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Förord 

Denna studie är ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng och har skrivits av två 

studenter från Ekonomiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

 

Genom Linnaeus-Palme stipendiet gavs möjlighet att genomföra denna studie i Kina, vid 

Zhuhai College of Jilin University. Ett stort tack ges till alla inblandade som har hjälpt till 

och bidragit till denna möjlighet.  

 

Ett stort tack till vår handledare Stefan Eriksson för all konstruktiv kritik under arbetets 

gång. Tack även till Pär Burefjord för möjlighet att genomföra detta examensarbete mot 

Sandvik i Zhenjiang samt Vincent Ren och Frank Chen för att ha bidragit med värdefull 

information och stöd under studien. 
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Abstract 

Companies biggest challenge today is to be efficient through striving for lower cost, 

higher utilization and reduced stock and lead times. There is also a need to develop the 

inner efficiency, mainly through the elimination of waste and non-value adding processes. 

The inner efficiency is a measure over how well the internal processes; routines and 

internal material flows are functioning.  

 

There is a need to map your current material and information flows to be able to 

understand the current situation and also to be able to evaluate alternative solutions that 

can lead to efficiency. 

 

The purpose of this study was to analyze and highlight where the internal material flows 

can be made more efficient, the internal material flows is the processes in immediate 

proximity to the focus firm. Three research questions have been the foundation of this 

research, (1) Which factors contribute to an effective internal material flow? (2) How can 

a model for analyzing the internal material flows and highlighting where they can be 

made more effective be constructed? (3) What impact can a 3PL have to the internal 

material flow? 

 

To answer the research purpose and research questions a model has been constructed for 

analyzing and making the internal material flows more effective, the model is based on 

the prior literature review. The model contains four main categories, handling, equipment, 

safety and evaluation of supply chain for analyze, the model have then been evaluated 

towards the case study company Sandvik SMT in Zhenjiang, China. 

 

The study has proven that improving efficiency of internal material flows is a recurrent 

goal for companies and a great deal of effort is put towards the elimination of waste. 

When the model was applied towards Sandvik SMT in Zhenjiang it highlighted a 

substantial need to address ineffective routines in the internal material flow. 
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Sammanfattning 

Företags största utmaning idag är att vara effektiva genom att sträva efter lägre kostnader, 

högre kapacitetsutnyttjande, reducering av lager och genomloppstider. För detta krävs det 

även en utveckling av den inre effektiviteten, huvudsakligen genom eliminering av slöseri 

och icke värdeskapande aktiviteter. Den inre effektiviteten är ett mått på hur väl 

fungerande de interna processerna, rutinerna och interna materialflödena fungerar. 

 

Det är därmed viktigt att i företag kartlägga det nuvarande material- och 

informationsflöden för att skapa sig en bättre förståelse var och hur en alternativ lösning 

kan leda till effektivisering. 

 

Syftet med denna studie var att analysera och effektivisera de interna materialflödena, 

med interna materialflöden avses här de processer som finns i direkt anslutning till 

fokusföretaget. Tre frågeställningar har legat till grund och som studien utgått ifrån, (1) 

Vilka faktorer bidrar till ett effektivt internt materialflöde? (2) Hur kan en modell för 

analys och effektivisering av interna materialflöden se ut? (3) Vilken inverkan kan en 

3PL ha på interna materialflöden? 

 

För att besvara syftet och studiens frågeställningar har en modell framtagits för analys 

och effektivisering av de interna materialflödena, detta baserat på den föreliggande 

litteraturstudien. Modellen innehåller fyra huvudkategorier, hantering, utrustning och 

lastbärare, säkerhet och granskning av försörjningskedjan för analys, den har sedan 

utvärderats mot fallstudieföretaget Sandvik SMT i Zhenjiang, Kina.   

 

Studien har visat att effektivisering av interna materialflöden är en ständig återkommande 

målsättning för företag och att stort fokus ligger vid eliminering av slöseri. När modellen 

applicerades vid Sandvik i Zhenjiang visades det att även där fanns stort behov av att se 

över det interna materialflödet. 
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Ordlista 

3PL – Tredjepartslogistik, innefattar totalt tre parter och innebär att en utomstående aktör 

hanterar utvalda logistikfunktioner mellan två företag. 

 

APAC – Asia & Pacific, ett affärsområde inom Sandvik SMT Logistics 

 

DH1 – Dispatch Hall One 

 

EMEA – Europe, Middle East & Africa, ett affärsområde inom Sandvik SMT Logistics 

 

EPZ – Export Processing Zone, ett inhägnat område där en fri handel utan krav på 

förtullning eller skattning av produkter krävs. 

 

FTZ – Free Trade Zone, ett inhägnat område där en fri handel utan krav på förtullning 

eller skattning av produkter krävs. 

 

LoadPlate – Hjälpmedel för på och avlastning av containrar, lastbilar eller trailers 

 

SCM – Supply Chain Management, samordning av värdekedjans medlemmar, 

leverantörer, kunder och den interna verksamheten. 

 

TEU – Twenty fot equivalent unit, enhet som används när last räknas om till 20-

fotscontainrar. 

 

TM – Tube Mill (Rörverk) 

 

TPS – Toyota Production System 
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1 Introduktion 

I kapitel 1 presenteras bakgrunden till denna studie samt varför den har valts att göras. 

Även syfte, frågeställningar och avgränsningar kommer att behandlas i detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens globala marknad köps och säljs material och komponenter över hela världen. 

Tillverkning av produkter sker till större utsträckning offshore, d.v.s. när företag flyttar 

tillverkningen till låglöneländer för att sänka tillverkningskostnaderna (Christopher, 

2011). Denna typ av globalisering har lett till att den globala containerfrakten även den 

ökat lavinartat över de senaste åren, med en årlig tillväxt av den globala handeln på 6 

procent mellan 1990 och 2008 (UNCTAD, 2012). 

 

I och med tillväxten av den globala handeln och landsgränsöverskridande 

försörjningskedjor har ökningen av importerade och exporterade material lett till större 

fokus på att utveckla effektiva och hållbara transporter. Intermodulära transportlösningar 

befinner sig i centrum för den fortsatta utvecklingen av nationella och internationella 

transporter (Notteboom och Rodrigue, 2009).  

 

Lummus och Vokurka (1999) talar om att effektivisering av dessa försörjningskedjor 

kräver en ökad samverkan och integreringen mellan de olika aktörerna i kedjan. Enligt 

Mattsson (2012) krävs det även en utveckling av den inre effektiviteten, huvudsakligen 

genom eliminering av slöseri och icke värdeskapande aktiviteter. Den inre effektiviteten 

är ett mått på hur väl fungerande de interna processerna, rutinerna och interna 

materialflödena fungerar. 

 

Ett felmatchat och ineffektivt arbetssätt kan resultera i hanteringsskador eller plockfel, 

vilket i sig kan leda till längre ledtider och högre leveransosäkerhet (Oscarsson et al., 

2006). Aized (2010) benämner vikten av effektiva materialflöden och hur det möjliggör 

reducering av ledtider och produkter i arbete, samtidigt som ett tillförlitligt och säkert 

flöde kan bidra till mindre slöseri. 
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Christopher (2011) och Heikkilä (2002) talar om att företags största utmaning idag är att 

vara effektiva genom att sträva efter lägre kostnader, högre kapacitetsutnyttjande, 

reducering av lager och genomloppstider. Oskarsson et al., (2006) och Dicander-

Alexandersson et al., (1998) poängterar vikten av att kartlägga nuvarande material- och 

informationsflöden för att skapa sig en bättre förståelse var och hur en alternativ lösning 

kan leda till effektivisering. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en modell för analys och effektivisering av interna 

materialflöden. Modellen testas på Sandviks industriområde i Zhenjiang, Kina. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka faktorer bidrar till ett effektivt internt materialflöde? 

 Hur kan en modell för analys och effektivisering av interna materialflöden se ut? 

 Vilken inverkan kan en 3PL ha på interna materialflöden 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar kommer att göras på det sättet att studien inriktar sig på det interna 

materialflödet, där det interna materialflödet avser en begränsad del i det totala flödet. I 

denna studie specificeras det till godsmottagning och hantering av importerat råmaterial 

vid 3PL-partnern samt de interna flödena till och från produktion och vidare till 

färdigställande och skeppning av kundorder. 

 

Någon detaljerad kostnadsanalys genomförs ej, inte heller den ekonomiska eller juridiska 

delen kring Free Trade Zones kommer tas i beräkning. Istället kommer det diskuteras 

kring resursanvändning och effektivitet som i sig kan hänföras (indirekt) till kostnader.  
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2 Metod 

I kapitel 2 presenteras metodteori och vald ansats som legat till grund för att besvara 

denna studies syfte och frågeställningar. 

2.1 Genomförande 

Studien har bedrivits under 10 veckors heltidsstudier i Kina. Som förberedelse till arbetet 

skedde ett flertal möten med såväl handledare på skolan samt med vår kontaktperson från 

företaget i Sverige.  

 

Efter en inledande presentation av företaget och deras planer för verksamheten i Kina 

diskuterades det med handledaren kring möjliga infallsvinklar och början på ett syfte. En 

förberedande litteraturstudie genomfördes för att skapa en inledande känsla över ämnet 

och även över tidigare studiers tillvägagångssätt. 

 

Ett besök av berörda anläggningar i Shanghai och Zhenjiang planerades in i ett tidigt 

skede av studien för att ge möjligheten att se anläggningarna och arbetssätten personligen 

och på så sätt kunna specificera arbetet efter förstahandsinformation. Under de två 

veckorna på plats gjordes observationer och intervjuer med berörda personer.  

 

Handledning skedde kontinuerligt under arbetets gång med handledare från skolan genom 

telefon- och mailkontakt. Avstämningar med företagets kontaktperson genomfördes även 

de regelbundet. Examination bestod av en skriftligt inlämnad rapport samt muntlig 

redovisning vid Högskolan i Gävle. 

2.2 Forskningsansats 

Kopplingen mellan teori och forskning är långt ifrån en enkel sak, enligt Bryman (2012) 

innebär det att forskning utförs för att besvara frågor kring teoretiska övervägande. 

Alternativet är att se teori som något som sker efter insamling och analys av en del eller 

all data vilket är förknippat med ett projekt. Bryman (2012) menar att oavsett om 

argument kan stödjas av logik och bevis måste de presenteras och vara väl strukturerade 

på ett sådant sätt att läsaren förstår den underliggande logiken. Induktiv och deduktiv är 

två exempel på tillvägagångssätt. 
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Bryman (2012) menar att induktiv är kopplingen mellan teori och forskning där teorin är 

resultatet av forskningen. Deduktiv till skillnad från induktiv innebär en koppling mellan 

teori och forskning, där teorin agerar riktlinjer för forskningen. 

 

Bryman (2012) poängterar även att det inte alltid är uppenbart vilken av de två ansatserna 

som är att föredra. Ett val mellan induktiv och deduktiv är inte alltid nödvändigt då det 

kan finnas tendenser av dem båda i en och samma studie. 

 

Denna studie har i huvudsak utgått från en deduktiv ansats då den grundats på tidigare 

vetenskapliga artiklar och relevant litteratur. En bred litteraturstudie har genomförts kring 

det aktuella området, artiklar har granskats och har sedan legat till grund för studiens 

syfte och frågeställningar. Som Bryman (2012) tidigare nämnde kan det finnas tendenser 

av de båda ansatserna i en och samma studie, i detta fall kan även inslag av den induktiva 

ansatsen infinna sig. 

2.3 Forskningsstrategi 

Kvantitativ studie är till största dels baserad på insamling av siffror och sådant som är 

mätbart. Murray och Hughes (2008) menar att kvantitativ studie innebär en noggrann 

mätning av företeelser och kan tillämpas genom t.ex. statistiska analyser. 

 

Till skillnad från en kvantitativ studie som har siffror i fokus är en kvalitativ studie 

avsedd för insamling av information och dess analys.  Murray och Hughes (2008) 

påpekar att en kvalitativ studie syftar till insamling av data genom t.ex. intervjuer, 

observationer etc., detta för att skapa ökad förståelse kring en vald situation. 

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi antagits. Då studien är fokuserad mot 

ett specifikt företag har empiridelen grundats huvudsakligen på intervjuer och 

observationer då detta är att föredra i en kvalitativ fallstudie. 

2.4  Primär och sekundärdata 

Insamling av data kan erhållas i olika typer, ofta benämnt som primär och sekundärdata. 

Enligt Murray och Hughes (2008) är primärdata ett grundläggande och originaldokument 

som är relaterat till ett specifikt ämne. Sekundär är material eller källor som inte är 

original men som erhåller uppgifter som citerats, översatts eller baserats på någon annans 

primära eller ursprungliga källa. Biggam (2008) menar att genom primärdatainsamling 
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som erhålls genom t.ex. intervjuer och observationer ges möjlighet till att jämföra med 

teorin från sekundärdata som har insamlats genom t.ex. böcker, artiklar, internet sidor etc. 

Bryman (2012) nämner även dokumentation från privata aktörer som en 

informationskälla t.ex. årsredovisningar, pressuttalanden, reklam eller material hämtat 

från företagets hemsida. Även andra icke allmänna dokument förekommer i form av 

mötesprotokoll, interna nyhetsbrev, arbetsbeskrivningar med flera. 

 

I denna studie har primär data insamlats genom intervjuer och observationer från tiden på 

plats vid och runt Sandviks industriområde i Zhenjiang och Free Trade Zone (FTZ) lagret 

i Shanghai. Sekundärdata bestod av litteraturstudie av artiklar, studentlitteratur, 

facklitteratur, företagsdokument och offentliga produktbeskrivningar.  

2.5 Litteraturstudie 

För att skapa en bred bild över forskningsämnet har en litteraturstudie genomförts där 

huvudsakligen Google Scholar har använts som sökmotor. Vanliga sökord: 

 

Material Flow, Waste Elimination, Efficiency, Efficient, Material Damage, Material 

Handling, Safety, Safety Management, Supply Chain Management, 3PL, Third Party 

Logistic, Lean, Lead Time, Container, Freight container, Intermodal Transport, 

Hinterland transport. 

 

Till en början fokuserades mycket tid på litteraturstudien för att skapa ett så bra underlag 

som möjligt inom ämnet innan riktning för studien preciserats.  Biggam (2008) menar att 

en litteraturstudie är ett bra sätt att visa för läsarna att författarna är väl beläst inom 

området och genom att relatera sin studie mot tidigare forskning ökar trovärdigheten. 

 

För att öka trovärdigheten i denna studie har huvudsakligen refereegranskade 

vetenskapliga artiklar använts som underlag, även andra tryckta källor, t.ex. böcker och 

företagsdokument har förekommit som källor av information. 

2.6 Observationer 

Observationer är en metod för insamling av data och kan infinna sig i många olika 

former, strukturerad eller ostrukturerad, deltagande eller iakttagande. Strukturerad 

observation innebär att det som eftersöks är förutbestämt och data erhålls via ett 

strukturerat observationsschema som innehåller tydliga restriktioner. Ostrukturerade 
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observationer använder sig inte utav detta observationsschema, istället syftar den till 

insamling av detaljerad information kring beteenden för att skapa en så detaljrik bild som 

möjligt. Denna typ används i vanliga fall med iakttagande observationer, där iakttagande 

observationer innebär att observatören endast observerar och deltar inte i händelsen 

Bryman (2012).  

 

Walliman (2005) menar att genom observationer kan information kring tillstånd och 

händelser insamlas utan vidare inblandning av forskaren. Observation ger möjlighet till 

demonstration av en viss process istället för en muntlig beskrivning och därmed kan en 

bättre förståelse och rättvisare bild skapas. Observationer kan vara tidkrävande, detta 

medför att det kan vara svårt att skapa sig en helhetsbild då vissa aktiviteter som 

observeras inte är konstanta. 

 

Observationer skedde på Sandviks industriområde i Zhenjiang vid ett flertal tillfällen. 

Detta för att skapa förståelse och en övergripande bild över verksamhetens möjligheter, 

problematik samt flödet på området. Under observationen fördes anteckningar samt att 

eventuella frågor och reflektioner antecknades för senare diskussion. 

2.7 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Biggam (2008) ett av många exempel på datainsamlingsmetoder. 

Intervjuer ger möjlighet att upptäcka hur personer reagerar kring vissa frågor som därmed 

kan leda till grundproblemet. Det finns möjlighet till att styra intervjuer på ett sätt som 

hjälper att besvara det specifika området som studien syftar till att undersöka. Biggam 

(2008) påpekar vikten av förberedelser för en framgångsrik intervju och menar att det är 

viktigt att planera och strukturera sina frågor i förväg. 

 

 Kvantitativa och Kvalitativa intervjuer 2.7.1

Kvalitativa intervjumetoder syftar till att samla in data kring varför frågor för att skapa 

ökad förståelse kring ett specifikt ämne. Kvantitativ handlar om att besvara hur frågor, 

och avser kvantiteter och mätningar (Biggam, 2008).  Murray och Hughes (2008) menar 

att kvantitativ syftar i huvudsak till siffror och noggrann mätning och ofta tillämpning av 

statistisk analys kring de uppgifter som samlat in. I denna studie har kvalitativa 

intervjumetoder använts vid insamling av data, detta för att öka förståelse kring ämnet. 
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 Ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad 2.7.2

Strukturerad intervju skapas genom strikt användning av förbestämda frågor, vilket 

innebär att frågor har tidigare förberetts specifikt kring det ämne som ska beröras. Genom 

detta skapas en mer strukturerad och fokuserad intervju. För större flexibilitet används 

semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att ett utkast av begränsade kärnfrågor är 

förberedda sedan tidigare för att skapa en dynamisk intervju. Genom detta ges möjlighet 

att beröra centrala delar och på samma gång ges möjlighet till nya infallsvinklar (Biggam, 

2008). Ostrukturerad intervju är enligt Hageback (2002) baserat på syftets centrala delar 

och följer inte förutbestämda angreppsätt. Detta ger intervjuobjekten möjlighet att svara 

fritt på frågorna samt i sin egen takt. Intervjun blir på det sättet mer öppen men även mer 

tidskrävande och är därmed en metod som används under längre fältarbete där 

upprepande intervjuer kan krävas. 

 

Ostrukturerade intervjuer förekom under observationerna och det dagliga arbetet på 

företagets industriområde för att klargöra begrepp och skapa en övergripande förståelse 

kring processer och flöden relevanta för denna studie. Detta följdes upp av en 

strukturerad intervju på cirka en timme för att klargöra, triangulera och validera de 

tidigare ostrukturerade intervjuerna. 

 

 Öppna och slutna frågor 2.7.3

Bryman (2012) betonar valet kring huruvida det skall ställas öppna eller slutna frågor, 

valet kring öppna eller slutna frågor är relevanta för både utformningen av strukturerade 

intervjuer och frågeformulär. 

 

Öppna frågor innebär att frågorna och svaren kan vara utformade under alla förhållanden 

och tillåter den intervjuade att svara på egna villkor. De slutna frågorna presenteras med 

en uppsättning av fasta svarsalternativ som de intervjuade har att välja mellan och kan 

därmed generera i ett tydliggörande av frågornas innebörd (Bryman, 2012). Valet föll på 

en användning av öppna frågor för att tillåta den intervjuade personen att svara så 

utförligt som möjligt.  
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 Kulturella och språkliga barriärer 2.7.4

Att använda sig utav intervjuer i andra länder där det kan infinna sig kulturella och 

språkliga skillnader kan innebär svårigheter. Det ligger därför stor vikt i att överkomma 

denna kulturella och språkliga barriär, vilket kan göras genom att studera kulturen i de 

land intervjuerna kommer äga rum, studera kroppsspråk samt beteende (Hageback, 2002). 

 

Hageback (2002) poängterar även vikten av att bo i landet under en längre tid för att 

överkomma dessa kulturella och språkliga skillnader. Det spenderades 5 veckor i landet 

innan studien och intervjuer ägde rum, detta ses som en fördel då de kulturella 

skillnaderna samt språkliga svårigheterna som annars kunde uppstått kunde tas i åtanke 

och motarbetas.   

 

Då det kinesiska språket inte behärskades har intervjuer i första hand genomförts på 

engelska och svenska där det var möjligt. Vid behov under rundvandringarna och 

observationerna agerade de kinesiska tjänstemännen tolk. 

 Inspelning av intervjuer 2.7.5

För att bedriva intervjuerna med fokus på vad som sägs och följa upp intressanta svar 

med följdfrågor är det av stor fördel att spela in intervjun och transkribera den vid ett 

senare tillfälle. Detta bidrar även till möjligheten att återgå, granska och analysera svar 

mer djupgående än vid direkt transkribering. En risk vid bandade inspelningar är att den 

intervjuade blir mer reserverad och betänksam när de presenteras med en mikrofon och 

över hur dennes ord kan tolkas i detalj (Bryman, 2012).  

 

Vid den strukturerade intervjun användes två inspelningsenheter för att säkerställa 

ljudupptagningen. Mindre anteckningar fördes genom intervjun i fall hårdvaran skulle 

fela. Inspelningarna analyserades vid ett senare tillfälle, vid eventuella oklarheter i 

originalinspelningen användes reservinspelningen för att tolka resultatet från en andra 

källa.  
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2.8 Kvalitet i studien 

Validitet och reliabilitet är begrepp som är väldigt lik varandra och de båda är kriterier 

som refererar till kvalitet av en studie (Bryman, 2012). Remenyi et al., (1998) menar att 

vid kvalitetssäkring av en studie är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet begrepp 

som bör behandlas. 

 

Reliabilitet beskriver säkerheten och trovärdigheten av ett resultat och är ett mått på hur 

väl en mätning eller undersökning har genomförts. Bryman (2012) framhäver att en 

studie med hög reliabilitet resulterar i samma resultat oavsett antalet nya mätningar. 

 

Ett annat begrepp som används för mätning av trovärdigheten är validitet, som är ett mått 

på hur väl en mätning mäter det den avser att mäta. Bryman (2012) menar att validitet kan 

delas in i intern- och extern, där intern validitet avser huruvida en slutsats 

överensstämmer mellan begrepp och verklighet. Extern validitet syftar till huruvida ett 

resultat av en studie är generaliserbart. Där generaliserbarhet avser hur väl ett resultat av 

en studie är applicerbart i andra situationer. 

 

Vid insamling av data kan fler än en teknik användas, Biggam (2008) menar att genom 

användning av fler än en insamlingsteknik ges möjlighet till triangulering. Triangulering 

innebär att flera olika informationskällor används för att uppnå en bredare och mer 

detaljrik bild utav en vald situation. Biggam (2008) påpekar att triangulering är 

tidskrävande men att de har sina förmåner. Triangulering kan drivas från en eller över 

flera forskningsstrategier, där fler än en metod kan användas. Detta menar Bryman (2012) 

skapar ökad trovärdighet i resultaten.   

 

I denna studie har information insamlats från flera olika källor inom organisationen. 

Genom intervjuer, observationer och erhållna dokument har en jämförelse gjorts i syfte 

att skapa en så rättvis bild som möjlig samt för att skapa mer trovärdighet i svaren. 

Personer av delaktighet i denna studie har fått tagit del av material och frågor innan 

intervjun samt den sedan sammanställda empirin för ett godkännande med avsikt att öka 

validiteten i studien. För att stärka reliabilitet i denna studie ligger därför intervjumaterial 

som bilaga samt att svaren från intervjun finns sammanfattad i det empiriska materialet.  
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Generaliserbarheten av studien anses som relativt hög då den grundar sig på 

krossrefererade vetenskapliga skrifter och studentlitteratur från ett flertal områden, bland 

annat effektivitet och slöserireducering och är inte bunden till ett specifikt begrepp eller 

verksamhetsområde. Heikkilä (2002) och Christopher (2011) framhäver att de flesta 

företag idag kan gynnas av att effektivisera och slöserireducera sina interna processer och 

värdekedjor. 

2.9 Kritisk granskning av metod 

Då denna studie har genomförts i Kina, har intervjuer utförts på engelska till bästa 

förmåga eller genom tolk. Tolken kan på grund av den bristande språkkunskapen dra 

egna slutsatser utifrån hur den uppfattar frågan och det eventuella svaret, vilket kan bidra 

till feltolkningar eller eventuella missförstånd. De språkliga skillnaderna har därmed 

ansetts stora och som följd är risken att den djupgående förståelsen kring flöden och 

annan insamlad information begränsats. 

 

För att motverka denna begränsning har observationer och kompletterande intervjuer 

gjort för att skapa en bättre helhetsbild. Observationer gav möjligheten att granska och 

sammankoppla intervjuer med egna reflektioner och iakttagelser. Intervjuobjekten har 

även tagit del av material innan intervju för att få möjlighet att läsa och skapa förståelse 

kring frågorna som sedan behandlades, detta för att motarbeta eventuella oklarheter samt 

ge intervjuobjekten en chans att tänka över vad de vill svara kring frågorna. Bandspelare 

har även används vid intervjutillfällen för att ge möjlighet till återkoppling vid oklarheter. 

 

Då observationsperioden var begränsad och besöken vid Sandviks anläggningar samt 

externa partner var planerade i förväg kan detta ha bidragit till annorlunda hantering vid 

just det tillfället. För att undvika detta gjordes observationer i flödet utan förvarning för 

högre tillförlitlighet. 
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3 Teoretisk referensram 

I kapitel 3 redovisas den teoretiska grunden vilket denna studie kretsar kring, relevanta 

begrepp och termer knutna till empirin och analysen beskrivs i denna del för att 

förtydliga och möjliggöra vidare förståelse. 

3.1 Effektivitet 

Effektivitet kan skiljas mellan inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten är mått på 

hur väl fungerande de interna processerna och rutinerna är inom företaget och den yttre 

effektiviteten syftar till hur väl fungerande företaget är med den resterande omvärlden 

(Mattsson, 2012). 

 

Heikkilä (2002) och Christopher (2011) menar att företags största utmaning idag är att 

både vara effektiv och samtidigt bidra till hög effektivitet. Där att vara effektiv syftar till 

att söka lägre kostnader, bättre användning av kapacitet, reducering av lager etc. När det 

kommer till att hålla hög effektivitet menar de kundtillfredsställelse och förmågan att 

snabbt reagera och möta marknadens behov. 

 

Mattsson (2012) menar att den inre effektiviteten med avseende på materialflödet syftar 

till affärsprocesser och styrning kring hur väl fungerande dessa aktiviteter är för 

resursomvandlingen. För att förbättra den inre effektiviteten handlar en stor del av arbetet 

om att eliminera slöseri och icke värdeskapande aktiviteter, vilket kan vara allt ifrån 

resursutnyttjande, lagerstorlekar, genomloppstider i produktion samt transportkostnader. 

 

När det kommer till den yttre effektiviteten handlar det om marknadernas värderingar om 

företagets prestationer. Vilket innebär hur väl företaget levererar i förhållande till 

kundernas efterfrågan och krav. Leveranstider, flexibilitet och leveransförmåga är de 

grundvariabler och exempel på vad som påverkar den yttre effektiviteten (Mattsson, 

2012). 

 

För ett företags totala effektivitet är både den inre och den yttre effektiviteten av 

betydelse och Heikkilä (2002) hävdar, för att skapa balsans ligger det stor vikt i att skapa 

förståelse kring olika situationer och behoven i de olika kundsegmenten. Mattsson (2012) 

understryker att de båda kan till viss utsträckning komplettera varandra, då det handlar 

om att göra rätt saker på rätt sätt. 
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3.2 Materialflöde och dess kritiska faktorer 

Vid all förflyttning av material krävs någon form av hantering, beroende på hanteringens 

utformning påverkas produktens kostnad och servicenivå. Ett ineffektivt och felmatchat 

arbetssätt kan resultera i plockfel och hanteringsskador vilket leder till längre ledtider och 

en högre leveransosäkerhet (Oskarsson et al., 2006). Att sträva mot att minska antalet 

hanteringar och tiden för varje hantering är centralt i ett försök att minska den totala 

hanteringskostnaden (Wilson, 1977). 

 Flödeskartläggning 3.2.1

Vid förändringsarbete i en verksamhet är det av betydelse att kartlägga den nuvarande 

situationen, detta för att skapa förståelse huruvida en alternativ lösning kommer leda till 

en förbättring eller ej (Oskarsson et al., 2006; Dicander-Alexandersson et al., 1998). 

 

Det är därför enligt Oskarsson et al. (2006) viktigt att kartlägga material- och 

informationsflöden. Detta för att klargöra hur många aktiviteter, lagerpunkter, alternativa 

flödesvägar eller personer- och avdelningar som flödet innefattar. En flödeskartläggning 

kan göras antingen mer eller mindre detaljerad. 

 

En detaljrik flödeskartläggning är oerhört tidskrävande, då tid är en begränsad resurs är 

det viktigt att fokusera insatserna där mest utdelning kan åstadkommas. För att undvika 

slöseri av resurser och tillgångar bör därför förfining av flöden successivt utföras kring 

delarna av störst intresse. Vad som anses vara av störst intresse avgörs av kostnad och 

tidsrelaterade aktiviteter. 

 Materialhantering 3.2.2

Materialhantering kan innebära en rad olika aktiviteter och kan förekomma inom många 

områden, Oskarsson et al. (2006) talar om materialhantering inom lager och terminaler 

medan Aized (2010) även talar om hantering inom produktion. Aktiviteter som benämns 

inom materialhantering är förflyttningar, hantering, kontroller och lagring, detta kan 

utföras manuellt, med hjälp av motoriserad utrustning eller gravitation. Vid all form av 

materialhantering måste storlek, vikt, utformning, staplingsmöjlighet samt övriga 

restriktioner t.ex. fabrikslayout, ytskikt och sträcka tas i beräkning (Aized, 2010). 
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Oskarsson et al. (2006) menar att hanteringsaktiviteterna som ingår i ett lager medför 

ytterligare extra aktiviteter, t.ex. godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, 

omlagring, plockning samt emballering. 

 

All hantering av material tillför en kostnad, särskilt extra hantering som uppstår vid 

behov av ompaketering till nya förpackningar eller till nya lastbärare som lämpar sig 

bättre till specifik utrustning. Denna typ av extrahantering är både tidkrävande samt 

kräver stora hanteringsutrymmen (Oskarsson et al., 2006). 

 

Aized (2010) benämner vikten av effektivt materialflöde och hur det möjliggör 

reducering av ledtider och produkter i arbete samtidigt som ett tillförlitligt och säkert 

flöde medför mindre slöseri i form av hanteringsskador och skrot. Ytterligare belyses 

vikten av att ta de mänskliga begränsningarna i åtanke vid utformning av 

hanteringsmomenten för att säkerställa hållbara och effektiva arbetsrutiner. Utrustning 

som minimerar repetitiva och utmattande rörelsemönster och som väl integrerar med 

operatörer förespråkas. 

 Flödesorientering 3.2.3

Till skillnad från funktionsorientering där styrning av en organisation sker ur egenskap av 

olika funktioner t.ex. marknadsföring, lager, forskning och utveckling, produktion etc. är 

flödesorienterade organisationer upprättade att drivas likt en kedja av material- eller 

produktflöden. Målsättningen med en flödesorienterad organisation är att processen 

strömmar i en kontinuerlig ström där det söks att åstadkomma: rätt produkt, på rätt plats, 

i rätt tid, till rätt kostnad. För att genomföra detta är målet att uppfylla detta i samtliga 

operationer över hela organisationen. Planering med utgångspunkten utifrån flödena och 

inte utifrån en enskild funktion (Transportforskningsinstitutet, 2002). Detta medför 

kortare genomloppstider vilket bidrar till att mindre kapital binds samt att styrningen blir 

enklare då materialflödet är lätt att överblicka (Oscarsson et al., 2006). 

 Placering och lokalisering 3.2.4

Materialplacering inom ett lager eller område är en viktig del för ett effektivt 

materialflöde, genom att placera produkter efter avvägda parametrar relevanta för 

produkterna som lagras kan ett effektivare plockflöde etableras. Parametrar av intresse 

kan vara uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym och artikelvikt (Oskarsson et al., 

2006). 
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Uttagsfrekvens syftar till hur ofta en artikel plockas för hantering, det är viktigt att placera 

dessa produkter lättåtkomligt i förhållande till in och uttagningszonen för att öka 

plockeffektiviteten. Ofta står en liten mängd av de totala produkterna för en stor mängd 

av de totala uttagen, den så kallade 80/20- eller Pareto-principen som innebär att 80 % av 

intäkterna kommer från 20 % av produkterna. Detta är en generaliserad fingervisning och 

inte siffror som är exakt applicerbara i alla miljöer (Oskarsson et al., 2006). 

 

Uttagskvantitet syftar till mängden material, även en lågfrekvent produkt kan vara 

tidskrävande om hanteringen begränsas av skrymmande vikt och antalet förflyttningar 

som krävs. Med artikelvolym och vikt avgörs lämpligheten för olika former av lagring, det 

avgör möjligheten att lagra den i pallställ eller om materialet är tvunget att placeras på 

annan plats (Oskarsson et al., 2006). Andra klassifikationer t.ex. lyftbegränsningar eller 

fuktkänslighet kan begränsa möjligheterna till placering ytterligare. 

 

Genom att placera frekventa produkter i närhet av varandra ökar risken för köbildning vid 

plockning. Detta är emellertid inte fallet i små system med endast en plockare eller i 

större system med fler plockare fördelade över separata zoner (Jarvis och McDowell, 

1991). 

 Ledtid 3.2.5

Arbetskraft, kapital och tid är exempel på kritiska resurser i dagens konkurrenskraftiga 

marknad. Just-in-time (JIT), Total Quality Management (TQM) är exempel på filosofier 

som har insett vikten av tidsplanering (Ben-Daya och Raouf, 1994; Tersine och 

Hummingbird, 1995). Tidigare har stor fokus kretsat kring leveranstid och 

resursutnyttjande, Bartezzaghi et al., (1994) hävdar att allt mer fokus kommer att kretsa 

kring ledtid. 

 

Hantering av tid, speciellt ledtid är en metod att åstadkomma konkurrenskraft och ska 

betraktas på samma sätt som hantering av kvalitet, kostnad, innovation och produktivitet. 

För att skapa kontroll över ledtid är det viktigt att analysera och skapa förståelse över 

nuläget, hur informations och materialflöden ser ut i dagsläget (Tersine och 

Hummingbird, 1995).  

 

Olhager (2000) menar att ledtid är ett begrepp som kan ha olika innebörd beroende på 

sammanhang. Generellt syftar ledtid till den tid som uppstår från behovsinitiering till dess 

att ordern uppfyllts och mottagits (Oskarsson et al., 2006; Lumsden, 2006; Olhager, 

2000).  
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På grund av bristande schemaläggning av aktiviteter, ineffektiva arbetsflöden eller 

kassering av produkter till följd av oacceptabel kvalitet uppstår ett slöseri av tid. Tid som 

konkurrenskraft syftar till förmågan att leverera produkter eller tjänster snabbare och 

träffsäkrare än sina konkurrenter (Tersine och Hummingbird, 1995). 

 

Genom att reducera ledtid hävdar Ben-Daya och Raouf (1994) att kundservice och 

lyhördheten kring ändringar i produktionsscheman kan förbättras samt att säkerhetslager 

kan reduceras.  Tersine och Hummingbird (1995) betonar att målet med reducering av 

ledtid är inte endast minskning av den totala ledtiden utan också att öka hastigheten på 

genomströmningen. Tersine och Hummingbird (1995) menar att fokus kring reducering 

av ledtid har till stor del kretsat kring produktion och operationer och att det är nyligen 

företag har insett vilken vikt ledtids reducering har för försörjnings- och efterfrågesidan. 

 

Eliminering av förseningar och förbättringar av produktflöden kräver specifika 

egenskaper, färdigheter, kapitalinvesteringar och förändringar i beteenden (Tersine och 

Hummingbird, 1995). Ben-Daya och Raouf (1994) framhäver att strävan efter reducerade 

ledtider i sin tur kan leda till extra kostnader, härstammande från administrativa 

kostnader, transportkostnader samt kostnaden för expressleveranser från leverantörer. 

 

Arbetet med ledtidsreducering är något som ständigt kommer att strävas efter. Syftet är 

att svara på kundernas krav på ett så effektivt sätt som möjligt samt hantering av 

flaskhalsar och processer för att tillåta snabba förbättringar. Genom tillämpning av 

ledtidreduceringsstrategier kan företag uppnå konkurrensfördelar (Tersine och 

Hummingbird, 1995).  
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Ställtid 

Olhager (2000) och Lumsden (2006) menar att ställtid innebär den tid då en maskin eller 

annan operationsutrustning inte kan användas och är stillastående på grund av 

förberedelser för tillverkning av annan produkt oavsett partistorlek. Definition av 

begreppet enligt Olhager (2000, s. 90) lyder: 

  

”Tiden från den sista korrekta enheten i ett parti till den första korrekta enheten i nästa 

parti”.  

 

Betydelsen av att öka företags prestanda har att göra med dagens konkurrerande marknad. 

För att utvärdera prestandan och förbättringarna måste dessa utvärderas genom relevanta 

faktorer för produktion. En av dessa faktorer är ställtid och där ställtid är en följd av flera 

resurskrav kring en operation (Kim och Bobrowski, 1994). 

 

I och med att produktionsutrustning inte kan användas under omställningstiden, blir 

ställtiden av denna anledning kapacitetsslukande. Ställtiderna kan variera kraftigt och det 

finns ingen normaltid för hur lång tid det skall ta, utan den kan variera beroende på 

produkt eller process. I de processer med full belastning blir ställtiden då kostsam i och 

med att extra omställning minskar den produktiva tiden (Olhager, 2000). Olhager (2000); 

Kim och Bobrowski (1994) menar att reducering av ställtiderna är en viktig uppgift för att 

öka den tillgängliga kapaciteten och flexibiliteten i produktion. 
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3.3 Supply chain management 

En försörjningskedja består av flera aktörer och då företag idag inte kan konkurrera på ett 

effektivt sätt genom att isolera sig från leverantörer och övriga aktörer i 

försörjningskedjan har därför intresset kring Supply chain management (SCM) ökat 

(Lummus, 1999).  

 

Christopher (2011) poängterar att logistik är ett ramverk för att planera och orientera en 

gemensam plan kring flödet av produkter och information genom verksamheten. SCM är 

uppbyggt runt detta ramverk och strävar efter att uppnå samordning mellan de övriga 

parter, såsom leverantörer, kunder och organisationen i sig. SCM har till syfte att 

samordna det komplexa nätverket av relationer som organisationer upprätthåller för att 

införskaffa, tillverka och leverera produkter eller tjänster. En definition av SCM enligt 

Christopher (2011, s. 3) lyder:  

 

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customers in order to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a 

whole” 

 

Ett av många mål med SCM är att minska eller eliminera onödiga buffertar och 

säkerhetslager som kan uppstå mellan enheterna i organisationen genom att dela med sig 

av information kring efterfrågan och aktuell lagernivå (Christopher, 2011).  Stock et al. 

(2010) refererar till Frankel et al. (2008) samt Mentzer et al. (2008) som menar att det 

huvudsakliga syftet med SCM är att optimera kundtillfredsställelsen och integrera en 

mängd olika funktioner och processer inom och mellan organisationer.  

3.4 Lean 

Lean är ett välkänt begrepp och har sitt ursprung i den amerikanska akademiska världen, 

inspirerad av den japanska bilindustrin med Toyota Production System (TPS) som en stor 

förebild. Dess grundfilosofi mynnar ut i att minimera all form av slöseri för att skapa 

värde för sina kunder. Allt som inte bidrar till att skapa värde för nuvarande och framtida 

kunder anses som slöseri och bör elimineras. Lean strävar mot ett kontinuerligt 

värdeflöde med rätt material på rätt plats i rätt tid (Just-in-time). Alla processer 

sammanstrålar för att producera produkter eller tjänster efter kundernas specifika behov 

(Bergman och Klefsjö, 2007). 
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 Eliminera slöseri 3.4.1

Genom att analysera och närvara i processen kan den kartläggas och värdeskapande och 

icke värdeskapande processer identifieras. I såväl Lean och TPS talas det vanligtvis om 

sju typer av slöseri (Liker, 2004; Bhasin och Burcher, 2006; Bergman och Klefsjö, 2007; 

Karlsson och Åhlström, 1996): 

 

 Överproduktion, produkter utan köpare skapar inget värde. 

 Väntan, maskiner och operatörer som väntar på material, information m.m. 

skapar inget värde. 

 Transporter, långa och onödiga transporter skapar inget värde, ett flöde med 

minimalt antal förflyttningar och avstånd är att föredra. 

 Felaktiga processer, en process som skapar felaktiga eller defekta produkter 

bidrar till mer slöseri. 

 Lager, material i väntan skapar inget värde. 

 Onödiga förflyttningar, operatörerna förflyttar sig i onödan i sökandet av 

utrustning, information, material m.m. skapar inget värde. 

 Defekter, produkten kräver omarbetning eller kassering skapar inget värdet. 

 

Liker (2004) menar att ytterligare en källa till slöseri bör tas med: 

 

 Personalens potential förbises, idéer, färdigheter, potential, förslag från de 

anställda går förlorade. 

 

Genom att reducera slöseri skapas snabbare och effektivare flöden, bättre utrustade att 

svara på kundönskemål och omställningar i marknadsefterfrågan. Lägre lagernivåer 

bidrar till lägre kapitalbindning och brister i processerna uppenbarar sig när buffertar som 

tidigare jämnade ut obalans i flödet blir eliminerade (Karlsson och Åhlström, 1996; 

Åhlström, 1998; Liker, 2004).  

 

Lager och mellanlager är något Karlsson och Åhlström (1996) och Åhlström (1998) 

benämner som en av de största källorna till slöseri, att lagra produkter tillför inget värde. 

De poängterar vikten av att inte eliminera lagernivåer utan vidare eftertanke utan att 

istället fokusera på källan till problemet och varför lagret finns. Liker (2004) benämner 

några risker med stora lager av råmaterial och produkter i arbete; längre ledtider, högre 

transport och lagerhållningskostnader samt större risk för skadat gods. 
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Onödiga och långa transporter bidrar till längre ledtider, en strävan efter att minimera 

transporttid är bra, dock är att eliminera transporter helt att föredra. Detta kan vara 

möjligt genom att t.ex. gruppera produktionsenheterna i sekventiell följd där materialet 

flödar i en kontinuerlig ström (Karlsson och Åhlström, 1996). 

3.5 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik, 3PL innebär en outsourcing av logistiska aktiviteter, t.ex. transport 

eller/och lagerhållning till externa aktörer (Olhager, 2000; Oskarsson et al., 2006; Skjoett-

Larsen, 2000). Beslut baseras oftast på huruvida logistiktjänsten ska tillhandahållas själv 

eller att köpa in från en tredjepart, tidigare har det billigaste alternativet som uppfyller de 

förutbestämda servicekraven prioriterats (Skjoett-Larsen, 2000).  

 

Tidigare fokus låg på att reducera kostnad och frigöra kapital till alternativa syften, 

informationsutbytet mellan aktörerna har varit till minimal utsträckning och de har haft 

ett samarbete som kan uttryckas som armslängd. Detta fokus har skiftat och gått över till 

ett mer strategiskt samarbete med tillit. Samarbete mellan de olika aktörerna har kommit 

att bli mer långsiktiga, ömsesidigt bindande och ofta kombinerat med förändringar i både 

organisation och i informationssystem.  Detta för att öka flexibilitet och service gentemot 

kunderna samt för att öka marknarstäckning. Det är detta samarbete som kallas 

tredjepartslogistik, 3PL (Skjoett-Larsen, 2000). 

  

Tian et al. (2008) och Selviaridis och Spring (2007) menar att företag söker efter 

möjligheter att fokusera deras kärnkompetens genom att outsourca deras logistik 

aktiviteter till tredjepartsföretag i strävan efter att uppnå hög konkurrenskraft och 

logistiska kostnadsbesparingar.  Min och Joo (2009) poängterar att tredjepartsleverantörer 

kan bidra till efficiency och effectiveness i ett företags logistikverksamhet vilket i sin tur 

bidrar till bättre kontroll över kostnader, användning av resurser och strävan efter högre 

kundservice. Lumsden (2006) framhäver att en tredjepartsaktör kan användas för att styra 

och hantera en komplex logistikverksamhet, ofta består samarbetet av ett nära och 

långsiktig samverkan.  
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3.6 Säkerhet 

I tillverkningsindustrin finns ett växande fokus kring förbättrad produktivitet, säkerhet 

och kvalitet (Shikdar och Al-Araimi, 2001). Att tillhandahålla säkerheten kring 

arbetsplatsen skapar inte endast värde för arbetstagarnas hälsa utan även för 

verksamhetens ekonomiska och finansiella prestanda, produktivitet kring anläggningarna 

samt för kvaliteten och kontinuitet i produktion (Dağdeviren och Yüksel, 2008). 

 

Shikdar och Al-Araimi (2001) menar att tillverkningsindustrin är en komplex verksamhet 

beroende av maskin, människa och omgivning. För ökad produktivitet och effektivitet av 

denna verksamhet krävs optimal funktion av alla dess delar.  Det är därför enligt Sawacha 

et al. (1999) viktigt med säkerhet på arbetsplatsen och poängterar att även säkerhet i sig 

är ett komplext koncept.  

 

Olyckor på arbetsplatser kan orsakas av flera olika faktorer och kan vara allt ifrån 

bristande kunskap, utbildning, tillsyn eller brist på tillgång till korrekt och säker 

utrustning. Även faktorer som bristande uppmärksamhet, vårdslöshet, felaktig bedömning 

eller rent utav slarv kan ge upphov till olyckor och skador på arbetsplatser (Sawacha et 

al., 1999). Osäkerhet och skador på arbetsplatsen leder i sin tur till försämrade 

arbetsinsatser, produktivitet, produktkvalitet och ökade kostnader (Shikdar och Al-

Araimi, 2001).  

 

Dağdeviren och Yüksel (2008) påpekar att det är ledningens ansvar att skydda 

organisationen eller arbetsplatsen från de risker och osäkerheter som kan uppstå. De 

hävdar även att det borde vara en grundläggande uppgift att genom bestämmelser kring 

säkerhet samt aktivt arbete med säkerhetsstrategier sträva efter ökad trygghet.   
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3.7 Utrustning och termer 

I denna del kommer förklaring ges kring utrustning och termer som förekommer i 

rapporten. 

 Lastbärare 3.7.1

I och med att en ökad andel av världens transporter färdas långa avstånd, medför att 

omlastningar ofta måste ske mellan olika transportsätt. Det är därför viktigt att skapa 

möjlighet för effektiva omlastningar samt skapa flöden där gods lastas i lämpliga 

lastbärare av samma typ för att underlätta hanteringen (Lumsden, 2006). 

 

Lastbärarens utformning kan variera beroende på godsets storlek, vikt, typ, eller 

ekonomiska orderkvantitet och kan vara allt ifrån en plastlåda, box till en container eller 

liknande (Olhager, 2000). De olika typerna måste uppfylla ett antal specifika krav och 

som de flesta lastbärare är dess uppgift att hålla samman godset. Det ligger även stor vikt 

i att lastbäraren är bärande då produkten inuti inte skall belastas av annat gods eller 

liknande. Med andra ord, lastbärarens uppgift är att säkra och skydda produkterna från 

eventuella skador (Lumsden, 2006). 

 

Vid en effektiv hantering av gods är det viktigt att enhetslasterna är av samma typ och 

slag. Om alla lastenheter består av olika utseende och typ skulle detta kräva extra 

hantering och utrustning i de olika stegen i försörjningskedjan. Detta blir då kostsamt 

eftersom utrustningen inte utnyttjas till något större utsträckning och bidrar därför till en 

försämrad hanteringsekonomi (Lumsden, 2006). 

 

Det är av denna anledning Lumsden (2006) poängterar vikten av standardiserat utseende 

och utformning av lastbärare.  Oskarsson et al., (2006) menar genom att standardisera och 

begränsa antalet lastbärare kan en del kostnader kring materialhanteringen undvikas.  

 

Containern 

Containern fick sitt första genomslag på 1960-talet då en standardiserad containerstorlek 

arbetades fram, denna tillät en effektivare hantering i hamnar med stapling av identiska 

lastbärare (Notteboom, 2011). Under mitten av 1990-talet accelererade användandet av 

containerfrakt explosionsartat, den globala handeln uppgick till 28,7 miljoner TEU 1990 

vilket kan jämföras med 151 miljoner TEU 2011 (UNCTAD, 2012).  
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Allt eftersom den globala handeln ökat har mer press lagts på effektivare flöden på land 

och i terminaler för att hantera denna ökning av containertransporter och dess inverkan på 

väg- och järnvägstransporter (Notteboom och Rodrigue, 2008). 

 

Lastpallen 

Vanligtvis byggs laster upp till en enhetslast på t.ex. en lastpall, i och med detta 

möjliggörs det att godset hanteras med gaffeltruck. Syftet med lastpallen är att bilda en 

enhetlig och lätthantering last som sedan kan hanteras maskinellt. Lastpallar kommer i 

många olika utförande vanligtvis tillverkade av trä men förekommer även i plast och 

metall. Pallarna kan förses med kragar för gods som inte kan staplas eller är oformligt 

(Lumsden, 2006). 

 

Större delen av Europa har enats om en gemensam pallstorlek, europapallen. Denna 

lastpall bygger på moduler med måttet 600x400mm, standardpallen har måtten 

1200x800mm. Som ett resultat av detta utformas de flesta förpackningar för att enkelt 

kunna lastas och transporteras vidare på europapall (Lumsden, 2006). 

 

Containertyper 

Majoriteten av alla containrar som används har sina yttermått, viktbestämmelser och 

lyftanordningar reglerade enligt ISO-standard. Detta för att garantera att de obehindrat 

kan skiftas mellan olika transportmedel, t.ex. lastbil, tåg eller fartyg. Höjden är beslutad 

till 8 fot (2438mm), längden varier från 5 till 40 fot (1460mm till 12192mm). 

Bruttovikten är begränsad till 30400kg respektive 20320kg för 40 och 20 fot containers 

(Lumsden, 2006).  

 

Utöver dessa mått finns det även godkända containrar med höjd på 8,5 fot, 2590mm. 

Längder på 45, 49 och 53 fot förekommer, dessa behåller oftast fästpunkterna vid 40 fot 

avstånd för att kunna användas med befintlig utrustning och transportmedel. Ett flertal 

varianter av containern har utvecklats för att passa olika godstyper, se tabell 1. Oftast 

finns containermodellerna i flertalet längdvarianter likt standardcontainern, vanligast är 

dock 20 och 40 fot (Lumsden, 2006). 
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Typ Användningsområde 

Standardcontainer All typ av torrt gods. 

Kyl-/värmecontainer Temperaturkänsliga produkter. 

Ventilerad Till produkter som avger värme eller fukt, motverkar 

fuktskador under transport. 

Open-top För produkter med överskridande höjd. Eller last som är för 

tung att lasta med vanlig truck från sidan och kräver att bli 

hanterad från ovan. Taket består av kraftig vinyl. 

Hard-top Liknande funktion som open-top fast har ett tak av plåt, taket 

kan lyftas av med hjälp av truck eller kran. 

Open side För last som kräver lastning från sidan eller extra ventilering.  

Flat rack (öppna sidor 

och kollapsbara ändar) 

Saknar väggar, för extra brett gods. 

Plattform (endast 

bottenplattan) 

Tungt eller överdimensionerat gods som icke får plats i andra 

containertyper. 

Tank Vätskor eller gaser. 

Bulk Bulkgods 

Tabell 1: Containertyper 

 Hanteringsutrustning 3.7.2

Hanteringsutrustning som är aktuella för materialflöden och förekommer i denna studie. 

 

Loadplate 

Loadplate är ett hjälpmedel för att lasta containrar, lastbilar eller trailers med material 

som vanligtvis är svårt att lasta, lätt skadas eller som kräver speciella containerlösningar 

t.ex. open-top eller flat rack.  

 

Lasten förbereds på Loadplaten som består av en platta kopplad till en motor, när lasten 

är redo skjuts den in som ett stycke i containern. En stopp förs ner som håller lasten på 

plats, plattan dras sedan ut och lämnar lasten intakt inuti containern. Alla 

lastförberedelser sker därigenom utanför containern och eliminerar behovet för personal 

att vistas i en container under lastningen som annars kan krävas, se figur 1. 
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Figur 1: Loadplate med de olika delarna markerade (www.loadplate.com). 

Lasten kan även lastas ur i ett stycke med hjälp av standardutrustning förutsatt att lasten 

är förberedd med slingning d.v.s. en laststropp dragen runt hela lasten som sedan kopplas 

till en vinsch eller liknande, se figur 2. Andra möjligheter är att containern är förberedd 

med LoadStrip, ett antal stroppar som placeras mellan LoadPlaten och lasten för att 

möjliggöra urlastning med motvitkstruckar, traktorer, vinsch eller liknande 

(www.loadplate.com, 2013-05-02). 

 

 

Figur 2: T.v. lasten förberedd med slingning, t.h. lasten lastsäkrad i container (bild från Sandvik). 
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Truckar 

De första truckarna var från början endast avsedda att hantera enhetslaster, så kallade 

gaffeltruckar. Allt eftersom har mer och mer specialiserade truckar utvecklas för att 

hantera en specifik last t.ex. containrar, trailrar m.m. Ett ytterligare exempel är när 

terminalernas uppgifter utvidgas till lagerhållning och sortering har ett bredare behov av 

truckar uppkommit för att efterlikna hanteringen hos tillverkande företag, däribland 

smalgående truckar för hantering av material i trånga lagergångar (Lumsden, 2006). 

 

Fasta transportörer 

Eftersom laster ofta endast ska flyttas en kortare sträcka från ett förutbestämt 

ankomstplats till en fast slutdestination har fasta transportörsystem blivit vanliga för att 

minska personalbehovet, t.ex. automatiserade lager eller transportband. Även självgående 

transportörer har blivit allt vanligare, så kallade förarlösa fordon (Lumsden, 2006). 

 

Traverskran 

Traverskran, även kallad travers är en kran uppbyggd av två eller flera horisontella balkar 

vilandes på två parallella löpbanor, detta medför fria golvytor i byggnaden. Traversens 

rörelse är begränsad till längden och bredden på byggnaden dessa löpbanor är installerade 

i. Användningsområdena för dessa kranar är bland annat hantering av tunga, långa och 

skrymmande gods eller/och lagerverksamhet då det går att utnyttja kranen till att lasta och 

lossa lastbilar parkerade i serviceområdet för kranen. 

 

Traverskranens begränsningar är att den kräver förstärkta byggstommar för att hantera 

den extra vikten som utrustningen medför. Risker för köbildningar och väntetid är stor då 

servicegraden är begränsad till antalet kranar. Traverslösningen begränsar även 

volymutnyttjande jämfört med truckanvändning (Transportforskningsinstitutet, 2002). 

 

 Free Trade Zones 3.7.3

Free Trade Zones (FTC) eller Export Processing Zone (EPZ) som de även kallas, är 

designerade inhängande områden där en fri handel utan krav på införtullning eller 

skattning av produkter krävs. Dessa zoner har som mål att främja utländska företags vilja 

att etablera sig och på så sätt injicera regionen med såväl direkta finansiella medel, 

jobbtillfällen och även teknologiutbyte. Områdena har i många fall även en högre 

standard än övriga värdlandet gällande infrastruktur och kommunikationsmöjligheter 

(Warr, 1989). 
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4 Modell för analys och effektivisering av interna 

materialflöden 

En modell för analys och effektivisering av interna materialflöden har arbetats fram 

utifrån den teoretiska referensramen. Begreppen som behandlas i denna modell har 

genom litteraturstudien benämnts som de kritiska faktorerna kring effektivitet och 

materialflöden.  

 

Heikkilä (2002) och Christopher (2011) menar att företags största utmaning idag är att 

vara effektiv och samtidigt bidra till hög effektivitet genom hela flödet. Effektivitet kan 

uppnås genom eliminering av slöseri och icke värdeskapande aktiviteter, detta leder i sin 

tur till ökad konkurrenskraft (Mattsson, 2012; Åhlström, 1998; Liker, 2004; Karlsson och 

Åhlström, 1996). 

 

Slöseri kan kategoriseras i sju olika punkter i arbetet mot att minimera andelen icke 

värdeskapande aktiviteter, dessa är: överproduktion, väntan, transporter, felaktiga 

processer, lager, onödiga förflyttningar och defekter (Liker, 2004; Bhasin och Burcher, 

2006; Bergman och Klefsjö, 2007; Karlsson och Åhlström, 1996; Åhlström, 1998). Liker 

(2004) talar även om att personalens potential förbises som den åttonde punkten. 

 

För effektivisering av flöden är det viktigt att kartlägga den nuvarande situationen, hur 

dess material- och informationsflöden ser ut. Detta för att skapa ökad insikt huruvida en 

alternativ lösning kommer leda till förbättring eller inte. Genom kartläggning av flöden 

kan ökad förståelse skapas över vilka aktiviteter, lagerpunkter, alternativa flödesvägar 

eller hur många personer- och avdelningar flödet innefattar (Oskarsson et al., 2006). 

 

Som nämnt ovan är kartläggning, effektivitet och slöserieliminering centrala begrepp som 

bör ligga till grunden och följa med genom hela analysen. Utifrån en kartläggning av den 

nuvarande situationen kommer materialflödet analyseras för att identifiera slöseri och 

möjliggöra en effektivisering av interna materialflöden kring produktionsenheter. 

Kategorierna som modellen och analysen fokuserar kring är hantering, utrustning och 

lastbärare, säkerhet och granskning av försörjningskedjan, se figur 3.  
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Figur 3: Analysmodellen. 

4.1 Flödesorientering 

Materialhantering innefattar all form av hantering av gods, förflyttningar, kontroller, 

godsmottagning, ankomstkontroller, inlagring, paketering med mera (Aized, 2010).  

Oskarsson et al., (2006) talar om att hantering av material är kostsamt och tidskrävande, 

särskilt extrahantering som följer av t.ex. omlastning, omplockning, ompaketering eller 

extra förflyttningar, dessa processer bör minimeras för att skapa effektivare flöden.  

 

Flödesorienterad organisation syftar till att processer strömmar i en kontinuerlig ström 

där det söks att åstadkomma: rätt produkt, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. 

Målet är att uppfylla detta i samtliga operationer över hela organisationen där planering 

sker med utgångspunkt från flödena och inte utifrån en enskild funktion 

(Transportforskningsinstitutet, 2002). På så sätt kan kortare genomloppstider uppnås samt 

enklare styrning av materialflöden (Oscarsson et al., 2006; Olhager, 2000). 

 

 



 28 

Ledtid 

Ledtid syftar till den tid som uppstår mellan initierat behov och beställning från kund, till 

dess ordern levererats och finns till kundens förfogande (Olhager, 2000; Oskarsson et al., 

2006; Lumsden, 2006). Brister i schemaläggning, ineffektiva arbetsflöden, defekter, 

kvalitetsbrister eller maskinhaveri leder till slöseri av tid. Genom att leverera snabbare 

och träffsäkrare än konkurrenten kan tid utnyttjas som en konkurrensfördel (Tersine och 

Hummingbird, 1995). 

 

Genom ledtidsreduktion kan en minskning av säkerhetslager uppnås, kundservice och 

lyhördhet till ändringar i efterfrågan förbättras (Ben-Daya och Raouf, 1994). Tersine och 

Hummingbird (1995) poängterar vikten av att reducera ledtiderna och hur detta kan bidra 

till en ökad genomströmning i hela flödet. De belyser vikten av ledtid som ett centralt 

begrepp för att åstadkomma högre konkurrenskraft och vikten av att skapa förståelse över 

hur information- och materialflöden ser ut i dagsläget för att kunna förbättra processen. 

 

Placering och lokalisering 

Genom en aktiv och genomtänkt placering och lokalisering inom såväl lager som i det 

övergripande arbetsflödet kan effektivare plocksystem och flöden uppnås (Oskarsson et 

al., 2006). Karlsson och Åhlström (1996) talar om att utforma sin verksamhet med 

avseende att minska avstånden och behoven av transporter bidrar det till lägre ledtider, 

målet är ett flöde där materialet flödar i en kontinuerlig ström. 

 

Lager och mellanlager 

En av de största orsakerna till slöseri enligt Karlsson och Åhlström (1996) och Åhlström 

(1998) är lager och mellanlager och bör därför vara en av fokuspunkterna i arbetet för att 

effektivisera organisationer. Lager och mellanlager döljer brister och problem genom att 

jämna ut osäkerheter i materialflödet, resultatet av att minska buffertar och mellanlager är 

att problem synliggörs och kan åtgärdas istället för att ignoreras.  
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4.2 Säkerhet 

Tillverkningsindustrin enligt Shikdar och Al-Araimi (2001) är en komplex verksamhet 

som är beroende av såväl maskin, människa och omgivningen där produktivitet och 

effektivitet är viktiga faktorer. För detta krävs det optimal funktion av alla delar i 

verksamheten och som Sawacha et al., (1999) poängterar är säkerhet en viktig del som 

bör tas i beaktande. 

  

Personalsäkerhet 

Enligt Sawacha et al., (1999) kan olyckor på arbetsplatser orsakas av flera olika faktorer, 

alltifrån okunskap, brist på utbildning till bristande uppmärksamhet. Dağdeviren och 

Yüksel (2008) hävdar att genom felaktigt beteende orsakas förlust av arbetskraft och 

material vilket sedan kan leda till en tillfällig eller permanent defekt på arbetsplatsen. 

 

Genom aktivt arbete kring säkerhet på arbetsplatser och inom organisationen kan värde 

skapas för arbetstagarens hälsa såväl som för verksamhetens ekonomiska och finansiella 

prestanda För att uppnå detta är det viktigt med bestämmelser kring säkerhet och ett 

aktivt arbete kring säkerhetsstrategier (Dağdeviren och Yüksel, 2008). 

 

Godssäkerhet 

Sawacha et al., (1999) belyser att skador av material såväl som personal orsakas av 

bristande kunskap, utbildning, uppmärksamhet eller rent av vårdslöshet. Denna typ av 

osäkerhet leder till försämrade arbetsinsatser, produktivitet och kvalitet på produkter 

vilket i sin tur leder till ökade kostnader.  

 

Oskarsson et al., (2006) menar att ett ineffektivt och felmatchat arbetssätt kan resultera i 

plockfel och hanteringsskador av material. Azied (2010) påpekar att skydd av material 

kan vara allt ifrån god emballering, till skydd mot stöld samt åtgärder och restriktioner 

kring hantering av material. Restriktioner och instruktioner kan motverka slöseri, 

förlängda ledtider, brott, förluster, med andra ord materialskador som bidrar till en högre 

risk för kundmissnöjdhet.  
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4.3 Hanteringsutrustning och lastbärare 

Felmatchning mellan gods och utrustning kan resultera hanteringsskador som kräver 

omarbetning och kassationer i sin tur vilket leder till längre ledtider och en högre 

leveransosäkerhet (Oskarsson et al., 2006). Aized (2010) poängterar vikten av att använda 

sig av standardiserade arbetssätt och utrustning, däremot får det inte vara på bekostnad av 

funktionalitet, flexibilitet, modularitet eller framtida behov. Utöver detta benämns vikten 

av att ta med de mänskliga begränsningarna i beslutfattande och utformning av 

arbetsrutiner för att forma hållbara och effektiva processer. Utrustning som minimerar 

repetitiva och utmattande rörelser och samtidigt integrerar den mänskliga insatsen 

förespråkas. 

 

Lastbärare 

För att underlätta hantering och minska behovet av specialiserad hanteringsutrustning 

används lastbärare, dessa möjliggör omlastning mellan olika transportmedel. Kriterierna 

för en lastbärare varierar beroende på användningsområde, enligt Lumsden (2006) är 

lastbärarens uppgift att skydda och hålla samman godset från yttre påverkan. Enhetslaster 

av samma typ bidrar till en effektivare hantering till en lägre hanteringskostnad 

(Oskarsson et al., 2006). 

4.4 Granskning av försörjningskedjan 

För att företag på ett effektivt sätt skall kunna konkurrera krävs det ett nära samarbete 

med såväl leverantörer och övriga aktörer i försörjningskedjan. Detta för att företag inte 

agerar isolerat, utan att flera aktörer tillsammans utgör den totala försörjningskedjan 

(Lummus, 1999). 

 

För samordning av alla dessa aktörer har begreppet SCM uppstått och Christopher (2011) 

menar att SCM har till syfte att samordna det komplexa nätverket av relationer som 

organisationer upprätthåller för att införskaffa tillverka och leverera produkter eller 

tjänster.  

 

Outsourcing av logistiska aktiviteter eller tjänster till externa aktörer (t.ex. 3PL) är inte 

något nytt fenomen och något många företag gör i syfte att reducera kostnader och frigöra 

kapital. Fokus har under senare år skriftat och övergått enligt Skjoett-Larsen (1999) till ett 

mer strategiskt samarbete med mer tillit och menar att de har kommit att bli mer 

långsiktiga och ömsesidiga. 
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Skjoett-Larsen (1999) påpekar att detta ökar flexibiliteten och servicen gentemot 

kunderna och på samma gång ökar marknadstäckningen. Tian et al., (2008); Selviaridis 

och Spring (2007) hävdar då att kärnkompetens kan prioriteras och att högre 

konkurrenskraft kan uppnås.  

 

För att detta skall fungera krävs ett nära och långsiktigt samarbete mellan de olika 

aktörerna i försörjningskedjan (Lumsden, 2006). Genom att t.ex. dela med sig av 

information kring efterfrågan och aktuella lagernivåer mellan alla aktörer i 

försörjningskedjan kan buffertar och säkerhetslager minskas eller elimineras helt 

(Christopher, 2011). Genom reducering av lagernivåer som är den största källan till 

slöseri kan reducering av ledtider, färre transporter, lägre lagerhållningskostnader samt 

minskade godsskador åstadkommas. Brister i processerna och obalans i flöden kan vid 

lägre lagernivåer synliggöras, vilket leder till snabbare och effektivare flöden samt ökad 

service gentemot kunderna (Karlsson och Åhlström, 1996; Liker, 2004).  

 

Stock et al., (2010) menar att optimal kundtillfredsställelse och integration mellan olika 

funktioner och processer inom och mellan organisationer är det huvudsakliga syftet vid 

hantering av försörjningskedjor och borde ligga företag i fokus. 
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5 Empiri 

I kapitel 5 beskrivs den nuvarande situationen och flödena kring Sandviks industriområde 

i Zhenjiang. Materialet grundar sig huvudsakligen på genomförda observationer och 

intervjuer. 

5.1 Företagsbeskrivning 

Sandvik grundades 1862 och är idag ett högteknologiskt verkstadsföretag med 49000 

anställda, verksamhet i 60 länder och representanter i över 130 länder världen över. 

Sandvik-koncernen bedriver sin verksamhet fördelat över de fem olika affärsområden: 

Mining, Machining Solutions, Materials Technology, Construction och Venture vilket 

gemensamt omsätter omkring 99 miljarder kronor, se figur 4. 

 

 

Figur 4: Beskrivning av Sandvik-koncernen (www.sandvik.se).  

 

Sandvik är en drivande källa till utvecklingen inom dess affärsområden och investerar i 

dagsläget cirka 3 miljarder kronor i forskning och utveckling. Sandvik prisades bland 

annat för sin innovationsförmåga 2013 utav Thomson Reuters för att vara ett av världens 

hundra mest innovativa företag (Thomson Reuters, 2013). 

 

SMT Logistics är en organisation under Materials Technology vilket tillhandahåller 

globala logistiklösningar med fokus på säkerhet, värdeskapande kundrelationer, kostnader 

och sysselsatt kapital. Deras vision är globalt optimerade logistiktjänster med fokus på 

samtliga intressenter. SMT Logistics delar i sin tur upp verksamheten i fyra områden, 

Americas, APAC (Asia & Pacific), EMEA (Europe, Middle East & Africa) samt 

Sandviken. 
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5.2 Materialflödet i Zhenjiang  

Materialflödet i denna studie begränsas till flödet materialet färdas genom från hamnen 

till EPZ och vidare till Sandvik, ingen större vikt läggs vid hantering inom hamnen eller 

det detaljerade flödet inom produktion. 

 

Sandvik SMT:s rörverk i Zhenjiang tillverkar värmeväxling-, intrument- och hydraulikrör 

genom kallvalsning. Råmaterialet består av ämnesrör vilket importeras via container, 

huvudsakligen från Indien och i vissa fall även specialstål från Sverige. Fabriken är 

lokaliserad i närheten av hamnen och även sin 3PL-partner, se figur 5. 

 

Figur 5: Satellitbild med hamn (röd), 3PL (grön) samt Sandvik (blå) belysta. 

Importen av ämnesrör som ämnas för förädling i Sandviks rörverk involverar dessa tre 

aktörer och hanteringsprocessen är både komplicerad och tidskrävande, se figur 5. 

Hamnen används av uppenbara anledningar då den är absolut närmaste hamnen i 

förhållande till Sandviks anläggning och kan på så sätt bidra till att hålla 

transportkostnaderna till ett minimum.  

 

3PL-lösningen Sandvik använder sig av har sin verksamhet inom en så kallad EPZ, den 

används i huvudsak av två anledningar, den första är de finansiella fördelarna med att 

undkomma krav på att betala införandeskatt och tullavgifter. Den dagen materialet tas ut 
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för produktion med ett uppsåt för försäljning inom Kina eller lagerläggning som färdiga 

produkter betalas skatt och tullavgifter. Ska slutprodukterna emellertid gå till export 

betalas inte dessa avgifter över huvud taget vilket är en stor kostnadsbesparing. 

Den andra anledningen är att dess lokaler används för att lagerföra ett stort antal 

ämnesrör, cirka 400 ton i dagsläget. Buntarna som lagras är cirka 12 meter långa med en 

vikt på upp till 2 ton. Denna mängd material finns det ingen möjlighet att ta emot och 

lagra på Sandviks område p.g.a. begränsade urlastningsmöjligheter och lagerplatser.  

 

 

Figur 6: Materialflödet Zhenjiang, från import till utleverans. 

 Zhenjiang-hamnen 5.2.1

I dagsläget importeras ett stort antal open-top containrar, cirka 250 årligen från Mhesana, 

Indien till Zhenjiang, Kina. Anledningen till valet av containertyp är att materialet lastas 

och lossas med hjälp av kran p.g.a. skrymmande vikt och längd. När fartygen väl 

ankommer i Zhenjiang-hamnen lastas de av och placeras i väntan på att bli tullade av 

myndigheten. Då ursprungslandet är Indien krävs det även att containern 
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skadedjursbehandlas, den processen tar cirka 2 dygn. Därefter ges containern klartecken 

att lämna hamnområdet och förs då vidare till 3PL, en sträcka på cirka 4km.  

 Materialflödet vid 3PL 5.2.2

 

Figur 7: Materialflöde 3PL. 

När containern väl ska lossas börjar 3PL-personalen med att kontrollera och kvittera 

försändelsen innan de sedan river taket på containern för att möjliggöra mobilkranen 

tillgång till lasten. Buntarna lyfts ur en efter en och placeras på ett lastbilsflak, processen 

involverar ett stort antal operatörer som rör sig i och utanför containern under tiden 

mobilkranen lyfter godset ur open-top containern, se figur 8. När ett varv med buntar är 

lastade på lastbilen transporteras de till lagerbyggnaden där de ska lagras. 

 

 

Figur 8: Buntar med ämnesrör lyfts ur med hjälp av mobilkran och placeras på lastbilsflak. 

Materialet lastas av från flaket och placeras temporärt på marken, buntarna förflyttas 

sedan till en egentillverkad pall med hjul för att kopplas till en andra truck som drar in 

materialet in i lagerbyggnaden där ytterligare en truck i sin tur väntar. Denna truck 

placerar godset på träströn på en godtycklig yta, se figur 9. 
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Figur 9: Placering i 3PL-lagret med hjälp av motviktstruckar. 

Här förblir materialet lagrat tillsvidare till den dagen Sandviks produktionsplanerare 

begär materialet och en beställning sker. Då ska materialet ut ur lagerbyggnaden, med 

hjälp av flera truckar och dragkärror förs materialet tillbaka till ett lastbilsflak för att 

transporteras till Sandviks industriområde, en sträcka på cirka 2km.  

 

Processen är både utrustningskrävande och personalkrävande, cirka 15 personer deltog i 

lastning och lossningen, en lastbil, fyra motviktstruckar av varierande storlek samt en 

mobilkran. Sandvik i sin tur är inte nöjda med den nuvarande hanteringen då den både är 

skadlig för materialet samtidigt som riskerna för personskador är höga. 
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 Materialflödet vid Sandviks industriområde 5.2.3

Materialflödet vid Sandviks industriområde delas in i flera mindre flöden för att förenkla 

förståelsen över den interna processen. 

5.2.3.1 Godsmottagning och lagerläggning 

 

Figur 10: Flödesbeskrivning avlastning. 

Lastbilen från 3PL parkerar i anslutning till utomhuslagret där godset kontrolleras och 

kvitteras av Sandviksanställda. Buntarna lyfts av en efter en med hjälp av en sidlastare för 

att köras och placeras på träströn i utomhuslagret. En operatör bokför platsen ID-nummer 

manuellt på packsedeln som senare förs in i affärssystemet. Beroende av begränsningar i 

räckvidden av sidlastaren krävs även en motviktstruck i lossningsarbetet för att flytta ut 

buntar från mitten till kanterna av flaket för att möjliggöra åtkomst för sidlastaren. Totalt 

involverar lossningen i dagsläget tre operatörer, en motviktstruck och en sidlastare samt 

lastbilen med chaufför från 3PL, se figur 11. 
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Figur 11: Godsmottagning av ämnesrör från 3PL. 

5.2.3.2 Råvarumaterialförsörjning 

 

Figur 12: Flödesbeskrivning råvarumaterialförsörjning. 

Produktionsplaneraren fördelar informationen vidare till DH1 över vilket material och 

mängden material som ska förberedas till rörverket (TM). Genom tidigare registrering av 

materialets placering kan sidlastaren ges information över var materialet är placerat och 

hämtar därefter bunten med ämnesrör till DH1. Där räknas, mäts och märks rätt mängd 

material upp innan det transporteras till TM, se figur 13. Sidlastaren återvänder sedan till 

DH1 för att lasta resterande mängd ämnesrör och transportera dem till utomhuslagret. 

 

 

Figur 13: DH1 där färdiga produkter lagras och ämnesrör hanteras innan de skickas till rörverket. 

5.2.3.3 Färdigmaterial 

 

Figur 14: Flödesbeskrivning för färdigmaterial. 

Färdigmaterial från produktion paketeras i trälådor direkt i anslutning till 

produktionslinan, lådorna placeras på flak som sedan kopplas till en motviktstruck för 

transport till DH1. Väl framme placeras de antingen som lagersaldo, kundorder eller 

överskott, förflyttningarna i DH1 sker med hjälp av traverskran, se figur 15.  
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Figur 15: Panoramabild från insidan av DH1 (med traversen inringad). 

Anledningen till att kundorder också lagerläggs i DH1 är att i Kina skickas nästan inga 

order innan betalning erhållits. Ett stort antal färdiga order måste därför lagerföras 

inomhus för att skydda materialet från väder och vind i väntan på betalning och transport 

till kund. 

5.2.3.4 Orderplock 

 

Figur 16: Flödesbeskrivning för orderplock. 

Inkomna order på redan lagerförda produkter sammanställs i DH1 genom att operatörerna 

lyfter fram trälådor med hjälp av travers och placerar dem på marken i lokalen, rätt 

mängd rör räknas och placeras i en lämplig trälåda. Totalt finns tre storlekar på trälådor 

att välja bland beroende på försändelsens storlek. En order kan innehålla flera olika 

produkter och i dessa fall skiljs produkterna åt med hjälp av lyftstroppar som samtidigt 

underlättar urlastning för slutkund.   
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5.2.3.5 Lastning av kundorder 

 

Figur 17: Lastning av material på lastbil. 

Den största volymen av kundorder ska distribueras inom Kina vilket innebär att 

materialet packas på lastbil, denna process involverar att lastbilen backar in i DH1 där 

operatörerna lastar på materialet med hjälp av travers. Lådorna lastsäkras sedan i samfund 

med lastbilschauffören som ansvarar för lasten under transport. 

 

Figur 18: Lastning av container. 

I de fall då materialet ämnas för export krävs det att materialet lastas i containrar, 

beroende av kostnadsskäl används huvudsakligen standardcontainern framför open-top 

containern. Detta medför en krävande lastningsprocess där trälådan lyfts upp med hjälp 

av traversen för att sedan skjutas in med hjälp av motviktstrucken. Detta arbetssätt 

belyses i intervjuerna både som bristande p.g.a. uppenbara risker för personskador, 

materialskador och tidskrävande samtidigt som endast en begränsad del av containers 

totala lastkapacitet kan utnyttjas. 

5.3 Standardiserad materialhantering 

Med materialhantering menas i denna studie all form av hantering som materialet utsätts 

för från råmaterial till slutgiltig leverans, detta involverar t.ex. lyft, förflyttningar, 

paketering, lastsäkring, värdehöjande aktiviteter i form av kapning, märkning, etc. 

 

Sandvik har i ett försök att standardisera sättet gods lastas och säkras inför transport på 

väg, tåg eller fartyg upprättat ett utbildningsmaterial tillsammans med MariTerm AB 

vilket fördelats inom Sandvik SMT. Materialet är ämnat att fungera som en guide i det 

dagliga arbetet och även som bilaga i kontrakt. Det har senare översatts till kinesiska och 

förmedlad till 3PL-personalen i Zhenjiang med anledningen att de hanterar en stor volym 

av Sandvik-material. 
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I dagsläget saknas det en generaliserad metod över hur material hanteras och förflyttas till 

och från lastning. Arbetssätten varierar kraftigt mellan olika länder och även internt inom 

industriområden, ansvaret hamnar hos närmaste chef att se till att material hanteras på ett 

korrekt och lämpligt vis.  

5.4 Loadplate i Sandviken 

Containrar vid distributionscentret i Sandviken lastas med hjälp av Loadplate, 

huvudanledningen till deras investering av Loadplate-utrustning var att undvika 

användandet av open-top containrar och övergå till standardcontainrar. Då open-top 

containrar är såväl dyrare att frakta, hyra och har en extra väntetid på cirka 3 veckor är de 

även svåra att använda för tidskritiska kundorder. 

 

Utöver stora kostnadsbesparingar och en snabb return of investment ur endast 

transportkostnaderna ser de klara förbättringar i containerhanteringen inom flera 

områden;  

 

 Snabbare lastningar än tidigare då nuvarande processen involverar färre moment, 

bland annat slipper operatörerna riva containertak och har bättre åtkomst till 

lasten. 

 Mindre risker för materialskador då all manuell hantering sker utanför containern 

med mer hanteringsutrymme. 

 Inget behov av personal i närhet av last i rörelse. 

 Bättre arbetsförhållanden bidrar till högre personsäkerhet i anslutning till 

lastningsmomentet.  

 

LoadPlaten som används i distributionscentret i Sandvikens är begränsat på det sättet att 

den inte är utrustad med möjligheten att vinscha ut last ur containrar, detta anser Sandvik 

inte vara något problem då de inte lossar material ur containrar i någon större 

utsträckning i Sandviken.   
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5.5 Problematik 

Identifierad problematik upptäckta genom observationer och intervjuer. 

 Långa avstånd  5.5.1

Material som förflyttas såväl vid 3PL och inom Sandviks område transporteras över långa 

avstånd. Vid 3PL lossas containern inte i anslutning till lagret vilket resulterar i att den 

efter placering på lastbilsflaket måste transporteras ett hundratal meter till 

lagerbyggnaden. Under tiden lastbilen används till att stuffa in material i lagret kan inte 

containern fortsätta lossas vilket medför en extra väntetid för operatörerna och 

mobilkranen. 

 

Sandviks industriområde i Zhenjiang invigdes 2008, planen och utformning av 

industriområdet involverade ett flertal byggnader vilket medförde att DH1 placerades där 

det gjorde för att lämna plats för framtida expansioner. I och med denna layoututformning 

har sidlastaren cirka 500 meter enkel väg till utomhuslagret där ämnesrören lagras och 

cirka 500 meter till TM. Detta medför en total transportsträcka på nästan 2km vid 

påfyllning av råmaterial till TM, om ämnesrör även ska återföras till utomhuslagret 

innebär det en extra transportsträcka på cirka 1km, se figur 19. 

 

Figur 19: Områdesbild över industriområdet med förenklat spagettidiagram. 

Ämnesrör hämtas vid utomhuslagret 

Ämnesrör från DH1 till TM 
Retur av ämnesrör till utomhuslager från 

Färdigmaterial från TM till DH1 
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 Lagerutrymme 5.5.2

Under observationerna på plats är det uppenbart att antalet artiklar överskrider för 

tillfället antalet lagerplatser i DH1 vilket har resulterat att ytterligare material måste 

fristaplas i truckgången och mellan ställage, detta medför att den ena porten är obrukbar 

tills vidare. 

 

På grund av begränsningar i nuvarande utrustning och utrymme i DH1 sker huvuddelen 

av all paketering av färdigmaterial direkt på golvet där material lyfts för hand mellan 

trälådor, detta resulterar att en stor del av golvytan innanför den enda tillgängliga porten 

används och hindrar därmed sidlastaren tillgång till bygganden under tiden paketering 

sker. 

 Säkerhet 5.5.3

Under observationer och intervjuer framgår det brister i flera av de nuvarande 

arbetsmomenten, bland annat i och med lossning av materialet där operatörer befinner sig 

såväl trånga utrymmen som på som under lasten. Utöver uppenbara risker för 

personskador är även risken för hanteringsskador stor då materialflödet innefattar en 

mängd förflyttningsmoment mellan olika lager och mellanlager, ibland med hjälp av flera 

olika fordon. Detta trots att huvudaspekterna som lyfts fram under intervjuer och samtal 

med personal har varit personal- och lastsäkerhet samt lastintegritet. 

 

 Hanteringstid 5.5.4

Genom komplicerade arbetsrutiner och användandet av utrustning som inte i förstahand 

är designade för att hantera godset till den utsträckningen den gör, motviktstruckar som 

drar och lyfter långa rörbuntar för lagerläggning vid 3PL-lagret, medför det en 

hanteringstid betydligt längre än vad annars kunde vara fallet med bättre anpassad 

maskinpark.  
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5.6 Framtidsplaner 

Sandvik planerar att investera i Loadplate-utrustning även i Zhenjiang och Mehsana för 

att minska användandet av open-top container och samtidigt bidra till säkrare 

arbetsförhållanden då arbetarna inte behöver befinna sig i trånga och potentiellt farliga 

utrymmen under tiden containern lastas och lossas. Arbetssättet bidrar även till en ökad 

kontroll över hur materialet hanteras och säkras upp för vidare transport då mellanhänder 

som sköter lossning och lastning kan undvikas i värdekedjan. 

 

SMT Logistics har startat ett projekt för att utreda möjligheterna till att etablera en egen 

FTZ inom industriområdet i Zhenjiang. Potentialen till förbättringar i och med en lokal 

FTZ ser Sandvik som stora, möjligheter med att inkludera det nuvarande FTZ-lagret i 

Waigaoqiao samt det nuvarande lagret hos 3PL i EPZ på ett och samma ställe skulle 

innebära kostnadsreducering genom effektivare administration och godshantering.  

 

Med denna investering krävs det en expandering av nuvarande lagerytor, maskinpark och 

lokaler, en förstudie över nuvarande och framtida behov har startats som ska ligga till 

grund för investeringsförslaget. 
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6 Tillämpning av modell för analys och effektivisering av 

interna materialflöden 

I kapitel 6 appliceras den analysmodellen som beskrivs under kapitel 4 mot insamlad 

empiri. 

6.1 Modell tillämpad mot Sandvik i Zhenjiang 

Resultatet från den tillämpade analysmodellen kategoriseras till dess fyra huvudområden; 

hantering, utrustning och lastbärare, säkerhet och granskning av försörjningskedjan och 

presenteras nedan. 

  

Flödesorientering 

3PL hanterar urlastning av containrar innehållandes ämnesrör för Sandvik SMT:s 

räkning. Urlastningsprocessen som använder sig av en mobilkran och flertalet 

motviktstruckar för att lasta ur materialet har både lång ställtid och innehåller flera 

tidskrävande hanteringsmoment och mindre omlastningar innan materialet slutligen kan 

placeras i lagret. Oskarsson et al., (2006) belyser att denna form av hantering med 

omlastningar och extra förflyttningar är såväl kostsamt som tidskrävande och bör 

elimineras för att bidra till effektivare flöden. 

 

Ska denna 3PL/EPZ-lösning fortsättas att användas i framtiden bör det aktivt sökas efter 

att utbyta erfarenheter i värdekedjan för att effektivisera processen hos sina 

samarbetspartners via standardiserade arbetssätt och slöserieliminering. Med den framtida 

LoadPlate-investering i Mehsana, Indien borde möjligheten att förbereda lasten i 

standardcontainers med slingning eller en alternativ lösning ses över närmare. Detta 

skulle i sin tur kunna innebära att 3PL-partnern kan effektivsera sin urlastningsprocess 

genom att minska behovet av omlastningar och extra förflyttningar inom området som i 

sin tur gynnar hela värdekedjan inklusive Sandvik i och med minskade ledtider och lägre 

risk för hanteringsskador och kassaktioner. 

 

Hanteringen av ämnesrör på Sandviks industriområde involverar en stor mängd 

transporter mellan utomhuslager, DH1 och TM. Tidigare nämdes det att en försörjning av 

ämnesrör från utomhuslagret till TM där inte samtliga ämnesrör ska användas innebär en 

transportsträcka på cirka 3 kilometer för sidlastaren. Oskarsson et al., (2006) och 

Karlsson och Åhlström (1996) talar om hur minskning av avstånd och transporter bidrar 
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till ett effektivare flöden med lägre ledtider. Två scenarion som skulle kunna bidra till 

detta;  alternativ (1) se över möjligheten att genomföra ämnesrörhanteringen direkt i TM i 

anslutning till produktionslinan. Detta skulle minska transportbehovet och samtidigt 

frigöra yta i DH1 som i dagsläget är överbellagt av färdiga produkter och kundorder i 

väntan på betalning. Alternativ (2), förflytta utomhuslagret till den fria ytan utanför DH1 

och på så sätt minska den totala transportsträckan. 

 

Ämnesrör i utomhuslagret placeras idag godtyckligt på träströn, detta medför att en 

mängd buntar delar samma lagerplats och försvårar identfieringen och hämtningen av en 

specifik bunt. Med buntarna tätt lagrade ökar även risken för hanteringsskador av 

truckgafflarna som skrapar i och förstör närliggande buntar. Genom att uttöka andelen 

buntar som lagras i grenställ kan material lagras på ett vis som underlättar identifiering 

och lokaliseringen då varje lagerplats endast innehåller en produkt. Samtidigt som den 

obegränsade höjden på utomhuslagret kan utnyttjas effektivare och materialskador på 

närliggande buntar från skrapande truckgafflar kan reduceras. 

 

Säkerhet 

Shikdar och Al-Araimi (2001) nämner att en verksamhet är beroende av såväl människa, 

maskin och omgivning. Sawacha et al., (1999) menar att säkerhet därför är viktigt på 

arbetsplatsen, detta är något Sandvik SMT ledning värdesätter högt men som inte 

genomsyrar samtiliga arbetsmoment eller som krävs av alla sammarbetspartners. 

 

Urlastningen av containrar hos 3PL-partnern innebär ett samspel mellan flertalet 

operatörer och maskiner där operatörerna befinner sig på eller runt lasten när den 

förflyttas. Detta upprepas även vid Sandviks industriområde vid godsmottagning av 

ämnesrör från 3PL då operatörer befinner sig på lastbilsflak under lossning. Denna form 

av riskfyllda arbetsmoment där skador på människor eller material kan uppstå är enligt 

Dağdeviren och Yüksel (2008) en bidragande faktor till tillfälliga eller permanenta 

avvikelser av kvaliteten och effektiviteten på en arbetsplats.  
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Hanteringen hos 3PL innehåller samtidigt ett flertal omlastningar mellan mobilkran, 

lastbilsflak, motviktstruckar, denna form av missmatchning mellan gods och utrustning 

innebär extra hanteringar och är enligt Oskarsson et al., (2006) en bidragande faktor till 

materialskador. Aized (2010) benämner god emballering och hanteringsrutiner som sätt 

att öka säkerheten mot materialskador och Sawacha et al., (1999) belyser samtidigt 

behovet av utbildning av personal i hållbara arbetssätt som ett sätt att främja säkerheten 

på arbetsplatsen. Därmed skulle instruktioner och krav på säkra arbetssätt  för såväl egna 

operatörer och 3PL kunna reducera riskerna för personal- och materialskador. 

 

Hanteringsutrustning och lastbärare 

I linje med Oskarsson et al., (2006) som benämner felmatchning mellan utrustning och 

material som en bidragande faktor till hanteringsskador, längre ledtider och högre 

leveranstider har ett antal arbetsmoment identiferats som bristande.  

 

Godsmottagning av ämnesrör från 3PL används idag två typer av truckar, en sidlastare 

och en motviktstruck, detta på grund av att sidlasten inte har räckvidden som krävs för att 

lyfta buntar från mitten av lastbilsflaket. Denna underdimensionering av sidlastarens 

räckvidd resulterar i onödiga förflyttningar, extra transporter, och ökad risk för defekter 

på grund av behovet av en motviktstruck i avlastningsmomentet. Utöver en körsträcka tur 

och retur från DH1 på cirka 1km för motvitkstrucken tillkommer mindre körningar runt 

lastbilen där en ytterligare operatör låses upp under hela avlastningsmomentet. 

Användandet av en extra truck innebär även att buntarna utsätts för extra 

hanteringsmoment där risken för att truckgafflarna skrapar i och skadar närliggande 

buntar anses som hög. 

 

Dagens begränsade paketeringsutrustning i DH1 resulterar i ett ineffektivt 

hanteringsarbete vid sammanställning av kundorder. I dagsläget används inte packbord 

för att underlätta i operatörens arbete utan all färdigställande av kundorder sker via 

manuell hantering där rör måste räknas och lyftas mellan lådorna på marken för hand. 

Aized (2010) nämner att de mänskliga begränsnignarna bör tas i beakt vid utforming av 

arbetsprocesser för att skapa hållbara och effektiva processer. Genom att använda sig av 

packbordlösningar kan manuella, oergonomiska och utmattande rörelser minskas. 

 

Med den framtida LoadPlate-investeringen finns det enligt Sandvik stora möjligheter till 

rakare och effektivare materialflöden. Bland annat genom en större kontroll över lastning 

och lossningmomenten, aktiviteter som outsourcas till tredjepart i såväl Indien som Kina. 

Fördelar jämfört med det befintliga flödet är ett säkrare arbetssätt för såväl personal som 
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minskad risk för materialskador genom färre hanteringsmoment och bättre anpassade 

hantering för materialtypen som behandlas.  

 

För att Loadplate-implementeringen ska bli framgångsrik krävs det att en del förarbete 

genomförs för att kunna utnyttja urtustningen till fullo. Då majoriteten av allt gods som 

behandlas är långa och tunga kan det ses som ett grundläggande behov att placera 

LoadPlaten inom traversens serviceområde för effektiva lastning- och 

urlastningarprocesser. Oskarsson et al., (2006) belyser vikten av placeringen av 

arbetsmoment och placering inom lager som en viktig faktor för att uppnå effektiva 

plockflöden. Det bör därför även vara av intresse att kartlägga uttagsfrekvenser, kvantiter 

och artikelvolymer av befintliga produkter för att omstrukutera arbetsflöden och artiklar i 

lager för att på så sätt minska ledtider och resursutnyttjande. 

 

Ska den befintliga DH1 byggnaden användas medför detta att en ny paketeringsyta måste 

framställas då en stor del av golvytan som idag används för paketering och lagring av 

färdiga kundorder försvinner.  Som tidigare nämnt är DH1 om inte redan fullt väldigt 

nära maxkapacitet, en anledning till detta är kravet på att färdiga produkter och kundorder 

måste skyddas från väder och vind. Eftersom andra lagringsmöjligheter saknas måste en 

alternativ lösning upprättas, t.ex. industristält. Genom att placera kundorder i väntan på 

betalning i det alternativa lagringsytrummet skulle det i sin tur frigöra en anselig mängd 

lagringsplatser i DH1. 

 

Möjligheten med intern lastning av containrar öppnar upp för möjligheten att utnyttja 

intermodulära lösningar även för inrikesorder istället för lastbil som i dagsläget. Någon 

närmare undersökning i lönsamhet har ej genomförts och eventuell problematik kring 

urlastning av standardcontainer för slutkund måste granskas närmare.  
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Granskning av försörjningskedjan 

Lummus (1999) påpekar att företag idag inte agerar isolerat utan istället består av flera 

aktörer och partner som tillsammans utgör den totala försörjningskedjan. Då detta är 

aktuellt för Sandvik är det viktigt för dem att skapa ett nära samarbete med aktörerna i 

försörjningskedjan. 

 

Sandvik använder sig idag av en 3PL-partner för hantering av logistiska aktiviteter som, 

lossning och lastning av containrar samt för lagerkapacitet. Skjoett-Larsen (1999) menar 

att företag gör detta för att reducera kostnader och frigöra kapital men som under senare 

år har övergått till ett samarbete med långsiktig och ömsesidig tillit i fokus. 

 

3PL-partnern Sandvik använder sig av är till största dels vald då deras lager befinner sig i 

en så kallad EPZ. Då det endast finns två av dessa zoner lokaliserade i Zhenjiang är det 

valda området ett strategiskt beslut då det är beläget närmast Sandviks industriområde.  

 

Skjoett-Larsen (1999) påpekar att genom outsourcing av logistiska aktiviteter kan 

flexibilitet och service gentemot kunderna öka samt ökad marknadstäckningen. Genom 

logistiska kostnadsbesparingar, såsom reducering av ledtid, resursutnyttjande etc. kan 

enligt Tian et al., (2008) och Selviaridis och Spring (2007) högre konkurrenskraft uppnås 

och kärnkompetens kan prioriteras. 

 

För att detta skall fungera är det viktigt att restriktioner kring hantering av material och 

utbildning av personal tydliggörs. Sandvik talar om att deras produktionsanläggningar 

runt om i världen skall leva upp till en viss standard kring bland annat hantering och 

säkerhet, vilket har framkommit genom intervjuer att det anses vara bristande kring en del 

punkter vid 3PL-partnern. Lossningen och lastningen av material är en sådan punkt där en 

del brister kan finnas, bristen av korrekt utrustning kan bidra till materialskador och 

skador på personal. Utbildning kring säkra arbetssätt och hantering av material är därmed 

viktigt då det kan i sin tur leda till mindre olyckor på arbetsplatser och mindre 

materialskador vilket indirekt leder till minskade kostnader, effektivare hantering, högre 

resursutnyttjande etc.  

 

Sandviks framtidsplaner är att all hantering skall ske internt, något de idag inte har 

tillräcklig kapacitet för på industriområdet. Genom intern hantering kan högre 

lastintegritet, färre materialskador och ett säkrare arbetssätt åstadkommas genom ökad 

kontroll. Oavsett valet av intern hantering eller användandet av en 3PL-partner krävs 

tydliga restriktioner och utbildning kring hantering av material och personalsäkerhet för 
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operatörerna. Genom ett nära samarbete och kontinuerlig informationsutbyte mellan alla 

aktörer i försörjningskedjan, såväl intern som extern kan ökad tillit och produktivitet 

uppnås. Christopher (2011) menar att genom nära samarbete mellan alla aktörer i kedjan 

kan värdekedjan åstadkomma högre konkurrenskraft än vad varje aktör kan uppnå på 

egen hand. 

 

Summering av analys 

Ett antal viktiga punkter som anses kritiska för att uppnå ett effektivt materialflöde: 

 Minimera antalet hanteringsmoment för att minska ledtider, genomloppstider 

samt risken till material- och personskador. 

 Partnersamarbeten, information och utbildningsutbyte för att minska risken 

bristande hantering. 

 Transportminskningar inom och mellan områden, effektivisering av aktuella 

materialflöden, t.ex. truckanvändandet. 

 Omstrukturering och förflyttning av lagringsytor, kortare transportsträckor och 

genom anpassade lagringslösningar minskar risken för hanteringsskador. 

 Minimera arbetsmoment som är utmattade, oergonomiska och ineffektiva ur 

operatörsynpunkt, t.ex. nuvarande paketering av kundorder i DH1. 

 Hanteringsutrustningens lämplighet att utföra arbetsmomenten, t.ex. användandet 

av sidlastaren med begränsad räckvidd som sköter lossning av ämnesrör från 

3PL. 

 Kartlägga och placera produkter och arbetsmoment efter betydelse, utifrån 

kriterier som uttagsfrekvens, kvantiteter, artikelvolymer och på så sätt minska 

ledtider och öka resursutnyttjande. 

 Se över urlastningsmöjlighet för slutkund om lasten lastas i standardcontainer 

med hjälp av LoadPlate. Undersöka konsekvenserna med ett ökat antal 

containerförsändelser även för inrikeskunder. 

 Intern lossning av containrar från hamnen, bidrar till en högre lastintegritet då 

andelen hanteringsmoment och aktörer i värdekedjan kan minskas. 

 Se över alternativa lagringslösningar för att frigöra yta i en redan överfull DH1-

byggnad, vid en intern hantering kommer lagringsbehovet öka ytterligare.  
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6.2 Diskussion kring analysmodellen 

Modellen ställer höga krav på transparens och tillgång till information för att 

genomförandet ska kunna bli framgångsrikt. Modellens tillämpning mot Sandvik anses 

som lyckat även om analysresultatet baseras på en till viss del förlegad empiri då Sandvik 

för tillfället arbetat parallellt med att omstrukturera det analyserade materialflödet. Denna 

omstrukturering är svår att ta hänsyn till i analysmodellen då många oklarheter kring 

utfallet från dessa insatser kvarstår. 

 

Användbarheten och generaliserbarheten av analysmodellen i undersökningar av andra 

producerande organisationer anses som hög då enligt Heikkilä (2002) och Christopher 

(2011) de flesta organisationer kan gynnas av att effektivisera och slöserireducera sina 

interna processer och värdekedjor. 

 

Den största bristen med en kvalitativ analysmodell är att den baseras på en eller ett fåtal 

personers personliga tolkning och kräver relativt stora förkunskaper i ämnet och 

förståelse för arbetsflödet för att generera ett gott resultat. En utvecklingsmöjlighet för 

modellen skulle kunna vara att komplettera analysen och insamlingen av empiri med ett 

kvantitativt förhållningssätt t.ex. kostnadsanalyser, utnyttjandegrad och på så sätt 

producera ett mätbart, upprepningsbart och jämförbart resultat.  
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7 Slutsats 

I kapitel 7 presenteras slutsatsen av denna studie, med återkoppling till syfte och 

frågeställningarna.  

 

Studien har syftat till att skapa en modell som kan användas till att analysera och 

identifiera effektiviseringsområden i det interna materialflödet. Det interna materialflödet 

avser en begränsad del i det totala flödet, i denna studie specificeras det till verksamhet 

med direkt koppling till fokusföretagets materialhantering. Nedan kommer 

frågeställningarna presenteras och besvaras var för sig. 

 

 Vilka faktorer bidrar till ett effektivt internt materialflöde? 

 

Genom en bred litteraturstudie, intervjuer och observationer på plats i den dagliga 

verksamheten vid fokusföretaget har ett antal kritiska faktorerna som ligger till grund för 

ett effektivt internt materialflöde identifierats. Nyckelfaktorerna som identifierats är 

materialhantering, flödesorientering, placering och lokalisering, ledtider, ställtider och 

slöseri (en utförligare beskrivning för begreppen hittas under kapitel 3.2).  

 

 Hur kan en modell för analys och effektivisering av interna materialflöden se ut? 

 

En modell (se figur 20) arbetades fram för att användas tillsammans med en initierande 

kartläggning, analysarbetet kategoriserades till fyra huvudområden, hantering, utrustning, 

säkerhet och granskning av försörjningskedjan (en utförlig beskrivning av modellen 

hittas i kapitel 4). Med effektivitet och slöseri som grund utvärderas dessa kategorier för 

att identifiera brister och åtgärdsområden som sedan kan användas i arbetet för att uppnå 

effektivare interna materialflöden. 

 

Figur 20: Analysmodell. 
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 Vilken inverkan kan en 3PL ha på interna materialflöden 

 

En 3PL-partner har till syfte att reducera kostnader och frigöra kapital där fokus kring 

långsiktiga samarbeten och tillit blir allt mer viktigt (Skjoett-Larsen, 1999).  Tian et al., 

(2008) och Selviaridis och Spring (2007) hävdar att genom outsourcing av logistiska 

aktiviteter kan högre konkurrenskraft samt lägre logistikkostnader uppnås. 

 

3PL-partnern Sandvik använder sig av idag är till största dels vald då deras lager befinner 

sig i en så kallad EPZ. Då det endast finns två av dessa zoner lokaliserade i Zhenjiang är 

det valda området ett strategiskt beslut då det är beläget nära Sandviks industriområde. 

Genom användningen av 3PL-partners är tanken att bättre kontroll över kostnader, 

användning av resurser och högre kundservice skall uppnås (Min och Joo, 2009)  

 

Då en 3PL-partner innebär ett extra steg i försörjningskedjan är det även viktigt att inse 

att information kan gå förlorad och att det kan innebära bristande kontroll över hantering 

och lastintegritet. Felaktig och extra hantering kan leda till defekter på gods, 

personalskador, vilket i sin tur kan innebära väntetid, kassationer och därmed ökade 

kostnader. 

 

För att motarbeta detta krävs kontinuerligt informationsutbyte mellan alla aktörer i 

försörjningskedjan detta för att bidra till ökad flexibilitet och service gentemot kunderna 

samt öka företagets marknadstäckning (Skjoett-Larsen, 1999). 

7.1 Framtida studier 

Framtida studier skulle kunna innefatta tillämpning av modellen på fler företag för att 

utvärdera generaliserbarheten och användbarheten.  

 

Ett annat alternativ skulle vara en vidareutveckling av analysmodellen för att även 

involvera en kvantitativ aspekt, detta för att skapa en jämförbar bild mellan nuvarande 

och framtida situation. Ur fokusföretagens synpunkt kan en mer kostnadsfokuserad 

analys vara intressant då det är enklare att motivera beslutsfattare med konkreta 

kostnadskalkyler rörande möjliga besparingar. 
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Bilagor 

Bilaga – Strukturerade intervjufrågor, Zhenjiang 

 

Material flow and Dispatch hall 

Can you describe the current material flow for the Zhenjiang site? 

- What type of material are you handling in Zhenjiang?  

- Describe the steps of the container and material from when it leaves the port to 

the time it arrives in the dispatch hall, including administrative steps. 

- How is material transported through ought the production site? From EPZ to 

dispatched customer order. 

 

How is the Zhenjiang dispatch hall functioning? 

- Describe the different activities in the dispatch halls employees’ daily work. For 

example: locating material, packing, unpacking, preparing material for 

production, paper work etc. 

- If any, what KPIs are you monitoring in the dispatch hall? 

 

Do you see any limitations in the way the dispatch hall is functioning at the 

moment? 

- For example: Equipment, Layout, Surface area, Routines, IT-support, 

Identification, Employee training etc. 

What do you consider to be important for an effective material flow? 

- For example: stock locations, handling time, information exchange, etc. 

- Do you see any limitations or problems in the current flow on the Zhenjiang site? 

 

How is the EPZ effecting your operation? 

- Is there a particular reason to why this company was chosen to be the 3PL 

provider? 

- Is there any documents or instructions for the EPZ how they should handle and 

transport Sandvik material according to Sandvik standard? 

- Are the stock levels available in detail over what material and how much is 

located at the EPZ? 

- Who is responsible if material is damaged during handling? Who usually covers 

the costs?  



 58 

Container handling 

Do the dispatch unload any shipments themselves? 

If so: 

- Can you describe the process? 

- In what volumes, frequency, and type of material? 

- Do you see any problems or limitations with the current way of unloading 

material? 

 

Do the dispatch load any shipments themselves? 

If so: 

- Can you describe the process? 

- In what volumes, frequency, and type of material? 

- Do you se any problems or limitations with the current way of loading material in 

to containers? 

 

How are containers handled on the Zhenjiang site today? 

- How many containers are unloaded/loaded per year?  

- What equipment is used for loading/unloading? 

- Which steps are included in the both processes? 

 

What factors do you consider important for an efficient container handling? 

- For example: worker safety, loading/unloading time, load stability, cost, cargo 

safety, lead times, etc. 

 

What do you think about the investment and implementation of a LoadPlate at the 

Zhenjiang site? 

- How familiar are you with the LoadPlate equipment and its function? 

- How do you think the LoadPlate could benefit your daily operations? 

- How do you think it will impact your way of handling material? 

- Do you see any negative effects in the use of a LoadPlate? 
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Stock 

How is stock locations managed? 

- How do you keep track of the different materials location and volumes? 

- Is there any IT solution used at the moment? 

- How is an incoming material allocated a storage location? 

- How are raw material ordered to and from the production plant? Including the 

administrative steps of the process. 

 

How is stock levels monitored? 

- Is there real time data available over stock? 

- Is this data shared with other functions? For example sales, customers, 

production, etc. 
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