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Förord 
 

I och med detta arbete avslutar vi vår utbildning till ekonomiingenjör på Högskolan i 

Gävle. Arbetet har utförts på Sandvik Materials Technology som varit uppdragsgivaren.  

 

Ett stort tack till Sandvik och alla inblandade som ställt upp på intervjuer och hjälpt oss 

under arbetets gång. Ert samarbete har varit mycket betydelsefullt och vi är väldigt 

tacksamma för all hjälp. Vi vill även rikta ett extra tack till vår handledare. 

 

På högskolan vill vi tacka vår handledare Rose-Marie Löf för all hjälp. Alla synpunkter 

och vägledning under arbetets gång har varit av stor betydelse. Vi vill även tacka vår 

examinator Göte Olsson för att du tagit dig tid att stötta oss och komma med synpunkter. 

Sist men inte minst vill vi även tacka övriga personer på högskolan som hjälpt till under 

arbetets gång.  

 

Vi vill även ägna ett tack till övriga personer som på olika sätt hjälpt till under arbetets 

gång.  

 

Åren vi studerat på högskolan har varit mycket lärorika och givande och nu ser vi fram 

emot att komma ut i arbetslivet och få tillämpa allt vi lärt oss. 

 

 

 

Gävle, 4 september 2012 

 

Charlotta Rudner & Ingela Rääf



  

Sammanfattning 
 

Att hantera materialflöden på ett effektivt sätt i en försörjningskedja är komplicerat. För 

att integrera de olika parterna i försörjningskedjan krävs i teknisk väg bättre affärssystem 

(ERP) samt förbättrade IT-verktyg. Något som ofta blir åsidosatt är transporter då de inte 

är värdeskapande, men det finns dock ett behov av att effektivisera de interna 

transporterna på företag. För att styra ekonomi och planering av transporterna krävs 

fungerande transportsystem och transporterna bör även integreras med övriga 

affärssystem. Flera studier pekar på vikten av effektiva transporter men det saknas 

relevant forskning om hur det ska utföras på ett industriområde. 

 

Syftet är att utveckla en teoretisk modell för effektivisering av interna transporter på ett 

industriområde vad gäller optimering av transportarbetet. 

 

Litteraturstudier har genomförts för insamling av teori. På företaget genomfördes 

intervjuer med personer som var insatta i det undersökta området samt observation av 

verksamheten. Teori och empiri ligger sedan till grund för den slutgiltiga modellen och 

slutsatserna. Viktigt att notera är att fokus låg på själva transportarbetet på 

industriområdet och att effektivisera det. Att minska alternativt ta bort lager har inte tagits 

i beaktande i detta arbete.  

 

Det studerade materialflödet är bra. Flödet är rakt, förutom på ett ställe där materialet 

transporteras lite fram och tillbaka, och lagrens placering är i nära anslutning till 

produktionsbyggnaderna. Det som framkom som problematiskt på företaget idag är att 

det saknas integrering mellan de olika affärssystemen som de arbetar med på företaget. 

Det råder även dålig kommunikation mellan olika delar inom företaget och i vissa fall är 

även dagens arbetssätt en hindrande faktor. 

 

Faktorer som visat sig vara viktiga vid effektivisering av interna transporter är utbyte av 

information samt bra kommunikation och samarbete. För att underlätta informationsflödet 

bör ett gemensamt affärssystem användas alternativt en bra integrering mellan olika 

affärssystem. En annan faktor är effektiv logistik, exempelvis raka flöden. Ökad 

noggrannhet på lagren kan åstadkommas med hjälp av RTLS-teknik (Real-Time Location 

System). För att ovanstående faktorer ska vara en bra hjälp krävs att människorna i 

företaget är motiverade och att ledningen är engagerad. Människorna bör involveras i 

förbättringsarbetet och en tillämpning av ständiga förbättringar och kaizen är viktigt.



 

Abstract 

 

To manage the material flows in a supply chain efficiently is complicated. In order to 

integrate the various parties in the supply chain, better ERP-systems (Enterprise Resource 

Planning) and improved IT tools is required. The transports often come in second hand 

since they are non-value adding. There is a need to streamline the internal transports at 

companies. Functioning transport systems is required to control the economy and 

planning of the transportations. Integration between the transport system and other 

information systems is also required. Several studies indicate the importance of efficient 

transportations. However, there are limited research on how to accomplish this at 

industries.  

 

The purpose is to develop a theoretical model for the efficiency of internal transports in 

an industrial area. The efficiency concerns the optimization of transport. 

 

Literature studies have been carried out to gather theoretical knowledge. Interviews, with 

people familiar with the area surveyed, have been conducted, as well as observations at 

the company. This forms the basis for the final model and conclusions. Important to note 

is that the focus was on transportations within an industrial area and how to make it 

efficient. No focus has been placed on reducing or removing any of the inventories.  

 

The material flow studied in this essay is good, the flow is straight except in one place 

where the material went back and forth. The placement of the inventories was close to the 

production buildings. What emerged as a problem is that they work in different 

information systems and that there is a lack in the system and poor communication within 

the company. In some cases the present approach within the company was a hindering 

factor. 

 

Factors shown to be important for the efficiency of the transport operations is information 

sharing and good communication and cooperation. To facilitate the information flow, 

Enterprice Resource Planning (ERP) or a good integration between different systems, is 

important. Efficient logistics such as direct flows, is another factor. Increased accuracy of 

the inventories can be achieved using techniques like RTLS (Real-Time Location 

System). Another factor that is required is motivation among the people in the company 

and management commitment. The people should be involved in the improvement 

process and an application of continuous improvement and kaizen is important.
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1 Introduktion 

I detta kapitel ges en bakgrund till arbetet följt av syfte, frågeställningar och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

På dagens marknad råder osäkerhet och en snabbt föränderlig efterfrågan (Christopher, 

2011; Melo et al, 2009; Norrman & Jansson, 2004; Akkermans et al., 2003). Enligt 

Motwani et al. (2005) förväntas utmaningarna för globala företag bli ännu större och mer 

komplexa. Det krävs därför att företagen snabbt kan reagera på kundernas efterfrågan 

samt anpassa sig fort efter tekniska förändringar (Venkateswaran & Son, 2007; 

Christopher, 2011). På grund av den snabbt föränderliga efterfrågan är det enligt 

Akkermans et al. (2003) nödvändigt med ett snabbare och mer omfattande utbyte av 

information mellan alla aktörer i en försörjningskedja. I teknisk väg kräver det bättre 

affärssystem (ERP) samt förbättrade IT-verktyg för att kunna integrera de olika parterna i 

försörjningskedjan. Enligt Loebbecke & Powell (1998), van der Meer, (2000) och 

Fredriksson (2006) är det viktigt med en integrering av olika processer och verksamheter 

för att förbli konkurrenskraftig.   

 

Det är en komplicerad uppgift att på ett effektivt sätt hantera materialflöden i en 

försörjningskedja (Pålsson, 2009). Något som ofta hamnar på sidan om är hantering av 

transporter mellan olika processer och byggnader, då de inte är värdeskapande (van der 

Meer, 2000). Eftersom transporterna inte är värdeskapande är de också en av de 

verksamheter där besparingar först utförs, alternativt att det läggs ut på entreprenad. Ofta 

utgör icke värdeskapande aktiviteter den största delen av tiden i en försörjningskedja 

varför det finns stora förbättringsmöjligheter (Christopher, 2011). Enligt van der Meer 

(2000) finns det ett behov ute på företag att effektivisera de interna transporterna. Men för 

att kunna hålla koll på ekonomin och planeringen av transporterna är det viktigt med ett 

fungerande transportsystem (Kockelman et al., 2005). Det är även viktigt att transporterna 

integreras med övriga system (van der Meer, 2000). Bortsett från det som tidigare nämnts 

finns det även andra redan kända faktorer att ta hänsyn till vid effektivisering av interna 

transporter. Exempelvis lagrens placering i förhållande till produktionen (Crocker et al., 

2012). Ett rakt flöde av material är att föredra genom en tillverkande verksamhet. Trots 

att det finns flera studier som pekar på vikten av effektiva transporter saknas relevant 

forskning om hur det ska utföras på ett industriområde.  
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en teoretisk modell för effektivisering av interna 

transporter på ett industriområde. Med effektivisering menas optimering av 

transportarbetet och modellen ska utvärderas på Sandvik i Sandviken. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid effektivisering av interna transporter 

på ett industriområde? 

• Hur kan faktorerna bidra till att transportarbetet och materialflödet förbättras? 

 

1.2.2 Avgränsning 

Avgränsning har gjorts på transportarbetet mellan lager utomhus, så kallade varpytor, och 

de olika produktionsbyggnaderna. Materialflödet som studerats är borrstål och fordonen 

som används i det flödet är grensletruck och motviktstruck.   
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2 Metod 

I detta kapitel kommer metoder som använts redogöras följt av en beskrivning av 

arbetsgången. Avslutningsvis följer en kritisk granskning av tillvägagångssättet och valet 

av metod.  

 

Litteraturstudier genomfördes för att få en grund för att utveckla en teoretisk modell. 

Intervjuer och observation genomfördes på företaget för att ta reda på arbetssätt och 

personers synpunkter. För att inhämta idéer som legat till grund både för att söka lämplig 

litteratur samt som stöd i analys och slutgiltig modell användes benchmarking.  

 

2.1 Metod och modellbildning 

En metod är ett redskap för att lösa ett problem och därigenom komma fram till ny 

kunskap (Holme & Solvang, 1997). Det är ett vetenskapligt sätt att närma sig och 

behandla det studerade ämnet, vilket sätter sin prägel på hela uppsatsen (Ejvegård, 2003). 

Alla metoder är dock inte lika hållbara (Holme & Solvang, 1997). Holme och Solvang 

(1997) tar upp om Murphys forskningslag vilket innebär att det alltid går att finna 

information som stödjer egna teoretiska uppfattningar. Det betyder dock inte att alla 

teorier är sanna. Tre frågor som bör användas i det vetenskapliga arbetet tas upp av 

Holme och Solvang (1997, s. 321), vilka citeras nedan:  

 

• Är den kunskap vi tillägnar oss objektivt hållbar och är den sann? 

• Finns det bakom dessa kunskaper vissa förutsättningar som bör 

medvetandegöras och diskuteras? 

• Vad innebär dessa eventuella förutsättningar? 

 

En modell bildas som en vidareutveckling av teori och ska ge en bild av verkligheten. 

Möjligheten att modellen reflekterar verkligheten ökar ju mer komplicerad modellen är. 

En enklare modell ger sannolikt en mindre rättvis bild av verkligheten. Vad modellen ska 

användas till är det som avgör hur komplicerad modellen ska göras. I en modell visas ofta 

hur dess olika delar hänger ihop varför det även blir en förklaringsmodell (Ejvegård, 

2003).  
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2.2 Faktainsamlingsmetoder 

Det finns tre olika metoder för att samla in fakta beroende på vad som ska undersökas 

samt hur det ska undersökas (Andersen, 1994). Olika faktorer som påverkar 

arbetsmetoden är syfte, problemformulering, empirisk grund samt tid och resurser som 

finns att tillgå. De tre metoderna som Andersen (1994) tar upp är: 

 

• Dokumentstudier, indirekta observationer av sociala fenomen. 

• Observationsmetoder, iaktta människors agerande direkt. 

• Frågemetoder, ställa direkta relevanta frågor till människor inom ramen för 

undersökningen. 

 

I detta arbete har observationsmetoder och frågemetoder i form av intervjuer använts 

vilka beskrivs nedan. 

 

2.2.1 Observationsmetoder 

Vid observationsmetoder studeras ett socialt agerande direkt vilket innebär att forskaren 

står i direkt kontakt med det som ska observeras (Andersen, 1994). Denna metod har både 

fördelar och nackdelar och ibland kan det vara den enda möjliga metoden att arbeta med. 

Denna metod är ypperlig vid explorativa1 studier, som ett första sätt att skaffa information 

inom ett undersökningsområde. Metoden är även att föredra i grupper med bristande 

språkkunskaper eller där det finns stora kulturella skillnader. Fördelarna med metoden är 

bland annat att den ger en explorativ infallsvinkel. Forskaren själv kan då avgöra vad som 

ska registreras och klassificeras samt att forskaren slipper problem med bristande 

samarbetsvilja.  

 

En observationsmetod är deltagande observation där forskaren deltar i en process eller ett 

skede och beskriver detta (Ejvegård, 2003). Vid deltagande observation är forskaren alltså 

en del av processen och umgås med aktörerna (Nationalencyklopedin, 2012g). Fördelar 

med deltagande observation enligt Ejvegård (2003) är att det ger en möjlighet att gå på 

djupet och verkligen förstå skeendena som annars kan misstolkas om de endast betraktas 

utifrån. När deltagande observation används som metod är det bra om även andra källor 

tillämpas, exempelvis protokoll och intervjuer (Ejvegård, 2003). Det vetenskapliga värdet 

                                                        
1 Med explorativ menas undersökande (Nationalencyklopedin, 2012b).  
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kan nämligen bli lågt om en studie enbart bygger på deltagande observation. För att 

minska risken för påverkan finns det även icke deltagande observation där forskaren är 

gömd alternativt att de som observeras inte är medvetna om att de blir observerade 

(Nationalencyklopedin, 2012h).  

 

Nackdelar med observationsstudier enligt Andersen (1994) är att det inte går att samla in 

fakta från förfluten tid och att observatören endast kan täcka ett begränsat område. Vid 

observationsstudier går det inte att i förväg veta vad resultatet kommer att bli varför ingen 

vet om inblicken kommer vara till nytta eller inte (Ejvegård, 2003). Både Andersen 

(1994) och Ejvegård (2003) tar upp att observationsstudier är tidskrävande och Andersen 

(1994) nämner att det även kostar en del pengar. En annan nackdel är att det finns en risk 

att observatören kan komma att identifiera sig med den grupp som undersöks (Andersen, 

1994) och därmed bli känslomässigt engagerad (Ejvegård, 2003). Det kan påverka 

forskarens objektivitet (Ejvegård, 2003). En annan risk är att folk kan bete sig annorlunda 

om de vet om att de är observerade.  

 

I detta arbete har observation tillämpats genom att vara ute i verksamheten och se hur det 

går till. Endast icke deltagande observation har använts. 

 

2.2.2 Utfrågningsmetoder 

Syftet med utfrågningsmetoder är att en eller flera frågor ställs till en person från den 

grupp som ska undersökas vilket antingen kan ske muntligt eller skriftligt (Andersen, 

1994). Vid användning av denna metod ställs frågor till en person angående ämnet som 

ska studeras. Frågorna kan exempelvis beröra vad personen vet om sig själv, sina vanor, 

sin syn på olika problem samt hur den upplever saker. Det finns två olika typer av 

utfrågningsmetoder vilka är intervju och enkätundersökningar. Intervju beskrivs närmare 

nedan. 

 

2.2.2.1 Intervju 

Intervju är ett samtal där intervjuaren försöker skaffa information från den som intervjuas 

(Andersen, 1994). Intervju är det vanligaste tillvägagångssättet i forskningssammanhang 

(Ejvegård, 2003) och samtalet styrs av intervjuaren (Andersen, 1994). Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det dock viktigt att forskaren inte styr för mycket då önskemålet vid 

intervju är att resultatet ska spegla den intervjuades egna uppfattningar. Den som 

intervjuas bör därför få styra intervjun i den mån det är möjligt. Hjälpmedel som kan 
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användas är exempelvis bandspelare, intervjuguider och frågeförteckningar (Andersen, 

1994). Enligt Ejvegård (2003) kan dock bandspelare fungera hämmande för vissa 

personer, det vill säga att de inte vågar uttala sig på samma sätt som de skulle gjort utan 

bandspelare. Ett annat sätt för att komma ihåg vad som sägs under intervjun är att föra 

anteckningar, men även det kan fungera hämmande. För att komma ifrån det hämmande 

problemet kan anteckningar föras direkt efter intervjun medan intervjuaren ännu har det 

färskt i minnet, alternativt prata in det viktiga på en bandspelare. När intervjuerna 

sammanställts kan den intervjuade få möjlighet att läsa igenom dem för att göra 

eventuella rättelser då missförstånd alltid kan uppstå. Holme och Solvang (1997) nämner 

en form av manual som kan vara till hjälp för forskaren vid intervjun, men är noga med 

att kommentera att manualen varken till innehåll eller ordningsföljd måste följas till punkt 

och pricka. Huvudsaken är att alla områden berörs och det kan även dyka upp andra idéer 

och uppfattningar under intervjun som är viktiga att ta hänsyn till.  

 

Något annat som tas upp av Holme och Solvang (1997) är vikten av ett representativt 

urval för det som ska undersökas då urvalet är avgörande för resultatet av 

undersökningen. Då syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och få 

en djupare uppfattning är det viktigt att urvalet väljs systematiskt. Utgångspunkten vid 

det systematiska urvalet ska vara kriterier som medvetet formulerats och som är både 

teoretiskt och strategiskt definierade.  

 

En intervju är en kommunikationsprocess där personerna påverkar varandra (Andersen, 

1994). Det är därför viktigt att vara medveten om detta så att denna påverkan kan 

minskas. Kraven på den som utför intervjun är därför höga (Andersen, 1994) och det är 

viktigt att intervjuaren inte ställer ledande frågor (Ejvegård, 2003). Med ledande frågor 

menas frågor som förmår respondenten att svara på ett visst sätt (Ejvegård, 2003). 

Frågorna ska istället vara raka, så att de inte styr respondentens svar. Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det viktigt att intervjuaren inte påverkar den som intervjuas med sina 

egna uppfattningar. Andra saker som är viktiga att tänka på för intervjuaren är att vara 

artig, vänlig och korrekt (Andersen, 1994) samt att komma väl förberedd till intervjun 

(Ejvegård, 2003). Enligt Ejvegård (2003) är det också viktigt att, som intervjuare, inte 

komma stressad eller nervös till intervjun då det kan smitta av sig på den som intervjuas 

vilket kan påverka resultatet. Annat som nämns av Ejvegård (2003) är att en intervjuare 

aldrig ska kommentera respondentens svar eller visa eventuellt gillade eller ogillande då 

det kan påverka respondenten. Att vara neutral är dock inte detsamma som att vara kylig 

eller avståndstagande. Holme och Solvang (1997) tar upp vikten av att forskaren under 

hela intervjun är uppmärksam och öppen för att samtalet ska bli otvunget och spontant så 
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att den intervjuade kan uttrycka sina åsikter och synpunkter. Den som intervjuas måste 

känna att intervjuaren bryr sig och att svaren är viktiga (Ejvegård, 2003; Holme & 

Solvang, 1997). Om forskaren lyckas åstadkomma detta kan en relation uppstå som 

präglas av tillit (Holme & Solvang, 1997). Båda parter känner då att 

undersökningssituationen är meningsfull. En annan förutsättning för att tillit ska uppstå är 

att den som intervjuas känner att deltagandet är frivilligt samt att den har fått information 

om vad den deltar i. Därigenom kan intervjun bli en engagerande, kunskapsutvecklande 

och medvetandegörande process vilket en intervju ska vara. 

 

För att kunna skilja på olika typer av intervjuer är det bra att skilja på standardiserade 

respektive icke standardiserade och strukturerade respektive icke strukturerande 

intervjuer (Andersen, 1994). Med standardisering menas de sätt som frågorna formuleras 

på, till exempel frågornas innehåll, ordningsföljd och att innehåll i intervjun redan är 

bestämt i förväg. Vid en standardiserad intervju är det viktigt att alla frågor ställs i samma 

ordningsföljd och på samma sätt till alla som intervjuas (Ejvegård, 2003). Om den 

intervjuade inte förstår frågorna i en standardiserad intervju ställs frågorna inte om i en 

annan ordning eller på något annat sätt (Andersen, 1994). Detta är skillnaden mellan 

standardiserad och icke standardiserad intervju. I en icke standardiserad intervju kan 

nämligen frågorna ställas om på ett annat sätt samt i en annan ordningsföljd för att bättre 

passa in i situationen (Andersen, 1994). Ejvegård (2003) tar dock upp att intervjuer inte 

bör standardiseras alltför mycket eftersom syftet med intervjuer då förloras. Intervjun kan 

då lika bra ersättas med en enkät. Vidare tar Ejvegård (2003) upp att en intervju, 

åtminstone delvis, ska ha ett explorativt syfte. Med strukturerade och icke strukturerade 

intervjuer syftas det på vilken grad av öppenhet respektive slutenhet frågorna har. Vid 

slutna frågor finns det begränsade svarsmöjligheter medan personen vid öppna frågor har 

stor frihet att svara beroende på erfarenheter, attityder och språkkunskaper. Strukturerat 

syftar på hur svarsalternativen är utformade. Det är syftet med intervjun som avgör vilken 

form av intervju som är mest lämpad. Avgörande är de aktuella omständigheterna, vilket 

ämne det rör sig om samt vilka personer som ska intervjuas (Andersen, 1994).  

 

Den faktainsamlingsmetod som använts i detta arbete är intervjuer. Inga direkta intervjuer 

med förbestämda frågor har dock ägt rum utan intervjuerna har mer varit som samtal. 

Ungefär vad som ska tas upp under intervjun bestämdes dock i förväg, men sen rådde det 

stor frihet under intervjun för respondenterna att berätta själv. Frågorna var alltid 

anpassade beroende på vilken/vilka som intervjuades varför det inte finns några generella 

frågor som togs upp vid varje intervju. Beroende på vad som framkom under intervjun 

tillkom också nya frågor under samtalets gång. Samtalet har därmed styrts mycket efter 
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respondenterna och vad de berättat, men även utifrån den fakta som skulle insamlas. Det 

går närmast att likna med så kallade icke strukturerade intervjuer. Detta kändes som det 

bästa valet av metod eftersom målet var att låta de som intervjuades vara så fria som 

möjligt under intervjun för att få veta både om arbetssättet, men även om deras egna 

synpunkter. Ungefär vad som berördes finns med som bilaga (bilaga 2).  

 

Personerna som intervjuats valdes ut med hjälp av handledaren på företaget utifrån vilken 

information som skulle samlas in. Beroende på ämne valdes personer som var insatta i 

just det ämnet. Under intervjuerna antecknades svaren av båda författarna. Information 

till respondenterna gavs alltid i förväg vid första kontakten gällande vad syftet med 

undersökningen var. 

 

2.3 Benchmarking 

Med benchmarking menas att prestationen hos ett företag eller bransch mäts och sedan 

jämförs med andra företag eller branscher (Nationalencyklopedin, 2012a). Hela eller 

delar av verksamheten i exempelvis ett företag kan jämföras med en annan verksamhet 

som representerar ett bra arbetssätt. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) och Lai et al. 

(2011) är benchmarking ett sätt att jämföra företagets processer med andra företag med 

syfte att identifiera förbättringsmöjligheter. Lai et al. (2011) tar även upp att 

benchmarking är ett objektivt och grundligt sätt för en organisation att utvärdera sina 

processer och se om, och i så fall hur, de kan förbättras. På svenska kallas dessutom 

benchmarking för just processjämförelse (Bergman & Klefsjö, 2007). Benchmarking kan 

hjälpa till både för att förbättra processerna samt för att uppnå högre effektivitet (Lai et 

al., 2011). Lai et al. (2011) tar vidare upp att benchmarking är ett mycket mångsidigt 

verktyg som kan användas på olika sätt för att uppfylla diverse förbättringskrav.  

 

Enligt Camp (1989) innebär benchmarking ett sökande efter de bästa arbetsprestationerna 

för att uppnå överlägsna prestationer. I Japan kallas begreppet för ”dantotsu” som på 

svenska betyder ”strävan efter att vara den bästa av de bästa” (Bergman och Klefsjö, 

2007). Intresset för benchmarking har ökat och det finns specifika företag som erbjuder 

olika former av stöd inom ämnet till sina kunder (Bergman och Klefsjö, 2007). 

 

Enligt Lai et al. (2011) krävs det vid benchmarking både ödmjukhet och klokhet. 

Ödmjukheten för att erkänna att andra är bättre och sedan klokheten för att lära sig 

matcha och överträffa de andra. Bergman och Klefsjö (2007) poängterar också att 
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benchmarking är mer än att bara kopiera och säger att det är viktigt att kunna ”översätta” 

andra företags processer så de passar i det egna företaget. Vidare tar Bergman och Klefsjö 

(2007) upp att det lättast åstadkoms genom att ha en utvecklad processyn inom företaget. 

För vissa företag är benchmarking nödvändigt för att överleva (Lai et al., 2011). 

Benchmarking ger företagen en bättre förståelse av sin position i branschen och det är ett 

sätt för företagen att bedöma sitt resultat. Anledningen till att benchmarking fungerar är 

för att det både hjälper till att förstå de egna processerna samt ger en möjlighet att lära av 

andra. Lai et al. (2011) tar vidare upp att benchmarking och innovation går hand i hand. 

Verklig innovation kommer nämligen från att hitta de bästa exemplen utanför det egna 

företaget, vilket gör det möjligt att lära av andra. Genom att lära av andra kan företaget 

utvecklas snabbare än det skulle ha gjort på egen hand.  

 

Benchmarking är ganska lika PDSA-cykeln2 men mer passande är de sex stegen; Planera, 

Sök, Studera, Analysera, Anpassa och Förbättra. Syftet med de olika stegen är att 

kontinuerligt förbättra arbetsprocessen för att uppnå en högre kundtillfredsställelse som 

även kan överträffa det som konkurrenterna kan erbjuda för att på så vis bli världsledande 

på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2007).  

 

Benchmarking har använts för att inhämta idéer gällande hur transportarbetet kan 

effektiviseras samt hur ordningen på lagren kan förbättras. En lärare på högskolan tipsade 

om företaget Cartesia som har olika tekniska lösningar för lagerstyrning. Cartesias 

hemsida besöktes för informationsinsamling och kontakt togs även med företaget för 

vidare information. Information från benchmarkingen finns som bilaga i detta arbete 

(bilaga 1).  

 

2.4 Litteraturgenomgång 

För att kunna göra en litteraturstudie krävs vanligen en litteratursökning (Ejvegård, 

2003). I stort sett allt tryckt material avses i forskningssammanhang som litteratur. 

Exempel på litteratur är böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer med mera. Ett 

lämpligt sätt för att söka litteratur är genom bibliotekens databaser. Då sökningen där ofta 

sker genom olika sökord eller nyckelord bör lämpliga sådana tänkas ut. Sökorden kan 

sedan användas som nyckelord till den egna uppsatsen. Ejvegård (2003) tar också upp att 

                                                        
2 PDSA-cykeln är en förbättringscykel och PDSA står för ”Plan-Do-Study-Act” (Bergman & 

Klefsjö, 2007). 
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bibliotekarier, dokumentalister och arkivarbetare gärna kan rådfrågas vid 

litteratursökningen då de är duktiga på detta. Enligt Biggam (2008) är det viktigt att det 

framgår i arbetet att tidigare information inom ämnet studerats med insikt. Vidare tar 

Biggam (2008) upp vikten av att hålla sig till ämnet som studeras och inte sväva iväg. 

Som hjälp för att undvika att sväva iväg rekommenderas användning av rubriker som 

direkt länkar till det som undersöks. Rubrikerna hjälper då till att hålla sig till ämnet.  

 

Information i detta arbete har inhämtats från vetenskapliga artiklar, böcker, elektroniska 

uppslagsverk, internet, benchmarking, andra examensarbeten samt en doktorsavhandling. 

Databaser som använts för att söka vetenskapliga artiklar är ScienceDirect, Google 

Scholar och Emerald. Där hittades även doktorsavhandlingen. För att söka efter andra 

examensarbeten har DiVA använts. Böcker som använts har varit kurslitteratur från 

utbildningen samt så har en del böcker lånats på högskolans bibliotek.  

 

2.5 Källkritik 

Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att vara källkritisk. Tillförlitligheten hos alla källor 

bör ifrågasättas. Detta är extra viktigt vid användning av intervjuer och enkäter. Men även 

allt tryckt material måste bedömas utifrån dess saklighet och objektivitet. Primärkällor är 

generellt också alltid bättre än sekundärkällor. Om det går bör alltid primärkällan letas 

upp då det annars finns risk för förvanskning av det grundläggande budskapet. En 

sekundärkälla har kanske sammanfattat det på sitt sätt vilket kan ha inneburit en 

förvanskning, eller så finns risken att tolkningen av sekundärkällans sammanfattning 

missuppfattas. Vidare tar Ejvegård (2003) upp att nyare källor bör innehålla mer fakta 

och nyare rön, men noterar också att så inte alltid är fallet. Försiktighet från forskaren är 

därför viktigt.  

 

Vad gäller teorin var tanken att alltid gå till primärkällan. En del källor har dock sökts 

utan framgång samt att det hade tagit alldeles för lång tid att läsa alla primärkällor. Beslut 

togs därför att det i vissa fall räckte med att hänvisa till den andra källan, alternativt då 

det var många andra källor som nämndes lita på att författaren/författarna gjort en 

tillförlitlig litteraturgenomgång då många andra källor studerats och tycks säga samma 

sak. I de fall då flera olika källor sagt liknande saker har också tillförlitligheten ansetts 

högre av den anledningen, varför det inte ansetts nödvändigt att leta alla primärkällor.  
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Vad gäller intervjuerna har de ägt rum med insatta personer varför deras svar anses 

tillförlitliga och att de vet vad de pratar om. 

 

2.6 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Inom metodlära skiljs ofta kvantitativa och kvalitativa metoder åt (Andersen, 1994). 

Kvantitativa och kvalitativa metoder är två olika grupper av metoder med gemensamma 

kännetecken. Båda metoderna har gemensamma syften vilket är en grundläggande likhet 

dem emellan (Holme och Solvang, 1997). Både kvantitativa och kvalitativa metoder är 

nämligen inriktade på att ge en ökad förståelse av samhället och hur enskilda människor 

och grupper beter sig och påverkas av varandra. Den grundläggande skillnaden 

metoderna emellan är att kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och 

mängder, medan kvalitativa metoder berör forskarens uppfattning eller tolkning av 

information vilket inte kan eller bör omvandlas till siffror. Biggam (2008) tar upp att 

kvantitativa studier svarar på frågan ”hur” medan kvalitativa studier svarar på frågan 

”varför”. I tabellen nedan visas utmärkande drag för kvantitativa respektive kvalitativa 

metoder (tabell 1).  

 

Tabell 1. Utmärkande drag för kvantitativa respektive kvalitativa metoder (Holme & 

Solvang, 1997, s. 78). 
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Kvantitativ och kvalitativ metod kan dock inte helt separeras då forskning sällan endast 

berör en av dessa (Biggam, 2008) utan snarare att metoderna blandas (Myers, 1997, 

refererad i Biggam, 2008). Kvantitativa och kvalitativa metoder kan med fördel 

kombineras (Holme och Solvang, 1997). Forskning som berör kvantifierbar data tenderar 

att räknas som kvantitativ metod medan forskning med fördjupad insikt i det som 

undersöks räknas som kvalitativ (Biggam, 2008).  

 

Vad gäller kvantitativa och kvalitativa metoder går det att associera till olika bestämda 

undersökningsmetoder så som strukturerade och ostrukturerade intervjuer eller att lägga 

tonvikten på hur det insamlade materialet bearbetas. I intervjuer koncentreras det på 

förhållandet mellan forskaren och det som utforskas medan fokus vid insamling av 

faktamaterial läggs på hur det insamlas och hur materialet tolkas och presenteras 

(Andersen, 1994). 

 

I tabellen nedan följer en kort presentation av vad de olika metoderna betyder (tabell 2).  

 

Tabell 2. I tabellen visas skillnader mellan när en kvantitativ respektive kvalitativ metod är 

bäst lämpad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

 
 

Val av kvalitativ eller kvantitativ metod beror på (Andersen, 1994): 

 

• Undersökningsämnet 

• Hur undersökningsämnet uppfattas 

• Undersökningens syfte 

 

Detta medför att det inte går att föredra den ena eller den andra metodiken framför den 

andra (Andersen, 1994).  

 

För att tydliggöra vilka faktorer som är viktiga vid effektivisering av transportarbetet har 

en explorativ studie genomförts. Kvalitativ metod passar därför bäst då kvantitativ metod 

vanligen kräver att faktorerna redan är kända. Nedan beskrivs kvalitativ metod mer i 

detalj. 
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2.6.1 Kvalitativ metod 

Med kvalitativ metod menas ett arbetssätt där forskaren själv befinner sig i den verklighet 

som ska undersökas och därför har en närhet till det som undersöks (Holme & Solvang, 

1997; Nationalencyklopedin, 2012d; Denzin & Lincoln, 1994, refererad i Biggam, 2008). 

Holme och Solvang (1997) utrycker att forskaren har en ”subjekt-subjektrelation” med 

enheterna som undersöks. Insamling av data och analys sker samtidigt och växelverkar 

med varandra (Nationalencyklopedin, 2012d). Handlingar och innebörden av olika 

handlingar är vad forskaren försöker fånga. Kvalitativa studier är djupgående 

undersökande studier där det finns möjlighet för den svarande att uttrycka sig som den 

vill (Biggam, 2008).  

 

Styrkan med kvalitativa metoder är att de visar den totala situationen vilket gör det 

möjligt att få en ökad förståelse (Holme & Solvang, 1997). Närheten till de undersökta 

enheterna vid kvalitativa metoder bidrar till att en bättre uppfattning om den enskildes 

livssituation kan erhållas. Vid kvalitativa metoder utförs alltså ett intensivt studium av 

varje enskild enhet och det präglas av flexibilitet. Av resursskäl koncentreras därför 

undersökningen till färre enheter än vad som är möjligt vid en kvantitativ metod. Det är 

inte möjligt att dra slutsatser om alla övriga enheter genom en kvalitativ undersökning 

(Holme & Solvang, 1997). 

 

Allt går inte att göra mätbart (Andersen, 1994). Det finns en skillnad mellan 

naturvetenskap och samhällsvetenskap varför det inte går att använda samma metoder. 

Det finns en enighet om vad kvalitativa metoder är men det är svårt att avgränsa på ett 

exakt sätt eftersom utgångspunkten för den kvalitativa metoden beror på att varje 

fenomen innehåller en unik kombination av kvalitet eller egenskaper, vilket gör att det 

inte går att väga och mäta fenomenet. Vid kvalitativa metoder är det viktigt att uppfatta 

forskningsobjektet som ett subjekt och se forskningsprocessen som en 

kommunikationsrelation, vilket innebär att forskaren deltar i en tvåvägskommunikation 

(Andersen, 1994).  

 

I detta arbete har kvalitativ metod använts. Detta då arbetet gick ut på att ta reda på hur 

det ser ut idag samt vad som skulle kunna göras annorlunda. Bästa sättet för att ta reda på 

det ansågs vara genom intervjuer med personer som arbetar på företaget för att få deras 

bild och höra deras synpunkter och även komplettera det med observation. 
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2.7 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten hos ett mätinstrument (Ejvegård, 2003). Ett 

exempel som Ejvegård (2003) tar upp är mätning av längder. Om mätningen sker med ett 

material som är töjbart är mätningen inte reliabel då en viss längd, på grund av töjning av 

mätredskapet, kan bli olika lång. Mätningen bör alltså ske med en tumstock eller 

måttband som är av ett icke töjbart material så att exempelvis en meter alltid blir en 

meter. Reliabilitet innebär alltså hur väl testet mäter det som det har för avsikt att mäta 

(Nationalencyklopedin, 2012e), det vill säga frånvaro av slumpmässiga fel 

(Nationalencyklopedin, 2012f). Utförande av mätningen samt noggrannhet vid 

bearbetningen är avgörande för reliabiliteten (Holme & Solvang, 1997). Enligt Yin (2003, 

refererad i Biggam, 2008) ska forskningen genomföras som att någon hela tiden står och 

kontrollerar. Vid forskning är det extra viktigt att vara observant med reliabiliteten på 

mätinstrumentet då det ofta är forskaren själv som konstruerar det (Ejvegård, 2003). En 

risk finns därför att reliabiliteten på mätinstrumentet blir låg. Enkäter är ett exempel på ett 

mätinstrument som en forskare kan använda sig av.  

 

Då syftet med intervjuerna i detta arbete främst var att ta reda på hur det ser ut inom 

företaget idag och höra olika personers åsikter anses reliabiliteten inte vara något stort 

problem. Personerna som intervjuades gavs så stor frihet som möjligt för att inte påverka 

deras svar. Risken för att som intervjuare påverka respondentens svar finns alltid men 

anses låg i detta arbete då personerna som intervjuades gav intryck av att vara 

avslappnade och att de sa vad de tyckte.   

 

2.8 Validitet 

Med validitet menas att rätt sak mäts, det vill säga att det forskaren har för avsikt att mäta 

också mäts (Ejvegård, 2003; Holme & Solvang, 1997). Det handlar alltså om 

utsträckningen som mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta, det vill säga 

frånvaro av systematiska mätfel (Nationalencyklopedin, 2012f). Ejvegård (2003) tar upp 

ett bra exempel vilket var att avgöra personers ursprung enbart på deras utseende. Det är 

mycket svårt varför utseende är ett dåligt kriterium och mätmetoden har därför dålig 

validitet. Enligt Ejvegård (2003) är det viktigt att veta vad måttet står för och att det sedan 

används konsekvent. Exempelvis om yta av olika länder ska studeras är det viktigt att ta 

reda på hur mätningen i varje land gått till. Om länderna använt olika mätmetoder går det 

inte bara att jämföra dem. Biggam (2008) betonar att det är viktigt att välja en mätmetod 
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som är lämplig för det som ska undersökas. Väljs en mätmetod som inte är lämplig, det 

vill säga inte mäter det som forskaren har för avsikt att mäta, får studien låg validitet. 

Validitet handlar alltså om hur lämpliga metoderna som används är vad gäller insamling 

av data samt hur data sedan analyseras. 

 

För att åstadkomma en så hög validitet som möjligt formulerades ett tydligt syfte samt 

frågeställningar som var en god hjälp för att fokusera på rätt saker. Vad gäller insamling 

av information har personer insatta i det aktuella ämnet konsulterats. Personerna valdes ut 

av handledaren på företaget som bör ha god kännedom om vilka som är mest insatta 

varför denna information anses vara tillförlitlig.  

 

2.9 Generaliserbarhet 

För att få ut det fulla värdet av en studie räcker det inte att endast förstå data och dra 

förnuftiga och meningsfulla slutsatser (Olsson & Sörensen, 2007). De data som insamlas 

vid en undersökning måste även ses i ett bredare perspektiv för att få en uppfattning om 

dess generaliserbarhet. Balansgången är dock smal vid generalisering då möjligheterna att 

dra vidare slutsatser begränsas av en rad olika faktorer. Även själva syftet för 

undersökningen kan agera som en begränsning gällande vilka slutsatser som kan dras. 

Slutsatser som inte kan dras på grund av syftet kommer behöva testas i andra studier.  

 

Det finns olika förutsättningar för att kunna generalisera där några som nämns av Olsson 

och Sörensen (2007, s. 158) är:  

 

• Studien är upplagd så att frågor som från början ställdes kan besvaras på ett 

metodologiskt riktigt sätt. 

• Variablerna har hög grad av validitet och reliabilitet. 

• Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats. 

 

Målsättningen har varit att den slutgiltiga modellen ska gå att tillämpa även på andra 

företag. Vissa faktorer som tas upp är faktorer som även visats vara viktiga i andra 

sammanhang när det gäller förändringsarbete varför de bör vara generella. Faktorerna 

rörande effektivisering av transportarbetet är också de faktorer som det finns teoretiskt 

stöd för att det är viktigt. Den slutgiltiga modellen har dock inte tillämpats på något 

företag utan endast utvärderats. Rapporten och teorin är dock mest inriktad på hur en 

ökad kommunikation och bättre utbyte av information kan åstadkommas samt gällande 
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förbättringsarbete. Men rapporten innehåller en del information för företag som redan är 

bra på dessa områden också. 

 

2.10 Arbetsgång 

Litteraturstudie gjordes både i arbetets början samt under tiden som arbetet pågick. Till en 

början var uppgiften väldigt bred. Avgränsning gjordes mer och mer under arbetets gång. 

Efter första mötet med handledaren på företaget skapades den första modellen utifrån 

information som framgick vid mötet samt teori och benchmarking. Detta låg även till 

grund för formulering av syfte och avgränsning. Information från början var att mycket 

material försvinner ute på industriområdet på grund av dålig kontroll gällande var det är 

lagrat. Fokus låg därför på att få till en bra styrning av lagerytorna utomhus, så kallade 

varpytor. Efter ungefär halva tiden ändrades dock inriktningen efter att ny information 

framkommit av andra på företaget. Det stora problemet verkade istället ligga i dagens 

affärssystem samt bristen på kommunikation inom företaget. Avgränsningen blev då ännu 

mer detaljerad och tydlig. I och med att arbetet ändrade riktning söktes också ny teori. 

Teori och empiri har sammanfattats var för sig i olika kapitel för att sedan kopplas 

samman i diskussionen vilket ligger till grund för den slutgiltiga modellen och de 

slutsatser som kan dras. Arbetsgången är avbildad i figuren nedan (figur 1). 

 

Viktigt att notera är att fokus endast legat på själva transportarbetet på industriområdet 

och att göra det så effektivt som möjligt. Vad gäller att minska alternativt ta bort lager 

kom det aldrig på tal då det inte fungerar på det studerade företaget. Mellanlager är där 

nödvändigt. 

 

 

 
Figur 1. Arbetsgången under examensarbetet. 
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2.11 Metodkritik 

Vid intervjuer finns det alltid en risk att intervjuaren påverkar respondentens svar på olika 

sätt, både genom den indirekta påverkan som blir i en kommunikationsprocess 

(Andersen, 1994) samt genom ledande frågor (Ejvegård, 2003). Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det viktigt som intervjuare att inte styra för mycket då det kan hindra 

den intervjuade från att uttrycka sina synpunkter och uppfattningar. Då personerna i 

denna undersökning mest fick berätta om hur de arbetar bör deras svar inte ha påverkats 

av oss då vi inte visste något innan de hade berättat för oss. Att utan avsikt råka styra 

svaren bör därför inte vara något problem i denna studie. Frågorna var mest i stil med att 

få dem att berätta hur det går till samt få veta deras åsikter. Men då ingen av oss har 

tidigare erfarenhet av att intervjua andra kan en viss påverkan ha skett utan att vi 

reflekterade över det. Resultatet anses dock ändå tillförlitligt då det endast handlade om 

att ta reda på hur de arbetar varför det som tidigare nämnts är svårt att påverka svaret 

nämnvärt. Det förekom hela tiden en öppen dialog vid intervjuerna där respondenterna 

var relativt fria att berätta och uttrycka sina åsikter. Men det fanns självklart en viss 

styrning från forskarnas sida. Uppmärksamhet och öppenhet som enligt Holme och 

Solvang (1997) är viktigt hos en intervjuare förekom därför under intervjuerna. 

Intervjuerna ägde rum på respondentens kontor alternativt annat ställe som bestämdes av 

respondenten. Det bör bidra till att respondenterna kände sig mer trygga och säkra i 

situationen.  

 

Egen bakgrund tas upp av Ejvegård (2003) som något som kan påverka tolkningen av 

resultatet vid en intervju, men även att det kan påverka respondenterna så de svarar enligt 

vad intervjuaren vill ha för svar. Då forskarna saknar bakgrund om företaget anses detta 

inte vara något problem. Vid intervjuerna antecknades svaren av båda forskarna för att 

öka sannolikheten att få med allt viktigt samt för att kunna jämföra anteckningarna 

efteråt. För att ytterligare garantera att all information uppfattats korrekt fick en person på 

företaget läsa igenom nulägesanalysen och ge kommentarer. Vad gäller att föra 

anteckningar under intervjun kan det enligt Ejvegård (2003) fungera hämmande. Detta 

anses inte vara något nämnvärt problem i denna studie. Först och främst verkade 

personerna som intervjuades inte störas av att anteckningar fördes. För det andra var det 

inget direkt känsligt ämne som berördes vid intervjuerna. Intervjuerna berörde endast 

företagets arbetssätt samt lite egna synpunkter. Egna synpunkter var dock inget som 

tvingades fram utan något respondenterna själva var fria att uttrycka om de ville. Vad 
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gäller egna synpunkter kan eventuellt någon ha hindrats av att anteckningar fördes men 

uppfattningen var att respondenterna var avslappnade och att de kände trygghet att 

uttrycka sig som de ville. 

 

En tanke såhär i efterhand är att det hade varit bra att spela in intervjuerna istället för att 

föra anteckningar. Främst för att kunna lyssna i efterhand och skriva ned exakt vad 

personerna sa. På det sättet är det lättare att få ett mer korrekt resultat. Det kan ibland vara 

svårt att hinna skriva ner allt viktigt när någon pratar. När anteckningar förs är det även 

svårare att koncentrera sig på det nya som sägs. Det hade därför underlättat betydligt om 

intervjuerna istället hade spelats in. Både för resultatets del, men främst för att kunna vara 

mer koncentrerad under själva intervjun och följa upp med bra följdfrågor.  

 

Då målet var att ta reda på hur de idag arbetar på företaget samt lämna utrymme för 

personerna att uttrycka egna åsikter ansågs intervjuer vara det bästa valet av metod för 

detta arbete. Observationer fungerade sedan som ett bra komplement varför valet av 

metod anses relevant för detta arbete. Icke deltagande observation användes för att 

minska risken för påverkan vilket även ökar tillförlitligheten. Valet av intervjumetod 

anses också rätt då målet var att låta respondenterna vara så fria som möjligt och lämna 

utrymme för dem att berätta och komma med egna synpunkter. Ett problem med att 

respondenterna lämnades stor frihet att berätta själv vid intervjun är att svaren kan bli 

vinklade efter vad de vill berätta. De kan då ha undvikit saker de inte ville prata om. 

Svaren anses dock ändå ha gett en relativt bra bild av hur de arbetar och var problemen 

verkar finnas men med viss risk att det även kan finnas andra problem som utelämnats av 

de intervjuade personerna.  

 

Ejvegård (2003) tar upp att ett sätt att få den intervjuade samarbetsvillig är att påpeka att 

forskningsresultaten är av stort allmänt intresse och att det även kan utgöra värde för 

respondenten. I vårt fall ingick det vi tittade på i något som på Sandvik kallas Step 

Change, vilket är ett sätt att arbeta mot högre och stabilare lönsamhet. Detta är viktigt 

inom Sandvik och något som alla jobbar med. Deltagarna i denna studie har därför även 

ett eget intresse i att detta arbete leder fram till ett bra resultat då det kan hjälpa Sandvik 

till ökad lönsamhet vilket gynnar alla som arbetar där. 

 

Urvalet anses vara representativt för det som undersöktes då personer att intervjua valdes 

utifrån deras insyn i det område som undersöktes. Olika personer intervjuades också för 

att få olika synvinklar och uppfattningar om samma sak. Gällande tillförlitligheten av vad 
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respondenterna sagt anses den hög då vissa även intervjuats fler än en gång. Om samma 

personer skulle intervjuas igen av någon annan bör därför svaren bli desamma.  

 

Som nämndes ovan lästes inte alltid till primärkällan vad gäller teorin då det ansågs att 

det då skulle ta en evighet att bli klara. Beslut togs därför att avgöra om källan ansågs 

tillförlitlig eller inte. Det kan därför finnas en viss risk för fel där, men då många olika 

källor ofta använts som sagt liknande saker bör den risken vara liten.  

 

Enligt Lai et al. (2011) gäller det att vara ödmjuk nog att erkänna att andra kan vara bättre 

vid benchmarking, något som inte anses vara ett problem i detta arbete. Då vi kom utifrån 

för att hjälpa till fanns ingen stolthet för det egna företaget varför detta inte var något 

problem. Efter att ha arbetet på en arbetsplats ett tag finns också risk för att det egna 

arbetet anses viktigast alternativt en svårighet för att se helheten. Detta problem undveks 

också i och med att ingen känslomässig relation till företaget eller en viss arbetsuppgift på 

företaget fanns. Det var ganska tydligt efter att ha pratat med olika personer på företaget 

att alla har sin bild utifrån vad de jobbade med.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas olika faktorer som anses viktiga för att åstadkomma effektiva 

interna transporter. Benchmarking har också legat till grund för visst val av teori och 

litteratur. 

 

3.1 Effektiv logistik 

Det är en komplicerad uppgift att på ett effektivt sätt hantera materialflöden i en 

försörjningskedja (Pålsson, 2009). Med försörjningskedja menas alla de förflyttningar en 

produkt utsätts för från råvara till slutkund. När det sker många förflyttningar inom ett 

materialflöde ökar risken att material kommer bort och att de inträffar förseningar. 

Orsaker som tas upp av Pålsson (2009) är att det kan bero på att artiklar förväxlas med 

andra artiklar eller att det förekommer dubbelarbete, det vill säga att artiklar registreras 

både vid inlastning och vid utlastning eller att materialet vid inleverans märks om enligt 

företagets egna identifieringssystem.  

 

Enligt Christopher (2011) och Akkermans et al. (2003) kan en effektiv logistik leda till att 

kostnader reduceras. Den ekonomiska effekten av en effektiv logistik påverkar interna 

och externa processer positivt (Loebbecke & Powell, 1998). För att effektivisera 

försörjningskedjan är det viktigt att få en överblick över hela kedjan så att 

omstruktureringar sedan kan göras (Christopher, 2011). Aktiviteter som inte är 

värdeskapande för kunden bör minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Anledningen 

är att dessa aktiviteter kostar pengar för företaget samtidigt som de gör att längden på 

försörjningskedjan ökar vilket medför en sämre respons till kundernas behov. Exempel på 

icke värdeskapande aktiviteter är lagerhållning (Christopher, 2011) och transporter (van 

der Meer, 2000). Ofta utgör icke värdeskapande aktiviteter den största delen av tiden i en 

försörjningskedja varför det finns stora förbättringsmöjligheter (Christopher, 2011).  

 

Ett rakt flöde av material är att föredra för ett industriföretag (Crocker et al., 2012). 

Materialet bör alltså gå in på ena sidan av industriområdet och ut på den andra. Crocker et 

al. (2012) tar upp att det kan vara svårt att få till det raka flödet på grund av att företag 

kan ha sin in- och utlastning på samma ställe alternativt att materialet transporteras i olika 

riktningar inne på området. När detta är fallet har ett ”U” eller ett så kallt hästskoflöde 

visat sig vara ett tillfredställande alternativ. 
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En annan viktig aspekt i lagerhållning är hur material transporteras genom ett magasin 

eller upplag med syfte på vilka besparingar som kan göras om materialet och produkterna 

endast transporteras åt ett håll istället för kors och tvärs (Crocker et al., 2012). Sättet är 

detsamma som används vid trafikledning i de flesta städer, det vill säga ”one way” 

system, vilket kan minska trängseln avsevärt och på så vis spara tid. Ett annat sätt att 

spara tid på enligt Oskarsson et al. (2009) är att åstadkomma tidsreduktioner vilket 

innebär att olika åtgärder genomförs för att minska ledtider och genomloppstider. Olika 

åtgärder för att åstadkomma tidsreduktioner är att eliminera, förenkla, integrera, 

parallellisera och synkronisera. Det är att föredra att utföra återgärderna i denna ordning 

då det exempelvis inte finns någon vits att integrera två aktiviteter för att sedan eliminera 

en av dem. Utöver de tidigare nämnda åtgärderna tar Oskarsson et al. (2009) även upp två 

andra åtgärder vilka är förbereda och kommunicera. Förbereda syftar på att förbereda 

materialet som ska bearbetas för att det ska bli flyt i produktionen. Kommunicera syftar 

på att förbättra kommunikationen mellan olika processer för att få en snabbare, säkrare, 

mer korrekt och tydlig information på företaget.  

 

I sökandet efter konkurrensfördelar kan logistikprocesser, bättre kundorientering och 

användning av informationsteknik hjälpa företag att stärka sin position på marknaden 

(Loebbecke & Powell, 1998). En ökad konkurrens kräver kostnadsoptimeringar inom 

produktion, tjänster och distribution. Enligt Böhnlein et al. (2011) blir det allt viktigare att 

synkronisera produktion och distribution för att minska kostnaderna och öka 

tillfredställelsen av kundernas behov. 

 

3.1.1 Lager 

Vid ständigt rörliga lager och om valet faller på att inte ha stora och dyra lager kan det 

vara fördelaktigt att använda sig av ett slumpmässigt lagringssystem (Crocker et al., 

2012). Med slumpmässigt menas inte oorganiserat eller utan mönster, utan ett 

slumpmässigt lagringssystem är beroende av en systematisk och mycket välorganiserad 

placering av produkter. Crocker et al. (2012) tar upp att det finns flera olika typer av 

slumpmässiga lagringssystem, de flesta beroende av datorer då systemet är uppbyggt på 

inregistreringar där produkterna placeras. De flesta system använder sig av rack3 som är 

en standardstorlek av öppningar för att rymma pallar, lastbärare eller andra behållare. När 

en leverans tas emot och placeras på första tillgängliga utrymmet registreras platsen med 

                                                        
3 Stallage eller pallställ (Olhager, 2004) 
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hjälp av en dator. När en produkt ska säljas eller förflyttas syns det i ett datasystem exakt 

var produkten är placerad och så fort en lagerplats blir ledig finns den tillgänglig i 

systemet igen för nya produkter som ska lagerhållas. Enligt Crocker et al. (2012) är detta 

system att föredra vid oregelbunden och varierande lagerhållning, då det ger ett maximalt 

utnyttjande av det befintliga tillgängliga lagringsutrymmet. Systemet är även mest lämpat 

för snabbrörliga produkter med många variationer.  

 

3.1.2 Transporter 

För att förbli konkurrenskraftig är det nödvändigt att effektivisera verksamheten, 

däribland de interna transporterna (Loebbecke & Powell 1998). I en försörjningskedja 

finns dock ofta många oberoende processer som måste samordnas varför effektivisering 

av transporterna kan vara svårt. Enligt van der Meer (2000) är ett gemensamt 

transportsystem i hela försörjningskedjan en framgångsfaktor vid effektiv 

materialhantering. Om processerna i en försörjningskedja är utspridda måste detta 

kompenseras med hjälp av interaktioner dem emellan (Fredriksson, 2006). Ett integrerat 

transportsystem är därför att föredra, där alla parter är anslutna till ett och samma system 

(Loebbecke & Powell 1998; van der Meer, 2000; Fredriksson, 2006).  

 

Transportlogistik i en försörjningskedja är vanligtvis en mellanhand som underlättar det 

fysiska flödet av varor från en punkt till en annan (Lai et al., 2002). De som ägnar sig åt 

transportlogistik utför fysiska funktioner när de flyttar gods från en plats till en annan. 

Om affärsprocessen spänner över organisationens gränser omfattar det även speditörer 

och mottagare. Målet med en effektiv transportlogistik är att tjänsteleverantörerna ska 

kunna tillgodose kunderna, både uppströms och nedströms i kedjan bättre än 

konkurrenterna. Enligt van der Meer (2000) påverkar arbetet med lagerstyrning och 

operativ kontroll av interna transporter effektiviteten i verksamheten vad gäller 

materialhanteringen. Kunderna ställer ständigt höga krav på kvalitet och låga priser på 

försändelserna (Lai et al., 2002). Ett sätt att erbjuda billigare transporter är att samlasta 

med andra kunder eller produkter, men detta sätt innebär ofta längre leveranstider. Enligt 

Lat et al. (2002) bör därför chefer som arbetar med transportlogistik sträva efter att 

upprätthålla ett balanserat fokus på både ändamålsenlighet och effektivitet för 

verksamhetsstyrningen. För att alla ska bli nöjda med logistikprocessen bör även 

önskemål från kunderna tas i beaktning.  
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Transporter är en viktig del och möjliggör de flesta andra sociala och ekonomiska 

aktiviteter och utbyten i dagens samhälle (Crainic & Laporte, 1997). Godstransporter i 

synnerhet är den viktigaste aktiviteten och har även en egen andel i ett lands 

bruttonationalprodukt4 (BNP). Det ökande inflytandet av transporter och distribution av 

varor påverkar i stort sett alla andra ekonomiska sektorer. Interna transporter finns inom 

många olika branscher och anläggningar som till exempel transport av material i 

tillverkande företag, transport av bagage vid flygplatser samt vid omlastning av material 

(van der Meer, 2000). Ett annat kännetecken för interna transporter är att alla fordon delar 

ett och samma nätverk, det vill säga ett gemensamt transportsystem. Vanligast är att de 

interna transporterna utförs av kranar, transportörer eller industrifordon så som 

grensletruck och motviktstruck. Jämfört med kranar och transportörer har industrifordon 

en högre flexibilitet och används främst i miljöer med låg intensitet av materialflöden och 

där transportavståndet är relativt långt. Vidare tar van der Meer (2000) upp att 

industrifordon delas upp i två kategorier, manuella och motordrivna. Med manuella 

industrifordon menas bland annat handkärror och gaffeltruckar som ofta används vid 

korta transportsträckor. Manuella industrifordon är populära på grund av sin enkelhet och 

låga pris. Med motordriva fordon menas de fordon där operatören åker med mellan 

platserna. Dessa fordon används främst till att transportera tyngre material längre 

sträckor.  

 

Det finns olika effektiva metoder och verktyg för att förbättra beslutsfattande och 

planeringsprocesser av interna transporter (Crainic & Laporte, 1997). Ett sätt att 

effektivisera de interna transporterna är att använda sig av ett automatiserat styrsystem 

(AGV-system) av materialet (van der Meer, 2000). Ett sådant system skulle kräva en hög 

medvetenhet om materialet, exempelvis dess plats, mängd, ursprung, destination och 

produktionsschema. Syftet med ett AGV-system är att det ska styra transporterna av 

materialet. Systemet styr hur, när, och var materialet ska köras samt vilket fordon som är 

bäst lämpat att utföra transporten. De finansiella frågorna som inköp, kontroller, 

kundkrediter, försäljning och lagersaldon berörs samtidigt i ett affärssystem (ERP-

system). Van der Meer (2000) tar flera gånger upp vikten av att använda ett integrerat 

materialhanteringssystem i hela verksamheten för att vara och förbi effektiv och 

konkurrenskraftig vad gäller transportarbetet. 

 

                                                        
4 Bruttonationalprodukt (BNP) är det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som 

produceras i ett land. Oftast mäts det årsvis och kan användas för att jämföra 

utvecklingsgraden hos olika länder (Nationalencyklopedin, 2012i).  
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3.1.3 Ruttplanering 

För vissa varuslag kan distributionskostnaderna uppgå till 60-80 % av försäljningspriset 

(Olsson, 2010 nov – 2011 jan). Transportkostnader utgör en stor del av 

distributionskostnaderna varför det är viktigt med effektiva transporter för att minska på 

dessa kostnader. Ruttplanering är ett sätt för att effektivisera transporterna vilket går ut på 

att minimera transportsträckor och transporttider. Det finns även en del andra fördelar 

med ruttplanering vilka är (Olsson, 2010 nov – 2011 jan): 

 

• Minskad energiförbrukning 

• Minskade miljöproblem 

• Minska trafikproblem 

• Högre fordonsutnyttjande och bättre anpassad fordonspark 

• Effektivare administration och förbättrad överblick över 

transportverksamheten 

• Konkurrensfördelar i form av ökad leveransprecision anpassat till 

kundernas krav 

 

3.2 Dela information i försörjningskedjan 

Enligt Christopher (2011) finns en tendens att de olika stegen i en försörjningskedja 

saknar koppling till varandra. Det kan även gälla inom ett och samma företag då olika 

funktioner har en tendens att vilja optimera sin egen prestation. Vidare tar Christopher 

(2011) upp att ett funktionsbaserat arbetssätt kräver extra lager och/eller extra tid mellan 

de olika funktionerna, vilket i sin tur leder till att tiden det tar för en produkt att passera 

genom hela kedjan blir längre. Lyhördheten för marknaden blir därmed sämre och 

kostnaderna högre. Informationsflödet i en funktionsbaserad hierarkisk organisation är 

långsamt och saknar flexibilitet (Gupta & Kohli, 2006). En lösning på problemet enligt 

Christopher (2011) är att försörjningskedjan istället måste agera som ett synkroniserat 

nätverk, vilket innebär att alla enheter i kedjan är sammankopplade med de övriga och att 

alla går i takt. För att åstadkomma detta krävs att alla enheter i kedjan kommunicerar och 

delar information, varför god samarbetsförmåga är viktigt. God kommunikation tas även 

upp av Jüttner (2005) som vidare belyser vikten av att det råder öppenhet hos 

medlemmarna i en försörjningskedja där förtroende är en viktig förutsättning. Utbyte av 

information mellan parterna i en försörjningskedja leder också till ett förbättrat flöde av 

produkterna, då det möjliggör större lyhördhet för marknaden (Christopher, 2011). 
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Genom utbyte av information möjliggörs också ett tvärfunktionellt arbetssätt 

(Christopher, 2011), något som är att föredra enligt Gupta och Kohli (2006). Detta då en 

decentraliserad organisationsstruktur innebär att funktionella områden korsar varandra 

och därmed omfattar många olika affärsprocesser (Gupta & Kohli, 2006). Företag bör 

hantera processer istället för att bara koncentrera sig på funktionerna, då det är 

processerna som skapar värde för kunden (Christopher, 2011).   

 

För att få en effektiv försörjningskedja är det viktigt att alla enheter i försörjningskedjan 

utbyter information med varandra (Kelle & Akbulut, 2005). Information som är viktig är 

planering och verksamhetsrelaterade uppgifter. Det finns även olika teorier som stödjer 

vikten av samarbete i försörjningskedjan enligt Kelle och Akbulut (2005). Exempelvis 

stöds vikten av samarbete av ledarskapsteori för att en försörjningskedja ska vara 

effektiv. I kvantitativa modeller har det visats att de totala kostnaderna i systemet kan 

sänkas genom samordning. Enligt Pålsson (2009) kan begränsad insyn i varandras 

informationssystem i en försörjningskedja påverka materialflödet negativt. Exempelvis 

vid maskinhaveri eller kassationer vilket kan leda till längre leveranstider eller att färre 

produkter levereras. Forskning pekar på att det är viktigt med ett gemensamt eller 

integrerat affärssystem inom hela försörjningskedjan för att lyckas behålla 

konkurrenskraften (Hvolby & Treienekens, 2010). Det krävs att snabba beslut går att fatta 

om förändringar, materialflöden, produktionsplanering och schemaläggning för att 

fortsätta vara konkurrenskraftig (Gupta & Kohli, 2006). Det är nödvändigt för företag att 

utveckla sätt att hålla effektiviteten på topp med syfte på höga nivåer av flexibilitet, 

pålitlighet och kvalitet.  

 

För att enkelt och till relativt låg kostnad dela information mellan parterna i en 

försörjningskedja finns idag olika IT-lösningar (Christopher, 2011). En positiv följd av 

denna ökade öppenhet är att den interna driften av verksamheten inom ett företag kan bli 

mycket mer effektiv. Ett exempel är att planeringen underlättas så att både produktions- 

och transportkapaciteten kan utnyttjas bättre. Enligt Kelle och Akbulut (2005) kan 

köparen, genom tillgång till leverantörens planering av tillverkning och leverans, 

förbättra sin planering av produktion och leverans. Leverantörerna kan också använda 

information från köparen för planering av lagernivåer och produktion. En annan fördel 

med utbyte av information i försörjningskedjan är att flaskhalsar kan övervinnas, att 

servicen gentemot kunderna förbättras samt att det kan innebära kostnadsbesparingar. 

Enligt Christopher (2011) kan en god samordning i försörjningskedjan göra det lättare att 

tillgodose kundernas behov vilket kan öka sannolikheten för lojala kunder. Även Stock et 

al. (2010) och Fawcett et al. (2008) tar upp att lojala kunder erhålls genom optimal 
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tillfredställelse av kundernas behov, det vill säga att kunna erbjuda kunderna vad de vill 

ha när de vill ha det. Fawcett et al. (2008) tar också upp att god anpassningsförmåga till 

omvärldens svängningar är viktigt för att kunna möta kundernas behov och därmed 

behålla en konkurrensfördel.  

 

Inom de flesta branscher har stora förändringar skett under de senaste årtiondena (Hvolby 

& Treienekens, 2010; Gupta & Kohli, 2006). Den tekniska utvecklingen och den ökade 

kommunikationsmöjligheten i olika branscher som drivs av konkurrensen på den globala 

marknaden är en bidragande faktor till denna förändring (Hvolby & Treienekens, 2010). 

Företag strävar efter att sänka sina kostnader, minska sortimenten/lagren, förbättra 

produktkvaliteten och öka leveransprecisionen genom en effektiv och ändamålsenlig 

samordning av produktions- och distributionsverksamheten (Gupta & Kohli, 2006). Det 

är därför viktigt att företag är mer lyhörd gentemot sina kunder och att de samtidigt 

utvecklar enklare och effektivare processer. Det kan lättast göras genom att anpassa och 

integrera ett företags affärssystem i hela försörjningskedjan istället för att använda sig av 

olika system inom ett och samma företag (Hvolby & Treienekens, 2010; Gupta & Kohli, 

2006). Företag har låtit tjänsteleverantörer, mjukvaruutvecklare och systemintegratörer 

utveckla lösningar inom informationssystem, främst Enterprise Resource Planning (ERP) 

(Hvolby & Treienekens, 2010).  

 

3.3 Enterprise Resource Planning (ERP) 

Enterprise Resource Planning (ERP) är ett omfattande transaktionshanteringssystem som 

i en och samma databas integrerar många olika typer av informationsbehandling 

(Akkermans et al., 2003). Enligt Akkermans et al. (2003) finns det olika sätt att definiera 

ERP där ett sätt är att det är som en kombination av affärsprocesser och IT. En annan 

definition som nämns är att ERP är som ett samlingsnamn för integrerade affärssystem 

som exempelvis styr många olika aktiviteter, från upphandling till kontroll av 

verksamheten och redovisning. ERP är som ett lim som binder samman olika funktioner 

och komplexa nätverk. Det kan även ses som ett företags strategi som ska prägla hela 

organisationen.  

 

ERP bidrar till en kundanpassad styrning och ledning av försörjningskedjan (Hvolby & 

Treienekens, 2010). Fokus för ERP är att integrera processer av traditionella funktioner, 

exempelvis försäljning, produktion och lagerhantering (Kelle & Akbulut, 2005). 

Integrering av order och produktionsplanering nämns som exempel av Motwani et al. 
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(2005) som också tar upp att ERP, när det används på rätt sätt, integrerar information från 

olika delar av företaget i ett sömlöst system. Tidigare bearbetades ofta all data i olika 

informationssystem (Akkermans et al., 2003). Ett och samma företag kunde alltså ha 

olika system för inköp, orderhantering, mänskliga resurser och redovisning. Enligt 

Akkermans et al. (2003) har denna uppdelning i olika informationssystem pekats ut av 

forskare som den primära faktorn som ligger bakom informationsförseningar och 

störningar i försörjningskedjan. Med hjälp av ERP finns istället allt detta i ett och samma 

system vilket möjliggör en ökad insyn och snabbare spridning av information i 

försörjningskedjan. Enligt Motwani et al. (2005) är ERP-system dagens mest utbredda 

IT-lösningar i och med att fler och fler organisationer ändrar till att ha en IT-infrastruktur 

som är processbaserad istället för funktionell. ERP minskar också risken för att 

information förvrängs varför det troligen kan bidra till att öka försörjningskedjans 

effektivitet (Akkermans et al., 2003). Värdet över försörjningskedjan som helhet 

förbättras med hjälp av ERP (Kelle & Akbulut, 2005). 

 

En av de största fördelarna med ERP är integrationen av processer, data och 

organisatoriska element (Gupta & Kohli, 2006). Det innebär att företagets affärsprocesser 

samlas ihop, från orderhantering till distribution av produkter, i en enda grupp av 

programmoduler. Den täta integrationen gör det möjligt att samtidigt tillgodose operativa, 

finansiella och ledande principer. Enligt Akkermans et al. (2003) kan ERP bidra till att 

organisationer som är funktionellt orienterade istället blir processorienterade. ERP-

systemet gör nämligen att tänket blir processinriktat istället för avdelningsinriktat. Vid 

införande av ERP-system kan en del oväntade fördelar bero just på den bättre 

kommunikationen mellan olika avdelningar och verksamhetsprocesser. ERP kan göra ett 

företag starkare och mer framgångsrikt (Gupta & Kohli, 2006). Det är dock viktigt med 

ett bra införande av ERP då det annars finns stor risk för problem (Gupta & Kohli, 2006; 

Motwani et al., 2005).  

 

Akkermans et al. (2003) såg i sin studie att det finns en nära växelverkan mellan ERP och 

supply chain management (SCM). ERP ansågs bidra till SCM när det gäller tekniska 

områden så som standardisering, insyn i försörjningskedjan och globalisering. 

Standardiseringen underlättar ett enhetligt beteende i försörjningskedjan tack vare utbyte 

av information och samordning av processerna medan insynen underlättar effektivisering 

av arbetet. Enligt Akkermans et al. (2003) kan dock ERP-system begränsa framsteg i 

SCM ur ett strategiskt perspektiv då de har låg flexibilitet och ofta är utvecklade eller 

applicerade för ett specifikt företag. En dålig koppling till andra system kan också leda 

till ett sämre utbyte av information mellan olika parter i försörjningskedjan. Genom att 
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flytta ERP-systemet till en mer modulär, internetliknande struktur kan dock 

informationsutbytet i försörjningskedjan förbättras.  

 

ERP kan delas upp i två olika områden, Strategic Enterprise Planning och Operational 

Enterprise Planning (Gupta & Kohli, 2006). Operational Enterprise Planning är synonymt 

med begreppet fullständig planering som ofta används vid produktionsplanering5. Enligt 

Gupta och Kohli (2006) syftar det på att hitta balansen mellan utbud och efterfrågan. Vid 

produktionsplanering är det oftast prognoser från tidigare försäljningsperioder som avgör 

vilken produkt som bör produceras i vilken ordning och tidsperiod. Den planerade 

försäljningskvantiteten förs vidare till produktionsplaneringsavdelningen och sedan 

vidare till logistiksidan. De beslut som fattas är beroende av ekonomisk planering och 

mänskliga resurser. 

 

3.3.1 Bakgrund och saker att tänka på 

Grunden för ERP startade med begreppet lagerstyrning på 1960-talet som grundar sig på 

det traditionella beställningspunktsystemet (Gupta & Kohli, 2006). På 1970-talet flyttades 

fokus till MRP-systemet för att planera och kontrollera tillverkningen. MRP (Material 

Resource Planning) är ett centraliserat system för styrning av flödet samt alla artiklar i de 

olika processerna och lagerpunkterna (Lumsden, 2006). I MRP-systemet kan detaljerade 

materialbehovsplaner tas fram och nettobehovsplaner göras vilka ger information om när 

och var en komponent behövs. Beställningspunktssystemet och MRP-systemet har haft en 

viktig roll när den manuella produktionsplaneringen skulle övergå till en mer datoriserad 

produktionsplanering (Gupta & Kohli, 2006). På 1980-talet utvecklades MRP-systemet 

ytterligare inom tillverkande resursplanering som började med en synkroniserad 

planering och styrning av efterfrågan och som sedan övergick till en heltäckande 

planering av de produkter som ska tillverkas internt men även de produkter som ska 

köpas in från andra leverantörer. Det var först under 1990-talet som Gartner Group 

myntade termen ”Enterprise Resource Planning” (ERP). Syftet var att presenterna en ny 

generations lagerstyrningssystem som skulle skilja sig från de tidigare.  

 

Enligt Gupta och Kohli (2006) har ERP-systemet haft en central roll vid 

omorganisationer hos företag som valt att omorganisera olika funktioners affärsprocesser 

vid till exempel kund-, leverantörs- och produkthantering. Under 2000-talet har ERP-

                                                        
5 Operations management på engelska. 
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systemet utvecklats till att kunna utnyttja de tekniska framstegen inom området så som 

internet och elektronisk handel. Vidare tar dock Gupta och Kohli (2006) upp att det krävs 

att företagen är villiga att ändra sin verksamhet för att på ett effektivt sätt kunna utöka 

nätverken av leverantörer och distributörer för att därigenom öka kvaliteten av 

kommunikationen och interaktionen i och mellan företagen. ERP är alltså en ny typ av 

informationsteknik baserad på IT-lösningar för att på ett effektivt sätt integrera och 

strukturera upp olika former av information. Syftet är att få en fullständig insyn i 

informationen, men även över de intra- och interorganisatoriska processerna i realtid.  

 

Den strategiska effekten av affärssystem varierar mellan branscher, företag och över tiden 

(Gupta & Kohli, 2006). Vid arbete med ett ERP-system är det viktigt med samarbete 

inom företaget. De olika funktionerna och processerna bör komma överens om ett tydligt 

tvärfunktionellt tillvägagångssätt. Det är viktigt att högsta ledningen är med vid 

beslutsfattande. När ERP används på rätt sätt kan det vara en bra grund för företaget och 

ge ledningen en bra överblick över processerna (Motwani et al., 2005). Ett väl genomfört 

införande av ERP tillsammans med ett bra upplägg av förändringsarbetet kan innebära en 

positiv förändring för företaget. För att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av 

ERP tar Motwani et al. (2005) upp att viktiga delar, enligt tidigare forskning, är 

projektledning, integrering av processer och system samt förändringshantering. Brist i 

dessa delar kan hämma genomförandet. Det är även nödvändigt med en tydlig 

verksamhetsplan och vision som kan styra projektets riktning samt att ledningen är 

engagerad. Vidare belyser Motwani et al. (2005) vikten av att människorna som ska 

använda programmet vet vad det är och hur det fungerar för att införandet av ERP ska 

fungera tillfredställande. Misslyckande med ERP beror oftast på att för lite tid och pengar 

ägnats åt att utbilda personal och arbeta med kulturella förändringsfrågor. Åtta av tio 

gånger beror nämligen problem med ERP på utförandet. Detta kunde Motwani et al. 

(2005) se i sin studie. I ett av totalt fyra studerade företag hade ledningen beslutat att 

börja använda systemet innan de anställda trodde på eller förstod programvaran, något 

som hade kostat företaget enormt mycket pengar, både direkt och indirekt i förlorade 

kunder. De hade aldrig någon möjlighet att hinna bygga upp en kollektiv kunskap inom 

företaget innan systemet började användas. Vidare fann Motwani et al. (2005) att de 

andra tre företagen hade infört ERP genom mindre stegvisa förändringar. De anställda var 

då villiga att lägga en stor del av sin tid i projektet och hade ständigt tillgång till 

utbildning i systemet. Ledningen uppmuntrade en öppen kommunikation vilket gjorde att 

användarna kände delaktighet i systemet. En gemensam vision skapades också av 

ledningen i dessa företag.  
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Det är en stor uppgift att införa ett ERP-system i ett företag (Akkermans et al., 2003). 

Vanligtvis kan det ta mellan ett till tre år och kosta många miljoner dollar. I företagen 

som deltog i fallstudien av Motwani et al. (2005) hade det tagit mellan ett till fyra år att 

införa ERP-systemet. Att förstå kostnaderna och fördelarna med ERP är därför viktigt, 

likaså utmaningarna vid införandet samt hanteringen av systemet när det väl ska börja 

användas (Akkermans et al., 2003).   

 

Rollen för IT i förändringsprojekt kan antingen vara dominant eller fungera som en 

möjliggörare (Motwani et al., 2005). Det finns bevis som tyder på att IT projekt ofta har 

missat att ta hänsyn till de delar av processerna som rör företaget och människorna 

(Markus & Keil, 1994; Keil & Robey, 2001). Dessa projekt löper stor risk att misslyckas. 

Ett informationssystem kan inte förbättra ett företags organisatoriska egenskaper och inte 

heller skapa affärsvärde för verksamheten om inte människorna som ska arbeta med och 

kring systemet är engagerade (Markus & Keil, 1994). När det uppstår problem med 

informationssystem är det många som direkt skyller på tekniken fast det i själva verket 

beror på en bristande kommunikation mellan de som använder systemet (Kiel & Robey, 

2001). Rekommendationen är en samverkan mellan näringsliv, människorna och IT vilket 

kan främjas genom tvärfunktionella team (Motwani et al., 2005). Vid nyutvecklande av 

ett informationssystem är det viktigt att hitta kopplingen mellan systemet och 

affärsverksamheten (Markus & Keil, 1994). Det är lätt hänt att systemspecialisterna 

endast ser till sin roll gällande uppbyggandet av systemet och glömmer bort själva 

kopplingen. Om inte kopplingen mellan informationssystemet och affärsverksamheten 

uppnås bör utvecklingen stoppas då användning av ett icke fungerande 

informationssystem kan förstöra hela kärnverksamheten (Kiel & Robey, 2001). Företag 

som betalat för ett oanvändbart informationssystem har gjort en dålig investering.  

 

Det är bra om högsta ledningen i företaget är delaktig och ifrågasätter utformningen vid 

nyutveckling av affärssystem (ERP) så att de tekniska kraven sammanfaller med kraven 

från företagets affärsverksamheter och vad effekten av ett eget affärssystem kan generera 

(Gupta & Kohli, 2006). Innan ett nytt affärssystem tas i bruk är det viktigt att systemet 

stödjer företagets operativa strategier. Den strategiska effekten av affärssystem varierar 

mellan branscher, företag och över tiden. Enligt Gupta och Kohli (2006) kan 

affärssystem, eller delar av dessa system, ha större betydelse för vissa affärsenheter och 

funktioner än andra. IT har även olika betydelser inom företag och har därför delats upp i 

fyra olika kategorier, beroende på om den strategiska effekten av IT är hög eller låg. 

Företagens kärnkompetens styr om beslutet faller på att äga eller köpa in lösningar av 
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affärssystem. Att utveckla ett eget affärssystem utformat efter verksamheten är det bästa, 

men det är viktigt att komma ihåg att det tar tid att utveckla ett sådant system. 

 

Ett affärssystem kan inte ersätta ett kvalitetsledningssystem men det finns ett par 

funktioner som kan hjälpa företag att lösa problem med kvaliteten (Gupta & Kohli, 

2006). Exempel på sådana funktioner enligt Gupta och Kohli (2006) är att bedöma 

kvaliteten på inköpta delar, kontrollera råvarorna, möjlighet att spåra ursprunget och 

användningen av defekta material, materialbrist och felplanerad produktion. Kostnader 

för dålig kvalitet uppkommer vid omarbetning, skrot, inspektionskostnader, garantier, 

missnöjda alternativt förlorade kunder. 

 

3.4 Den mjuka sidan 

Betydelsen av människorna har visats genom olika exempel ovan. I detta avsnitt 

behandlas detta ämne djupare. 

 

3.4.1 Förändringsarbete 

Att ständigt sträva efter att förbättra sin verksamhet blir allt viktigare (Corso et al., 2007; 

Bessant et al., 2001). Enligt Bessant et al. (2001) är behovet av ständiga förbättringar av 

produkter och processer ett känt faktum i dagens komplexa och turbulenta miljöer. 

Företag utmanas ständigt att förbättra sina resultat samt snabbt och exakt svara på de 

förändringar som sker på dagens marknad (Corso et al., 2007). En del företag väljer att 

göra detta med stora radikala förändringar medan vissa väljer att göra små inkrementella6 

förändringar (Middel et al., 2007). 

 

Det är svårt med förändringsarbete då det ställer höga krav på cheferna/ledarna för att få 

medarbetarna att bli motiverade och se förändringar som något positivt och meningsfullt, 

istället för att se det som något dåligt eller hotfullt (Kotter & Schlesinger, 2008). 

Förändringar som uppfattas som hotfulla kommer möta motstånd i organisationen 

(Motwani et al., 2005). Om inte de anställda är med på vad som ska göras finns det en 

stor risk att förändringen blir kortvarig (Kotter & Schlesinger, 2008). Enligt Motwani et 

al. (2005) krävs en beredskap hos de anställda för förändring, en vision om framtiden 

samt att förändringsprocessen sköts på ett bra sätt. Revolutionära och evolutionära teorier 

                                                        
6 Med inkrementell menas att något stegvis ökar (Nationalencyklopedin, 2012j).  
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om förändring ger olika budskap för att åstadkomma förändring. Det varierar beroende på 

de anställdas inflytande, kommunikation om förändringen samt ledarskapet. De viktigaste 

delarna berör förändringsmönstret (formell kontra informell), ledningens inställning och 

delaktighet, förändringens omfattning samt hur förändringar hanteras. Det gäller även att 

fokusera på rätt saker (Kotter & Schlesinger, 2008). Det finns personer som vid ett 

förändrings- eller förbättringsprojekt endast fokuserar på sin egen vinning, istället för att 

se till helheten och arbeta för att hela organisationen ska bli bättre. 

 

Begreppet ständiga förbättringar är diffust och kan därför tolkas olika (Corso et al., 

2007). En tolkning som tas upp av Corso et al. (2007) är att det är en uppsättning metoder 

och processer med ursprung i ett oavbrutet innovativt flöde som ska inspirera 

organisationen att arbeta mot hållbar kvalitet. En liknande tolkning ges av Middel et al. 

(2007) som tar upp att ständiga förbättringar innebär en kontinuerlig ström av små viktiga 

förändringar i produkter och processer med syfte att öka företagets resultat. Corso et al. 

(2007) ger även en till tolkning vilken är att det är en uppsättning funktioner som främjar 

lärande, utveckling och förnyande inom organisationen. Enligt Corso et al. (2007) kan 

ständiga förbättringar tolkas som en förmåga som är inlärd och som kan observeras i form 

av beteende och rutiner relaterade till specifika förmågor. Rutinerna är specifika 

beteenden som ingår i organisationens kultur. Utveckling av rutiner och förstärkning är 

en inlärningsprocess som sker stegvis. Två typer av lärande sker på detta sätt vilka är 

förstärkning av beteenden och införande av nya rutiner.  

 

Trots att det finns många beskrivningar att ta del av angående hur arbete kring ständiga 

förbättringar bör genomföras är felfrekvensen hög enligt Bessant et al. (2001). Problemet 

kring detta tros bero på att inga beteendeförändringar sker hos dem som ska utföra och 

genomföra förbättringen vilket resulterar i att ingen kvarvarande förändring uppnås.   

 

Det går inte att stressa fram förändringar och omorganisationer om målsättningen är att de 

ska bli långvariga (Beer et al., 2005). Tyvärr finns det många chefer som inte vet hur de 

ska leda vid systematiska grundläggande förändringar. Beer et al. (2005) tar upp att det är 

vanligt att dåliga resultat är grunden till varför en förändring/förbättring genomförs vilket 

medför att arbetet oftast sker under tidspress. För att snabbt förändra resultatet utförs 

därför små ogenomtänkta förändringar istället för att söka rotorsaken till problemen. När 

cheferna väljer att arbeta på detta sätt, det vill säga att ständigt förändra under tidspress 

och endast fokusera på det som är mest akut kan irritation väckas hos de medarbetare som 

ska utföra arbetet. Enligt Beer et al. (2005) är orsaken till dessa problem oftast bristande 

kommunikation mellan chefer på olika nivåer.  
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Genomförandet av ständiga förbättringar kan verka relativt enkelt men trots detta kan de 

vara svåra att genomföra, utforma och utveckla framgångsrikt (Readman & Bessant, 

2007; Middel et al., 2007). Kundnöjdhet, produktivitet och leveranssäkerhet är viktiga 

motivationsfaktorer vid arbete med ständiga förbättringar. Det kan även vara förenat med 

svårigheter då arbetet kräver tid, kunskap, tvetydlighet och erfarenheter. Cheferna/ledarna 

bör även ta sig tid för medarbetarna och ta till vara på varje medarbetares styrkor och 

svagheter vid förändringsarbete (Beer et al., 2005). Vidare bör cheferna/ledarna även 

sätta upp en realistisk tidsplan och stötta medarbetarna genom hela processen. 

 

Vid förändrings-/förbättringsarbete ska tvång och hot undvikas (Kotter & Schlesinger, 

2008). Det kan vara uttalade eller outtalade hot så som nedskärningar, förflyttningar med 

mera. All manipulation och tvång är en riskfylld process vid förändrings-

/förbättringsarbete då människan starkt ogillar påtvingade förändringar. Tyvärr finns det 

dock chefer som ser detta som det enda alternativet. Enligt Bessant et al. (2001) finns 

dock en tro att människor vill vara aktiva och komma fram till kreativa problemlösningar 

vid förbättringsarbete. För att det ska ske är det viktigt att cheferna/ledarna kan motivera 

sin personal.  

 

Kulturen i en organisation kan underlätta eller hämma det individuella lärandet genom att 

påverka organisationens förmåga att lära, dela information samt fatta beslut (Motwani et 

al., 2005). I bra fungerande organisationer är inte människor rädda för att berätta dåliga 

nyheter, eftersom cheferna är mottagliga för kritik och beredda att göra något åt saken 

(Kiel & Robey, 2001). Dessa organisationer kallas för ”lärande organisationer” då de 

använder sig av återkopplingar från egna prestationer och rättar till fel som uppstår. 

Stöd från högsta ledningen eller förändringsledare7, exempelvis team, är viktiga 

förutsättningar vid förändringsarbete enligt Motwani et al. (2005). Vidare tar Motwani et 

al. (2005) upp att en gemensam kultur och innovativt agerande kan stimuleras av en 

öppen kommunikation inom organisationen samt delgivande av information. Även 

tvärfunktionell utbildning och rörlighet av personal inom organisationen kan fungera 

stimulerande för detta.  

 

                                                        
7 Engelska termen var ”change agents”. 
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3.4.2 Lean 

Begreppet lean härstammar från det framgångsrika biltillverkningsföretaget Toyota i 

Japan (Osono et al., 2008). Toyota Motor Corporation är vida känt för sitt specifika 

ledningssystem, kallat Toyota Management System, och många andra produktionsföretag 

samt serviceföretag försöker efterlikna dem (Emiliani, 2006). Toyotas system består av 

två grundpelare, Toyota Production System (TPS) och Toyota Human System (THS) 

(Osono et al., 2008). TPS, även kallad den hårda sidan, berör logistik samt forskning och 

utveckling (”ständiga förbättringar”) medan THS, även kallad den mjuka sidan, syftar på 

människorna (”respekt för människan”) och berör företagskulturen samt återförsäljarna. 

Båda är lika viktiga och utgör som sagt grundpelarna i Toyotas organisation.  

 

Toyota Management System har sina rötter i tidigt 1890-tal (Emiliani, 2006). Sakichi 

Toyoda, en självlärd uppfinnare, designade och patenterade då en manuell vävstol som 

kraftigt förbättrade både arbetarnas produktivitet samt kvaliteten på kläderna. Sakichis 

son, Kiichiro, designade och patenterade sedan flera nya funktioner på vävstolarna under 

1920-talet. Kiichiro förbättrade även mekanismer som hans far uppfunnit så att vävstolen 

skulle stanna automatiskt så fort en tråd gick av, varigenom de kunde undvika att defekta 

kläder producerades, det vill säga undvika slöseri. Vidare tar Emiliani (2006) upp att de 

viktigaste målen för Toyota tidigt karaktäriserats som ”produktionseffektivitet genom att 

konsekvent och grundligt eliminera slöseri” (”ständiga förbättringar”) samt den lika 

viktiga ”respekt för människan”, delvis som en följd av innovationerna beskrivna ovan.  

 

Som tidigare nämnts försöker många företag efterlikna Toyota men det är dock väldigt få 

som lyckas. Enligt Bhasin och Burcher (2006) är andelen företag som lyckas införa lean 

endast 10 % eller mindre. Sohal och Eggleston (1994) tar upp att endast 10 % av 

företagen har förstått filosofin bakom lean. Problemet enligt Bhasin och Burcher (2006) 

är att organisationer ofta ser på lean som en process när de istället bör se det som en 

filosofi. Ett problem som Emiliani (2006) belyser är också att en av Toyotas 

grundläggande principer, ”respekt för människan”, länge varit okänd, ignorerad eller 

missförstådd av chefer utanför Toyota. År 2001 publicerades dock ett internt dokument 

på 13 sidor kallat ”The Toyota Way”, i vilket Toyotas två grundläggande principer 

”ständiga förbättringar” och ”respekt för människan” beskrivs detaljerat. Dokumentet 

avslöjar även uttalade och outtalade föreställningar som länge väglett chefernas tänkande. 

Detta dokument är dock inte offentligt men en stor del av innehållet finns i en bok med 

samma namn skriven av Liker (2004). Medvetenheten gällande principen ”respekt för 

människan” har genom publikationen av dokumentet ”The Toyota Way” ökat även bland 
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andra utanför Toyota. Emiliani (2006) belyser att ett korrekt utövande av Toyota 

Management System (Lean Management) kräver en medvetenhet om, samt praktiskt 

utförande av, båda Toyotas grundläggande principer. De flesta chefer praktiserar dock 

endast principen ”ständiga förbättringar”, vilket kraftigt begränsar den grad av förbättring 

som kan uppnås. Det är nämligen tack vare principen, ”respekt för människan” som den 

första fungerar tillfredställande. Genom att tillämpa båda principerna samtidigt kan 

slöseri elimineras. Slöseri definieras som aktiviteter och beteenden som ökar kostnaderna 

men inte värdet för slutkunden.  

 

Enligt Soranio-Meier och Forrester (2002) är den verkliga nyttan med lean att det stärker 

företaget överlag. Vidare tar Soranio-Meier och Forrester (2002) upp att om lean 

tillämpas på rätt sätt kommer eventuella brister i arbetssättet snabbt komma upp till ytan. 

Hos företag som lyckats införa lean har en betydande förbättring visats gällande 

företagets resultat, det tekniska samt gällande mänskliga faktorer (Emiliani, 2006). 

Nyckeln bakom att dessa företag lyckats är att toppcheferna varit delaktiga i lean arbetet 

samt konsekvent tillämpat båda principerna som det bygger på, det vill säga ”ständiga 

förbättringar” och ”respekt för människan”. Något som belyses av Emiliani (2006) är att 

det är svårare att införa lean i företag som redan är etablerade då det kräver en betydande 

förändring i tankesätt samt i det dagliga arbetet för både medarbetare och chefer. Men det 

finns företag som lyckats som därmed visar att det är möjligt. För att lyckas är det viktigt 

att toppcheferna verkligen förstår betydelsen av kaizen som innebär ”förändring till det 

bättre” samt de två grundläggande principerna ”ständiga förbättringar” och ”respekt för 

människan”.  

 

3.5 Teknik som hjälpmedel 

Ett sätt att lösa problematiken rörande begränsad insyn mellan olika informationssystem 

är att synkronisera intilliggande aktiviteter genom att till exempel märka en produkt, en 

transportförpackning eller en pall med en speciell etikett eller GPS koordinat. Detta för 

att få ett bättre, effektivare och säkrare materialflöde (Pålsson, 2009). 

 

Ett vanligt problem idag är dålig noggrannhet på lagren vilket kan förbättras med hjälp av 

teknologier som bygger på automatisk identifikation (Hellström och Wiberg, 2010; Smith 

& Offodile, 2002). Enligt Smith och Offodile kan automatisk identifikation även höja ett 

företags produktivitetsnivå samt underlätta en effektiv hantering av informationsflöden. 
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Ett automatiskt identifieringssystem är en bidragande faktor till hållbara 

konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.  

 

En orsak till den dåliga noggrannheten på lagren som Hellström och Wiberg (2010) tar 

upp är den mänskliga faktorn. En människa kan glömma att mata in en ändring alternativt 

mata in fel. Benägenheten för fel vid mänsklig inmatning är betydligt högre än när någon 

sorts teknik används (Smith & Offodile, 2002; Williams 1991, refererad i Hellström & 

Wiberg, 2010). Enligt Smith och Offodile (2002) är risken för fel vid mänsklig inmatning 

1 på 300 medan Williams (1991, refererad i Hellström & Wiberg, 2010) uppger att risken 

är 1 på 250. Vid skanning av streckkoder uppger Smith och Offodile (2002) att risken för 

fel ligger mellan 1 på 394000 till 1 på 5400000. Enligt Williams (1991, refererad i 

Hellström & Wiberg, 2010) är risken för fel vid användning av RFID mellan 1 på 

miljonen till 1 på 800 miljoner.  

 

3.5.1 Real-Time Location System (RTLS) 

Under de senaste åren har det skett viktiga förändringar inom RTLS vilket står för Real-

Time Location System (Prasanna & Hemalatha, 2012). I begreppet RTLS ingår olika 

sorters tekniker som till exempel Radio Frequency Identification and Detection (RFID) 

vilket utsetts till den mest lovande tekniken inom användningsområdet. RFID är en 

automatisk identifieringsteknik som helt utan mänsklig inblandning kan identifiera olika 

föremål med hjälp av radiofrekvenser. En annan teknik är Global Positioning System 

(GPS) vilket är en teknik som enligt Prasanna och Hemalatha (2012) är att föredra vid 

lägesinformationer i utomhusmiljöer.   

 

Det finns många fördelar och anledningar till att fortsätta utveckla RTLS system inom 

produktionslogistiken, exempelvis för att uppnå kortare cykeltider, förebygga felhanterig 

och minska andelen icke värdeskapande aktiviteter (Thiesse & Fleisch, 2006).   

 

Spårningar med streckkodsetiketter, RFID-transpondrar eller andra auto-id tekniker har 

använts framgångsrikt inom transport och produktionslogistik (Thiesse & Fleisch, 2006). 

För att få en lyckad tillämpning av dessa system förutsätts att respektive affärsprocess är 

tillräckligt standardiserad. Ibland händer det dock att det krävs ytterligare 

automationstekniker. För de företag som är intresserade av att införa RTLS tekniker i sin 

verksamhet är det viktigt att vara medveten om avvägningen mellan de potentiella 

fördelarna samt kostnaden för hårdvarukomponenten samt systemintegrationen. Men det 

är även viktigt att komma ihåg att kostnaden för RTLS teknik är av mindre betydelse i 
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jämförelse med vad det kostar att spåra material som dagligen försvinner. Enligt Thiesse 

& Fleisch (2006) kan RTLS tekniken vara av strategisk betydelse genom att det ger en 

unik möjlighet att kombinera ostyrda manuella processer för att styra konventionell 

automationsteknik. Det kan vara en strategisk fördel i en mycket konkurrensutsatt och 

kunddriven marknad eftersom det finns möjligheter att samordna och styra ett stort antal 

varianter till låga kostnader.  

 

3.5.1.1 Geografiska informationssystem (GIS) 

Det har skett stora genombrott inom Transport Management tack vare en allt mer 

utvecklad GPS-teknik. Transport Management innebär bland annat spåring av fordon, 

hastigheter och väntetider. Med hjälp av GPS går det att se var objektet befinner sig i 

form av koordinater samt vid vilken tidpunkt. Detta gör att GPS ofta används för att spåra 

fordon och med hjälp av GIS-programvaror går det att ta fram ett fordons position i 

latitud och longitud (Prasanna & Hemalatha, 2012). 

 

På grund av att den verkliga världen under de senaste åren har blivit allt mer komplex blir 

det allt svårare att göra korrekta modeller inom ett givet informationssystem, som till 

exempel GIS, vilket står för geografiska informationssystem. Inte förrän den verkliga 

världen kan representeras korrekt i ett GIS-system går det att svara på frågor i den 

virtuella världen som stämmer överens med den riktiga. Det finns därför frågetecken 

rörande om den verkliga världen får en korrekt representation av objektet i en miljö av 

GIS (Abolghasem et al., 2011).  

 

Nätverksanalys är en sorts analys inom GIS-miljön, som i sin tur är ett kraftfullt verktyg 

för att beräkna den optimala vägen i ett nätverk. Ett nätverk är i allmänhet ett system av 

sammankopplade linjära element som transporterar resurser eller gör att 

kommunikationer i nätverket uppnås. Ett stort användningsområde för nätverksanalyser 

finns inom transportplanering där målet kan vara att hitta den kortaste vägen eller en väg 

mellan två eller flera plaster till den lägsta kostnaden (Abolghasem et al., 2011).  

 

Enligt Abolghasem et al. (2011) är valet av variabler viktigt vid utformning av modeller 

inom GIS där variablerna brukar delas upp i tre olika kategorier. De olika kategorierna är 

väg, fordon och den mänskliga faktorn. Anledningen till att valet faller på dessa är för att 

de har stor inverkan på ruttplaneringen. Exempel på vägvariabler som tas upp av 

Abolghasem et al. (2011) är hur mycket trafik det är, säkerheten på vägen och 

väderförhållanden. Variabler när det gäller fordonet kan till exempel vara 
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bränsleförbrukningen och den mänskliga faktorn. Mänskliga faktorn berör exempelvis 

förarens ålder, erfarenhet gällande körning samt personens förståelse för den tekniska 

kunskapen om fordonet. 

 

3.5.1.2 Radio Frequency Identification (RFID) 

Radio Frequency Identification (RFID) är en teknik på framväxt (Hellström och Wiberg, 

2010). RFID erhåller korrekt, aktuell och tillförlitlig information som kan användas för 

att styra verksamheten och samordna materialflöden. Vidare tar Hellström och Wiberg 

(2010) upp att det i forskning visats att RFID ger en möjlighet för förbättring av 

lagerhantering, automatisk montering, returhantering, spårningssystem, processtyrning, 

produkttillgänglighet, säkerhet samt att det kan öka kundernas upplevelser.  

 

I lagerstyrningssystem med avvikelseproblem som studerats med hjälp av modeller har 

det visats att användning av RFID möjliggjort en sänkning av lagerkostnaderna 

(Hellström & Wiberg, 2010).  

 

Som nämndes ovan är den mänskliga faktorn en orsak till sämre noggrannhet på lagren. 

RFID är därför en bra teknik då systemet på egen hand läser av antal och produkttyp och 

uppdaterar IT-systemet (Hellström & Wiberg, 2010). Om en felinmatning skulle ske av 

en människa korrigeras detta automatiskt av systemet.  

 

Det har visat sig att det finns ett ökat intresse för RFID och likande tekniker både inom 

forskning och hos företag (Thiesse & Fleisch, 2006). Företag hoppas på att tekniken ska 

hjälpa till att lösa problem, öka effektiviteten vid bearbetning och på ett enkelt sätt få 

bättre kontroll över produkterna, från råvara till slutkund. Därigenom önskar företagen 

kunna öka sin leveransprecision. Det nuvarande intresset ligger främst hos RFID med sin 

fördel som en teknik för automatisk identifiering i jämförelse med den klassiska 

streckkoden. Thiesse och Fleisch (2006) tar vidare upp att ett användningsområde för 

RFID är att, med hjälp av RTLS, hitta godtyckliga fysiska objekt inom ett givet område. I 

motsats till en frekvens av diskreta identifieringar av händelser som utförs av ett 

konventionellt system för spårning, ger RTLS en ständig ström av lokaliseringsuppgifter. 

Dessa ger möjlighet att visualisera och styra svaga strukturerade processer med låga 

nivåer av automation.  

 

Vid beslut om investeringar av ny teknik som RFID är det viktigt att vara medveten om 

att det är en stor investering samt att det kan ha en strategisk påverkan på organisationen 
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(Ferrer et al., 2009). För att vara säker på att rätt typ av RFID köps in till företaget är det 

bra om cheferna är insatta i de olika teknikerna av RFID som finns. Enligt Ferrer et al. 

(2009) är RFID en bra teknik för organisationer som strävar efter att förbättra sina tjänster 

och processer, men att det kan påverka företaget på olika sätt och därför är det bra om 

cheferna funderar över hur deras verksamhet kan komma att påverkas.  

 

Vid en undersökning av variabler med syfte på när RFID genererar fördelar framkom det 

att användning av RFID inom tjänstesektorn har fyra gemensamma fördelar vilka är 

utbyte av arbete genom automatisering, förkortning av cykeltid, självbetjäning och 

skadeförebyggande arbete. RFID kan även underlätta rörligheten för tjänsteföretag 

eftersom rörlighet kan leda till bättre kontroll och lägre kostnader. På grund av detta kan 

tjänsteföreteg skaffa sig konkurrensfördelar genom att tillämpa RFID för att förbättra sin 

verksamhet. Det går dock endast om fullt förtroende finns för tekniken. RFID är heller 

inte att föredra i verksamheter som karaktäriseras av professionell service, där hög 

arbetsintensitet, interaktion och anpassning förväntas av kunden (Ferrer et al., 2009).  

 

3.6 Truckar 

En truck är ett fordon som oftast är motordrivet som används flitigt runt om i världen på 

industriområden för att transportera gods (Nationalencyklopedin, 2012c). Det finns olika 

sorters truckar där några exempel är stödbenstruck, smalgångstruck, grensletruck och 

motviktstruck.  

 

3.6.1 Grensletruck 

En grensletruck är en truck som är öppen både fram och bak och omsluter lasten uppifrån. 

Den kör alltså med sina ”ben” på varsin sida om lasten (TfK-rapport 2002:8; van der 

Meer, 2000). En grensletruck behöver endast ett litet körutrymme för sina ben, vilket gör 

att det går att ha kompaktare lagringsytor och på så vis få plats med mer gods. Det finns 

olika sorters grensletruckar. De stora kan lyfta högt och stapla flera laster ovanpå 

varandra vilka främst används för containerhantering (TfK-rapport 2002:8). De mindre 

kan lyfta en last över den andra vilket innebär att en lastenhet kan lyftas över en annan 

lastenhet av samma höjd. På så vis kan grensletrucken passera de andra lasterna som 

vanligtvis är placerade i rader och därmed kan gods lyftas ut i valfri ordning. Mindre och 

medelstora grensletruckar som inte kan lyfta så högt används inom stålindustrin för 

transport av ämnen, stångmaterial, profiler och rör. Grensletruckar är nästan alltid 
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dieseldrivna och föraren är placerad högst upp på truckens ramverk tillsammans med 

drivanordningen. Då föraren sitter högt upp har den en bra överblick, både på vägen och 

på lasten som transporteras. De mindre grensletruckarna är försedda med lyftlinjaler som 

från sidan, i marknivå, greppar och lyfter den last som ska förflyttas. Grensletruckar är 

oftast fyrhjuliga, men större varianter av grensletrucken kan ha upp till åtta hjul.  

 

3.6.2 Motviktstruck 

Motviktstruck är en truck som bär lasten framför sig utanför sin stödyta. En motviktstruck 

är byggd på så sätt att lasten ska sträva efter att tippa trucken framåt samtidigt som 

truckens egenvikt motverkar detta och balanser upp lasten med sin egen tyngd. 30-40 % 

av de truckar som säljs i Sverige är motviktstruckar vilket gör den till den mest använda 

typen av truck. Motviktstrucken kan hantera olika sorters laster och det finns två 

grundtyper av motviktstruckar, de med tre hjul och de med fyra hjul. Fyra hjul är att 

föredra på ojämnt underlag. På grund av att motviktstrucken transporterar materialet 

utanför truckkroppen är den lämplig för transport av många olika sorters gods, i princip 

allt förutom långgods. Dess flexibilitet gör den lämplig i verksamheter där det råder 

variation, exempelvis in- och utlastning, lagerhantering och interna transporter. Arbete 

med en motviktstruck är effektivt men den kräver större utrymme samt gångbredd än 

truckar som är specialutformade för lagerhantering (TfK-rapport 2002:8).  

 

Motviktstruckar med fyra hjul kan hantera material upp emot 90 ton och de används ofta 

inom sågverk och stålverk. På sågverk transporterar de och hanterar virkespaket och på 

stålverken hanterar motviktstruckarna stålämnen och stålprodukter som till exempel 

plåtpaket, plåtrullar och dylikt (TfK-rapport 2002:8). 
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3.7 Summering 

Utifrån teorin framkom det att följande faktorer är viktiga vid effektivisering av interna 

transporter: 

• Effektiv logistik, i vilket raka flöden, närliggande lager och att truckarnas 

utnyttjandegrad är så hög som möjligt ingår. 

• Kommunikation inom företag och delning av information mellan olika enheter. 

• Användning av ett integrerat affärssystem (ERP). 

• Respekt för människorna. 

• Ledningens engagemang. 

 

Olika tekniska lösningar kan sedan vara ett bra hjälpmedel för att uppnå ytterligare 

effektivitet, exempelvis GPS och RFID. 
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4 Utformning av första modellen 

Utformningen av första modellen grundas på teori, benchmarking samt vad företaget ville 

få ut av detta arbete. 

 

Under första mötet med handledaren på företaget framkom att material idag försvinner 

vilket sades bero på dålig kontroll över var materialet finns lagrat. Mål med detta arbete 

som togs upp var att se över kostnadseffektiviteten under vilka dieselförbrukning och 

bemanning ingick. Ruttplanering togs också upp, exempelvis att titta närmare på varför 

produkterna körs som de gör. Information framgick också att förarna själva väljer vad de 

ska köra utifrån en lista med transporter som behöver utföras. En fundering var därför vad 

som ligger bakom i vilken ordning truckförarna väljer att köra de olika beställda 

transporterna. Handledaren berättade även att ledtiden alltid går upp på sommaren på 

grund av att det tar tid för nya medarbetare att lära sig industriområdet samt utveckla 

förmågan att planera transporterna på ett optimalt sätt. Ett önskemål fanns också om att 

material alltid ska ställas på samma ställe och att det ska vara tydligt för alla. Andra mål 

med arbetet rörde lagerplacering, leveransprecision samt utnyttjandegraden, det vill säga 

se över andelen tomma transporter. Önskemål fanns från handledaren att kunna sitta på 

sitt kontor och söka på en produkt och då kunna få upp på en karta var produkten ligger 

någonstans, det vill säga vilken lageryta och även exakt var på lagret den finns.  

 

Utifrån denna information samt teori och benchmarking utformades en modell med 

viktiga faktorer för att effektivisera de interna transporterna. Modellen visas i figuren 

nedan (figur 2).  
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Figur 2. I modellen visas de faktorer som efter mötet med handledaren på företaget samt 

utifrån teori och benchmarking ansågs viktiga för att effektivisera de interna transporterna. 

 

Fokus i arbetet lades ganska snabbt på att få till en bra styrning av transportarbetet och 

lagerytorna utomhus, så kallade varpytor, med tanken att ruttplanering då kommer på 

köpet. Ganska snabbt användes benchmarking för att se hur andra företag löst problemet 

med att hålla koll på material på lagerytor utomhus. Timmerindustrin blev då lite av en 

förebild med en GPS-lösning för att hålla koll på materialets placering. Detta system visar 

med stor noggrannhet var materialet finns lagrat samt förser truckförarna med 

information om var material ska hämtas och lämnas. Andra företag som använder sig av 

systemet poängterade också fördelen med att systemet håller koll vilket underlättar när ny 

personal tas in alternativt om någon varit sjuk eller på ledighet. Med hjälp av systemet 

bör även problemet med längre ledtider under sommaren underlättas.  

 

Övriga faktorer i modellen togs med utifrån teori när det gäller att effektivisera 

transporter. Med kommunikation menas kommunikation i kedjan, att det är viktigt för att 

det ska fungera bra. Tydlighet syftar på tydlighet på lagren, det vill säga att det ska vara 

lätt att identifiera materialet och veta var det är placerat. Lagerplacering syftar på lagrens 

placering medan ruttplanering syftar på att transporterna ska utföras så optimalt som 

möjligt.  
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Efter vidare efterforskning på företaget framkom dock andra problem som kräver andra 

åtgärder. Utan att ändra på det går det inte att göra någon nämnvärd optimering av de 

interna transporterna enbart med hjälp av faktorerna i modellen ovan. Arbetet tog då en 

ny riktning. 
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5 Sandvik 

Sandvik är en global koncern med avancerade produkter (Sandvik, 2012d). Inom utvalda 

områden har Sandvik en världsledande position och dessa områden är verktyg för 

metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 

material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Verksamheten 

baseras på spetskompetens inom materialteknik samt ett omfattande kunnande om 

kundens processer. Inom tre områden har detta gett Sandvik en världsledande position 

och de områdena är (Sandvik, 2012e): 

 

• Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt 

komponenter i hårdmetall och andra hårda material. 

• Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin. 

• Produkter i avancerade rostfria material, titan, speciallegeringar, 

metalliska och keramiska motståndsmaterial samt 

processanläggningar. 

 

Sandvik koncernen är verksam i 130 länder och 2011 var antalet anställda 50000 och 

omsättningen uppgick till drygt 94000 miljoner kr (Sandvik, 2012d; Sandvik, 2012e). Av 

antalet anställda jobbar 11000 i Sverige (Sandvik, 2012e), varav ungefär 6000 i 

Sandviken (muntlig information). Sandvik koncernen består av fem olika affärsområden 

vilka är Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, 

Sandvik Construction och Sandvik Venture (Sandvik, 2012d). 

 

5.1 Sandvik Materials Technology (SMT) 

Sandvik Materials Technology (SMT) är, som nämndes ovan ett affärsområde inom 

Sandvik koncernen. SMT är ”…en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i 

avancerade rostfria stål, speciallegeringar samt metalliska och keramiska 

motståndsmaterial för de mest krävande industrierna”. En integrerad 

produktionsplattform och en världsledande metallurgi och FoU-verksamhet är vad som 

ligger bakom denna spetskompetens inom legerade material och materialteknik. FoU är 

omfattande och forskningsanläggningarna är bland de främsta i världen. Produkter och 

material utvecklas också i nära samarbete med kunderna. SMT består av fyra olika 

produktområden vilka är Tube, Stril, Wire and Heating Technology samt Primary 

Products (Sandvik, 2012d). 
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5.1.1 Primary Products  

Primary Products tillverkar och säljer borrstål samt rostfria ämnen för sömlösa rör, tråd, 

specialband, smidesapplikationer och stång. Samtliga produktionsenheter är belägna i 

Sandviken och de är specifikt utformade för tillverkning av långa, runda, rostfria 

produkter i grova dimensioner. Det finns även en effektiv produktion av fyrkantiga 

ämnen (Sandvik, 2012a). 

 

5.1.1.1 Borrstål 

Borrstål utsätts för enorma påfrestningar när det används vid borrning i berg. För 

maximal driftsäkerhet och lång livslängd är det viktigt att borrstålet håller en hög och 

jämn kvalitet. För att åstadkomma ett borrstål av hög kvalitet krävs noga utvalda råvaror 

att producera stålet av samt största omsorg och kontroll i varje steg i produktionen 

(Sandvik, 2012c).  

 

SMT är världsledande tillverkare av borrstål och har över hundra års erfarenhet. Tack 

vare en integrerad produktion, från smälta till färdig produkt, erhålls en total kontroll av 

alla tillverkningsprocesser. Vad gäller tillverkningen av borrstål driver SMT en 

anläggning som är både utformad för och avsedd för just tillverkning av borrstål. Det är 

något de är ensamma om i hela världen och det är möjligt tack vare storskalig produktion 

(Sandvik, 2012c).  

 

Det finns ett väl etablerat kvalitetssäkringsprogram som uppfyller kraven för ISO 9001 

och alla processer utförs i enlighet med detta program. Filosofin på Sandvik är att lyssna 

på kunderna vid produktutveckling och det finns en lång tradition av samarbete med 

ledande tillverkare av borrstål. Samarbetet samt kompetensen inom material och 

processer som finns på Sandvik ger ett borrstål som uppfyller kundernas höga krav 

(Sandvik, 2012c).  
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5.2 Step Change 

Step Change går ut på att arbeta för ökad lönsamhet och det består av sex olika delar 

(Sandvik, 2012b), vilka citeras nedan: 

 

• Höja säkerheten till nästa nivå 

• Fasa ut icke-kärnverksamhet – och konsolidera 

• Kraftigt minska kostnaderna 

• Operational excellence – produktivitet och utbyte 

• Förbättra prissättning och produktmix 

• Få igång tillväxtinvesteringar 

 

Höja säkerheten till nästa nivå 

På Primary har säkerhet högsta prioritet. Arbetet ska ske fokuserat och ledare ska vara 

närvarande, det vill säga synas i den operativa verksamheten samt fungera som förebilder. 

Arbetssättet ska också vara beteendebaserat och med det menas att alla ska känna att ett 

säkert beteende gynnar alla. Skyddsronder i verksamheten sker också löpande och utförs 

av PA chef, skyddsombud, produktionschef och EHS-koordinatör (Sandvik, 2012b).  

 

Fasa ut icke-kärnverksamhet – och konsolidera 

Fokus ska ligga på marknader där de är stora och där de har en stor produktportfölj. En 

förenklad struktur för rapportering ska också finnas för standardrapportering (Sandvik, 

2012b).  

 

Kraftigt minska kostnaderna 

Kostnaderna för Primary Products är i dagsläget för höga i förhållande till den nuvarande 

verksamheten. Årligen måste därför SMT spara 500 miljoner kronor, varav Primary ska 

spara 60 miljoner kronor. En viktig del för Primary i Step Change är därför att ha rätt 

storlek på både organisationen och produktportföljen. Att se över allt som påverkar 

kostnaderna är också en viktig del där exempel som nämns är användningen av konsulter 

och entreprenörer samt att sänka inköpskostnaderna (Sandvik, 2012b). 

 

Operational excellence – produktkvalitet och utbyte 

Arbetet med att öka produktiviteten och kvaliteten måste fortsätta samt att uppnå ett 

bättre utbyte i produktionen. SMT Business System-pyramiden ska införas på alla enheter 

i syfte att uppnå en stabil och förutsägbar verksamhet (Sandvik, 2012b).  
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Ökad flexibilitet i produktionen är något Sandvik strävar efter vilket är extra viktigt vid 

osäker marknad. En anpassning av produktionen efter upp- och nedgångar är vad som 

eftersträvas där ett sätt som nämns är lösningar kring flexibel arbetskraft (Sandvik, 

2012b). 

 

Förbättra prissättning och produktmix 

Stora möjligheter finns också vad gäller prissättning och produktmix. Att våga mer och 

vara tydliga med vad som ska åstadkommas tas upp som viktigt samt att lägga i en högre 

växel. Ett samarbete med säljorganisationen är därför nödvändigt. En mer aggressiv 

prissättning måste drivas och Sandvik måste vara beredda att förlora affärer (Sandvik, 

2012b).  

 

Få igång tillväxtinvesteringar 

Det är viktigt att få igång investeringar i tid vilket inte fungerat så bra tidigare. När 

tillverkning och försäljning blir försenat innebär det att de nya anläggningarna kostar 

stora summor pengar (Sandvik, 2012b). 

 

5.3 Truckar 

De varianter av truckar som ingår i detta arbete är grensletruck och motviktstruck, eller 

frontlastare som de säger på Sandvik. På Sandvik används en mindre modell av 

grensletrucken, den som inte kan lyfta så högt men tillräckligt så att den kan lyfta en 

lastenhet över en annan lastenhet för placering i lagringsraderna. Varianten av 

motviktstruck som används är en med fyra hjul som kan lyfta 16 ton.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultatet från informationsinsamlingen.  

 

6.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen bygger på information från samtal med personer på företaget samt 

observationer. Egna uppfattningar finns med till viss del.  

 

6.1.1 Borrstålsflödet 

Flödet som analyserats är borrstålsflödet vilket visas i figuren nedan (figur 3). 

 

 
Figur 3. Flödet av borrstål från stålverket där materialet smälts till det är färdigt borrstål. 

SV=stålverk, VVV=varmvalsverk, G=glödgning, ÄB=ämnesbehandling, KF=kutsfabrik, 

BS=borrstålsbyggnaden, GT=grensletruck och FL=frontlastare. 

 

Först tas returstål från skrotgården samt en del nyinköpt råvara och smälts ner i 

stålverket. I samma byggnad stränggjuts sedan materialet. Materialet körs därefter ut och 

lagras på en varpyta innan det tas in i varmvalsverket. När materialet lämnar stålverket är 

det 600-700ºC och det tar ungefär 24 timmar för materialet att kallna helt. Mellan 

stålverket och varmvalsverket finns det två olika flöden för borrstål, ett kallt och ett 

varmt. I det kalla flödet får materialet kallna innan det tas in i varmvalsverket. I det varma 

flödet ligger materialet i en form av isolerad box för att materialet ska hålla sig så varmt 

som möjligt. Detta för att spara på energi genom att slippa värma upp materialet från 

grunden igen. Efter mellanlagringen ute på varpyta körs materialet in i varmvalsverket 

där det valsas. När materialets valsats klart lastas det i speciella glödgbockar inne i 

varmvalsverket och körs sedan ut i väntan på glödgning. På grund av för få glödgbockar 

måste en del material först lastas i vanliga lastbärare och sedan tas in i varmvalsverket 

igen för omlastning i glödgbockar. Efter glödgning körs materialet åter in i 

varmvalsverket för omlastning till vanliga lastbärare. Materialet körs därefter vidare till 
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en varpyta som ligger mellan varmvalsverket och ämnesbehandlingen i väntan på 

bearbetning i ämnesbehandlingen. I ämnesbehandlingen sker riktning av materialet så att 

det blir helt rakt. När riktningen är klar körs materialet till en speciell varpyta för 

borrstålsstänger. Från detta lager tas borrstålsstängerna in i kutsfabriken där de kapas, 

kontrolleras för eventuella sprickor i materialet, svarvas samt så borras det ett hål rakt 

igenom i materialets mitt. När detta är gjort kallas materialet för kuts. Kutsen körs sedan 

ut och ställs på en liten yta enbart för kuts alldeles utanför borrstålsbyggnaden. Alla 

transporter till och med den senast beskrivna körs med grensletruck. Transporten av kuts 

in i borrstålsbyggnaden körs däremot med en motviktstruck, även kallad frontlastare. 

Före valsning i borrstålsbyggnaden insätts en kärna av mangan i det borrade hålet i kutsen 

för att hålet ska bibehållas vid valsningen. Hålet används nämligen för transport av vatten 

vid borrning. Efter svarvning dras mangankärnan ut och går sedan som returstål för att 

åter smältas och bli en ny kärna. 

 

Efter processen i borrstålsbyggnaden är borrstålet färdigt och kan då skickas till kund. En 

del borrstål skickas dock iväg till Forsbacka för oljning. Planer finns på att olja borrstålet 

på Sandvik för att slippa skicka iväg det. Efter oljning kommer borrstålet sedan tillbaka 

till Sandvik innan det skickas iväg till kunderna.  

 

6.1.2 Lager och materialflödet 

Som tidigare nämnts sker lagringen av material på så kallade varpytor, vilket är stora ytor 

utomhus. I borrstålsflödet är placeringen av varpytorna i nära anslutning till byggnaderna 

längs hela flödet, vilket innebär att flödet är relativt rakt och avstånden så korta som är 

möjligt. På varpytorna lagras materialet i rader som är numrerade för att lätt veta vilken 

rad materialet står i. På varje lastbärare finns även en så kallad sektionsskylt med ett 

fyrsiffrigt nummer som kopplas ihop med materialet. På så vis kan truckföraren 

identifiera rätt material i raderna.  

 

Till en början var informationen att mycket material försvann samt att det var dålig 

kontroll på var materialet fanns lagrat någonstans. Efter vidare undersökning och samtal 

med andra personer verkar detta inte vara det stora problemet. Truckförarna anser att lite 

material tappas bort nuförtiden och att det stora problemet istället är alla onödiga frakter 

och tomkörningar, vilket till stor del ansågs bero på brist på kommunikation inom 

företaget. Ett exempel var mellan varmvalsverket och ämnesbehandlingen där 

truckförarna ansåg att kommunikationen var sämst. Där kan material köras ut och ställas 

på en lagerplats för att 10 minuter senare beställas in i ämnesbehandlingen. 



 

 51 

Effektivisering av transportarbetet sades därför till stor del vara beroende av 

kommunikationen inom företaget. Ett annat exempel var att det först kan komma en 

beställning att fyra lastbärare ska köras ut ur en produktionsbyggnad. När dessa är 

utkörda kommer sedan en ny beställning att fyra andra ska in. Truckförarna skulle här 

önska att beställning av transport både in och ut gjordes samtidigt. De skulle då kunna 

effektivisera transporterna mycket mer genom att köra ut och in material om vart annat 

istället för att först köra ut fyra lastbärare och sedan köra in fyra andra. Andelen tomma 

transporter skulle genom detta arbetssätt minska avsevärt. Sammanfattningsvis är alltså 

önskemålen från truckförarna en ökad kommunikation inom företaget, det vill säga 

mellan produktionsbyggnaderna, samt att alla beställningar utförs direkt. Detta ansågs 

vara de stora hindren idag för effektivisering av de interna transporterna.  

 

En annan orsak till tomkörningar var alla körningar till LEGO-lagret. Vid tillverkning av 

borrstål används som tidigare nämnts en kärna av mangan och denna skickas till 

Söderfors för valsning. För hämtning och lämning av mangankärnorna finns då ett 

speciellt lager, så kallat LEGO. Materialet måste därför fraktas fram och tillbaka mellan 

de olika lagerytorna. Då grensletrucken bara kan ta en last åt gången kan det bli många 

vändor där varannan vända ofta blir utan last då det är sällan det finns material som 

samtidigt ska i motsatt riktning. En lösning som uttrycktes av truckförarna var att 

lastbilen som hämtar materialet åker till den vanliga lagerplatsen istället och hämtar 

materialet där för att kunna eliminera dessa körningar.  

 

Vid glödgningen kan materialet behöva fraktas ut och in i varmvalsverket. Orsaken är för 

få glödgbockar så att allt material inte kan lastas i glödgbockar på en gång. En del 

material måste därför först lastas i vanliga lastbärare och köras ut på en varpyta för att 

därefter köras in i varmvalsverket för omlastning i glödgbockar. Efter glödgningen måste 

materialet in i varmvalsverket ytterligare en gång för omlastning till vanliga lastbärare. 

 

Ett annat problem i samband med glödgningen är att det kan vara svårt för truckförarna 

att veta vilket material som är vad. Vid glödgningen ställs nämligen materialet på olika 

ramper och sedan fraktas det med automatik in i en ugn, vilket styrs av en operatör inne i 

varmvalsverket. När materialet sedan ska hämtas får truckförarna information från vilken 

ramp det ska hämtas, men ibland kan rampen vara tom alternativt att det står annat 

material där än vad de blev informerade om. Vid lämning av material på en ramp kan det 

även förekomma att det står annat material på rampen så att truckföraren inte kan ställa av 

materialet. Dessa problem gör det krångligt för truckförarna som då måste ringa 

operatören inne i varmvalsverket för att veta vad de ska göra. Problemet ligger i att 
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operatören inne i varmvalsverket manuellt sköter uppdateringen hur grensletrucken 

transporterar material mellan ramperna.  

 

6.1.3 Transportarbetet 

Truckförarna väljer själva var de ska ställa materialet. De får ett förslag var det ska 

placeras, men de kan även ställa materialet på en annan plats. Om de då glömmer att 

ändra i systemet till den nya platsen och endast bekräftar att transporten är utförd, saknas 

kontroll på var materialet är.  

 

På företaget finns en 30 minuters regel vilket innebär att alla transporter bör utföras inom 

30 minuter från att beställning har gjorts. Detta sker enligt information i 70-75 % av 

fallen. 

 

En önskan från truckförarna var att ha truckar som fungerar. Idag är det mycket problem 

med truckarnas funktionalitet. Det gör att extra truckar behövs för att försäkra sig om att 

kunna möta behovet. 

 

6.1.4 Affärssystem 

I dagsläget finns ett affärssystem för produktionen och ett för transporterna, ett så kallat 

transportbeställningssystem. Produktionssystemet är dock inte helt infört över hela 

företaget. Det saknas koppling mellan produktionssystemet och 

transportbeställningssystemet varför varje transportbeställning måste matas in manuellt 

av en operatör. På grund av risken för fel vid inmatningen kan felaktiga uppgifter skickas 

till truckförarna. Som en lösning på detta problem sa en person som intervjuades att en 

koppling mellan systemen vore bra för att eliminera denna risk och därmed ge 

truckförarna mer exakt information. Utöver dessa system finns sedan ytterligare ett 

affärssystem som innehåller all information om allt material. I det affärssystemet går det 

att se exakt var en produkt befinner sig och vilka steg den gått igenom samt alla 

kommande steg. En person som intervjuades ansåg att detta affärssystem borde kopplas 

ihop med produktionssystemet för att öka insynen i flödet och därmed underlätta arbetet.  

 

I dagsläget kan truckförarna inte se vilket nästa kostnadsställe är i 

transportbeställningssystemet. De får därför gå på egen erfarenhet om hur materialet ser 

ut och gissa var materialet ska härnäst, vilket inte alltid är så lätt, speciellt inte för ny 



 

 53 

personal. Att de inte kan se vilket nästa kostnadsställe är kan alltså utgöra ett hinder för 

effektiv planering av transportarbetet. Genom att veta var nästa kostnadsställe är kan 

materialet placeras i nära anslutning till detta vilket underlättar ett effektivare flöde av 

materialet.  

 

6.1.5 Funktionsbaserat arbetssätt 

Något som framkom vid samtal med handledaren var att de inom företaget arbetar 

funktionsbaserat, det vill säga att varje funktion arbetar för att prestera så bra som möjligt 

utifrån dess egna mål. Varje produktionsbyggnad är en egen funktion som är 

självstyrande.  

 

6.1.6 Kundservice 

Borrstål produceras mot prognos för att erbjuda en bättre service gentemot kunderna då 

det tar ungefär 2-3 månader från att råvaran smälts till dess att det är färdigt borrstål. 

Sandvik har kapacitet att öka sin prognos med 20 %.  

 

6.1.7 Truckförarnas åsikter 

Det var i och med en gruppintervju med truckförare som arbetet bytte riktning. Vid denna 

intervju blev det tydligt att de kände sig lite överkörda. Det var inget de sa rakt ut men 

informationen om att en ny GPS-undersökning var på gång mötte stor reaktion. En 

undersökning med GPS hade tidigare gjorts vilket slutade med att truckförarna tog ur 

minneskortet under ett skift. Vad de tyckte om den undersökningen uttrycktes också bra 

med en kommentar i likhet med: 

 

”Sist såg det ju bara ut som en treåring hade suttit och ritat med en blå 

och röd penna på en karta över området.” 

  

De förstod inte alls meningen med en ny GPS-undersökning och ansåg att det är slöseri 

med pengar. Sedan uttrycktes att de minsann vet vad som behöver göras. De sa att de 

optimerar körningarna så gott de kan och att det stora problemet ligger i onödiga 

transporter och mycket tomkörningar, vilket de inte kan påverka som det är idag. Bättre 

samarbete mellan produktionsbyggnaderna togs som tidigare nämnts upp som viktigt för 

att effektivisera transportarbetet, likaså att alla beställningar utförs samtidigt, exempelvis 



 

   54 

när material både ska in och ut ur en produktionsbyggnad. Truckförarna sa att många 

onödiga transporter skulle kunna elimineras om delning av information inom företaget 

förbättrades, både mellan produktionsbyggnaderna och till truckförarna. Körningar till 

LEGO-lagret togs upp vid båda tillfällena som samtal fördes med truckförare då de ansåg 

att det var onödigt när lastbilen istället skulle kunna åka och hämta materialet på det 

vanliga lagret.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultat från intervjuer och observationer och kopplas till teori 

för att ge förslag på hur de interna transporterna kan effektiviseras.  

 

7.1 Effektiv logistik 

Här behandlas delar som rör effektiv logistik uppdelat i olika avsnitt.  

 

7.1.1 Materialflödet 

Vad gäller materialflödet av borrstål är det överlag bra. Det enda som finns att anmärka 

på är vid glödgningen när materialet går fram och tillbaka. Även om tillräckligt antal 

glödgbockar fanns skulle dock materialet behöva gå tillbaka in i varmvalsverket för 

omlastning i vanliga lastbärare, så det är inget som går att göra så mycket åt. Genom att 

se till att det finns tillräckligt antal glödgbockar kan dock en transport in och ut undvikas. 

Det måste dock vägas mot kostnaden för fler glödgbockar då de enligt information är 

ganska dyra. Diskussion fördes även kring att det är svårt att beräkna i pengar hur mycket 

som sparas genom att undvika alla extra transporter in och ut. För att få igenom ett inköp 

av fler glödgbockar bör nämligen en kostnadskalkyl utföras som visar hur lång tid det tar 

för investeringen att återbetalas, i detta fall i form av besparing av trucktransporter. Att 

anpassa produktionstakten efter glödgningens kapacitet för att på sätt undkomma 

problemet med för få glödgbockar är inget alternativ, då mängden stål som smälts i 

stålverket alltid är ett visst antal ton.  

 

I övrigt anses flödet av borrstål bra. Flödet är rakt och varpytorna är placerade i nära 

anslutning till produktionsbyggnaderna längs hela kedjan. Det är alltså i enlighet med vad 

som är att föredra enligt Crocker et al. (2012). 

 

Att hela produktionen av borrstål sker i Sandviken på samma område är också positivt då 

det underlättar kontrollen över hela kedjan, något som enligt Christopher (2011) är viktigt 

för att åstadkomma en effektiv försörjningskedja. Risken för störningar orsakade av 

försörjningskedjan är därmed också mindre. Det är endast oljningen av borrstålet och 

valsningen av mangankärnan som sker på annat ställe. Planer finns dock på att även 

oljningen ska ske i Sandviken. På grund av att utbytet av information inom företaget idag 
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är dålig kan de dock inte åstadkomma en lika effektiv försörjningskedja som annars 

skulle vara möjligt.  

 

Under arbetets gång framkom att lite material idag tappas bort varför arbetet ändrade 

riktning. Viktigt att notera är dock att denna information kom från personer som arbetar 

med och kring materialflödet. Andra problemområden än de som behandlas i detta arbete 

kan därför finnas men att ingen berättade om dem.  

 

7.1.2 Transportarbetet 

Att alla transporter inte utförs inom 30 minuter som de har som regel på företaget 

behöver inte ha negativ inverkan på materialflödet. Enligt information från truckförarna 

är inte alla transporter brådskande varför vissa transporter kan få vänta till fördel för 

andra som är mer brådskande. Om truckförarnas prioritering är bra eller dålig kan inte 

avgöras i och med detta arbete då insyn saknas gällande vad som är brådskande 

alternativt mindre brådskande. Det är därför något företaget kan titta närmare på om 

prioriteringarna är optimala eller inte. Ett system liknande GPS Timber (bilaga 1) kan 

vara en bra hjälp för att sköta prioriteringarna. Negativt med system är att människorna 

knappt behöver tänka själv vilket till viss del kan ta bort glädjen med arbetet. Att känna 

glädje och trivas är viktigt för att arbetet ska bli bra, något som även tas upp av Menckel 

och Österblom (2000). Enligt Menckel och Österblom (2000) är det även viktigt att 

arbetsuppgifterna känns motiverande och inspirerande.  

 

I och med att funktionaliteten på truckarna är bristfällig måste företaget ha extra truckar 

för att försäkra sig om att tillräckligt antal truckar som behövs i det dagliga arbetet finns 

att tillgå. Genom att se till att truckarnas funktionalitet är mer pålitlig kan pengar sparas 

in genom att inte behöva ha alltför mycket extra kapacitet i form av truckar. 

 

7.1.2.1 Manuella faktorn 

Enligt Hellström och Wiberg (2010) är risken för fel betydligt högre när något utförs 

manuellt. På företaget blir det ibland fel då transportbeställningarna matas in manuellt av 

en operatör. Om detta istället sköttes automatiskt av ett system, så att operatören endast 

behöver bekräfta beställningarna, skulle denna risk reduceras betydligt. Att risken för fel 

reduceras med hjälp av någon form av teknik visas av Smith och Offodile (2002) och 

Williams (1991, refererad i Hellström & Wiberg, 2010) då de uppger att felfrekvensen 
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vid användning av streckkodsavläsning respektive vid användning av RFID är betydligt 

lägre än vid mänsklig inmatning.  

 

En annan risk för manuella fel på företaget är i de fall truckförarna väljer att ställa 

materialet på annan plats än den föreslagna men glömmer att ändra i 

transportbeställningssystemet. Då saknas kontroll över var materialet är placerat. Samma 

problem gäller alltså här, det vill säga den mänskliga faktorn. Enligt Hellström och 

Wiberg (2010) kan dålig noggrannhet på lagren förbättras med hjälp av teknologier som 

bygger på automatisk identifikation. Mer information om detta finns under avsnittet 

RTLS.  

 

7.1.3 Arbetssättet 

Transporter till och från LEGO-lagret samt att alla beställningar inte utförs på en gång 

kan ses som ett arbetssätt som till viss del hindrar effektiviteten av transportarbetet. 

 

Vad gäller LEGO-lagret innebär det onödiga transporter när lastbilen istället skulle kunna 

hämta materialet på den vanliga lagerytan. Detta diskuterades också med en person på 

företaget som sa att det skulle vara möjligt att ordna. Ett problem med det kan dock vara 

att det inte bara är mangankärnan som hämtas med lastbil. Sett till hela verksamheten och 

inte enbart borrstålsflödet kan det bli många lastbilar som ska åka runt inne på området 

och hämta olika sorters material. Det i sin tur kan vara ett hinder för de interna 

transporterna om lastbilar står i vägen ute på lagerytorna. En övervägning vad som är den 

bästa lösningen bör därför göras i detta fall.  

 

När en produktionsbyggnad beställer ut fyra lastbärare för att sedan beställa in fyra andra 

direkt efter det första transportarbetet är utfört medför det mycket onödiga transporter. 

Om beställning av transport istället utfördes både för materialet som ska ut och för 

materialet som ska in på samma gång skulle truckförarna kunna åka med last i båda 

riktningarna. Truckarnas utnyttjandegrad skulle därmed förbättras betydligt. Det är här 

viktigt med kommunikation mellan truckförarna och produktionsbyggnaderna så de kan 

komma överens om ett lämpligt arbetssätt.  
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7.2 Dela information 

Betydelsen av att dela information i försörjningskedjan tas upp av många källor. 

Exempelvis poängterar både Kelle och Akbulut (2005) och Christopher (2011) att det är 

viktigt att dela information i försörjningskedjan samt att ha en god kommunikation och 

bra samarbete för att erhålla en effektiv försörjningskedja. Pålsson (2009) tar upp att 

begränsad insyn mellan parterna i en försörjningskedja kan försämra materialflödet och 

Hvolby och Treienekens (2010) tar upp att det är viktigt med ett gemensamt eller 

integrerat affärssystem inom hela försörjningskedjan för att behålla konkurrenskraften. På 

företaget blev det tydligt vid intervjuer att detta skulle behöva förbättras. Mer information 

skulle behöva tilldelas truckförarna för att de ska kunna optimera transporterna bättre. 

Transportarbetet kan även förbättras genom att ordna så de olika produktionsbyggnaderna 

får insyn i varandras system. Exempelvis vad gäller exemplet mellan varmvalsverket och 

ämnesbehandling där material först måste ut på en varpyta för att ämnesbehandlingen ska 

kunna se materialet i sitt system. I de fall då ämnesbehandlingen kan ta emot material 

direkt skulle då materialet kunna transporteras dit direkt istället för att mellanlagras och 

på så vis undviks en del onödiga transporter.  

 

Dela information syftar även på det som beskrevs i föregående avsnitt om att göra alla 

beställningar på en gång, exempelvis om material både ska in och ut ur en 

produktionsbyggnad. Genom att delge truckförarna mer information underlättas alltså ett 

effektivare transportarbete. Detta gäller även det som nämndes om att truckförarna önskar 

kunna se vilket nästa kostnadsställe är för att underlätta ett effektivare transportarbete. 

Alla inblandade måste vara involverade och samarbeta för att transportarbetet ska kunna 

effektiviseras. Fortsätter beställningarna utföras som de utförs idag är det inte mycket 

truckförarna kan göra för att optimera transportarbetet mer än vad de redan gör.  

 

Utbyte av information mellan processerna, det vill säga de olika produktionsbyggnaderna, 

bidrar även till att arbetssättet blir mer tvärfunktionellt, vilket är att föredra enligt 

Christopher (2011) och Gupta och Kohli (2006).  

 

7.3 Affärssystem 

På företaget framkom att det stora problemet idag är att systemen inom företaget inte är 

integrerade med varandra och att de olika produktionsbyggnaderna inte har insyn i 

varandras system. Ett gemensamt affärssystem alternativt integrering mellan systemen 
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skulle därför vara en bra hjälp för företaget, något som styrks av Hvolby och Treienekens 

(2010) som även tar upp att det är viktigt för att behålla konkurrenskraften. Utifrån vad 

truckförarna sa om att ineffektivt transportarbete till stor del beror på dagens system samt 

att alla beställningar inte utförs på en gång bör transportarbetet kunna effektiviseras en 

hel del genom en ökad kommunikation och informationsdelning inom företaget. 

Enterprise Resource Planning (ERP), som är ett omfattande transaktionshanteringssystem 

som i en och samma databas integrerar många olika typer av informationsbehandling 

(Akkermans et al., 2003), kan vara ett sätt för företaget att lösa problemen vad gäller 

systemet. Ett annat sätt är att ordna med en koppling mellan dagens affärssystem så de är 

integrerade med varandra. Uppdelningen i olika system gör i dagsläget att arbetet blir 

mindre effektivt. Även forskare har pekat ut uppdelning i olika informationssystem som 

den primära faktorn bakom informationsförseningar och störningar i försörjningskedjan, 

något som kan avhjälpas med ERP då det möjliggör en ökad insyn och snabbare 

spridning av information (Akkermans et al, 2003).   

 

Om det för truckförarna gick att se vilket nästa kostnadsställe är i deras system borde det 

även underlätta för ny personal, exempelvis sommarjobbare. Information framgick att 

ledtiden blir längre på sommaren på grund av oerfaren personal. De erfarna förarna har 

lärt sig att se hur materialet ser ut och kan i de flesta fall identifiera vilket nästa 

kostnadsställe är, men ibland kan det vara svårt även för dem. Tydligare system 

innehållande mer information bör därför underlätta transportarbetet. 

 

7.4 Funktionsbaserat arbetssätt 

Det funktionsbaserade arbetssättet inom Sandvik kan utgöra ett hinder för 

informationsutbytet, vilket även Gupta och Kohli (2006) tar upp. På företaget tycks detta 

vara ett problem. Ett gemensamt affärssystem som underlättar kommunikation och 

informationsdelning mellan de olika produktionsbyggnaderna i kedjan kan vara en bra 

hjälp för att åstadkomma ett mer processbaserat synsätt, något som även tas upp av 

Christopher (2011). Enligt Christopher (2011) är det viktigt med en koppling mellan 

enheterna i försörjningskedjan vilket kräver god kommunikation och 

informationsdelning. Nu är detta bara inom ett företag men då de olika 

produktionsbyggnaderna är relativt fristående enheter ses de i detta arbete som olika 

enheter i en försörjningskedja. Jüttner (2005) tar förutom god kommunikation även upp 

vikten av att det råder öppenhet hos medlemmarna i försörjningskedjan där förtroende är 
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en viktig förutsättning. Då detta rör sig om ett och samma företag bör det vara enklare att 

åstadkomma öppenhet och förtroende än när olika företag är inblandade.  

 

Vad gäller problemet med lyhördheten för marknaden vid funktionsbaserat arbetssätt som 

Christopher (2011) tar upp bör inte det vara ett alltför stort problem för borrstålsflödet. 

Inga indikationer har erhållits om att det sker några förändringar vad gäller utformningen 

av borrstål som gör att materialet blir gammalt. Informationsutbytet kan dock bli lidande, 

vilket tycks vara fallet, och det gör att flödet av material blir sämre. Det i sin tur leder till 

högre kostnader för företaget, exempelvis transportkostnader. Någon direkt påverkan för 

kunderna gällande kundservice bör dock inte ske då Sandvik producerar mot prognos för 

att kunna erbjuda en bättre kundservice.  

 

7.5 Kundservice 

Genom att Sandvik producerar borrstål mot prognos och även kan öka kapaciteten med 

20 % verkar kundservicen vara bra. Enligt Christopher (2011) är det viktigt att snabbt 

kunna svara på kundernas behov vilket på Sandvik erhålls bäst genom detta arbetssätt. En 

god tillfredställelse av kundernas behov kan enligt Christopher (2011), Stock et al. (2010) 

och Fawcett et al. (2008) öka sannolikheten för lojala kunder. I och med att Sandvik kan 

öka sin prognos med upp till 20 % kan de även till viss del anpassa sig efter omvärldens 

svängningar. Att ha en god anpassningsförmåga är något Fawcett et al. (2008), Melo et al. 

(2009) och Holweg (2005) tar upp som viktigt för att erhålla en konkurrensfördel.  

 

Enligt Christopher (2011) och Jüttner et al. (2007) är det idealiska om försörjningskedjan 

endast svarar på äkta kundbehov istället för att producera produkter i förväg, för att lättare 

kunna anpassa sig efter svängningarna på marknaden. Men det bör inte vara något större 

problem för borrstål då produkten troligtvis inte förändras nämnvärt över tiden. När det 

exempelvis gäller teknik blir den föråldrad med tiden men det antas inte ske på samma 

sätt med borrstål. Ingen information har erhållits om hur efterfrågan ser ut för borrstål, 

men då borrstål produceras mot prognos kan antagande göras att efterfrågan är relativt 

jämn och alltså relativt förutsägbar. I så fall kan borrstål liknas vid en funktionell produkt 

och enligt Fisher (1997) bör då försörjningskedjan utformas med fokus på att minska de 

fysiska kostnaderna, det vill säga kostnader för produktion, transport och lagerhållning, 

genom att effektivisera försörjningskedjan. För en god samordning i försörjningskedjan 

krävs gott samarbete och informationsutbyte (Fisher, 1997). Enligt Christopher (2011) är 

en försörjningskedja baserad på lean passande sig i dessa miljöer.  
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Om stora order skulle inkomma så att en ökning på 20 % av prognosen inte räcker, kan 

kunderna få vänta ett tag. I sådana fall kan ett ökat informationsutbyte gynna företaget att 

erhålla en bättre kundservice då det kan leda till effektivare arbete. Genomloppstiden, 

från råmaterial till färdig produkt, bör genom ökad effektivitet kunna reduceras 

åtminstone lite grann. Om inte annat kan ett effektivare arbete leda till sänkta kostnader, 

exempelvis transportkostnaderna, vilket gynnar företaget.  

 

7.6 Den mjuka sidan 

Anledningen till att lean tas med är för att det vid intervjun med truckförarna blev tydligt 

att de inte är involverade i förbättringsarbetet. De visste inte ens om att en ny GPS-

undersökning skulle utföras på företaget och detta var något de var negativt inställda till. 

Det blev tydligt att de inte riktigt förstod varför en ny sådan undersökning skulle utföras. 

Vi fick även en känsla av att de kände sig lite överkörda genom kommentarer som att de 

minsann vet vad som behöver göras. Det fick oss att genast tänka på lean och vikten av 

att lyssna till de anställda. Personerna som jobbar på golvet, eller i detta fall med att köra 

truckar, är de som har bäst koll på det området. För att skapa sig en bra bild av hur det går 

till alternativt gällande förbättringar är det bra att börja med att fråga dem. Genom att 

inkludera dem i arbetet skapas också mindre motstånd vilket gör det lättare att genomföra 

en förändring, något som även tas upp av Kotter och Schlesinger (2008) och Motwani et 

al. (2005). Om de inkluderas i arbetet känner de sig också mer viktiga och känner att 

deras insats är av betydelse. Kotter och Schlesinger (2008) tar upp att människorna måste 

vara motiverade och se förändringen som något positivt. Filosofin inom lean ”respekt för 

människan” är därför mycket betydelsefull i allt förändringsarbete. Att som chef prata 

med sina anställda och lyssna till vad de har att säga kan därför vara en bra början för att 

effektivisera arbetet. Vikten av att cheferna/ledarna tar sig tid för medarbetarna och 

stöttar dem stöds också av Beer et al. (2005). Information om vad som ska göras och 

varför är också viktigt, vilket stöds av Motwani et al. (2005). Vikten av stöd från ledare 

vid förändringsarbete stöds av Bessant et al. (2001), Motwani et al. (2005) samt Kotter 

och Schlesinger (2008).  

 

I dagsläget var truckförarna, som tidigare nämnts, oförstående gällande varför 

transportarbetet ska undersökas med GPS på truckarna. De trodde bara att det är för att 

övervaka dem för att se så det jobbar som de ska. Här blir det väldigt tydligt med rädslan 

för att förändringen ska missgynna dem som tas upp av Kotter och Schlesinger (2008) 
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och Motwani et al. (2005), samt vikten av god kommunikation från ledningens sida 

gällande vad det handlar om. Enligt Motwani et al. (2005) kommer en förändring som 

uppfattas som hotfull möta motstånd i organisationen. Det är även ganska logiskt då 

ingen person lär vilja göra en förändring som missgynnar dem själv. Det visade sig vid 

den tidigare undersökningen med GPS då truckförarna hade tagit ur minneskortet under 

ett skift. Enligt Kotter och Schlesinger (2008) finns det stor risk att förändringen blir 

kortvarig om de anställda inte är inkluderade samt att påtvingade förändringar ogillas av 

människan varför risken är stor att de misslyckas. Därför bör arbetet med att effektivisera 

transporterna gå bättre om truckförarna informeras om vad som behöver göras, samt att 

de inkluderas i förbättringsarbetet och får vara med och komma med förslag. För som 

Bessant et al. (2001) tar upp finns det en tro att människan vill vara aktiv och komma 

med problemlösningar. Något som också är viktigt vid förändringsarbete är att en 

förändring ska gynna alla. Det belyses av Emiliani (2006) som tar upp att det är viktigt att 

toppcheferna förstår betydelsen av kaizen, vilket innebär ”förändring till det bättre”. 

 

Samtidigt är dock en viktig fråga varför sådant motstånd möts på grund av en GPS-

undersökning. Om truckförarna utför sitt arbete som de ska och optimerar så gott de kan, 

som de uppgav vid intervju, bör de inte tycka det är så farligt att en undersökning 

genomförs. Det är en intressant fråga, det vill säga vad motståndet beror på, om det beror 

på att de känner att det utförs över deras huvud eller om de rent av är rädda för resultatet 

för att de vet att transportarbetet inte är så bra.  

 

Vikten av människorna framkommer även som viktigt vid införande av ERP. En viktig 

del vid genomförande av ERP som Motwani et al. (2005) tar upp är nämligen 

förändringshantering. I sin studie fann också Motwani et al. (2005) införandet av ERP 

hade fungerat bäst på de företag som hade gjort mindre stegvisa förändringar. Att göra 

mindre stegvisa förändringar går i likhet med principen ”ständiga förbättringar” inom 

lean. Enligt Middel et al. (2007) innebär ständiga förbättringar att kontinuerligt göra små 

viktiga förändringar med syfte att förbättra företagets resultat.  

 

7.7 RTLS 

Från början var tanken att ett RTLS-system skulle kunna hjälpa företaget att effektivisera 

och optimera de interna transporterna. RFID uteslöts ganska snabbt då det inte skulle 

fungera på företaget då RFID-taggarna inte kan fästas på materialet eftersom de upphettas 

och utsätts för diverse yttre påverkan. Att ha RFID-taggar på lastbärarna skulle inte heller 
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fungera, vilket framkom vid en intervju med en person på företaget, då risken för att de 

ska ramla av är stor. Fokus riktades därför mot GPS och en liknande lösning som GPS 

Timber (bilaga 1). GPS Timber är utformat för att hålla ordning på timmerplaner. Företag 

som hanterar mycket timmer använder systemet som en hjälp för att hålla ordning på var 

olika sorters timmer ligger samt av vilken kvalitet. Något liknande borde fungera på 

Sandvik för att hålla ordning ute på lagren. Ordningen visade sig dock vara relativt bra då 

lite material idag tappas bort enligt information vid intervjuer. Vad gäller problemet med 

längre ledtider under sommaren bör dock ett sådant system vara en bra hjälp. Företag som 

använder sig av GPS Timber uppger att det exempelvis underlättar när ny personal tas in 

(GPS Timber, 2012).  

 

Under arbetets gång framkom dock andra faktorer som ansågs ha högre prioritet för att 

åstadkomma en effektivisering av de interna transporterna. Dessa faktorer var integrering 

mellan systemen, ökad kommunikation och informationsdelning inom företaget samt en 

viss justering i arbetssättet. Att börja med att ta itu med dessa faktorer anses därför som 

viktigast för att åstadkomma en effektivisering av transportarbetet. Om ingen åtgärd 

utförs angående dessa faktorer anses ingen nämnvärd effektivisering av transportarbetet 

kunna erhållas. Om intresse sedan kvarstår från företagets sida att införa ett GPS-system 

bör truckförarna involveras så att de förstår betydelsen av det.  

 

På företag som Sandvik vars industriområde är väldigt stort och där mycket material 

lagras och hanteras kan ett GPS-system absolut vara en bra hjälp vad gäller optimering av 

transportarbetet samt för att erhålla en ökad kontroll över materialet. Att system som 

bygger på automatiskt identifikation är en bra hjälp för att öka noggrannheten på lagren 

styrks av både Hellström och Wiberg (2010) och Smith och Offodile (2002). Enligt Smith 

och Offodile (2002) bidrar ett automatiskt identifieringssystem till en effektiv hantering 

av informationsflöden. Någon form av automatiskt identifieringssystem kan därför bidra 

till ökat utbyte av information inom företaget. Men ovanstående faktorer är även de 

viktiga för att optimeringen av transporterna ska bli så effektiv som möjligt.  
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8 Den slutgiltiga modellen 

I detta kapitel beskrivs utformningen av den slutgiltiga modellen följt av skillnader 

mellan den första och den slutgiltiga modellen.  

 

8.1 Utformning av den slutgiltiga modellen 

För effektivisering av interna transporter har diverse olika faktorer identifierats som alla 

visas i figuren nedan (figur 5). Denna modell visar alltså faktorer som alla spelar en viss 

roll för att uppnå effektiva interna transporter. Något som under arbetets gång 

identifierades som mycket viktigt var ”den mjuka sidan” och därför är den i modellen 

överordnad ”den hårda sidan” vilket visas genom att den är ritad över ”den hårda sidan”. 

Att de sitter ihop symboliserar även att de är beroende av varandra. ”Den hårda sidan” 

kan dock inte fungera tillfredställande utan ”den mjuka sidan” varför ”den mjuka sidan” 

anses vara överordnad.  

 

 
Figur 4. Modellen visar viktiga faktorer som visat sig vara viktiga för effektivisering av 

interna transporter. 
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”Den mjuka sidan” innehåller faktorer som motivation, respekt för människan och 

ledningens engagemang. Motivation syftar på att de anställda ska känna sig motiverade 

och där har ledningen en avgörande roll varför ledningens engagemang är viktigt. 

Respekt för människan är en viktig del vid förbättringsarbete varför det anses vara en 

viktig faktor även vid effektivisering av transportarbetet. Varför det läggs stort fokus på 

dessa faktorer beror på att det är svårt att utföra en förändring om inte motivationen finns 

hos de anställda. Det är därför viktigt att cheferna börjar med att lyssna på hur de 

anställda uppfattar situationen och om de har några idéer. Förändringen bör sedan 

genomföras stegvis så att alla är med.  

 

”Den hårda sidan” består av faktorer som effektiv logistik, Enterprise Resource Planning 

(ERP)/affärssystem och Real Time Location System (RTLS). Med effektiv logistik 

menas hur viktigt det är att sträva efter raka flöden, närliggande lager och att truckarnas 

utnyttjandegrad är så hög som möjligt, faktorer som i studien visat sig vara viktiga även 

vid interna transporter. ERP/affärssystem kan vara av stor nytta för att samordna 

verksamheten mellan olika funktioner för att bli mer processinriktad vilket kan underlätta 

vid effektivisering av transporterna. Det är viktigt med tillfredställande information till 

dem som utför transporterna. Ytterligare effektivisering av transportarbetet kan 

underlättas med hjälp av RTLS där exempelvis Global Positioning System (GPS) och 

RFID ingår. I detta fall är GPS det som skulle kunna fungera varför RFID inte finns med i 

modellen. Med hjälp av GPS går det att ha en visuell överblick över lager och truckar 

vilken kan underlätta hanteringen av material samt ge en ökad kontroll på lagren.  
 

Mellan ”den mjuka sidan” och ”den hårda sidan” är sedan faktorerna ständiga 

förbättringar och kommunikation placerade. Tanken med det är att de hör till både ”den 

mjuka sidan” och ”den hårda sidan”. När det gäller faktorn ständiga förbättringar är det 

tydligt i och med lean. För att åstadkomma förbättringar finns diverse olika verktyg som 

ska vara till hjälp vid förbättringsarbetet. Men om inte människorna är motiverade och 

villiga att använda verktygen kommer ingen förändring att ske. Både ”den mjuka sidan” 

och ”den hårda sidan” måste alltså gå hand i hand för att det ska fungera. Vad gäller 

kommunikation gäller samma sak. Det finns olika system för att underlätta 

kommunikation både inom ett företag och mellan företag i en försörjningskedja. Men för 

att utbytet av information ska fungera tillfredställande krävs även att människorna är 

villiga att samarbeta och dela information.  
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8.2 Skillnader mellan den första och den slutgiltiga modellen 

I den första modellen ingår enbart ”hårda” faktorer för att effektivisera transportarbetet då 

faktorerna som där tas upp är RTLS, tydlighet, lagerplacering, ruttplanering samt 

kommunikation. Kommunikation är dock delvis en ”mjuk” faktor då det kräver 

engagemang från människorna för att det ska åstadkommas. Då kommunikation är viktigt 

för att allt ska fungera får detta vara kvar som en egen punkt även i den slutgiltiga 

modellen. 

 

I den slutgiltiga modellen har fokus istället hamnat på de ”mjuka” faktorerna. Detta då de 

”hårda” faktorerna inte kan fungera tillfredställande utan de ”mjuka”. Ingen ”hård” faktor 

har dock tagits bort, de har endast fått en annan beteckning för att göra det tydligare samt 

för att täcka in fler delar. Tydlighet och lagerplacering ingår i effektiv logistik medan 

ruttplanering ingår i flera. Ruttplanering kan exempelvis erhållas genom ett bra 

affärssystem (ERP), genom RTLS-teknik så som GPS samt genom effektiv logistik där 

exempelvis raka flöden och placering av lager har betydelse för effektiviteten av 

transporterna.  

 

 

 

Figur 5. Figuren visar både den första och den slutgiltiga modellen för att lätt kunna se 

likheter och skillnader. 
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9 Slutsats 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av vad som framkommit under arbetets gång 

redovisas samt en redogörelse av de slutsatser som dragits. Förbättringsförslag till 

företaget och förslag på fortsatta studier redovisas också i detta kapitel.   

 

9.1 Viktiga faktorer vid effektivisering av interna transporter 

Faktorer som visat sig vara viktiga vid effektivisering av interna transporter är utbyte av 

information samt bra kommunikation och samarbete. För detta är det viktigt med ett 

gemensamt affärssystem alternativt en bra integrering mellan olika system. ERP är då en 

bra lösning för att samla allt i ett system som bidrar till en ökad insyn inom andra delar av 

företaget. Effektiv logistik är även viktigt vilket syftar på att sträva efter raka flöden, 

lager i nära anslutning till produktionen samt att truckarnas utnyttjandegrad är så hög som 

möjligt. Som en hjälp för att öka noggrannheten på lagren kan någon form av RTLS-

teknik vara en bra hjälp, exempelvis GPS eller RFID. Det hjälper även till att 

åstadkomma en effektiv hantering av informationsflöden. Fler faktorer är dock viktiga för 

att åstadkomma effektiva interna transporter, nämligen faktorer som berör människorna. 

 

För att åstadkomma ett effektivt transportarbete är det även viktigt att se till människorna 

i företaget. Det är viktigt att människorna inkluderas vid förbättringsarbete, i detta fall 

effektivisering av de interna transporterna. I annat fall möts förändringen ofta av 

motstånd i organisationen varpå det är stor risk att förändringen rinner ut i sanden. Därför 

lyfts faktorer som respekt för människan, motivation och ledningens engagemang fram 

som viktiga faktorer för att åstadkomma en effektivisering av de interna transporterna. 

Det som visat sig fungera bäst vid förbättringsarbete är även att använda sig av mindre 

stegvisa förändringar, så kallade ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar tar längre 

tid, men ökar chansen att förändringen kvarstår i längden. Om ständiga förbättringar 

regelbundet tillämpas innebär det dessutom att företaget hela tiden arbetar för att bli 

bättre. I det långa loppet tjänar alltså företaget på detta arbetssätt. Betydelsen av kaizen 

bör även tillämpas, vilket betyder ”förändring till det bättre”. 
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9.2 Hur transportarbete och materialflöde kan förbättras 

Genom ökat utbyte av information samt bättre kommunikation och samarbete kan både 

transportarbetet och materialflödet förbättras. Transportarbetet underlättas betydligt 

genom att förarna får tillgång till bättre och mer exakt information. Även materialflödet 

underlättas betydligt av ökat utbyte av information och samarbete då de olika enheterna i 

en försörjningskedja kan planera bättre när de har insyn i de andras system. Genom att de 

olika enheterna kan planera produktion och liknande bättre underlättas även 

transportarbetet dem emellan. Genom att RTLS-teknik bidrar till ökad noggrannhet på 

lagren och ett effektivare flöde av information, underlättas både transportarbetet och 

materialflödet.  

 

Om människorna som berörs av en förändring inkluderas i arbetet kommer de både kunna 

bidra med bra idéer för att fokus ska läggas på rätt saker samt att de kommer uppleva att 

deras åsikt är viktig. Genom att de får vara med och bidra med idéer bör motivationen och 

inspirationen även höjas hos de anställda, vilket ökar sannolikheten för att de gör ett 

bättre jobb, och därmed gynnas både transportarbetet och materialflödet. Faktorn ständiga 

förbättringar bygger även på samma sak som ovan, det vill säga att människorna ska 

inkluderas i förändringsarbetet samt att hela tiden arbeta med att göra mindre stegvisa 

förändringar. Förändringarna i sig tillsammans med ökad motivation hos de anställda som 

nämndes ovan bidrar därmed till en förbättring av transportarbetet och materialflödet. 

Genom att tillämpa kaizen, det vill säga att förändringen ska vara positiv för alla, ökar 

också sannolikheten att förändringen kvarstår och därmed gynnar företaget.   

 

9.3 Förbättringsförslag till Sandvik 

Det som genom detta arbete framkom som viktigt vid effektivisering av de interna 

transporterna är en förbättrad kommunikation och utbyte av information inom företaget. 

En integrering mellan de olika systemen alternativt ett gemensamt affärssystem skulle 

vara en bra lösning för att åstadkomma detta. Men det krävs även en viss förändring i 

beteende hos de anställda. Truckförarna behöver inse vikten av att se över 

transportarbetet så de blir mer samarbetsvilliga och operatörerna som utför 

transportbeställningarna bör utföra beställningarna så att effektiviteten av transportarbetet 

underlättas. Insyn mellan de olika produktionsbyggnaderna kan också bidra till en 

effektivisering av de interna transporterna. Utöver det kan ett system liknande GPS 
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Timber vara en bra hjälp för att underlätta transportarbetet då det hjälper till med att 

optimera körningar och hålla koll på var materialet ska någonstans.  

 

9.4 Förslag på fortsatta studier 

Andra frågor som kan vara intressanta att titta närmare på vid fortsatta studier är följande: 

• Finns det fler faktorer som är viktiga för effektivisering av interna transporter 

som inte berörts i detta arbete? 

• Det finns system som underlättar och flera källor som lyfter fram vikten av 

samarbete och att dela information. Men hur ska det gå till rent praktiskt, det vill 

säga att motivera företag och människorna inom ett företag att arbeta på detta 

sätt?  

• Vad krävs för att få till en bra kommunikation mellan chefer och medarbetare? 

• Hur ska ett processbaserat arbetssätt enklast införas? 
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10 Praktiska implikationer 

Företag som vill tillämpa den slutgiltiga modellen måste inse vikten av ”den mjuka 

sidan” och faktorerna som hör till den. Innan arbetet börjar med faktorerna på ”den hårda 

sidan” bör faktorerna tillhörande ”den mjuka sidan” fungera bra inom företaget. Där är 

ledningens engagemang väldigt viktigt och att de anställda inkluderas i arbetet. 

Faktorerna kommunikation och ständiga förbättringar är viktiga redan i inledningsfasen. 

Därefter kan faktorerna tillhörande ”den hårda sidan” appliceras under förutsättning att de 

anställda ständigt stöttas av ledningen och att ett bra samarbete och informationsutbyte 

sker inom företaget.  
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Bilaga 1 - Benchmarking 
 

Cartesia 
Cartesia GIS AB är ett IT-företag. Områden de arbetar med är geografisk 

informationsbehandling, geografisk data och positionsteknik och inom dessa områden 

ligger fokus på att erbjuda specialistkompetens, produkter och lösningar. Företagets 

största kundgrupper är kommuner och offentliga organisationer, telekommunikation, 

transport, industri, skogsindustri och naturförvaltning, infrastruktur, flyg- och 

rymdteknik, detaljhandel, fastighetsbolag och sälj- och marknadsavdelningar samt 

internet och mobila portaler. En stor del av marknaden förses av Cartesia med 

strukturerad geokodad information som kan användas i exempelvis system för marknads-, 

besluts-, etablerings-, callcenter-, CRM- och ERP-system (Cartesia, 2012a).  

 

GPS Timber 

Cartesia erbjuder exempelvis en lösning för en effektivare logistik på timmerplanen 

kallad GPS Timber (Cartesia, 2012a). GPS Timber är ett system bestående av en 

programvara som placeras i anläggningens driftcentral och sedan placeras en 

klientprogramvara i varje fordon. Den centrala programvaran placerad i driftcentralen 

hanterar både data från truckarna samt data från produktionen. Med data från 

produktionen menas här data från sågbord och sortering. Systemet fungerar som så att 

varje fordon är försett med en GPS-mottagare som både håller reda på fordonets position 

samt aktivitet. Denna information skickas kontinuerligt till den centrala programvaran 

och denna kommunikation sker trådlöst. All information, det vill säga från truckar, 

sågbord, sortering och så vidare sammanställs av programmet. I varje fordon finns en 

bildskärm där lagerplatserna visas. Olika kvaliteter på materialet, i detta fall timmer, 

markeras med olika färger. Föraren får hela tiden tydliga instruktioner om var material 

ska hämtas eller lämnas. Nya lagerplatser kan också skapas av föraren direkt från trucken. 

Några fördelar med systemet är att det ger en bra överblick över lagret, det går att följa 

truckarnas aktiviteter, styrning av hämtning och lämning av material, hantering av 

lagerplatser, minimering av körsträckor samt kvalitetssäkrade leveranser (Cartesia, 

2012a; Cartesia 2012c). Systemet håller nämligen reda på vad som finns i lager samt var 

det ligger vilket underlättar en effektiv hantering (Cartesia, 2012a). Det leder till ökad 

kontroll, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö. GPS Timber ger även 

information rörande truckarnas utnyttjandegrad och förarnas körsätt (Cartesia, 2012c). 

Simuleringar kan också utföras för att göra olika beräkningar eller se om en förändring 

påverkar något annat.   



 

   

 

Stora Enso är ett företag som använder sig av detta system. Tidigare var felkörningar ett 

stort problem på Stora Enso men tack vare GPS Timber får nu truckförarna instruktioner 

från systemet var de ska lägga timret. Det underlättar även om någon varit sjuk eller 

ledig. Tack vare systemet kan de gå in och jobba direkt utan att behöva ställa massa 

frågor och ta reda på vad som hänt. En till sak som tas upp som positivt är att 

truckförarnas arbete kan följas från en central position (GPS Timber, 2012). 

 

Ett annat företag som också använder sig av GPS Timber är Martinsons. Fördelar som 

nämns av dem är att de fått mycket bättre koll på det inventerade lagret. En truckförare 

som själv använder systemet uppskattar hjälpen från systemet och han säger att misstag 

idag är sällsynta och att det blivit en stor förbättring. Fördelen med att hämtning och 

lämning visas av systemet tas även av Martinsons upp som positivt, speciellt vid byte av 

personal. Flexibiliteten i systemet nämns också som positivt, vilket innebär att det är lätt 

att ändra ordningen på lagret. Tidigare användes en fast ordning (GPS Timber, 2012).  

 

ProLocate Lager 

ProLocate Lager är ett geografiskt informationssystem som ska hjälpa till att effektivisera 

transporter och inventeringar (Cartesia, 2012d). Det handlar om logistikstöd med hjälp av 

GPS-positionering och RFID-identifiering (Cartesia, 2012b). Det är ett visuellt förarstöd 

med många möjligheter. ProLocate Lager ska kunna hjälpa till med följande (Cartesia, 

2012b; Cartesia 2012d): 

• Var på området order, skrotflak, stålsort med mera finns. 

• Var kundens material finns. 

• Hur mycket som väntar på transport samt varifrån det ska. 

• Hur många plåtlass, tomflak, skrotlass, ton med mera som kördes under 

exempelvis ett skift, en dag eller en vecka.  

• Medelhastighet hos truckarna. 

• Tid truckarna körde en viss hastighet.  

• Tillgängligheten. 

• Var truckarna har kört. 

• Vilken del av området som hade flest körningar. 

• Tidpunkt för beställningarna.  

• Väntetiden mellan beställning av körning till hämtning.   

 



 

 

Syftet med ProLocate Lager är följande (Cartesia, 2012b; Cartesia, 2012d): 

• Effektivare transporter genom att transporter och lagerplatser synliggörs. 

• Möjliggöra samordning av transporter då föraren har tillgång till e-karta och 

transportlista. 

• Att ha data i nutid via databas, web-applikation eller e-karta tillsammans med 

transportlista med positioner och rörelser ute på området. Information från 

befintligt produktionssystem finns dessutom också tillgängligt. 

• Möjliggöra för uppföljning av rörelser och lagerplatser samt för att föra statistik.  

• Effektivisera inventering genom att underlätta letande av material. 

• Göra det möjligt att leta material via en e-karta alternativt web-applikation. 

• Underlätta identifiering, kartläggning samt underhåll av lastbärare. 

 

 

Vad gäller körorder till fordonsdatorerna sker integreringen som en web-service med fast 

gränssnitt varför order från andra produktionssystem enkelt kan kopplas in. Mycket tid 

har också lagts ner för att kunna säkerställa funktionerna exempelvis vid 

kommunikationsavbrott (Cartesia, 2012b).  

 

Aktivitetsdata, truckarnas rörelser och körsträckor samt positioner lagras i en extern 

databas (Cartesia, 2012b; Cartesia, 2012d). Det går även att se om truckarna kört med 

eller utan last (Cartesia, 2012b).  

 

I trucken går det att se var det egna fordonet befinner sig samt var de andra truckarna är 

någonstans på en karta. Körorder väljs från en lista över transporter som behöver utföras 

(Cartesia, 2012d). 





 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Som nämndes tidigare har inga specifika frågor använts. Men ungefärliga ämnen de 

berörde beskrivs nedan. 

 

Frågorna som användes var generella och berörde hur de idag arbetar på företaget där 

personerna fick berätta hur de arbetar. De fick även berätta om hur de tycker att det 

fungerar och även komma med synpunkter vad som skulle kunna förbättras. Frågorna 

gick alltså ut på att ta reda på nuläget.  


