vi på att genomföra förbättringen? 

Do 

 Hur kan vi förbättra?  
 Hur löser vi problemet?  

Check 

 Vilket resultat har åtgärden medfört/kommer åtgärden medföra? 
 Har målet nåtts/kommer målet att nås? 

Act 

 Vad behöver vi göra för att nå målet om det inte har nåtts? 
 Vad behöver vi göra för att förbättringen ska användas av alla? 
 Finns det fler ställen i verksamheten man kan göra samma sak? 
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5.4.1 Generellt förbättringsförslag 
Fallstudien visade att det fanns olika sorters kvalitetsproblem på logistik och att dessa uppstår 
i olika områden i flödet. Det observerades dock att alla problem inte enbart uppstod i 
logistiksflödet, som studien var avgränsad till, utan att en del av problemen faktiskt uppstår 
innan de hanteras på logistik. Vid godsmottagningarna för import och egen tillverkning lastas 
det dagligen in gods som inte är helt felfria. Dessa kan ha någon form utav defekt eller skada 
när de ska lastas in och när logistik tar emot dessa blir det också därför deras ansvar. När 
logistik tar emot gods som inte är felfria ökar antalet kvalitetsproblem och på så sätt blir det 
lätt att anklaga logistik för dessa.  

 
Rotorsaken till att det uppstår fler kvalitetsproblem än logistik i själva verket orsakar är att det 
saknas kvalitetskontroller vid godsmottagning och utlastning. Ett följdproblem till det blir 
också att det saknas rutiner i beredskap att hantera kvalitetsproblem direkt som upptäcks av 
logistikpersonalen. Om logistik inför kvalitetskontroller kan de direkt sätta stopp för gods 
med kvalitetsproblem och därmed minska antalet kvalitetsproblem i deras område. Görs det 
kvalitetskontroller blir det också lättare att se vilka kvalitetsproblem som förekommer mest. 
Visar det sig då att mycket av godset från import är skadat kan logistik meddela 
leverantörerna och införa åtgärder i ett tidigare skede för att undvika att problemen uppstår. 
Likadant gäller det att införa kvalitetskontroller vid utlastning innan godset ska lastas ut till 
kund. Om det görs kvalitetskontroller i slutskedet fångar man på så vis upp alla skador som 
uppstått under flödet samtidigt som logistik försäkrar sig om att de även skickar iväg helt 
felfria mattrullar till kund. För kvalitetskontrollerna krävs det också att det införs rutiner i 
beredskap att hantera problemen som upptäcks och åtgärda dessa omgående beroende på vad 
det är för sorts kvalitetsproblem.  
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Plan 
 Reducera antalet kvalitetsproblem i 

samband med godsmottagningarna 
och utlastning 

 Saknas kvalitetskontroller vid 
godsmottagningarna och utlastning 

 Saknas rutiner för beredskap att 
hantera kvalitetsproblem direkt 

 Målet är att reducera antalet 
kvalitetsproblem på logistik för att 
förbättra kundupplevelsen och 
minska antalet reklamationer. 

 

Do 
 Inför kvalitetskontroller i 

samband med 
godsmottagningarna och 
utlastning. 

 Inför rutiner för hur personalen 
ska åtgärda kvalitetsproblem 
direkt i första anblick 

 
 

 

Act 
 Upprätta riktlinjer för vad som är 

godkänt kvalitet på emballagen 
 Utse personal som håller i 

kvalitetskontrollerna samt utbilda 
dessa internt om de nya riktlinjerna 

 Hålla i utbildningsmöten för de nya 
rutinerna för åtgärd av 
kvalitetsproblem 

 Förbättringen kan implementeras på 
andra områden på Tarkett. 
Förslagsvis mellan produktion och 
logistik.  

 

Check 
 Resultatet bör leda till reducerade 

kvalitetsproblem på logistik och 
därmed ökad kundupplevelse samt 
mindre reklamationer. 

 

 
Figur 33: Visar en sammanställning av PDCA cykeln för implementering av 

kvalitetskontroller. 
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5.4.2 Förbättringsförslag 1: Upprivet emballage 
Det första förbättringsförslaget görs till kvalitetsproblemet upprivet emballage. I analysen 
konstaterades det att följproblemet till ett upprivet emballage kan leda till att mattrullen i sig 
tar skada, därför är denna sortens kvalitetsproblem bred och har enligt nedan därför två 
rotorsaker som ska åtgärdas.  

Problembeskrivning Bild över nuläget Rotorsak 
 
Mattrullar med 
upprivet emballage, 
som i vissa fall leder 
till skadat material. 

 

Brist på försiktighet vid 
hantering av rullar. 
 
Gamla kassetter med 
vassa kanter. 

 
Plan 

 Förbättra emballagets 
kvalitetsproblem 

 Problem med upprivna emballage 
som leder till skadat material 

 Problemet uppstår pågrund av brist 
på försiktighet vid hantering av 
rullar samt gamla kassetter med 
vassa kanter 

 Målet är att förbättra 
kundupplevelsen och minska 
reklamationer 

 

Do 
 Implementering av nya riktlinjer för 

hantering av gods: bland annat 
åtgärda de upprivna emballagen 
omgående 

 Byta ut de gamla kassetterna till 
nya som inte har vassa kanter 

 

Act 
 Köpa in kassetter med mjuka 

kanter 
 Upprätta nya riktlinjer för 

hantering av gods 
 Hålla i utbildningsmöten för de nya 

riktlinjerna 
 Förbättringen kan implementeras i 

produktionen och under alla 
transportsträckor till och från 
produktion och logistik.  

 

Check 
 Resultatet bör leda till färre 

upprivna emballage och därmed 
även färre reklamationer 
 
 

Figur 34: Visar en sammanställning av nuläget på upprivna emballage samt en PDCA 
cykel för problemet. 
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5.4.3 Förbättringsförslag 2: Handskrivna anteckningar 
Det andra förbättringsförslaget görs till kvalitetsproblemet med handskrivna anteckningar på 
emballagen.  

Problembeskrivning Bild över nuläget Rotorsak 
 
Emballage med 
handskrivna 
anteckningar med 
diverse information 

 

 
Bristande 
informationsutbyte mellan 
logistiks olika områden 

 
Plan 

 Förbättra emballagens estetik 
 Förbättra informationsutbytet mellan 

flödesleden på logistik 
 Problem med emballagen på ett 

sådant sätt att de utsätts för 
handskrivna anteckningar 

 Problemet uppstår pågrund av 
bristande informationsutbyte 

 Målet är att förbättra 
kundupplevelsen och underlätta 
informationsutbytet på logistik 

 

Do 
 Inför etiketter som vid behov av 

manuella anteckningar klistras på 
emballaget av personen som vill 
meddela någon form av 
information. När den berörige 
personen fått informationen tar 
denne sedan av etiketten. På 
etiketten står det vem 
informationen ska till samt vad 
informationen är.  

 

Act 
 Införskaffa etiketter i form av en 

rulle som varje område på logistik 
har tillgång till. 

 Tydligt informationsmöte för de 
anställda på logistik med klar 
information om det nya 
informationsutbytet. 

 Förbättringen kan även 
implementeras på produktionen. 

 

Check 
 Resultatet medför ett strukturerat 

informationsutbyte mellan leden 
som inte påverkar emballaget 
eftersom etiketten enkelt tas bort 
innan den skickas ut till kund.  
 

Figur 35: Visar en sammanställning över nuläget på handskrivna anteckningar på 
emballaget samt en PDCA cykel för problemet. 
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Förklarande bild 
 

 

 

 

 

 

Figur 36: Visar exempel på hur informationsetiketten kan se ut. Figuren till vänster 
föreställer en rulle med informationsetiketter och figuren till höger föreställer en 

informationsetikett. 

 
  

Till: 

Info: 

Till: 

Info: 
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5.4.4 Förbättringsförslag 3: Oattraktiv tejpning 
Det tredje förbättringsförslaget görs till kvalitetsproblemet med oattraktiv tejp.  

Problembeskrivning Bild över nuläget Rotorsak 

 
Emballage med 
oattraktiv brun tejp 
 
 
 
 

 

 
Bristande kreativitet på 
detaljnivå på grund av 
långvarig vana. 

 
Plan 

 Förbättra emballagets estetik  
 Bristande kreativitet på emballagets 

omtejpning 
 Problemet uppstår pågrund av 

långvarig vana 
 Målet är att öka kundupplevelsen 

samt marknadsföra Tarkett 
 

Do 
 Införa två nya sorters tejp: en vit 

tejp med Tarketts logotyp samt en 
genomskinlig tejp med Tarketts 
logotyp 
 

 

Act 
 Köpa in de nya tejpsorterna med 

förbeställd logotyp samt byta ut de 
gamla bruna tejpen till de nya. 

 Personal behöver bli informerade 
om den nya ändringen. 

 Ändringen kan även implementeras 
på produktionen.  

 

Check 
 Resultatet medför ett mer 

attraktivt utseende på emballagen 
samtidigt som Tarkett på ett enkelt 
sätt marknadsför sig med hjälp av 
logotypen på tejpen.  
 

Figur 37: Visar en sammanställning över nuläget på emballage med brun tejp samt en 
PDCA cykel för problemet. 

Förklarande bild 
 

 

 

 

 

Figur 38: Visar ett exempel på hur den vita nya tejpen kan se ut. Figuren till vänster 
föreställer en tejprulle och figuren till höger föreställer en tejpremsa. 
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6  Slutsats och rekommendationer 
Baserat på analyser i föregående kapitel presenteras här de slutsatser och rekommendationer 
som ska besvara studiens undersökningsfrågor. Kapitlet är strukturerat på ett sådant sätt att 
varje delkapitel svarar för en eller två av syftets undersökningsfrågor. 

6.1 Kvalitetsproblem i logistikflödet 
 

Hur ser godsets logistiska flöde ut? 
 

Vilka kvalitetsproblem kopplade till godsets emballage kan identifieras i flödets olika 
områden? 
 
Tarketts logistikflöde är ett stort flöde som är uppdelat i olika områden med olika 
ansvarsuppgifter. Godsemballaget utsätts därför dagligen för olika hanteringar under 
respektive område. Fallstudien visar att det finns problem med logistikflödet som påverkar 
godsemballagets kvalitet. Problem identifieras både för materialflödet och informationsflödet. 

 
 Problem som identifierades för informationsflödet var framförallt att en del emballage 

hade gröna etiketter utan information, emballage med överflödiga etiketter samt 
emballage med handskrivna anteckningar med diverse information.  
 

 De flesta problem härleddes dock till materialflödet; mottagande av defekta och 
skadade rullar i godsmottagningarna, mattrullar med upprivet emballage; skadat 
emballage som påverkat mattrullen; emballage med permanenta märken och avtryck; 
smutsigt och dammigt emballage; emballage med oattraktiv brun tejp. 

6.2 Kvalitetsproblemens rotorsaker och förekomst 
 
Varför förekommer kvalitetsproblemen och vilket förekommer mest? 

 
Flera av de kvalitetsproblem som identifierats kunde beskrivas som enskilda problem som 
inte hade någon vidare påverkan av varandra. För varje kvalitetsproblem togs rotorsaken fram 
(se avsnitt 5.3.1). Vidare bedömdes ett kvalitetsproblem ha större implikationer för 
godsemballaget än de övriga. Detta problem var upprivet emballage på mattrullen. 
Rotorsakerna för problemen kan beskrivas på följande sätt: 

 Saknad av kvalitetskontroller vid godsmottagningarna och utlastning som leder till 
mottagande av defekta och skadade godsemballage som i sin tur ökar antalet 
kvalitetsproblem på logistik. Ett följdproblem till det blir också att det saknas rutiner i 
beredskap att hantera kvalitetsproblem direkt som upptäcks av logistikpersonalen. 
 

 Brist på försiktighet vid hantering av rullar samt gamla kassetter med vassa kanter 
som leder till upprivet emballage och kan skada mattrullen om det utsätts för hög 
belastning i samband med upprivning av emballaget.  
 

 Saknad av rutiner för borttagning av etiketter som inte berör logistik kan bidra till 
emballage med överflödiga etiketter.  
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 Bristande renhållning av hanteringsutrustning bidrar till permanenta märken och 

avtryck på emballagen.  
 

 Brister i kommunikation med kunder som har särskilda krav på märkning på 
emballget som leder till gröna etiketter utan tydlig information. 
 

 Brister i informationsutbyte mellan logistiks olika flödesområden leder till 
handskrivna anteckningar på emballaget med diverse information. 
 

 Saknad av rutiner på städschema för alla utrymmen i logistikbyggnaden leder till en 
miljö av smutsiga och dammiga emballage.  
 

 Bristande kreativitet på detaljnivå leder till emballage med oattraktiv brun tejp 
pågrund av långvarig vana.  

6.3 Prioritering och åtgärder 
 
Hur kan de identifierade kvalitetsproblemen åtgärdas? 
 
De problem som bör prioriteras för åtgärder är de som har störst direkt påverkan på godsets 
emballage och som samtidigt indirekt orsakar försämrad kundupplevelse. Fallstudien visar att 
de problem med störst påverkan är att det saknas kvalitetskontroller vid godsmottagningarna 
och utlastning, saknas rutiner i beredskap att hantera kvalitetsproblem direkt som upptäcks 
av logistikpersonalen, brist på försiktighet vid hantering av rullar, utbyte av gamla kassetter 
med vassa kanter, brister i informationsutbytet mellan logistiks olika områden samt brister i 
kreativitet på detaljnivå på grund av långvarig vana. 

För att bidra till förbättrad kvalitet på godsemballaget och förstärkt kundvärde bör logistik 
sammanfattningsvis: 

 
 Införa rutiner för dagliga kvalitetskontroller i samband med godsmottagning import 

och egen tillverkning samt vid utlastning av gods. 
 Införa rutiner för hur personalen ska åtgärda kvalitetsproblem direkt i första anblick. 
 Säkerställa att logistikpersonalen informeras och påminns om nya respektive befintliga 

riktlinjer för hantering av gods med hanteringsutrustning. 
 Säkerställa att logistikpersonalen informeras och påminns om vilka kvalitetsmålen är. 
 Byta ut de gamla kassetterna till nya som inte har vassa kanter. 
 Införa anteckningsetiketter som vid behov av manuella anteckningar klistras på 

emballaget. 
 Införa två nya sorters tejp  med Tarketts logotyp och eliminera de gamla bruna. 
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7  Diskussion 
Avsnittet syftar till att redogöra för författarens egna tankar kring studien. Här diskuteras det 
ursprungliga syftet med studien, högskolans och företagets roll, hur arbetet utvecklats, vad 
som varit problematiskt, vad som hade kunnat göras annorlunda och förslag till fortsatt 
studie inom området.  

Fallföretaget hade vid starten av studien ett givet problemområde eftersom vi sedan tidigare 
var överens om att fokus för studien skulle vara logistik. Däremot gjordes ingen 
projektspecifikation tillsammans med företaget och därmed blev det mitt ansvar att försöka 
tolka problemområdet och utifrån tolkningar forma ett eget förslag på hur man kan ta sig an 
projektet. Min tanke var därför att översiktligt studera logistikflödet på företaget och därefter 
göra en egen problematisering. Detta visade sig betydligt svårare än vad jag hade räknat med. 
Jag insåg snabbt att det krävdes stor förståelse för hur godsflödet fungerar för att objektivt 
kunna avgöra vad som var ett problem och vad som inte var det. Vidare insåg jag även att det 
skulle behöva göras fler mätningar för att identifiera problem i flödet, vilket skulle kräva ett 
alltför omfattande arbete för att uppnå önskade resultat. Eftersom arbetet skrevs under en 
avsatt period på 20 veckor begränsades projektet främst till att identifiera problemen och ge 
förslag på förbättringar, även om det från början var tänkt att även implementera 
förbättringarna under projektets gång.  

En stor utmaning med projektet har varit att koppla samman högskolans krav och önskemål 
med företagets. Det man skriver för företaget har enbart varit en del av rapporten som 
högskolan kräver och därför har det varit svårt att tillfredställa båda sidornas krav för att det 
ska bli så rättvist som möjligt. För företaget är den empiriska analysen samt resultatet av 
intresse medans högskolan har kriterier för alla kapitel i rapporten som ska följas enligt utsatta 
kriterier. Detta har resulterat i att rapporten främst formats efter skolans kriterier. Det hade 
varit önskvärt att skriva en rapport för högskolan samt en för företaget, med fokus på det som 
högskolan respektive företaget vill ha. 

Vid intervjuerna har det varit svårt att formulera frågor på ett sådant sätt att de är tillräckligt 
informativa för att innefatta det som ska undersökas, men samtidigt så pass öppna att inte 
respondenten styrs till den grad för att frågan blir retorisk.  Jag upplevde att några av 
respondenterna höll tillbaka på deras uppriktiga åsikter om hur de sköter hanteringen på 
logistiken, för att inte bli uthängda på något sätt. Däremot öppnade de dock upp sig genom en 
del omformuleringar och försäkran om att de är helt anonyma för vidare hantering av 
informationen som gavs. Vidare var det svårt att få deras åsikter om hur de ser på 
förbättringar eftersom många av respondenterna arbetat på logistiken under en längre tid och 
är vana vid arbetsättet och därmed främmande för förändringar. Detta visade sig tydligt i den 
statistiska mätningen eftersom engagemanget saknades hos vissa och därmed sköttes inte 
mätningen på ett fullt korrekt och rättvist sätt. Resultatet blev att substansen i några av de 
kvalitetsproblem som tagits upp i studien är lägre än vad jag önskat.  

Under observationerna på logistiken har det även varit utmanande att få en rättvis bild över 
hur hanteringen kring godset sker eftersom logistikpersonalen hanterar godsen på olika sätt. 
Även om det finns tydliga riktlinjer för hur hanteringen ska ske har personalen pågrund av 
långvarig vana skapat egna rutiner på automatik och på så sätt blir även observationerna 
baserade på mina tolkningar och hur jag tolkar hanteringen.  
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De analyser som reder ut komplexiteten kring de kvalitetsproblem som identifierats i 
nulägesanalysen och som sedan leder fram till de kvalitetsproblem som undersöks djupare, 
saknar en stark teoretisk förankring. För att verkligen kunna reda ut varför det blir som det 
blir och komma med förbättringsförslag hade mer data behövt insamlas. Jag ansåg dock att 
det skulle bli alltför krävande och utgick därför efter egna förslag tillsammans med 
logistikpersonalens åsikter. Detta gör att studien bäst lämpar sig för det studerande företaget, 
och bör inte appliceras på andra företag. Vidare har endast fyra av kvalitetsproblemen fått 
förbättringsförslag eftersom det även här skulle kräva mer tid till att gå vidare med alla 
kvalitetsproblem som identifierats i studien. Ett alternativ hade kunnat vara att titta närmare 
på alla identifierade kvalitetsproblem för att sedan på ett mer djupgående sätt ge 
rekommendationer till företaget om prioriteringar och åtgärder.  

De slutsatser och rekommendationer som ges i studien anser jag, trots ovanstående 
problematik, har en god förankring i empiri och utgör ett bra underlag till företagets fortsatta 
arbete inom problemområdet.  

Studien uppfyller de nationella målen som krävs för en civilingenjörsexamen på ett sådant sätt 
att jag genom rapporten visar kunskap om det valda problemområdet med hjälp av beprövade 
erfarenheter i form av befintliga teorier om de metoder som använts i rapporten. Jag visar 
även kunnande inom det valda problemområdet, inbegripet kunskaper i matematik genom 
statistisk mätningar som följts av diverse diagram och kalkuleringar. I denna sortens studie 
har det inte varit nödvändigt att definiera det naturvetenskapliga eftersom studien inte är riktat 
åt det hållet. Med hjälp av en tydlig problemformulering som jag formulerat helt på egen hand 
och därefter dragit slutsatser till genom analyser har jag visat förmåga att med helhetssyn 
kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar 
samt deltagit i utvecklingsarbete och därigenom bidragit till företagets kunskapsutveckling. 
Här uppfyller jag även förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika lösningar, 
eftersom jag i studien kommit med förslag på tydliga förbättringar. Eftersom jag själv 
formulerat syftet och undersökningsfrågorna har jag på egen hand satt en planering för 
studiens tillvägagångasätt och tagit fram relevanta metoder för att lyckas med studien inom 
given deadline. Genom detta har jag visat förmåga att planera och med adekvata metoder 
genomfört kvalificerade uppgifter inom givna ramar. Det har har visats förmåga till lagarbete 
och samverkan i grupper med olika sammansättningar samt förts muntliga och skriftliga 
dialoger med olika grupper eftersom det har genomförts intervjuer och observationer både 
direkt och indirekt med de anställda på företaget. Avslutningsvis har det i studien även 
påpekats att studien har felkällor och att det har funnits behov av ytterligare kunskap för mer 
rättvisa resultat.  
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7.1 Förslag till fortsatta studier 
Några av de rekommendationer som ges kräver fortsatt arbete av företaget. Det hade även 
varit intressant att undersöka hur andra producerande golvföretag arbetar kring liknande 
problematik genom att genomföra studier med benchmarking mot dessa. I listan nedan 
beskrivs ett antal förslag till fortsatta studier. 

 En studie som genom benchmarking undersöker hur företag i motsvarande situation 
som fallföretaget jobbar för en god kvalitet på godsemballaget.  

 En studie som tar fram förbättringsförslag till resterande kvalitetsproblem som inte fått 
förslag på förbättringar.  

 En studie som tar fram tydliga specifikationer och implementerar de givna 
förbättringsförslagen och därefter följer upp resultatet. 

 Studien identifierar kvalitetsproblem på avgränsat logistikflöde, det behandlar inte 
flödet innan och efter. Därför skulle en studie kunna fokuseras mot att kartlägga hela 
materialflödet från det att materialet produceras tills det kommer fram till kund för att 
få med hela flödet. 
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