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Förord 
Detta examensarbete är ett slutförande av det 3-åriga ekonomiingenjörsprogrammet som 

vi har genomfört. Examensarbetet som utförts har skrivits på C-nivå, där det sker en 

fördjupning inom ämnesområdet logistik. Arbetet omfattar femton högskolepoäng, där 

Sandvik har ställt upp som exempelföretag och även staplade upp syftet för arbetet. Vi 

vill tacka personer inom Sandvik och Högskolan i Gävle för visat intresse och 

engagemang till examensarbetet, detta genom att delgett den information, material och tid 

som behövdes för att genomföra examensarbetet. De vi vill tacka är Conny Persson och 

Leif Persson på Sandvik som hjälpt oss med fakta om Sandvik och alltid funnits till hands 

för frågor, sidlastarförare som ställt upp på vår tidsstudie samt Göte Olsson på Högskolan 

i Gävle som styrt upp projektet och handlett oss på rätt väg till ett resultat.  

 

Examensarbetet har gett oss mer kunskap inom logistikområdet och vi känner att det skett 

en positiv utveckling av att arbeta i grupp.  
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Sammanfattning 
För att kunna öka värdet på sina produkter gäller det att logistikservicen är av högsta 

kvalitet. Det är att leverera rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats, i rätt kvalitet och kvantitet. 

För att kunna leverera denna service behöver företag ha kontroll på alla delar av tiden det 

tar att producera varan. Det kan vara allt från lagerhantering till transporter mellan olika 

produktionsavsnitt.  

 

Det beställaren hos administrationen på Sandviks transportavdelning ville undersöka var 

hur deras sidlastare egentligen utnyttjas. Därifrån har syftet med examensarbetet blivit att 

utforma ett uppföljningssystem som automatiskt ska registrera värden på prestationer på 

truckfordon inom ett begränsat geografiskt område.  

 

För att uppfylla syftet har olika metoder använts för att inhämta den teori som krävdes till 

uppföljningssystemet och för att kunna utföra tidsstudien. Metoderna var samtal och 

diskussioner med handledare på Sandvik och Högskolan i Gävle samt sökning litteratur 

(artiklar, examensarbeten och facklitteratur). Ur informationen som har tillhandhållits 

kom den teoretiska referensramen fram. Först förklaras det grundliga i logistiken som ger 

förståelse för vad logistik egentligen är. Sedan läggs den teori fram som behövs för att 

uppföljningssystemet ska kunna utformas samt den teori som behövdes angående 

tidsstudie. Nyckeltal och mätetal är två delar som bygger hela uppföljningssystemet och 

därmed även viktiga detaljer i teorin.  

 

Sandvik är ett företag som tillverkar produkter inom skärverktyg för bearbetning i 

metaller, maskiner för gruvindustri, rör, band, stång, processystem och tråd. Tidsstudien 

som är utförd inom Sandvik har gjorts på rördivisionen och de sidlastare som 

transporterar rör.  

 

Resultatet av tidsstudien blev att tre stora poster tog upp cirka 75 % av den tid som 

undersökningen utfördes. De tre stora posterna var körning med last, körning utan last 

och tom sidlastare. Största posten i tidsstudien var tom sidlastare (31 % av tiden). 

 

När uppföljningssystemet utformades användes brainstorming för att komma fram med 

idéer och en mindmap för att sammanfatta de tankar som kom fram. Utav den här 

metoden och teorin som studerats om nyckeltal och mätetal har uppföljningssystemet 

tagits fram. Uppföljningssystemet bygger på att sensorer ska indikera till ett datasystem 
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vilken typ av arbete det är som utförs (körning med last, körning utan last och övrig 

stillastående tid) samt att det ska finnas en sensor för vikt av lasten. 

 

Utifrån diskussionen och analysen av uppföljningssystemet och tidsstudien kom följande 

slutsatser fram: 

 

• Företag bör skaffa sig ett uppföljningssystem som följer upp nyckeltal och 

mätetal för att bättre kunna effektivisera transporter. 

• Nyckeltalen och mätetalen ska vara klara och tydligt beskrivna samt att alla 

arbetare ska veta om att de finns. Arbetarna ska också veta att mätningar görs 

kontinuerligt. 

• Tidsstudien visade att sidlastarna stod stilla stor del av den tid som 

undersökningen gjordes. 

• Sandviks olika rörverk borde planera sin produktion bättre och jämnare för att 

sidlastarna ska få jämnare arbetstakt och bättre kunna planera in och ut 

körningarna. 
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Abstract 

To raise the value of a company’s products, it is important to have a logistic service of 

highest quality. The company needs to deliver the right product, in the right time, at the 

right place, in the right quality and quantity. To deliver this kind of service the company 

needs to have control of all the times when they produce the product. The parts could be 

anything from management of warehouse to transportation between different production 

lines.  

 

A yearing from the client at administration of Sandvik transportation division are that 

they wanted an overview of how their types of side loader are being used. With this 

starting point the purpose has been to perform a system that automatic follow-up the 

performance that are made by the forklifts. 

 

To fulfill the purpose different methods have been used to gather theory that needs to 

make this following-up system and to make the study of time, it is a part of the mapping. 

Some of these methods were dialogues and discussions with our instructors at both 

Sandvik and the University of Gävle. It has also been some researching on scientific 

articles and examination papers on the Internet. Some information has also been searched 

in specialist literature. From this information it has become a theoretical framework to 

this study. First some explanations of basic logistic were you should learn what logistics 

are about. After the explanations, the theory that needs to the following-up system and the 

study of time were presented. Key ratios and performance measurement are two parts that 

the following-up system are built on. 

 

Sandvik, is a company that produce products in the areas of cutting tools for processing in 

materials, machines for mining industry, tube, stripe, bar, process systems and wire. It is 

in the tube division the study of time has been made. The study of time has been made on 

the type of forklifts called side loader, that transport long tubes from one production line 

to another production line.  

 

The result of the study of time was that three big items took around 75 % of the whole 

time. These items were driving with load, driving without load and empty side loader. 

The biggest item was empty side loader (31 % of the time). 

 

To get this following-up system a brainstorming has been used to come up with the key 

ratios and performance measures that the system needs to be beneficential to different 
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kinds of forklifts. From this brainstorming a mind-map were made where all the parts 

were clear and it made the key ratios and performance measures easier to develop.  

 

With these methods and theory that has been studied of key ratios and performance 

measurements the following-up system were developed. It builds on sensors that indicate 

to a computer system which type of work that are made (driving with load, driving 

without load, remaining standstill time) and a sensor that indicates the weight of the load. 

A distance meter is also used to register these values to the following-up system.  

 

From the analysis and discussions about the following-up system and the study of time 

came the following conclusions: 

 

• Company’s ought to have a following-up system that follows up the key ratios 

and performance measurement to make better rationalizations of their 

transportation 

• Key ratios and performance measures should be easy and clear described and all 

employees should know about it. They should also know that the measures are 

continuous existing. 

• The study of time showed that these side loaders were standing still much of the 

time when the research was made. 

• Sandviks different production lines of tube should plan their production better 

and smoother so the side loader could get better work rate and could plan their 

transportation in and out of the production better. 
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1 Inledning 

Här beskrivs bakgrunden och syftet med examensarbetet. Det läggs även fram en 

avgränsning samt en disposition för att veta vad som finns med i arbetet. 

1.1 Bakgrund 

På dagens marknad är det viktigt att företag ökar värdet för kunden genom att leverera 

rätt produkter, i rätt tid, till rätt plats, med rätt kvalitet och kvantitet. Därmed måste 

företag förändra många av de olika processer som de har i verksamheten. Förändringarna 

kan vara allt ifrån styrning av produktion till transporter mellan olika 

tillveckningsprocesser.  

 

Sandvik är ett företag som har många olika processer inom sin verksamhet. Det som 

examensarbetet ska inrikta sig på är transporter vid röravdelningen inom Sandviks 

verksamhet i Sandviken. Denna avdelning har transporter som sker mellan olika 

tillverkningsprocesser. Beställarna på Sandvik önskar få en överblick av deras sidlastare 

(som transporterar rör mellan olika tillverkningsprocesser), detta för att företaget ska få 

en övergripande bild av hur transporterna ser ut idag mellan tillverkningsprocesserna.   

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram ett uppföljningssystem i teorin på truckfordon hos stora 

företag som har produktion inom ett begränsat geografiskt område. Systemet ska bygga 

på att företagen ska kunna mäta olika prestationer på truckfordonen, för att kunna göra 

effektiviseringar.  

 

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna för arbetet har varit att ta fram ett uppföljningssystem för 

logistikparametrar på truckfordon inom ett begränsat geografiskt område. Med 

logistikparametrar menas nyckeltal och mätetal som ger relevant information åt företagen.  

 

Den tidsstudie som utförts kommer att ske på sidlastarna som utför arbete åt rördivisionen 

inom Sandviks produktionsområde i Sandviken. Det som tas upp är vad sidlastaren gör 
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och inte vad föraren av sidlastaren utför för arbete. Detta på grund av att examensarbetet 

endast ska omfatta 10 veckors fulla studier.  

1.4 Disposition 

Upplägget är följande: 

 

• Kapitel 2: Metod I. Här beskrivs de sätt som informationen har tagits fram och 

hur nulägesbeskrivningen av Sandviks sidlastare gick till. 

• Kapitel 3: Teori. Här beskrivs den teori som tagits del av för att utföra arbetet 

och där värdefull information kommit fram. 

• Kapitel 4: Företagsbeskrivning. Här beskrivs Sandvik och dess divisioner. 

Dessutom ges en förklaring på vad en sidlastare är samt att nuläget presenteras 

med hjälp av en tidsstudie.  

• Kapitel 5: Nulägesbeskrivning. Här beskrivs nuläget hos sidlastarna, där 

fokusering är på att förklara hur det ser ut idag och vilka transportvägar som finns 

för sidlastarna. Resultatet av tidsstudien redovisas även här. 

• Kapitel 6: Metod II. Här beskrivs hur resultatet togs fram samt hur analys och 

diskussion ledde fram till slutsatserna.  

• Kapitel 7: Metodkritik. Här kritiseras det sätt som metoderna har använts och 

den teori som har hittats. Detta efter vad som är trovärdigt och om rätt resultat har 

fåtts fram. Beskrivningarna av detta sker i form av reliabilitet och validitet. 

• Kapitel 8: Resultat. Här tas uppföljningssystemet fram där nyckeltal och mätetal 

blir utvalda och definierade.   

• Kapitel 9: Analys/diskussion. Här diskuteras och analyseras 

uppföljningssystemet med den teori som har lästs. Det sker även en analys och 

diskussion av resultatet från den utförda tidsstudien. 

• Kapitel 10: Slutsats. Här presenteras de slutsatser som har dragits utifrån den 

analys och diskussion som fördes på uppföljningssystemet och tidsstudien. Det 

lämnas även rekommendationer till Sandvik under detta kapitel.  

• Kapitel 11: Fortsatta studier. Här ges förslag på fortsatta studier till de som vill 

utforska området vidare. 

• Kapital 12: Projekterfarenheter. Här presenterar vi våra tankar kring arbetet och 

hur det har varit att arbeta i grupp.   
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2 Metod I 

Här beskrivs tillvägagångssättet vid utförandet av litteraturstudier och 

nulägesbeskrivningen av Sandviks transportssystem för sidlastare. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Utifrån informationen av nuläget på Sandvik och syftet med arbetet har en faktainsamling 

gjorts inom logistikområdet. Faktainsamling har byggt på de möten som vi haft med 

handledare och därifrån har intressanta infallsvinklar om vad arbetet skall innehålla samt 

hur det ska genomföras kommit fram.  

 

Fakta har tagits ifrån Internet, där sökning har skett på vetenskapliga artiklar inom 

logistikområdet. I de examensarbeten som studerats hittades en del intressant material 

(böcker och vetenskapliga artiklar) som varit relevant och intressant för arbetet. Detta 

genom att studera ursprungskällan.  

 

Utav den insamlade informationen har utvärderingar och analyser utförts, om vilket 

material som är relevant. Detta har gett sammanfattningar på de delar av information som 

varit intressant för ämnet.  

 

2.2 Nulägesbeskrivning av Sandviks sidlastare 

Den nulägesbeskrivning som utförts på Sandvik innehåller dokumentering av hur 

sidlastarna rör sig och vad de gör. Nulägesbeskrivningen kommer att innehålla en 

tidsstudie på sidlastarna för att lättare kunna analysera utnyttjandet. Tidsstudien har 

utförts efter den mall som gjordes för att fylla i tider på olika typer av aktiviteter (se 

bilaga 1). I denna mall undersöks den information som var relevant och där ingår följande 

aktiviteter:  

 

• Med last – Här har sidlastaren en last som förflyttas mellan två stationer inom 

området.   

• Utan last – Här kör sidlastaren utan last inom området.  
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• Hanteringstid – Den tid det tar för sidlastaren vid hämtning och avlämning av 

lasterna. Under denna tid behandlar sidlastaren den last som ska hämtas eller 

lämnas. 

• Stillastående sidlastare – Denna tid är då sidlastaren står stilla och föraren 

fortfarande befinner sig i sidlastaren.  

• Tom sidlastare – Den tid som föraren inte sitter i sidlastaren, utan har gått utanför 

fordonet. Dock kommer dessa aktiviteter som görs ej att dokumenteras.  

 

Upptagning av tider gjordes genom att använda start/stopp- metoden (Se avsnitt 3.4 om 

tidsstudier) där tiderna noterades på mallen (se bilaga 1). Därefter gjordes beräkningar 

och diagram efter de tider som noterades.   

 

Tidsstudien kommer att ske slumpmässigt vid olika tillfällen. Tidtagningen kommer gå 

till så att en sidlastare förföljs under en tidsperiod (cirka 2-3 timmar) och det noteras vilka 

aktiviteter som sidlastaren gör.  

 

Till tidsstudien behövdes information om sidlastarna och vart de transporterar material 

mestadels. Det var viktigt att få reda på vart de åkte och vad de gjorde för att kunna 

förenkla tidsstudien. Denna information inhämtades efter samtal och djupgående 

diskussioner med vår handledare och vår kontaktperson på Sandvik. De gav värdefull och 

nyttig information om nuläget. 
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3 Teori 

Här läggs den teori fram som har använts vid utförande av examensarbetet. Denna teori 

ska knyta an till resultat, diskussion och slutsats. 

3.1 Vad är logistik? 

En definition på logistik enligt Aronsson et. al (2004) är: ”Logistik omfattar att på ett 

effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material och 

produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov och önskemål. 

Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska 

fungera”.  

 

Förenklat betyder definitionen att logistik omfattar både planering och genomförande, 

men också att kontrollera att det resultat som företaget fått fram var det önskade. Logistik 

finns i hela kedjan från att produkten är en råvara till att det blir en slutprodukt. En annan 

viktig del är att information utbyts mellan företagen för att logistiken ska fungera. Vidare 

handlar logistik inte bara om att göra saker rätt utan att göra rätt saker. T.ex. kan en bra 

orienterare springa hur fort som helst, men har han en dålig karta eller slarvar med 

läsningen av kartan, är det risk att han springer åt fel håll (Aronsson et al, 2004). 

 

Enligt Christopher (2005) definieras logistik som ”en process av strategisk styrning av 

tillverkning, förflyttning och lagerhållning av material, i form av delar och färdiga 

produkter, genom organisationen och dess marknad som gör att de får fördelar genom 

kostnadseffektiva utföranden av ordrar”. Vidare säger han att logistik inriktar sig på 

planering av orientering och struktur som försöker skapa en plan för flödet av produkter 

och information genom verksamheten (Christopher, 2005). 

 

När ett företag skapar produkter är logistiken en stödjande funktion. I produkten finns det 

både en kärnprodukt (själva varan) och kringtjänster (kunderbjudande).  Det är i 

kringtjänsterna som logistiken hör hemma och det är kringtjänsterna som skapar ett 

ytterligare värde åt kunden. Kringtjänsterna ger alltså ett ökat kundvärde (Aronsson et al, 

2004). 
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3.1.1 Mål med logistik 

Med utgångspunkt från Aronsson et al (2003) kan logistikens mål sammanfattas i tre 

olika huvudpunkter: 

 

• För att skapa lönsamhet och konkurrenskraft måste företaget ha en fungerande 
logistik 

• Få flödena fungera på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt  
• Logistik berör hela företaget, inte bara några få delar 

 

Logistikens mål är att alla kunder ska kunna få de produkter de vill ha på rätt plats, i rätt 

tid, till rätt pris, med rätt kvalitet och kvantitet utan att kostnaden för företaget blir 

alldeles för stor. De mål som sätts upp skapas för att företaget ska kunna tillhandahålla 

bra service. Därmed handlar det mycket om att försöka finna lösningar som ska minska 

kostnader och förbättrar servicen, men detta är komplicerat. Förmågan att kunna se 

helheten och samtidigt skapa effektiva flöden och effektiva funktioner är en svår uppgift 

vilket är en av anledningarna till varför många företag skulle kunna förbättra sig 

(Aronsson et al, 2003).  

 

Det spelar ingen roll om man köper som privatperson eller om man köper in produkter till 

ett företag, kunden ställer ändå krav på att kostnaden för produkten ska vara låg och 

leveransen ska ske enligt deras önskemål (rätt tid, rätt plats osv.). Att ställa dessa krav är 

rimligt, i alla fall från kundens perspektiv (Aronsson et al, 2003) Kan företaget förbättra 

sin kundservice ger det troligen en ökad försäljning vilket i sin tur kan leda till ökad vinst. 

Ser man från producentens perspektiv är det mer komplicerat. Kraven som en kund har är 

inte alltid lätt att uppfylla. I dagens samhälle är det bara de företag som är mest effektiva 

som lyckas svara på kundernas krav (Aronsson et al, 2003). 

 

3.1.2 Kundvärde ett konkurrensmedel 

För att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på långsikt behöver de ha vissa fördelar 

som inte konkurrenterna har, så kallade konkurrensfördelar. Detta kan företag få genom 

att leda logistik och försörjningskedjan på ett bättre sätt (Christopher, 2005). Porter 

(1985) identifierar kundvärde och kostnader till kunder som kritiska element till att 

företaget ska få konkurrensfördelar. Vidare anser han att differentiering är en 

konkurrensfördel för ett företag och är starkt kopplat till kundvärde som 

produkten/service kan leverera. Låga kostnader i produktion och service är en annan typ 

av konkurrensfördel då produkten ska säljas till kunden (Ibid.). Christopher (1998) lägger 
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till att företag borde få konkurrensfördelar genom att försöka vara bäst inom service och 

kostnadsledarskap. 

 

Kundvärde kan definieras som skillnaden mellan de mottagna fördelarna som flödar från 

ett köp eller en relation och den totala kostnaden som är inräknad. Med denna beräkning 

är det bättre att räkna på den totala kostnaden istället för priset på varan, speciellt sedan 

det ingår mer kostnader hos ett köp eller en relation än själva försäljningspriset av 

produkten.  Säljaren ger oftast ett mervärde än de egenskaper och funktioner som 

produkten ger (Christopher, 2005).  

 

Christopher (2005) presenterar även ett annat sätt att se på kundvärde, där undersökning 

av faktorerna görs och beräkningar sker. Faktorerna och en grundlig definition 

(Christopher, 2005): 

• Kvalitet. Kvaliteten handlar om funktionalitet, prestanda och teknisk 

specifikation för erbjudandet. 

• Service. Servicen handlar om tillgången, support och förpliktelser som är utlovat 

till kunden. 

• Kostnad. Kostnaden handlar om den transaktionskostnad kunden betalar för 

varan inklusive pris och livscykelkostnader.  

• Tid. Tiden handlar om vilken tid det tar att uppfylla kundens önskemål, 

innehållande bland annat leveranstiden.  

 

Beräkningen ser ut som följande (Christopher, 2005): 

 

 

Dessa fyra faktorer kräver ett kontinuerligt program för förbättring, innovation och 

investeringar för att fortsätta att vara konkurrensfördelar åt företaget (Christopher, 2005).  

 

I och med den senare beräkningen hittades service som en viktig del i kundvärde. 

Kundservice är en del som företagen behöver utveckla för att kunna ge kunden bättre stöd 

vid deras frågor. Det som är viktigt att tänka på vid kundservice är att servicen och 

produkten inte har något värde förrän de är i kundernas eller konsumenternas ägo. 

Därmed lär företaget visa att de har bra produkter och service ”tillgängligt” för att någon 

kund eller konsument ska kunna uppfatta det. ”Tillgängligheten” kan vara ett komplext 
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begrepp, oftast uppbyggt av olika faktorer. Dessa faktorer kan inkludera t.ex. 

leveransfrekvens och reliabiliteten, lagernivåer och ordercykeltider. Med detta i 

bakgrunden skulle man kunna säga att: kundservice är interaktionen mellan alla dessa 

faktorer som inverkar på processen att göra produkter och servicen tillgängliga för 

köparen (Christopher, 2005).  

 

3.1.3 Logistik utökas till Supply Chain Management 

Det som har hänt är att Supply Chain Management inriktar sig mer på att bygga 

strukturen från den traditionella logistiken och försöker att hitta länkar och samverkan 

mellan processer i andra enheter i kedjan, leverantör och kund samt den egna 

organisationen (Christopher, 2005).  

 

Därmed definitionen ” Supply Chain Management är där ledning av uppströms och 

nedströms relationer med leverantörer och kunder där man försöker att leverera 

mervärde till kunden för en mindre kostnad för hela försörjningskedjan” (Christopher, 

2005). 

 

Ett problem med Supply Chain Management är att ett kärt barn har många namn. Därmed 

kan Supply Chain Management anses vara ett koncept med många definitioner. Det blir 

därmed oklart om vad som egentligen menas med Supply Chain Management. Detta 

skapar problem då olika företag i en förädlingskedja har olika sätt att se på konceptet. Två 

logistikarbetare inom samma företag kan ha olika åsikter om vad Supply Chain 

Management är och innebär (Fawcett och Magnan, 2002). 

 

Centralt i Supply Chain Management är att företagen ska ha en bra relation i hela 

försörjningskedjan. Detta är viktigt för att företagen ska dela informationen och inte tävla 

om priser mot varandra som tidigare varit fallet (Mills et al, 2004). Christopher (2005) 

anser även han att relationen är en central del i Supply Chain Management. Relationen 

ger ett mer vinstgivande resultat för alla parter i kedjan (Christopher, 2005). 

 

De svagheter som Supply Chain Management har bygger mycket på att det krävs nära 

och långtgående relationer mellan företagen i förädlingskedjan. Vissa företag är inte 

villiga att samarbeta nära med sina leverantörer och kunder i förädlingskedjan. Kritiker 

anser att detta bara är en trend och inget långsiktigt arbetssätt (Fawcett och Magnan, 

2002). 
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3.2 Vad är en process? 

Enligt Jonsson och Mattson (2005) definieras en process som en rad sammanhängande 

aktiviteter som upprepas gång efter gång och har en tydlig början och ett tydligt slut. 

Aktiviteter kan exempelvis vara transporter, lagring eller operationer. Vidare skriver 

Mattson (2002) att aktiviteterna som utförs ofta ökar värdet på produkten till det att 

produkten når slutkunden.  

 

För att kunna använda begreppet process måste det finnas strukturmässiga relationer 

mellan aktiviteterna som är klart specificerade i processen. En process måste därför vara 

något av ett arbetsflöde, ha rutiner över sig och inte vara vilken grupp av aktiviteter som 

helst. Har företag en väldefinierad och kartlagt förhållande mellan ingående aktiviteter är 

det lättare att göra processförbättringar och utforma systemstöd. (Mattson, 2002). 

 

I och med dessa förklaringar kan sägas att det finns ett flertal olika processer. Det kan 

vara allt ifrån inköpsprocesser till transportprocesser. Transporter anses som en process, 

eftersom att de har definierade start- och slutpunkter (Matsson, 2002). Därmed en klar 

anknytning till transportlogistik.  

3.3 Transportlogistik 

Inom transportlogistik finns ingen klar definition på begreppet. Det beror på att det är 

svårt att ta fram en sådan definition som är precis och heltäckande. De definitioner som 

tagits fram kan ofta ses som ofullständiga i och med att de ofta missar någon viktig del. 

Definitionerna som har tagits fram handlar ofta om en typ av marknadsorienterad 

transportlogistik för större företag inom paket-, stycke- och partigodsmarknaden 

(Tarkowski et al, 1995). 

 

Dock kan man se att transporter har ett primärt syfte och det är att förflytta gods från en 

adress till en annan där produkter ges ett högre värde. Därmed kan man säga att 

transporten är en sorts adressändring. Ur denna transport kan fyra olika flöden urskiljas 

vid utförandet av en transport. Som nämnts ovan är det primära flödet det som avser 

förflyttningar av produkter från en punkt A till en punkt B, det kan vara slutkunder men 

även vidare produktion. De andra är flöde av resurser, kapital och information (Lumsden, 

1995). 
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Transporter kan vara både interna och externa. De interna transporterna är de som avser 

transportering av gods som sker inom en produktionsenhet, lager eller terminal samt dess 

tillhörande arbetsställe (t.ex. industriområde). En användbar definition på extern logistik 

är förflyttning av gods från råvarukälla till arbetsställe och/eller mellan olika arbetsställen 

till slutlig konsument. Ett företag som utför olika typer av transporter, både interna och 

externa eller bara interna, berörs av omgivningen och dess utveckling. Med detta avses 

politiska styrsystem, myndigheter och konkurrenter (Tarkowski et al, 1995). 

 

3.3.1 Leveransservice 

Leveransservice är en central del i transporterna som utförs. Det är denna del som kunder 

anser vara viktig då de vill få bästa möjliga service, när det gäller att förflytta produkterna 

till deras verksamhet. I leveransservice finns det en rad olika delar som är viktiga 

(Mattsson, 2002). Dessa är (Mattsson, 2002): 

• Lagertillgänglighet – Sannolikheten att produkten finns i lagret hos det företag 

som säljer produkter. 

• Lagerservicenivå – Hur ofta det finns produkter i lagret hos företaget som kan 

leveras direkt.  

• Leveransprecision – Säkerheten i att leveranser kommer fram i rätt tid. 

• Leveranssäkerhet – Rätta produkter i rätt kvantitet. Med detta menas att rätt och 

kvalitetssäkra produkter ska komma utan att det sker någon avvikelse från den 

beställning som kunden gjort. 

• Leveranstid – Det är den tid det tar från order till leverans. Dock ser kunder och 

leverantörer olika på denna del. Leverantören anser att leveranstiden är den tid 

från att ordern kommer till att produkterna går ifrån deras lastkaj. Kunden anser 

leveranstiden är den som leverantören anser plus att kunden vill inkludera 

transporttiden, mottagning av gods hos dem, uppackning och kvalitetskontroll. 

• Leveransflexibilitet – Förmågan att snabbt och effektivt anpassa verksamheten 

efter ändrade förhållanden. Kan ingå leveranstid, leveranskvalitet samt innehåll 

och prestanda hos levererad produkt.  
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3.4 Tidsstudier 

Det finns olika typer av tidsstudier för att undersöka hur utnyttjandet ser ut på ett företags 

resurser (maskiner och operatörer). De två typer av tidsstudier som är användbart i detta 

fall är vanlig tidsstudie och frekvensstudie. 

 

3.4.1 Vanlig tidsstudie 

Tidsstudier är en så kallad direktanalys. Detta innebär att arbetet analyseras direkt genom 

att studera hur arbetet genomförs. Vid tidsstudier används antingen stoppur eller 

videoinspelning för att mäta rutinarbete. Metoden kan bara användas på arbete som är 

rutinmässiga och som redan utförs, inte på sådant arbete som är i planeringsstadiet 

(Olhager, 2000). 

 

Vid undersökningar där stoppur används har tidsstudiemannen en lista med ett antal olika 

operationer som utförs av ett visst fordon. Det kan vara en truck, lastbil, traktor etc. 

Listan fungerar på sådant sätt att tidsstudiemannen fyller i tiden som fordonet utför de 

olika operationerna. En viktig del i tidsstudierna är att en snabb analys av arbetet måste 

göras innan själva studien har påbörjats för att få en uppfattning om hur arbetet 

genomförs (Olhager, 2000). Som exempel kan tidsstudier användas på en truck där man 

mäter tiden den hanterar en pall, åker med eller utan last och resten är övrigt tid. (se tabell 

1). 

 

 

Hantering av 

pall 

Åker med 

last 

Åker utan 

last Övrigt 

13 23 20 175 

43 43 17 361 

10 13 9 49 

10 11 18 141 

7 31 13 34 

4 11 6 453 

 

Tabell 1, Exempel på operationer, tiden i sekunder med nollställningsmetoden 

 

Klockstudier kan utföras på två olika sätt. Nollställningsmetoden där klockan nollställs 

efter varje mätning eller av kontinuitetsmetoden där tiden går hela tiden och tiderna 
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noteras direkt efter klockan. Av dessa två metoder är kontinuitetsmetoden den som ger 

större noggrannhet i tidsangivelserna (Olhager, 2000). 

 

3.4.2 Frekvensstudie 

Frekvensstudier används för att göra stickprov i ett visst arbetsmoment och se vilket 

operationssteg som utförs vid just det specifika tillfället. Denna metod är ett alternativ 

mot andra studier där man till exempel kontinuerligt studerar ett antal olika 

operationssteg i ett arbetsmoment (Olhager, 2000). 

 

Fördelen med att använda sig av frekvensstudier är att man kan studera flera olika objekt 

samtidigt. Frekvensstudier används främst för att studera kapacitetsutnyttjandet hos olika 

resurser. Själva upplägget av en frekvensstudie är snarlikt den för tidsstudier (Olhager, 

2000). 

 

3.5 Uppföljningssystem 

Ett uppföljningssystem används för att bevisa att nyckeltal blir uppföljda. Till detta 

behöver företaget mäta olika mätetal som ska ligga till grund för uppföljningssystemet. 

Det är också via detta uppföljningssystem som företag ska kunna analysera vad som är fel 

och kunna förbättra processerna. Det är viktigt att mäta relevanta prestationer och att 

prestationerna går att mäta. Om prestationsmätningar slår Harrington (1991) fast att ”om 

du inte kan mäta det, så kan du inte kontrollera det. Om du inte kan kontrollera det, så 

kan du inte leda det. Om du inte kan leda det, så kan du inte bevisa det”. Vidare anser han 

att detta är ett problem med att leda processer och försörjningskedja (ibid.).  

 

Ett uppföljningssystem som har används inom kvaliteten är DMAIC-cykeln. Denna cykel 

är till för att göra förbättringar.  

  

3.5.1 DMAIC-cykeln 

Inom sex sigma är DMAIC-cykeln ett väl använt och beprövat tillvägagångssätt vid 

förbättringar av befintliga processer. Själva cykeln startar med en Define-fas som sedan 

följs av faserna Measure, Analyze, Improve och Control. (Magnusson et al, 2003, 

Sörqvist, 2003). På svenska blir det alltså Definiera, Mäta, Analysera, Förbättra och 

Styra. 
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Definiera 

Denna fas är början på cykeln där första uppgiften är att välja ett förbättringsprojekt, en 

process eller en produkt som är i behov av en förbättring. Ett klart syfte med projektet ska 

finnas med avgränsningar och beräkningar på hur stor kostnadsbesparingarna kan se ut 

ska också kalkyleras och finnas tillhands (Sörqvist, 2004). När detta har gjorts ska ett 

grundproblem tas fram på processen eller produkten som företaget vill analysera och 

förbättra. Därefter görs en kartläggning för att få en bättre uppfattning om hur 

processerna är relaterade till varandra och även få fram relevant information om hela 

processen. Kartläggningen används dock bara som underlag för mätning och analys av 

processen, den effektiviserar inte själva processen (Ljungberg och Larsson, 2001) 

 

Mäta 

För att kunna förbättra de processer som företaget valt ut måste de mäta processens 

duglighet. Detta för att kunna få kunskap om processen och ta reda på inputfaktorer som 

påverkar outputfaktorn (Magnusson et al, 2003) 

 

Analysera 

I detta steg analyseras den informationen som samlats in, för att öka förståelsen för 

problemen som har identifieras under mätningen. Analysen kan ske med två olika 

inriktningar, antingen analysera processens olika flöden, avvikelser osv. eller göra en 

analys av processens variationer och duglighet (Sörqvist, 2004). 

 

Förbättra 

Här identifieras förbättringsförslagen från resultaten i analysfasen (Sörqvist, 2004). 

Förslagen ska sedan utvärderas genom att göra kostnadsberäkningar för att se vilket 

förslag som är lämpligast för företaget (Magnusson et al, 2003). 

 

Styra 

I det sista steget ska företaget försöka styra verksamheten så att förbättringsförslagen som 

tagits i bruk ska ge de önskade resultaten. Dessutom ska de se till att de nya arbetssätten 

blir bestående eftersom risken finns att de går tillbaka till de gamla arbetssätten efter en 

viss tid (Sörqvist, 2004). 
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3.5.2 Mätetal 

Mentzer och Conrad (1991) definierar prestationsmätningar som hur effektiv och 

produktiv en given uppgift har varit i förhållande till hur bra målet är uppnått. I logistik- 

och försörjningskedjans sammanhang, anses effektivitet beröra i vilken utsträckning de 

uppsatta målen är utförda. Dessa kan exempelvis vara ledtid, lagersannolikhet och 

fyllnadsgrad. Produktiviteten mäter hur väl resurserna utnyttjas där till exempel 

lagerkostnader och operationskostnader ingår (ibid.).  

 

Många företag har en tendens att se dessa två aspekter som prestationer, vilket leder till 

att företagen kan missförstå dem. De får ett visst perspektiv av de båda aspekterna, vilket 

gör att det lätt uppstår missförstånd. Företagen ser inte båda aspekterna som en enda 

balanserad struktur av prestationsmätning (Brewer och Speh, 2000). 

 

3.5.2.1 Registrering och redovisning av mätetal 

System som används för olika typer av registrering och redovisning har i uppgift att 

lämna feedbacks information till styrsystemen. Själva feedbackens information visar 

resultatet av de genomförda styraktiviteterna (Olsson, 1977). 

 

Registrering av olika parametrar kan ske kontinuerligt, vid fasta eller slumpmässiga 

tidpunkter. Vidare kan redovisning ske kontinuerligt, vid fasta tidpunkter 

(redovisningsperioder) eller vid behov. Detta beror på hur ofta företaget vill rapportera de 

olika parametrarna (Olsson, 1977). 

 

Det finns tre olika huvudområden som registrerade och redovisade parametervärden ska 

användas inom. Dessa är (Olsson, 1977): 

 

• Ge feedbacks information till styrsystemet så att styrsystemen kan genomföra 
sina uppgifter 

• Mäta transportsystemens och styrsystemens effektivitet 
• Möjliggöra noggranna analyser av dessa system och då skapa underlag för 

förbättringar. 
 

Parametervärdena kan redovisas med hänsyn till olika faktorer. Dessa kan exempelvis 

vara (Olsson, 1977): 

 

• Tidsenhet (år, redovisningsperiod, timmar) 
• Transporttyper (beställningstransporter, linjetransporter etc.) 
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• Transportfordon 
• Produktionsavsnitt 

 

Det finns ett antal huvudparametrar som kan uppsättas. Dessa är (Olsson, 1977): 

1. Materialflöde/transportflöden 
2. Tidpunkt/tid 
3. Transportkostnad 
4. Fordonsuttnyttjandegrad 

 

 

Material-/transportflöden 

Material- och transportflöden kan redovisas med följande exempel på delparametrar 

(Olsson, 1977): 

• Materialslag 
• Lastvikt 
• Materialflödets storlek 
• På- och avlastningspunkter 
• Transportflöde 

 

Materialflödet brukar användas för att ge underlag för val och dimensionering av 

transportsystem och transportfordon. Redovisningen av materialflödet kan påverka en 

förändring av flödet vilket i sin tur kan leda till förändringar i layouten (Olsson, 1977).  

 

Tidpunkt/tid 

Vad gäller att mäta tid kan följande tidpunkter vara intressanta att registrera (Olsson, 

1977): 

• Beställningspunkt         
• Beordningpunkt         
• Pålastningspunkt         
• Avlastningspunkt         
• Tidpunkter då störningar inträffas respektive avslutas            
• Tidpunkter då underhålls/reparationsarbete börjar eller avslutas 

 

 

Transportkostnad 

 

Den totala transportkostnaden kan redovisas tillsammans med olika delkostnader som 

exempelvis kapitalkostnad (t.ex. avskrivningskostnader, räntekostnader) och 

driftskostnad (t.ex. lönekostnad, försäkringskostnad, reparationskostnader). Om 

situationen kräver kan en specificering av delkostnaderna ske (Olsson, 1977). 
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Kostnadsredovisningen behövs bland annat för att värdera och välja transportsystem samt 

bestämma av servicenivåerna (Olsson, 1977). 

 

Fordonsutnyttjandegrad 

 

Precis som de ovan nämnda punkterna kan parametrarna mätas och bestämmas med 

avseende på olika faktorer som till exempel utnyttjande av tid, lastkapacitet och 

transportkapacitet.  

När man ska mäta utnyttjandet på ett fordon måste man ta hänsyn till olika tidsbegrepp 

som behövs för att kunna presentera utnyttjandegraden hos ett fordon (Olsson, 1977). 

 

Arbetstid: 

Arbetstid = gångtid + stillastående tid 

 (gångtid kan delas in i tid med eller utan last) 

 

Tillgänglig tid: 

Tillgänglig tid = arbetstid + icke arbetstid 

(den tillgängliga tiden bör uttryckas i lämplig enhet exempelvis tim/dygn eller dygn/per 

år) 

 

Stillastående tid: 

Varför ett fordon står stilla kan bero på olika saker. Störningar i transporten, reparationer 

eller att uppdrag saknas. För att få en rättvis bild på hur fordonen utnyttjas måste dessa 

olika parametrar vara med i beräkningarna (Olsson, 1977). 

 

Vilka resurser som ska användas till registrering och redovisning beror på vilken 

parametertyp man använder sig av (Olsson, 1977). 

 

3.5.2.2 Mätetal inom transportlogistik 

När man mäter resursutnyttjandet bör man ta hänsyn till följande punkter (Tarkowski et 

al, 1995): 

 

• Varför resursutnyttjandet ska mätas? 
• Vilka resurserna är? 
• Vilka händelseförlopp verksamheten styr? 
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För transportbranschen är det svårt att hitta produktivitetsmätetal som är anpassade för 

just transporter. För att få fram nödvändiga mätetal måste man transformera 

produktivitetsmätetalen från andra områden som är lämpliga att använda inom 

transportbranschen. Att på måfå mäta resursutnyttjandet skapar osäkerhet eftersom 

mätningarna och metoderna som används kan vara felaktiga. Därför är det viktigt att 

arbete läggs ned på att (Tarkowski et al, 1995): 

 

• Definiera verksamheten 
• Avgränsa verksamheten 
• Undersöka om det går att samla in relevanta data 
• Undersöka hur datamaterialet skall bearbetas 

 

Det är viktigt att mätetalen väljs så att de passar den verksamhet som skall studeras eller 

följas upp. Utformningen av mätetalen skall vara enkel, lättförståelig och de ska även 

kunna mätas kontinuerligt. Vilka mätetal som är viktiga är olika för varje verksamhet 

beroende på vad de håller på med (Tarkowski et al, 1995). 

 

3.5.3 Nyckeltal 

3.5.3.1 Identifiering av olika typer av nyckeltal 

Det finns olika typer av nyckeltal för företag att undersöka. Dels finns det finansiella 

nyckeltal och dels icke finansiella nyckeltal. Dessa bör användas som ett komplement till 

varandra. Kaplan och Nortons (1999) ser fyra perspektiv på nyckeltal:  

 

• Det finansiella perspektivet – Använder nyckeltal som kretsar kring lönsamhet 

och är viktiga för att få en uppföljning av företagets strategi och strategins 

implementering.  

• Kundperspektivet – Fokuserar på kundbehov för en god framtida avkastning. 

Med andra ord nyckeltal som mäter företagets framgångar hos de viktigaste 

kunderna. 

• Processperspektivet – Lyfter fram kritiska processer som gör att företag uppnår 

sina kundrelaterade och finansiella mål. Processperspektivet har både långsiktiga 

och kortsiktiga mål. Där kortsiktiga mål är hur väl företaget skapar mervärde 

genom att utveckla, tillverka och leverera produkter för en kostnad som 

understiger försäljningspriset. Långsiktiga mål är att kunna utveckla nya 

produkter och tjänster för att skapa konkurrenskraft på längre sikt.  
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• Lärandeperspektivet – Identifierar den infrastruktur som organisationen behöver 

för att skapa långsiktig tillväxt och konkurrenskraft. 

 

Ytterligare två perspektiv hittade Parmenter (2007). Han beskriver samhälle/miljö och 

anställdas tillfredställelse. Där han kräver en stark koppling mellan det samhälle som 

organisationen verkar i samt inom organisationen. I och med detta kommer miljön också 

in som en viktig faktor. För de anställdas tillfredställelse är det viktigt att företaget 

identifierar och mäter hur ofta personalen får erkännande och visas uppskattning (ibid.).  

 

3.5.3.2 Definition av nyckeltal 

Enligt Parmenter (2007) finns det tre olika typer av nyckeltal. Nämligen: 

 

• Resultatbaserade nyckeltal (Key Result Indicator) 

• Nyckeltal (Key Performance Indicator) 

• Stödjande nyckeltal (Performance Indicator) 

 

Resultatbaserade nyckeltal 

Mäter prestationen utifrån ett utomstående perspektiv. Detta är finansiella mått som inte 

kan härledas till någon specifik handling eller orsak. Måtten ger en indikation om 

företaget är på rätt väg, men ingen information om resultatet kan förbättras (Parmenter, 

2007). 

 

Nyckeltal 

Ett nyckeltal indikerar vad som behöver göras i ett internt operativt perspektiv för att få 

en drastisk prestationsökning. Fokuseringen ligger på att identifiera de aspekter som är 

mest kritiska för en organisations framgång idag och i framtiden. Ett bra nyckeltal 

påverkar flera kritiska framgångsfaktorer och mer än ett av de olika perspektiven som 

presenterades ovan. Ett bra nyckeltal påverkar även andra tal som går att mäta på ett 

positivt sätt. Parmenter (2007) identifierar sju stycken karakteriseringar för ett nyckeltal: 

 

1. Icke-finansiellt mått 

2. Regelbundna mätningar 

3. Ett av företagsledningen uppmärksammat mått 

4. Alla i organisationen har förståelse för måttet och dess korrigerande åtgärd 
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5. Ansvarsförbindelse till individer eller team 

6. Signifikant effekt 

7. Positiv effekt 

 

Parmenter (2007) anser att ett nyckeltal ligger djupt inne i organisationen och ska mätas 

kontinuerligt, varje dag eller varje vecka. Det är ett aktuellt mått som beskriver 

prestationen i realtid. Ett bra nyckeltal har stor betydelse och ska ständigt ha ledningens 

uppmärksamhet. Om det sker en avvikelse från målvärdet ska ledningen agera direkt och 

kontakta personen som är ansvarig för nyckeltalet och säkerställa att problemet hanteras.  

Stödjande nyckeltal 

Ett stödjande nyckeltal är en indikator på vad som behöver göras i ett internt operativt 

perspektiv för att öka prestationen. Dessa stödjande nyckeltal mäter oftast bara 

prestationen på en eller ett par kritiska framgångsfaktorer. Det här gör att dessa anses som 

kompletterande till nyckeltalen (Parmenter, 2007). 

 

Det finns en regel som kallas 10/80/10. Det innebär att en organisation ska ha 10 stycken 

resultatbaserade nyckeltal, 80 stycken stödjande nyckeltal och 10 stycken nyckeltal 

(Parmenter, 2007).  

 

Andra definitioner av nyckeltal 

I en del litteratur delas nyckeltal upp i ledande och släpande nyckeltal. Eckerman (2006) 

definierar ledande som kraftfulla nyckeltal för att mäta faktorer som påverkar framtida 

prestation, och således nuläget eller den närmaste framtiden. Släpande nyckeltal är 

mätning av något som hänt, vilket innefattar de flesta ekonomiska nyckeltal.  Detta anser 

Parmenter (2007) är förvirrande teorier rörande nyckeltal och att det är svårt att definiera 

ledande eller släpande nyckeltal.  

 

3.5.3.3 Definiering av nyckeltal 

Bourne och Neely (2002) anser att ett definitionsblad behövs för varje nyckeltal. De vill 

göra ett definitionsblad där nyckeltalet är väl definierat så att alla detaljer tänks igenom 

samt rätt drivkrafter och beteende stimuleras. Följande poster vill de använda i ett 

definitionsblad (ibid.): 

 

• Titel 
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• Nyckeltalets syfte 

• Vilket strategiskt mål kopplas nyckeltalet till 

• Nyckeltalets mål 

• Beräkningsformel 

• Mätfrekvens 

• Mätansvarig 

• Källa till data som används för beräkning 

• Ansvarig för att agera på nyckeltalet 

• Hur ansvarig bör agera på nyckeltalet 

 

Nyckeltalen och dess definitionsblad bör lagras och presenteras i en databas. På detta sätt 

kan hela organisationen ha tillgång till dessa fakta och förändringsarbeten kan 

genomföras utifrån en gemensam plattform (Parmenter, 2007). 

 

3.5.3.4 Implementering av nyckeltal 

För att en organisation ska tillhandhålla en framgångsrik implementation av nyckeltal i 

verksamheten, bygger detta på fyra grundstenar (Parmenter, 2007): 

 

1. Samarbete med personal, fackföreningar samt viktiga leverantörer och kunder 

2. Decentralisering av beslutsfattande ner till den operativa verksamheten 

3. Integrering av mätning, rapportering och prestationsförbättring 

4. Länk mellan nyckeltal och strategi 

 

Det är viktigt att samtliga intressenter runt organisationen har förståelse för den 

förändring som är nödvändig och hur denna förändring kan uppnås. Samarbetet mellan 

dessa intressenter bör vårdas och samtliga parter bör vara delaktiga i 

förändringsprocessen. Tillsammans ska en ny strategi utvecklas där företaget får ett 

standardiserat arbetssätt enligt ”best practice” samt införandet av nyckeltal (Parmenter, 

2007). 

 

För att lyckas framgångsrikt med förändringsarbetet krävs delaktighet och utbildning av 

organisationens personal. Detta gäller speciellt de som deltar i den operativa 

verksamheten. Det krävs en enkel kommunikation uppåt och nedåt i företaget samt att 

alla i organisationen bör ha tillgång till strategisk information. Anställda ska ha makt och 

kunskap att kunna utföra åtgärder när en negativ avvikelse från nyckeltalets målvärde har 

observerats. Varje team ska ha ett ansvar att utveckla de nyckeltal som berör dem och de 
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ska få de resurser som behövs, t.ex. utbildning, för att kunna hantera detta ansvar 

(Parmenter, 2007). 

 

Det är viktigt att rapporterade nyckeltal snabbt följs upp av en handling. Rapportering av 

nyckeltal bör ske dagligen, veckovis eller med månatliga intervall, beroende på hur 

viktigt nyckeltalet är för företaget. Prestationsmätningar och rapportering bör ses som en 

positiv uppföljning av det arbetarna gör. Det är viktigt att arbetarna får en insikt i det 

(Parmenter, 2007).  

 

Utveckling av nyckeltal blir en iterativ process, med ständiga revideringar och 

förbättringar. Rapporteringen av nyckeltal bör vara tidskänslig, effektiv och fokuserad på 

att förenkla för beslutsfattande (Parmenter, 2007). 

 

Parmenter (2007), Bourne och Neely (2002) samt Kaplan och Norton (1999), betonar 

vikten av att nyckeltal är starkt kopplade till organisationens kritiska framgångsfaktorer 

och dess strategiska plan. Koppling mellan nyckeltal och strategi bör ständigt närvara i de 

signaler som skickas ut till organisationen. 

   

3.5.3.5 SMART- Målutformning 

Vorne (2007) menar att SMART målutformning är idealt för nyckeltal på 

verkstadsgolvet. SMART definieras av Shahin och Mahbod (2007). Enligt dem bör ett 

mål vara: 

 

• Specifikt – Målet ska definieras så specifikt som möjligt. När mål är specifika är 

det lättare att identifiera när de är uppnådda, vilket skapar möjlighet att ge 

erkännande för dess uppfyllande. 

• Mätbart – Målet ska vara mätbart, antingen kvalitativt eller kvantitativt. 

Mätningen bör ställas i relation till standard prestation eller förväntningar på 

prestationen. 

• Uppnåeligt – Målet ska vara uppnåeligt. Dock ska målet uppfattas som en 

utmaning och ge inspiration till måluppfyllelse. 

• Realistiskt – Är en vidareutveckling av att målet bör vara uppnåeligt, det bör 

också vara realistiskt och resultatorienterat. Ibland kan mål vara uppnåeliga men 

inte realistiska i vissa specifika arbetsmiljöer. 

• Tidskänsligt – Varje mål ska ha en tidsram inom vilken målet är tänkt att bli 

uppnått. Om målet är tidskänsligt är det lättare att mäta förbättringar på väg till 
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målet. Detta möjliggör en formulering av tidsplan med milstolpar och strategier 

för att uppnå målet. 

 

Locke och Latham i O’Neil och Drillings (1994) tycker att målutformningen är bra, men 

de anser att ett mål bör vara svårt att uppnå. De ser ett linjärt samband mellan målets 

svårighetsgrad och prestationen. Det är dock svårt att avgöra vad som är ett svårt mål, 

eftersom att olika personer ser målet på olika sätt och svårighetsgrad. Vad som är svårt 

för en person är lättare för en annan beroende på erfarenhet och förutsättningar (Ibid.).  

 

Max och Bacal (2004) menar att kommunikationen är viktigt mellan chef och personal i 

målutformningen. Processen för målutformning anses viktigare än själva målet, detta för 

att individen känner att den bidrar till organisationens framgång. 

 

3.5.3.6 Hur används nyckeltal i daglig verksamhet? 

Då nyckeltal är definierade, implementerade och målsatta är det viktigt att ledningen visar 

genom handling att de är prioriterade och nödvändiga för verksamheten. Varje team 

ansvarar för sina egna nyckeltal på operativ nivå och ska ständigt revidera och förfina 

nyckeltalen som används. Dessutom ska de utveckla nya nyckeltal när omgivningen 

förändras eller nya nyckeltal upptäcks. För att nyckeltalen ska fångas upp på ett effektivt 

sätt krävs ett ramverk för rapportering av nyckeltal. Rapporteringen bör ske i en databas, 

vilken alla team har befogenhet att använda (Parmenter, 2007). 

 

Ett uppföljningskort ska utformas för varje team där nyckeltal presenteras med siffror och 

grafer som visualiserar nuläget i förhållande till målvärdet. De viktigaste nyckeltalen bör 

rapporteras kontinuerligt eller dagligen, medan vissa kan rapporteras veckovis 

(Parmenter, 2007).  

 

3.6 Effektivisering 

Med olika effektiviseringsstrategier innebär det att företag vill finna nya lösningar och 

systemkombinationer för att nå en ny och högre prestations- och effektivitetsnivå, det vill 

säga att tillfredställa en ny ambitionsnivå istället för att ändra typen av prestationer 

(Baltazar Wikström & Strömberg, 2000). Schonberger (1986) betonar vikten av små 

successiva förbättringar, eftersom det är bättre att göra små förändringar hela tiden än att 

vänta på en stor förändring som kan bli kostsammare.  
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Effektiviseringar bygger på effektivitet av olika slag. Därmed behöver begreppet 

effektivitet tas fram och beskrivas för att få en klar bild av vad det innebär. Därefter finns 

det bra strategier för effektiviseringar som kan användas. Dessutom kan företaget se på 

den egna verksamheten och dess processer, där det kan ske förändringar.  

 

3.6.1 Effektivitet 

Företags effektivitet kan delas upp i två delar, inre och yttre effektivitet. Med inre 

effektivitet menas hur de inre processer och rutiner som företaget har fungerar. Den inre 

effektiviteten kan förbättras genom att eliminera slöseri och andra typer av icke 

värdeskapande aktiviteter. Resursutnyttjande, genomloppstid, lager och 

transportkostnader är några exempel på nyckeltal som mäter inre effektivitet (Mattsson, 

2002). 

 

Den yttre effektiviteten som företaget har, är en mätning av hur bra företaget är anpassat 

till omvärlden. Det som den yttre effektiviteten behandlar är hur väl företaget hanterar 

och levererar efter kundernas krav. Några nyckeltal för den yttre effektiviteten kan vara 

leveranstider och leveransförmåga (Mattsson, 2002). 

 

Genom att mäta och följa upp effektivitet i ett företag finns det en chans att företaget kan 

nå den inriktning som de önskar och som stämmer överens med företagets strategier och 

målsättningar. Nedan beskrivs en del av de vanligaste effektivitetsmåtten (Lundholm, 

2007): 

 

• Lagerservicenivå. Lagerservicenivå handlar om hur fort lagerförda produkter kan 

levereras direkt till kund. Detta effektivitetsmått används främst när kunden 

köper direkt från lager. 

• Leveransprecision. Med leveransprecision avses hur väl de överenskomna 

leveranstiderna mellan kund och företag stämmer. Detta effektivitetsmått är 

framförallt användbart hos företag som har produktionsstrategin att ”tillverka mot 

order” och visar hur bra leveransförmågan är hos företaget. Det är viktigt att hålla 

de leveranstider man utlovat likväl som det är att hålla en kort leveranstid. 

• Leveranssäkerhet. Leveranssäkerhet visar företagets förmåga att kunna leverera 

rätt produkter i rätt kvantitet. Med rätt kvantitet menas om den verkliga 

kvantiteten stämmer överens med det som kunden har beställt. 
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• Ledtider. Ledtiden är den tid det tar från orderläggning till den tidpunkt när 

beställningen når fram till mottagaren. Kortare ledtider kan uppnås genom att 

man har en överkapacitet i produktionen eller att företaget levererar från ett 

färdigvarulager. 

 

3.6.2 Logistiska strategier för effektivisering 

När logistiken har utvecklats har tre strategier (faser) utformats på hur företag kan nå 

högre effektiviseringsgrad på olika nivåer. Dessa strategier är (Baltazar Wikström & 

Strömberg, 2000): 

 

1. Logistik baserad på ett analytiskt vetenskapligt perspektiv 

2. Logistik baserad på ett systemteoretisk angreppsätt 

3. Logistik baserad på ett utvidgat systemperspektiv eller värdeperspektiv 

 

Den första strategin karakteriseras av modell och teknikutveckling samt praktiska 

effektivitetsåtgärder med syfte att uppnå isolerade kostnadsreduktioner i värdekedjans 

olika led. Denna strategi förutsätter att kunskaper och åtgärder är adderbara. Med detta 

sker en successiv förbättring av det totala systemet genom fokusering på 

kostnadsreduktion och optimering av enskilda funktioner, t.ex. reduktion av 

transportkostnader (Baltazar Wikström & Strömberg, 2000).  

 

Den andra strategin karakteriseras av att företag försöker samordna och koordinera de 

interna logistikområdena i olika funktioner och funktionsområden, t.ex. konstruktion och 

planering. Ett systemperspektiv fokuserar på relationen och samspelet mellan systemets 

komponenter och deras egenskaper. I praktiken är logistiken i ett systemperspektiv 

avgränsat till interna logistikprocesser och samordning av interna aktörer (Baltazar 

Wikström & Strömberg, 2000). 

 

Den tredje och sista strategin karakteriseras av att synergier, samordning och samverkan 

utnyttjas mellan företaget, kunder och leverantörer. För att skapa konkurrenskraft är 

logistiken ett huvudelement med sina kostnadsfördelar och överlägsna anpassning efter 

kundernas behov. Detta förknippas med begreppet ”tredjepartslogistik” och ”Supply 

Chain Management” (Baltazar Wikström & Strömberg, 2000). 
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Ingen av dessa strategier bör förkastas p.g.a. att de är gamla och omoderna, utan alla 

strategier är användbara. Det beror bara på vilket problem som ska lösas eller vilken 

frågeställning som ska besvaras (Baltazar Wikström & Strömberg, 2000). 

  

3.6.3 Interna logistikprocesser 

Några områden där effektivisering av de interna logistikprocesserna är möjliga är: 

 

1. Reduktion eller omfördelning av ledtid. Ledtid är ett generellt begrepp som kan 

användas i alla led i materialflödet (Baltazar Wikström & Strömberg, 2000). 

Ledtid handlar om den tid det tar från orderläggning av kund till att kunden har 

mottagit materialet (Storhagen, 2003). 

2. Påverkan på eller anpassning till förväntat efterfrågemönster. Med ett nära 

samarbete och/eller aktivt deltagande i beställarens planeringsprocess kan 

variationer minska i efterfrågemönstret (Baltazar Wikström & Strömberg, 2000). 

Detta minskar den så kallade bullwhip-effekten, där man kan se att en liten 

förändring hos en kund kan ge stora svängningar för den leverantör (t.ex. 

råvaruutvinnare) som är först i kedjan leverantör-kund (Olhager, 2000). 

3. Differentiering. Styrprinciper och styrsystem är exempel på områden där 

differentiering är möjligt. En differentiering syftar till att hitta nya och effektivare 

sätt att utföra arbetet på. Det finns tre förutsättningar som måste uppfyllas för att 

valet ska vara tillfredställande. Den första är förståelsen för olika typer av 

styrsystem och hur de fungerar samt vilka förutsättningar de bygger på. Sedan är 

det viktigt att ha förståelse för de styrningsförutsättningar som gäller vid varje 

enskilt tillfälle samt vilka ekonomiska konsekvenser de olika valen ger (Baltazar 

Wikström & Strömberg, 2000).  

4. Starkare intern integration. Det finns tre olika mekanismer för intern samordning 

av logistikverksamheten: informella, formella och organisatoriska. Med 

informella samordningsmekanismen menas informella kontakter (möten) mellan 

funktionsansvariga där informella regler och riklinjer diskuteras. Exempel på 

formella samordningsmekanismer är dokumenterade mål och riktlinjer, medan 

projektgrupper och logistikstaber är exempel på organisatoriska strukturer 

(Baltazar Wikström & Strömberg, 2000).  

5. Information. Det gäller att överföra informationen snabbare och effektivare än 

tidigare. Detta görs med hjälp av datakommunikation som snabbare utbyter 

informationen på ett enkelt sätt. Det är viktigt att de som behandlar informationen 
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vet hur man ska hantera systemen i datorn (Baltazar Wikström & Strömberg, 

2000). 

 

För att underlätta när det gäller förståelsen av ledtidsreduktion finns det en förklaring av 

begreppet. 

 

3.6.3.1 Ledtidsreduktion 

För att kunna effektivisera och förbättra processer/flöden handlar det ofta om att reducera 

den tid som används i processen/flödet. Nedan anger Aronsson et al (2003) några åtgärder 

för att åstadkomma tidsreduktion: 

1. Eliminera. Ta bort onödiga aktiviteter, t.ex. operationer som ompaketeringar.  

2. Förenkla. Gör enkla lösningar t.ex. snabbkoppling istället för skruvförband för 

att underlätta verktygsbyten. 

3. Integrera. Gör t.ex. kvalitetskontroller vid arbetsstationer istället för att skicka 

till kvalitetsavdelning. 

4. Parallellisera. Lägg operationer samtidigt, t.ex. på SAAB Aircraft gör de 

inredning av planen samtidigt som utsidan målas.  

5. Synkronisera. Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan 

utan någon väntetid. 

6. Förbereda. Ta fram nödvändigt material i förväg. På detta sätt slipper 

huvudflödet bromsas in. 

7. Kommunicera. Snabbare och säkrare informationsflöden. 
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4 Företagsbeskrivning 

Här beskrivs Sandvik översiktligt samt hur deras transportsystem för sidlastare ser ut 

idag. 

4.1 Sandvik 

Sandvik är ett företag som grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson. Han var den 

första i världen att kunna använda Bessemerprocessen (blåsa luft genom järnsmältan så 

kolet oxideras och blir till smidbart stål) vid stålframställning i industriell skala. 

Verksamheten inriktades tidigt på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på forskning 

och utveckling, nära kontakt med kunder samt export. En strategi som varit den samma 

genom åren och håller ännu. Det namn som då användes var Högbo Stål & Jernwerk AB. 

Detta företag gick i konkurs 1866 och omstartades 1868 som Sandvikens Jernverks AB.  

 

En av produkterna som tidigt var med var borrstål för bergborrning. Denna produktion 

påbörjades redan på 1860-talet. Företagets introduktion på Stockholmsbörsen skedde år 

1901. Produktgruppen utökades 1921 då Sandvik började tillverka rostfritt stål och den 

utökades ännu mer 1942 då företaget började tillverka hårdmetallskär för bearbetning av 

metall. År 1951 startade Sandvik sin tillverkning av hårdmetallskär i Gimo.  

 

Under 1960-talet gjordes ett omfattande investeringsprogram vid Sandviks anläggningar i 

Sandviken. År 1972 ändrades företagsnamnet från Sandvikens Jernverk AB till Sandvik. 

Företaget blev en decentraliserad organisation med moderbolag, separata affärsområden, 

regionala bolag och servicebolag år 1984.  

 

Sandvik har växt dels genom organisk tillväxt, men även via inköp av andra företag. 

Några exempel på förvärv som Sandvik gjort är Kanthal och Tamrock. Kanthal tillverkar 

metalliska och keramiska motståndsmaterial, medan Tamrock tillverkar bergborrar. Båda 

företagen förvärvades under år 1997. 

 

Under år 1999 avyttrades affärsområdet Saws and Tools och Sandviks verksamhet 

koncentrerades på tre kärnområden: Tooling, Mining and Construction och Specialty 

Steel. Det sistnämnda bytte under 2003 namn till Sandvik Materials Technology. 
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I dagens läge har Sandvik 42 000 anställda med representation i 130 länder och omsätter 

ungefär 72 miljarder kronor per år. Huvudkontoret finns fortfarande i Sandviken, där 

även huvudkontor finns för samtliga affärsområden.  

  

4.1.1 Sandvik Materials Technology (SMT) 

Sandvik Materials Technology (SMT) är alltså en del av Sandvik och är en världsledande 

tillverkare av hög teknologiskt stål, speciallegerade material och avancerade produkter 

som är av högt värde och är tillverkat i nära relation med kunderna. Sandvik Materials 

Technology har säljare över hela världen för att ha fokus på produktnischer och kunder 

med höga krav på produktivitet, reliabilitet, prestationer och kostnadseffektivitet. Inom 

Sandvik Materials Technology finns idag 9 098 anställda och hade en fakturering på 22,5 

miljarder svenska kronor. Utav dessa pengar satsar företaget mycket på forskning och 

utveckling för att leva upp till sitt motto: Den trogne partnern för konkurrenskraftiga 

lösningar ("The reliable partner for competitive solutions”, taget från SMT:s hemsida: 

http://www.smt.sandvik.com).  

 

Sandvik Materials Technology bedriver en integrerad produktion. Produktionen startar 

med att stål smälts, dels från skrot men även från råmaterial. Utav detta stål skapas 

färdiga produkter. Dessa produkter är indelade i sex produktgrupper: rör, band, tråd, 

Kanthal (material för varma miljöer), processystem och Sandvik MedTech 

(medicinteknologi t.ex. häftkulor som används vid implantat). Sandvik Materials 

Technology har även stödfunktioner till dessa produktgrupper. Organisationsschema för 

Sandvik Materials Technologys verksamhet i hela världen samt alla produktionsställen 

finns att tillgå i figur 1. 
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 Figur 1. Organisationsschema på Sandvik Materials Technology (SMT). Här visas även 

alla produktionsställen runt om i världen.  

 

4.1.1.1 Sandviks rördivision i Sandviken 

Rördivisionen i Sandviken har tillverkat olika former av sömnlösa rör sedan 1924, då 

produktionen startade. De produkter som tillverkas i Sandviken idag är olika former av 

sömnlösa rör och stål för vidare bearbetning. Till denna produktion har Sandvik idag  

1 100 anställda i Sandviken. 

 

Kundsegment för dessa rör är olja/gas industrin, elindustrin, kemikalieindustrin och 

många andra områden. Användningsområden för dessa rörs applikationer är: rör för 

utvinning och förädling av olja/gas, energigeneratorrör till energiutvinning och rör till 

förbränning av material samt etylen tillverkning. 

 

4.1.1.2 Sandvik processupport 

Sandvik processupport stödjer SMT:s olika tillverkningsenheter med olika former av 

tjänster, ibland dessa tjänster finns transport som en del av stödfunktionen.  
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Transportavdelningen inom Sandvik har i uppgift att hjälpa produktdivisionerna med 

olika typer av transporter. Transporterna ska ske med hög effektivitet och kvalitet. Dessa 

transporter beskrivs nedan: 

 

• Interna transporter på väg och järnväg. 

• Fordonsanskaffning 

• Fordonsuthyrning 

• Fordonsunderhåll 

• Personbilsuthyrning 

• Inlejning av fordon 

• Snöröjning 

 

Målsättningen för transportavdelningen är att de ska utnyttja SMT:s fordonspark 

maximalt. I fordonsparken finns 455 fordon som används och planeras av 108 kollektivt 

anställda samt 8 tjänstemän. Bland dessa fordon finns: diesellok, dieseltruckar, eltruckar, 

lastbilar (både stora och små), övriga bilar samt leasade personbilar. 

Transportavdelningen köper även in 25 % kapacitet ifrån externa leverantörer. Detta är i 

form av: mobilkranar, grävning, snöröjning, lastbilstransporter, däckservice och 

fordonsunderhåll. 

 

Transportavdelnings organisationsschema syns i figur 2. 

Figur 2. Organisationsschema på transportavdelningen (SDIF).  
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5 Nulägesbeskrivning 

Här presenteras nuläget hos Sandvik och deras sidlastare. Information ges på vad en 

sidlastare är, transportvägar som dessa kör samt avrundas med resultatet av tidsstudien. 

5.1 Vad är en sidlastare? 

Sidlastare är en variant på truckfordon. Dess syfte är att transportera material mellan två 

stationer. Till skillnad från en vanlig truck har en sidlastare godset på sidan istället för 

framför. Bilder tagna på sidlastare finns i figur 3 och 4.  

 

Figur 3. Sidlastare från sidan. Fotograf: Conny Persson. 
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Figur 4. Sidlastare tagen snett framifrån. Fotograf: Conny Persson.  

5.2 Sidlastarna idag 

Sidlastarna som Sandvik har, används mest inom rördivisionen men det finns även 

sidlastare som tillhör andra delar av verksamheten. Utav de sidlastare som tillhör 

rördivisionen är det fem stycken sidlastare ute under vardagarna. En av dessa sidlastare är 

en dagtidsarbetare, medan de andra fyra sidlastarna är skiftgångare. Dessa skiftgångare 

har inga utsatta raster, utan de tar rast när tillfälle ges. I regel brukar skiftgångare ha cirka 

30 minuter som de kan äta på under ett skift på åtta timmar.  

 

Sidlastare tar emot beställningar utifrån ett datasystem som finns internt på Sandvik. Det 

är ett transportsystem där personer i produktionen kan beställa laster in och ut från de 

olika tillverkningsenheterna. I transportsystemet står det identifikationsnummer för de 

flesta ämnen som är rör och stång inom tillverkningen på SMT.  Här beställs 

transporterna och det är utifrån detta som dagens uppföljningar grundar sig. Dock kan 

dessa beställningar innehålla fler än en körning. Det kan vara så att en beställning kan 

innehålla ett antal olika körningar, t.ex. en beställning kan vara fyra körningar för 

sidlastaren. Dock står det bara i transportsystemet att det bara är en körning.  

 

När körningen beställs görs det ofta efter hur produktionstakten ser ut. Därmed är det 

väldigt olika hur många beställningar som läggs. Det skiljer ofta mycket på antalet 
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beställningar som läggs mellan t.ex. dagar eller timmar. Dels beror det på hur mycket 

material som är i rörelse hos röravdelningen. En sak som också påverkar är hur de 

anställda i rörverken arbetar, detta kan skilja väldigt mycket mellan de olika skiftlagen 

som finns i rörverken. Vissa skiftlag utför mer arbete, medan andra utför mindre.  

 

För nulägesbeskrivningen är det viktigt att följa de arbeten som sidlastarna utför för att se 

utnyttjandegrad hos dem. För att komma fram till det utförs som tidigare nämnts en 

tidsstudie.  

 

5.2.1 Transportvägar 

Sidlastarna som transporterar inom rördivisionen levererar material ifrån det ”kalla 

flödet” och ”varma flödet”. Det kalla flödet är då materialet är kallt och bearbetas i 

maskiner utan att upphettas, medan i det varma flödet upphettas materialet innan det 

bearbetas.  

 

Det material som levereras på det varma flödet är de tranporter som sker mellan de båda 

extrusionspressarna (pressverk 62 och pressverk 69), en del transporter mellan pressverk 

62 och rörverk 50 samt en del material som ska från rörverk 50 till centrallagrets lager 

(Se figur 5).  

 

Det kalla flödet startar ifrån färdigställningen i rörverk 50, därefter förflyttas rören till de 

olika rörverk som ska vidarebearbeta rören tills de uppfyller det som kunderna önskar. 

Dessa rörverk är följande: rörverk 60, rörverk 68, rörverk 87 och rörverk 98. Därmed 

levererar sidlastarna rören från rörverk 50 till de olika rörverken. Ifrån rörverk 60 går det 

ut rör till rörverk 63. Denna transport har sidlastarna även hand om. (Se figur 5) 

 

Efter att rören är klara i de slutliga rörverken ska de transporteras till centrallagret. 

Sidlastarna transporterar alla rör från rörverk 63, rörverk 87 och rörverk 98 till 

centrallagrets lager. Rören ifrån rörverk 68 fraktas med stora trälådor direkt till kund. (se 

figur 5) 
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Figur 5. Transportvägar för rör på Sandvik. 

 

Det finns inga rutter planerade i förväg hos sidlastarna, utan de tar helt enkelt bara åt sig 

det arbete som är i närheten av där de befinner sig. Finns ingen beställning i närheten av 

det rörverk där de befinner sig, så tar de en annan beställning ur transportsystemet. Dock 

brukar de oftast ta den närmaste beställningen av de som finns. Det här ser 

sidlastarförarna som ett problem, då de vill ha med sig last fram och tillbaka från ett 

rörverk. De vill använda transporterna så effektivt som möjligt.  
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5.3 Tidsstudie 

Den tidsstudie som har utförts var under cirka tretton timmar. Tidsstudien redovisas i 

detta cirkeldiagram: 

 

Figur 6. Cirkeldiagram på resultatet av tidsstudien på sidlastarna. 

 

Utifrån detta diagram syns tre stora poster som tar upp mer än 75 % av den tid som 

undersökningen utfördes. För att se det tydligare kommer de procentuella talen nedan: 

 

• Med last, cirka 22 % av tiden. 

• Utan last, cirka 29 % av tiden. 

• Hanteringstid, cirka 14 % av tiden. 

• Stillastående sidlastare, cirka 4 % av tiden. 

• Tom sidlastare, cirka 31 % av tiden 
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6 Metod II 

Här beskrivs hur resultatet tagits fram, på vilket sätt som det diskuterades runt resultatet 

samt hur slutsatserna drogs. 

 

6.1 Framtagning av resultat 

För att komma fram till resultatet har en undersökning gjorts på referensarbeten. De 

referensarbetena har legat som grund till utförande av uppföljningssystemet. 

Referensarbetena har varit två examensarbeten som tar fram uppföljningssystem för olika 

typer av logistikparametrar.  

 

På vägen till det egna uppföljningssystemet har det diskuterats och reflekterats över vad 

som är viktigt att mäta. De utgångspunkter som funnits var att öka produktiviteten och 

sänka kostnader för truckfordon. Därmed gjordes en brainstorming om vad som är viktiga 

nyckeltal för transportlogistik och vilka faktorer det är viktigt att mäta för att beräkna 

dessa nyckeltal. Resultatet av brainstormingen blev en mindmap (figur 5) som gjorde det 

lättare att belysa vilka faktorer som var viktiga och om någonting var bortglömt.  

 

 

Figur 7. Mindmap på framtagning av mätetal. 

 

När mätetalen och nyckeltalen hade tagits fram, utfördes de beräkningar som var 

nödvändiga för att mätetalen ska kunna resultera i ett värde på nyckeltalen. Därmed 

utfördes en rad olika matematiska beräkningar som ansågs vara relevanta och viktiga för 
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att mätetalen ska bli till nyckeltal. Det beräkningsunderlag som använts kommer ifrån 

tidigare lästa kurser inom logistik.  

 

6.2 Hur kom analysen/diskussionen och slutsatserna fram? 

I analysen/diskussionen gjordes en koppling mellan resultat och teori, där även tankar 

som uppkommit under examensarbetets gång kunde läggas in. Där motiveras även varför 

företag bör välja att ha ett uppföljningssystem för de nyckeltal och mätetal som togs fram 

i resultatet. Detta förklaras tydligt och noggrant i slutsatsen, där det tas fram kortfattade 

punkter om det viktigaste hos uppföljningssystemet. Dessutom ges en rekommendation 

om uppföljningssystemet för Sandviks sidlastare. 

  

I analysen/diskussionen ingår även en genomgång av tidsstudien, där olika aktiviteter 

analyseras och diskuteras. Detta för att hitta svagheter hos de sidlastare som 

undersökningen är utförd på. Utifrån dessa hittade svagheter tas sedan lämpliga 

förändringar fram som Sandvik skulle kunna använda till sidlastarna utifrån den korta 

tidsstudien. 
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7 Metodkritik 

Här kritiseras det sätt som examensarbetet har angripits. Här tas saker upp som 

reliabilitet och validitet.  

7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, detta innebär att mätningar är korrekt gjorda. 

Om fler undersökare som använder samma metod kommer till samma resultat, då har 

undersökningen hög reliabilitet (Thurén, 2007). 

 

Till mycket av den fakta som undersökts har det funnits flertalet källor som säger i stort 

sätt samma saker. Det kan skilja lite på sättet att uttrycka sig, men i grunden är det samma 

tankar och idéer som informationen grundar sig på.  

 

Den tidsstudie som har utförts har god tillförlitlighet. Dock kan två saker ha påverkat 

undersökningen. Den första saken är att undersökningen utfördes med start/stopp 

metoden. Då klockan nollställs och startas om igen försvinner tid. Det är oftast en liten 

del, men ändå något att beakta. Den andra saken är att tidsstudien kan ha påverkats av 

förarna till sidlastarna, eftersom att de eventuellt kan ha tagit åt sig mer arbete än vad de 

normalt brukar göra. Detta kan påverka framför allt stillastående tid, men också den tid 

som sidlastaren faktiskt kör.  

 

7.2 Validitet 

Thurén (2007) menar att validitet är en undersökning av det man ville undersöka och 

ingenting annat. 

 

I arbetet har det resultat som önskats tagits fram. Detta genom att använda de metoder 

som angivits. Studier har endast skett på det område som ansetts vara viktigt för resultatet 

och att det inte har funnits tillfällen då någon annan undersökning har utförts som inte 

tillhör området. Utan arbetet har skett efter de avgränsningar som sattes upp i början av 

arbetet. Enligt detta anser vi att validiteten har varit ganska hög. 
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8 Resultat 

Här beskrivs uppföljningssystemet och dess delar som tagits fram utifrån den teori som 

har studerats.  

8.1 Uppföljningssystem 

Uppföljningssystemet kommer endast att tas fram i teorin. Systemet bygger på 

registrering av värdefull information i ett datasystem, där informationen ligger till grund 

för förändringar och förbättringar av truckfordonen. Registreringen kommer att ske 

kontinuerligt och rapportering av mätningarna ska kunna ske när som helst, för att se hur 

effektivt truckfordonen utnyttjas. 

 

I och med detta beskrivs vilka nyckeltal och mätetal som tagits fram för att mäta 

prestationer och enkelt redovisa resultat som är rättvisande. Det presenteras även en 

matematisk koppling mellan mätetalen och nyckeltalen. 

 

8.1.1 Nyckeltal 

I detta uppföljningssystem finns det fyra nyckeltal som är följande: 

• Utnyttjandegrad 

• Arbete utanför transportsystemet 

• Antal truckar som är nödvändigt 

• Precision på leveranstid 

 

Utnyttjandegrad 

Med utnyttjandegraden menas hur mycket truckfordon gör under den totala tiden. Det är 

med andra ord den tid som fordonet kör eller hanterar laster i förhållande till den totala 

tiden. Detta är en viktig detalj för att undersöka hur effektivt som fordonet används under 

en tidsperiod (t.ex. under en månad eller under ett år). Utnyttjandegraden tas fram för 

varje truckfordon, men kan även redovisas för en grupp av truckfordon. 

 

Nyckeltalet är viktigt för att se hur väl fordonen utnyttjas och detta nyckeltal kan 

användas som grund vid omstruktureringar av arbete. Vad som är bra utnyttjandegrad 

samt när företag måste höja eller sänka antalet fordon i produktionen är svårt att säga rakt 

ut. Det är olika från fall till fall. Bakgrunden är att olika typer av truckarbeten kräver 
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olika typer av utnyttjandegrad. För vissa truckfordon kan en utnyttjandegrad på 60 % vara 

väldigt bra, medan andra truckfordon har en bra utnyttjandegrad vid 80 %. Det beror helt 

på vilken verksamhet de betjänar och vad de utför för arbete. Dock anses att en 

utnyttjandegrad under 50 % inte är bra, utan då bör omstruktureringar ske. Samtidigt kan 

en för hög utnyttjandegrad vara att ha över 90 % i utnyttjandegrad.  

 

Arbete utanför transportsystemet 

För att kunna ha ett ordentligt uppföljningssystem måste företag kunna se vilka arbeten 

som utförs, dels mot vad som är beställt men också de beställningar som går utanför 

transportsystemet. Detta för att företagen ska ha vetskap om vilka arbeten som egentligen 

blir utförda.  

 

Då allt arbete har undersökts kan företagen se vad som egentligen blir gjort både i och 

utanför transportsystemet. Ofta har företagen ingen uppfattning om vad deras truckfordon 

egentligen gör. Företag undersöker bara de beställningar som har lagts och blivit utförda i 

transportsystemet. De är ofta okunniga på vad som händer utanför transportsystemet, 

därmed kan detta användas som underlag för att se hur många beställningar som utförs 

utanför transportsystemet.  

 

Antal truckfordon som är nödvändigt 

För att företag inte ska ha en överkapacitet i aktiva truckfordon behövs en undersökning 

av antal fordon som är nödvändiga att ha i bruk. Undersökningen bygger mycket på den 

produktionstakt som finns hos företaget som truckfordonet betjänar.  

 

Detta är bra för att företag ska se vilket antal truckar som är bäst att använda i 

produktionen, därmed kan de minska kostnaden för de aktiva truckfordonen. En 

överbelastning på de antal truckfordon som kör är givetvis inte bra. Vid beräkning 

avrundar man alltid uppåt till närmsta heltal, t.ex. är resultatet 2,3 så ska man använda 3 

truckfordon. Även fast det kan bli underbelastning i detta fall, men skulle 2 truckfordon 

användas blir det en otroligt stor överbelastning istället.  

 

Utöver de truckfordon som används i produktionen så behövs det även ett antal 

truckfordon extra som kan användas om ett fordon, t.ex. går sönder. 

 

Precision på leveranstid 

Precision på leveranstid är ett mått för företagen att kontrollera hur väl truckfordonen 

levererar inom den tidsram som är satt på dem. Oftast har företag olika tidsramar för sina 
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truckfordon när de ska leverera in och ut från olika produktionsenheter. Den tid som 

räknas i detta fall är från det att transportbeställningen har kommit in i transportsystemet 

till att det beställda materialet finns i lokalen.  

 

Denna undersökning är viktig eftersom att det ofta är ett stort tryck på genomloppstider i 

produktionen numera. I och med detta är det viktigt att även truckfordonen har bra 

precision på sina leveranser. Är det svårigheter med att hålla leveranstiderna kan det bero 

på att truckfordonen har för mycket beställningar att utföra. Detta är ett 

komplimenterande nyckeltal. 

 

8.1.2 Mätetal 

De mätetal som tagits fram till uppföljningssystemet är följande: 

• Tider för olika aktiviteter 

• Lastvikt 

• Avstånd (km) 

• Antal beställningar 

• Antal truckfordon 

• Produktionstakt 

• Tid vid leverans 

• Arbetstid för truck 

 

Mätetalen är vad som kan fås fram utav användandet av truckfordon. Dock är det inte alla 

mätetal som är direkt kopplade till något nyckeltal, utan de finns med för att göra 

underlaget till förändringar större. 

 

Tider för olika aktiviteter 

Här mäts de aktiviteter som truckfordonet utför. Aktiviteterna är: körning med/utan last 

och stillastående truckfordon. Dessa aktiviteter liknar den tidsstudie som har utförts. 

Skillnaden är att hanteringstiden är väldigt svår att mäta i ett datauppföljningssystem, 

eftersom att det finns svårigheter med att känna av vad som är hantering eller inte. 

 

Mätningar kommer att ske med hjälp av sensorer som är kopplade till ett datasystem där 

uppföljningen görs. Här kommer alla aktiviteter att registreras. En sensor kommer därmed 

att känna av då truckfordonet har last på gafflarna och när den inte har det. Medan en 

annan sensor kommer att känna av då truckfordonet står helt stilla och inte förflyttar sig. 

41 

 



 

Lastvikt 

En mätning görs på hur mycket last som truckfordonet tar i och med de olika 

beställningarna. Detta för att kunna se utnyttjandet av den totala lastkapaciteten samt att 

denna indikator samverkar med sensorn som identifierar om truckfordonet har last eller 

inte.  

  

Avstånd (km) 

Här kommer det att mätas hur långt som truckfordonet åker. Detta för att kunna se hur 

mycket som det kostar att ha truckfordonen igång med tanke på bensin, slitage och andra 

relaterade kostnader. I och med att man mäter körningen i kilometer (km) kan även 

planering av truckfordonen underlättas. 

 

Antal beställningar 

Det är en uppföljning av det antal transportbeställningar som sker till transportsystemet, 

vilket kan jämföras med det totala antalet körningar med last som utförs av alla 

truckfordon.  

 

Antal truckfordon 

Ett mått på de antal truckfordon som används under de olika tider som 

uppföljningssystemet noterar. Detta eftersom att det kan vara olika antal truckfordon i 

arbete vid olika tidpunkter på dygnet. 

 

Produktionstakt 

Produktionstakt är ett mått på hur väl produktionen producerar och därmed gör underlag 

för de leveranser som bör ske mellan de olika produktionsavsnitten. Är det en hög 

produktionstakt krävs flera och tätare transporter, medan låg produktionstakt ger motsatt 

effekt. Produktionstakten mäts i antal lastbärare per timme. 

 

Tid vid leverans 

Tid vid leverans är den tid som mäts upp mellan det att de i produktionen beställer in ett 

material tills materialet är levererat till produktionsavsnittet. Tiden kan delas upp i tre 

tidpunkter: tidpunkten då material beställs, tidpunkten då fordonsföraren accepterar 

beställningen och den tidpunkt som materialet är leverad till produktionen. 
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Arbetstid för truckfordon 

Det här är ett mått på hur lång tid som truckfordonet är i bruk under arbetstid. En normal 

arbetsdag är 8 timmar och således borde arbetstiden för truckfordonet vara c:a 8 timmar. 

Under denna tid ska fordonet utnyttjas på bästa sätt.  

 

8.1.3 Mätetal blir nyckeltal 

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden kopplas ihop med mätningar av tid vid olika aktiviteter. Det som är 

relevant för utnyttjandegraden är den tid som truckfordonet kör med eller utan last i 

förhållande till den totala tiden som truckfordonet ska utföra arbete.  

 

 
 

För att kunna analysera truckfordonen närmare görs beräkningar av utnyttjandegraden av 

körning med last i förhållande till den totala körtiden som truckfordonet gör.  

 

 
 

Arbete utanför systemet 

För att kunna undersöka hur mycket arbete som sker utanför systemet görs beräkningar 

på det antal beställningar som inte är med i systemet. Beräkningarna går ut på att 

identifiera det totala antalet beställningar som truckfordonet gjort samt antalet 

beställningar som beställts via transportsystemet.  

 

 
 

Antal truckfordon som är nödvändigt 

För att beräkna detta nyckeltal behövs det utföras två stycken beräkningar. Den första 

beräkningen utgår ifrån en lämplig utnyttjandegrad hos truckfordonet och det antal 

timmar som truckfordonet ska utföra arbete under dagens gång.  
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Den andra beräkningen utgår från antalet truckar som är lämpligt att ha och den totala 

tiden som truckfordonet kör (både med och utan last). Därmed borde båda beräkningarna 

ge likvärdiga svar, eftersom att deras resultat är arbetstimmar för ett truckfordon.  

  

 
 

Görs en förändringar på den senare beräkningen kan följande formel tas fram: 

 

 
 

Med formeln kan antalet truckar räknas ut på ett enkelt och smidigt sätt. 

 

Precision i leveranstid 

Detta är en beräkning av den tid det tar för truckfordonet att leverera ett önskat material 

efter en beställning som gjorts till transportsystemet i förhållande till den utlovade 

leveranstiden internt. Denna beräkning sker i två steg. 

 

Beräkning ett: 

 
 

Beräkning två: 

 
 

Utav det resultat som fås fram av beräkningarna så är en hög precision i leveranstiden att 

föredra. Håller truckfordonen leveranstiden skapligt, så kommer precisionen i 

leveranstiden att ligga på över 99 %.  
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9 Analys/Diskussion 

Här analyseras och diskuteras uppföljningssystemet och den tidsstudie som har tagits 

upp tidigare i rapporten. 

9.1 Uppföljningssystem 

För att företag ska kunna effektivisera och förbättra sin verksamhet behövs ett bra och 

robust datasystem som ger relevanta värden av det som finns idag. Datasystemet ska vara 

strukturerat och skapa ett mervärde åt företag. Därmed känner de att datasystemet 

verkligen stödjer uppföljning av företags truckfordon. Det uppföljningssystem som tagits 

fram är ett exempel på hur ett datasystem skulle kunna fungera.  

 

Uppföljningssystemet bygger på prestationsmätningar av truckfordon, där data registreras 

för att sedan kunna beräkna nyckeltal som är centrala för truckfordonen. Nyckeltalen är 

viktiga ur den synvinkeln att de följer upp hur truckfordonen används inom olika 

aspekter, t.ex. utnyttjandegrad av truckfordonet. Genom att analysera nyckeltalen kan 

företag se vad som bör förändras. Har alla truckfordonen tillsammans på ett företag t.ex. 

en låg utnyttjandegrad, då kan det vara en tanke att ta bort en eller kanske två stycken 

truckfordon för att öka utnyttjandegraden på de kvarvarande truckfordonen och 

därigenom sänka kostnaderna.  

 

För att företagen ska kunna effektivisera på bästa sätt är det viktigt att de nyckeltal och 

mätetal som tas fram verkligen stämmer överens med det förändringar som företaget vill 

göra. T.ex. är det inte rätt att se på kostnaderna runt ett truckfordon för att besluta att ta 

bort truckfordonet. Det som istället ska undersökas är hur truckfordonet utnyttjas och 

sedan analysera hur viktigt det är att det finns material kontinuerligt i 

tillverkningsenheterna. Med detta exempel kan sägas att det är vikigt att företag 

undersöker noggrant vad de vill undersöka hos truckfordonet och därefter bestämmer de 

nyckeltal och mätetal som de behöver.  

 

 

De nyckeltal och mätetal som används i ett uppföljningssystem bör vara väldefinierade 

och lättförståeliga samt att alla som utför arbete inom området ska kunna ta del av 

informationen. Det är viktigt då anställda vill vara delaktiga i företaget och kunna 

tillhandahålla information när förändringar ska utföras. Om de anställda inte får 
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information från företagsledningen vid förändringar, kan det ge effekter att de anställda 

vägrar att acceptera de förändringar som företaget vill genomföra.   

  

Vid användning av uppföljningssystemet behöver företag investera i sensorer som ska 

kunna känna av och registrera skillnader i aktiviteter hos truckfordonet samt ett 

datasystem som kan inhämta och analysera data som är relevant. Då detta är installerat 

och implementerat kan datauppföljningen börja. Dock bör de som kör truckfordonen få 

information om att uppföljning sker på dessa truckfordon, så inga missförstånd ska 

inträffa och att förarna inte ska känna att de blir förföljda samt kollade hela tiden. 

 

9.2 Tidsstudien 

Under tidsstudien observerades att sidlastarna stod stilla stor del av tiden som 

undersökningen gjordes. Dock är det lite orättvisande eftersom att undersökningen har 

utförts under olika tidpunkter på dygnet och att det oftast varit aktiviteter som gör att 

sidlastarna står stilla en del. Vissa tider som noterats är den tid som det sker skiftbyte 

samt den tid som sidlastarförarna har fika eller lunch. Dock finns det ingen tid avsatt för 

fika eller lunch för sidlastarna, utan det får de ta när tillfälle ges. En sak som kan nämnas 

är att arbetsbelastningen är väldigt olika beroende på vilka arbetslag som arbetar i 

produktionen och arbetsbelastningen kan skifta från dag till dag. Vissa arbetslag i 

produktionen producerar mer, medan andra producerar mindre. Detta kan vara en del av 

att arbetsbelastningen kan skifta väldigt, men ibland så kan det bero på hur mycket 

material som produceras tidigare i kedjan. 

 

En observation har också gjorts på att det inte finns några planerade rutter som sidlastarna 

åker. De försöker dock att få beställningar både in och ut från de rörverk som de är inne i. 

Genom detta kan sidlastarna utnyttjas mer effektivt, dock sker inte detta ofta i dagsläget. 

Anledningen till att det inte sker idag är den planering som finns i produktionen som 

transportbeställarna inte alltid tänker på. Transportbeställarna vill ofta ha ut materialet 

direkt, även fast det kanske kommer mer material inom en rimlig tidsperiod. Därmed sker 

flera olika beställningar från samma ställe, även fast de skulle kunna samlastat och kört ut 

allting samtidigt. Oftast utnyttjas inte sidlastarnas fulla lyftkapacitet heller.  

 

Tidsstudien gav också observationen att sidlastarna åker runt en stor del av tiden utan 

last. Denna tid var betydligt större än tiden då sidlastarna hade last med sig. Ibland under 
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denna tid körde sidlastarna runt mellan olika portar för att hitta något arbete. Detta för att 

det inte fanns någon beställning på den dataskärm som är kopplad till transportsystemet.  
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10 Slutsats 

Här läggs slutsatserna fram om uppföljningssystemet och tidsstudien. Rekommendationer 

tas även fram till Sandvik om vad de bör göra. 

10.1 Uppföljningssystem 

Utav det arbete som utförts med uppföljningssystemet har följande slutsatser tagits fram: 

 

• Att företag bör använda ett uppföljningssystem för att dagligen följa upp hur 

truckfordonen utnyttjas.  

• Rätt nyckeltal bör tas fram av företagen, så att de tydligt kan se vilka förändringar 

och effektiviseringar som kan utföras. 

• Nyckeltalen som tas fram bör vara lättförståeligt beskrivet och väl 

kommunicerade till alla berörda parter. Samma sak gäller för mätetalen.  

• Ett uppföljningssystem kräver att företag gör investeringar, både i pengar och 

resurser. Detta då dataprogram och sensorer anskaffas och implementeras.  

 

10.2 Tidsstudien 

Under tidsstudien kom följande slutsatser fram: 

• Mycket stillestånd under den tid som undersökningen utfördes. Berodde mest på 

raster och skiftbyten.  

• Det borde finnas klarare planering i rörverken som gör att sidlastarna kan ta med 

material in och ut ur tillverkningsenheterna. 

• Arbetsbelastningen för sidlastarna skiftar mycket, beroende på produktionen. 

 

10.3 Rekommendationer till Sandvik 

Sandvik bör införa ett uppföljningssystem som ska registrera hur sidlastarna används. 

Detta för att bättre få en blick över det arbete som verkligen utförs och därmed kan 

Sandvik göra effektiviseringar efter deras mål. I uppföljningssystemet anser vi att de 

nyckeltal och mätetal som tagits fram bör användas. Nyckeltalen och mätetalen ger en 

indikation på hur väl truckarna utnyttjas och de möjliga förändringar som Sandvik skulle 

kunna utföra. Detta skulle t.ex. kunna vara att utöka de planeringsverktyg som finns hos 
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produktionsenheterna. Planeringsverktygen skulle i så fall vara utvecklat på ett sådant sätt 

att produktionsenheterna bör vänta på att ha både in och ut leveranser klara vid 

beställandet av en sidlastare.  

 

Utifrån tidsstudie anser vi att Sandvik bör se över de skiftbyten som görs. Sidlastarna står 

stilla längre tid än vad de egentligen behöver göra, vilket kan bero på olika saker men en 

undersökning av detta bör Sandvik ta hand om. Dock ska inte allt ansvar ligga på 

sidlastarna, utan det övergripande ansvaret ligger på produktionen eftersom att det är 

denna som sidlastarna får arbete från.  
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11 Fortsatta studier 

Vid fortsatta studier inom detta område skulle en mer omfattande tidsstudie kunna 

utföras, eftersom att den tidsstudie som utförts i detta examensarbete är aningen kort och 

inte så omfattande. En längre undersökning där flera truckfordon undersöks samtidigt är 

att rekommendera för att få ett bättre och mer rättvisande resultat. I och med det kan en 

klarare analys utföras och därmed att det kan utläsas vad som behöver göras inom 

företaget.   

 

En detalj som saknas i uppföljningssystemet är kostnadsberäkningar. Kostnaderna är 

viktiga för företag att undersöka och därmed även nyckeltal som bör hanteras i 

uppföljningssystemet. Detta borde integreras med uppföljningssystemet genom att 

registrera avskrivningarna för truckfordonen, drivmedelskostnader och övriga kostnader 

(bl.a. servicekostnader). Med detta kan företaget beräkna de kostnader som utgår för 

dessa interna transporter, vilket kan ge ett underlag för förändringar eller omfördelning av 

kostnader. 

 

För att göra uppföljningssystemet mer komplett och konkret kan ett datasystem 

programmeras efter det som har beskrivits. Därmed kan företagen få en klarare syn på 

vad som menas med uppföljningssystemet och hur det är tänkt att det ska fungera. Det 

viktiga att programmera är själva datasystemet och de kopplingar som det ska ha till 

sensorer. Detta för att tester ska kunna ske med programmet.  
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12 Projekterfarenheter 

Här presenteras de tankar som vi fått genom projektets gång.  

12.1 Personliga reflektioner: Mattias  

I stort har arbetet fungerat hur bra som helst och det har inte varit speciellt många hinder 

som har påverkat arbetet negativt. Det enda som egentligen har påverkat arbetet är en del 

små saker i teoriavsnittet som varit svårt att få fram information om.  

Samarbetet med Sandvik har fungerat utmärkt. Alla frågor som kommit upp under 

arbetets gång har besvarats snabbt och smidigt och de har visat stort intresse för arbetet. 

De har hjälp till med mycket för att underlätta vårt arbete, både med information och 

annat material som vi haft behov av. Förväntningarna som jag själv hade överträffades 

med råge. 

 

Precis som med Sandvik har även samarbetet inom gruppen har fungerat väldigt bra. 

Eftersom min kamrat redan hade mycket kunskap om Sandvik fick jag lära mig mycket 

av honom och dessutom var det en stor fördel att arbeta med någon som redan hade 

kunskap om företaget. Jag tycker att det har underlättat både för min egen del och för 

arbetets del. Det har varit många diskussioner och många olika idéer från oss båda men 

utgallring om vad som varit relevant och vad vi själv har tyckt varit bra har skett utan 

några större hinder och problem.  I det stora hela var idéerna och tankarna ganska lika 

varandra. 

 

12.2 Personliga reflektioner: Petter  

Enligt mig har detta arbete fungerat helt lysande. Vi har hela tiden klarat av nästa steg i 

planeringen utan att få några stopp och konstigheter som gjort att det skett 

meningsskiljaktigheter mellan oss. Detta är en fördel eftersom att då flyter arbetet på bra. 

En anledning till detta är att båda två har varit delaktiga i tidigare projekt och arbetat i 

projektform med varierande resultat, både arbetsmässigt och relationsmässigt. En fördel 

jag sett med själva arbetet är att det bara varit två stycken i gruppen och inte fler. Är det 

flera än två stycken som gör ett arbete, blir det ofta väldigt olika skrivet och kvaliteten på 

texterna kan skifta mycket. Dessutom kan det bli gängbildning inom själva gruppen, 

vilket inte gynnar slutresultatet av arbetet.  
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Sandvik är en superb arbetsgivare och väldigt seriöst när det kommer till att ta tillvara på 

projektarbeten eller examensarbeten, efter vad jag tycker. Likaså har det varit i detta 

arbete. Vi har fått mycket hjälp från Sandvik som varit nödvändigt samt att de har tagit 

emot oss och accepterat den uppgift som vi har varit där för att utföra. De personer som vi 

har varit i kontakt med har gett bra intryck och verkligen visat att det arbete vi gör är 

viktigt.  

 

Arbetets olika delar tycker jag har gått väldigt bra. Det är svårt att börja med att skriva på 

alla delar, men det faller ganska snart ihop och blir det ett väl lagt pussel. De metoder 

som vi har använt oss av har verkligen passat in och gett arbetet det stöd som behövs. 

Teorin som har inlästs för att ge arbetet tyngden var lite svårt till en början, men det har 

löst sig med tiden. Dels genom några möten med handledare och dels genom att vi själva 

har hittat lösningar och sätt att hantera de problem som stötts på. Här anser jag att vår 

tidigare projektrutin har synts väldigt bra och att vi löst problemen på ett tillfredställande 

sätt. I resultat, analys/diskussion och slutsats anser jag att vi hjälpts åt väl med 

formuleringar och tankar kring det uppföljningssystem som togs fram. Detta gäller även i 

arbetet i stort. Vi har dragit jämt igenom detta arbete och hjälpt varandra när den andra 

haft svårigheter. 
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