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Sammanfattning  
Logistik handlar om att alla aktiviteter inom ett företag ska hanteras på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Logistik kopplas ofta ihop med den materiella delen av ett företag 

men en stor del av logistiken handlar också om det administrativa och informativa 

flödet. Bra informativa flöden både internt och externt leder till bättre samarbete. 

Genom att ha bra samarbeten skapas effektiva processer i försörjningskedjan vilket i 

sin tur leder till ett förhöjt kundvärde på produkten.  
 

Syftet med denna rapport var att utforma en metodik för att analysera och 

effektivisera material-och informationsflödet mellan olika enheter. Utifrån syftet har 

relevant teori tagits fram i form av bland annat Lean production, Supply chain 

management, informationssystem samt vikten av bra kommunikationsförmåga inom 

en organisation. Teorin som använts är sekundärdata och har noggrant granskats 

innan det använts. En metodik har utformats baserat på de faktorer som ansågs vara 

relevanta för att skapa bra material- och informationsflöden. Den utformade 

metodiken har prövats på Sandvik SMT. Då en stor del av metodiken omfattade en 

kartläggning av nuläget hos fallföretaget har intervjuer och observationer utförts.  
 

Metodiken har hjälpt till att skapa ett strukturerat arbetssätt, vilket har resulterat i att 

ett antal problem har identifierats. De identifierade problemen omfattar bland annat 

bristfälliga kommunikations- och informationskanaler inom organisationen samt ett 

begränsat samarbete mellan de olika enheterna i deras försörjningskedja. Baserat på 

den framtagna teorin samt undersökningen som utfördes på Sandvik SMT drogs 

slutsatsen att effektiva material- och informationsflöden skapas genom bland annat 

väl utformade IT-system och en god samarbetsförmåga i försörjningskedjorna.  
 

Nyckelord: Logistik, Lean production, Supply chain management, materialflöde, 

informationsflöde och informationssystem.  
 
  



Abstract 

The concept of logistics is to handle all the activities within a company in the most 

efficient way. Logistics is mostly associated with the flow of materials within the 

company, but it is important to remember that logistic also includes the administrative 

and information flow. A good information flow, both with external and internal 

partners will lead to good cooperation between the different partners. Good 

cooperation will lead to more efficient processes, which in turn will give a higher 

customer value. 
 

The purpose of this paper was to develop a methodology to analyse and improve the 

efficiency in a material and information flow between different units. Based on the 

purposed pertinent theories that have been found; for example, theories about Lean 

production, supply chain management, information systems and the importance of 

good communication skills within an organization. The theory that was found is 

secondary data, which has been thoroughly examined before it has been used. A 

methodology was designed based on the factors that were considered relevant to 

create good material and information flows. The designed methodology was tested in 

Sandvik SMT. As a major part of the methodology included an identification of the 

current status of the case company, interviews and observations have been conducted. 
 

The methodology helped to create a structured approach, which has resulted in a 

number of identified problems. The problems that have been identified includes 

among others, insufficient communication and information flows within the 

organisation and a limited cooperation between the various units in the supply chain. 

Based on the found theory and the study conducted at Sandvik SMT, we concluded 

that effective material and information flow are created by including well-designed IT 

systems and good cooperation skills in supply chains. 

 

Keywords: Logistic, Lean production, Supply chain management, material flow, 

information flow and information systems.  
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1. Inledning 
 

I dagens läge har förändringshastigheten på marknaden samt nya efterfrågningar från 

kunder ökat på grund av globaliseringen som sker i världen. Idag finns det ett flertal 

olika sätt att tillämpa och optimera sin verksamhet, dessa strategier kan dock vara 

komplexa och kräva mycket arbete (Shakeri, Yoke Hean Low, Turner och Lee, 2016). 

Allt fler företag har insett vikten av att arbeta med logistik, då detta kan vara en 

lösning till många problem och framförallt reducering av kostnader. Logistik är något 

som finns inom alla typer av företag, dock kan definitionen se annorlunda ut beroende 

på vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Logistik är först och främst ett 

materiellt arbete, men det är minst lika viktigt att fokusera på de administrativa och 

informationsflöden som finns inom företaget. I grund och botten handlar logistik om 

att alla aktiviteter inom företaget så som lagerkvantitet, transporter samt service till 

kund hanteras på rätt sätt. Det är ett arbete som kräver planering och styrning av alla 

de processer som sker i företaget. Logistik handlar därmed om att styra och förflytta 

information och material på ett effektivt sätt (Lumsden, 2012).    
 

Supply chain management (SCM) är ett begrepp som har vuxit sig stort inom 

logistiska sammanhang. SCM är ett processorienterat synsätt och tanken är att 

företaget ska se materialflödeskedjan som en helhetsbild, det vill säga att alla parter i 

försörjningskedjan har ett nära och öppet samarbete med varandra. Istället för att alla 

inblandande aktörer i en materialflödeskedja värderas och hanteras var och en för sig, 

så bör de betraktas som en komplett enhet där fokus ligger på den gemensamma 

ledtiden och de totala kostnaderna (Fredholm, 2006).  
 

Med tanke på den hårda konkurrensen som finns på marknaden idag så måste 

företagen arbeta hårt för att bli kundorienterade, flexibla och produktiva. Genom att 

skapa effektiva flöden med ett högt resursutnyttjande kan företagen skapa sig den 

fördel på marknaden som dem behöver (Ing-Long, Cheng-Hung och Chien-Hua, 

2014). Halbeisen och Segerlund (2015) pratar om intern logistik och menar att detta 

är ett arbetssätt som fokuserar på att skapa effektiva processer med minskade 

kostnader inom företag. Intern logistik är även något som kan hjälpa företaget att 
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skapa ett högre produktvärde för kunden då arbetet med intern logistik ofta leder till 

förbättrade ledtider, högre flexibilitet samt en bättre tillgänglighet.  
 

Sandvik AB är ett globalt företag med fem olika affärsområden som verkar i 60 

länder runt om i världen. Det är en producerande verksamhet som tillverkar hög-

teknologiskt rostfritt stål.  Sandvik är en stor organisation med många flöden 

involverade, bland annat material-, informations och resursflöden. Med många olika 

flöden och aktiviteter kan det vara svårt att hantera dessa på ett effektivt sätt. I den här 

rapporten har befintliga teorier som ska främja effektiviseringar och 

resursutnyttjandet hos företag tagits fram. Dessa teorier står till grund för den metodik 

som senare kommer att utformas. Den utformade metodiken kommer att prövas på 

Sandvik SMT för att sedan analyseras och utvärderas.   
 

1.1 Syfte  
Utforma en metodik för analys och effektivisering av interna material- och 

informationsflöden. Fallstudie utförd på Sandvik SMT.  

Frågeställningar:  

-Vilka administrativa faktorer är av betydelse för att skapa effektiva materialflöden 

internt inom en organisation som utför logistiska aktiviteter? 

-Vilka fysiska faktorer är av betydelse för att skapa effektiva materialflöden internt 

inom en organisation som utför logistiska aktiviteter? 

1.2 Avgränsningar  
För att definiera den problembeskrivning som tagits fram samt på ett tydligt sätt 

kunna komma fram till slutsatser kring de frågeställningar som finns har en del 

avgränsningar gjorts. Arbetet kommer att begränsas till det specifika flödet av färdigt 

material från att de packas till att de är inne i Centrallagret. Packningen sker i 

slutfasen av produktionen och det momentet kommer därför att undersökas noggrant. 

Övriga delar i produktionen kommer endast att beskrivas ytligt för att skapa en 

helhetsbild och en djupare förståelse för flödet. Då packningsprocessen över lag ser 

lika ut i alla olika produktionsenheter så har kommer enbart två utav dessa enheter 

undersökas. Produktionsenheterna som kommer att undersökas är Rörverk 98 och 



	 3	

Färdigställning 13. Samma princip gäller för det arbete som sker inne på 

Centrallagret. Största fokus ligger därmed helt på de transport- och informationsflödet 

som finns mellan packningen i produktionen samt inlagringen på Centrallagret. Figur 

1 nedan illustrerar det flöde som kommer att undersökas.  

 
 

• RV är en förkortning av Rörverk 

• FS är en förkortning av Färdigställning 

• Varp är ett internt namn inom Sandvik som betyder utelager	

 
Figur 1. Denna figur visar det flöde som denna rapport kommer att undersöka 

(Egen figur). 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

2. Metod  
 
 

I detta kapitel beskrivs det vilka metoder som använts vid datainsamling. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om vetenskaplighet. 
 

 

 

2.1 Fallstudie  

En fallstudie är lämplig att använda sig av när målet är att kunna förklara, förstå eller 

beskriva system eller organisationer. Det är lämpligt att använda sig av denna metod 

om problemet är förankrat i verkligheten. I dessa typer av studier är det vanligt 

förekommande att samla in information från flera karaktärer för att ge en så 

verklighetstrogen bild som möjligt (Patel & Davidson, 2011).  

En fallstudie valdes att göras då det var av vikt att få en djupare förståelse inom det 

valda problemområdet. Genom att göra observationer och intervjuer på företaget så 

ansågs det som lämpligast att göra en fallstudie för att få fram material av bra kvalité 

och till vikt för syftet och frågeställningarna.  

2.2 Primärdata och sekundärdata  
Primärdata är teori som personen själv samlar in och därefter tolkar och analyserar. 

Det kan göras genom många olika datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer, 

observationer eller olika typer av experiment. Sekundärdata är teori som samlats in av 

andra personer. Sekundärdata kan bland annat hittas i form av rapporter som skrivits 

av andra personer, statistiskt material, tidskrifter eller tidigare gjorda studier (Biggam, 

2015). 

 

Ejvegård (2009) menar att generellt sätt så är en primärkälla bättre att använda sig av 

än en sekundärkälla. Detta beror på att sanningen lätt kan förvrängas när det rycks ur 

ett sammanhang samt att en person lätt kan glömma bort vissa saker som kan vara av 

vikt. 
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I vårt arbete har både primär och sekundärdata används. Primärdata har samlats in 

genom olika intervjuer med anställda på företaget samt genom att observationer av 

flöden har gjorts. Även en hel del sekundärdata har använts. Vi har samlat in teori 

från bland annat kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och webbplatser.  
 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

En kvantitativ forskning svarar på frågor som har med siffror att göra eller som går att 

mäta. Kvantitativ forskning är alltså data som samlas in för att analyseras och svarar 

på ‘hur’ frågor (Biggam, 2008). Med andra ord så mäts en händelse noggrant för att 

kunna tillämpa det på en statistisk analys (Murray och Hughes, 2008). 

En kvalitativ forskning svarar mot ’varför’ frågor och innebär att information samlas 

in och sedan analyseras. Denna metod är användbar om det finns intresse i att få 

djupare information. Vanligt är att använda sig av till exempel intervjuer eller 

observationer för att samla in information (Murray och Hughes, 2008). Nedan visas 

en bild som tydliggör skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

 
 

Figur 2. Tabellen visar vilken den största skillnaden är mellan en kvalitativ och en 

kvantitativ metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). 

 

I detta arbete har mestadels kvalitativa metoder använts. Detta har skett genom bland 

annat intervjuer för att samla in information från anställda så en tydlig 

nulägesbeskrivning kunde utföras samt för att lättare kunna se 

förbättringsmöjligheter. Observationer har också gjorts för att få en egen uppfattning 

av hur nuläget såg ut samt för att se med egna ögon om det fanns direkt synliga 

förbättringsmöjligheter i flödet. Även kvantitativa metoder har använts, detta har 

gjorts i form av tidsmätningar. 
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2.4 Intervjuer 
Andersen och Schwencke (1998) skriver att intervjuer är bra att använda sig av när 

det ska samlas information från ett mindre antal personer. Typer av intervjuer som 

kan göras är personliga intervjuer, gruppintervjuer, telefonintervjuer med mera 

(Andersen och Schwencke, 1998). 

 

En intervju kan utföras på olika sätt. I en strukturerad intervju ska exakta frågor vara 

förberedda innan intervjun och personen som intervjuar får inte under några 

omständigheter frångå dessa frågor, inte ens för att ställa följdfrågor. Bell (2000) 

menar att denna typ kan liknas till viss del med en enkätundersökning. I en 

ostrukturerad intervju kan personen som intervjuar styra samtalet åt valfritt håll. 

Frågorna kan alltså vara öppna och till viss del improviserade (Bell, 2000) Det går 

även att använda sig av semi-strukturerade intervjuer. Där finns ett bestämt område 

som utgångspunkt under intervjun, men det finns utrymme för att gå över till andra 

ämnen (Bell, 2000). 

 

Vi har valt oss att använda semi-strukturerade intervjuer. En diskussion har förts för 

att komma fram till vad vi vill få ut av intervjun, efter det har stödord skrivits ner för 

att ha ett stöd till intervjun. I våra intervjuer har frågorna berört områden såsom 

dagliga aktiviteter, hur vissa arbetsmoment utförs, tankesätt och uppfattning om Lean 

med mera. Chefer, truckförare, operatörer som jobbar i lager samt operatörer som 

jobbar i produktion har intervjuats. Detta har gjorts för att stödja och komplettera den 

nulägesbeskrivning som gjorts.  När personen har intervjuats har två av tre möjliga 

intervjuare tagit anteckningar, detta för att säkerställa att allt den intervjuade personen 

säger kommer med. Efter intervjun har materialet noggrant bearbetats och där 

frågetecken funnits har ytterligare kontakt med den intervjuade personen tagits.   
 

2.5 Observationer  
Andersen och Schwencke (1998) menar att observationer kan vara bra att använda sig 

av för att komplettera information till en intervju eller enkätundersökning. En 

observation kan vara antingen deltagande eller icke deltagande. Om det är en 

deltagande observation innebär det att personen som utför observationen också är med 

och deltar i den arbetsstation som observeras (Andersen och Schwencke, 1998). 
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Observationen kan också vara antingen dold eller öppen. Vid den öppna 

observationen är personerna medvetna om att de är observerade, medan under en dold 

observation innebär det att personerna inte är medvetna om att en observation pågår, 

det vill säga att de kommer att bete sig precis som de brukar (Andersen och 

Schwencke, 1998). 

 

Vårt tillvägagångssätt för observationer på Sandvik SMT var att gå igenom flödet ett 

antal gånger där vi noggrant granskade flödet samt att anteckningar togs under tiden. 

Detta gjordes för att stärka det vi fått fram via intervjuer, samt för att kunna göra en 

korrekt nulägesbeskrivning. Vi har genomfört dolda observationer då ingen ur 

personalen vetat om i förväg att en observation kommer att genomföras. Dessa har 

även varit icke deltagande då vi inte deltagit i den arbetsstation som observerats.  

 

2.6 Litteraturstudie 
I en litteraturstudie sammanställs andra personers verk som anses vara relevant för 

ens eget arbete. Detta kan vara teori från böcker, artiklar, dokument med mera. 

Anledningen till att använda sig av litteratur är bland annat att få mer kännedom om 

ämnet, hjälpa till att lokalisera relevant information samt att få idéer om vilka metoder 

och tekniker som kan vara relevant för studien (Murray och Hughes, 2008). 

En vetenskaplig artikel är skriven och publicerad för att få fram ett forskningsresultat. 

För att en artikel ska klassas som en vetenskaplig artikel ska den vara granskad av 

andra forskare inom samma ämnesområde (Linnéuniversitetet Kalmar Växjö, 2014). 

I detta arbete har teori och information samlats in genom vetenskapliga artiklar, 

böcker samt internetkällor. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har framförallt 

databaser som Sciencedirect, Emerald och Google Scholar använts. Några exempel på 

sökord som använts i kombination för att hitta artiklarna är: Lean production, in 

warehouses, waste in stock, supply chain management, collaboration, cross docking, 

storage, digital IT. Böckerna har delvis använts för att hitta teori men även för att 

jämföra mot de vetenskapliga artiklarna. För att få hjälp med att hitta passande 

litteratur har även examensarbeten inom liknande ämnen som har studerats.  
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2.7 Reliabilitet och Validitet 

Ett arbete som har en god validitet är ett arbete som är uppbyggt på accepterade 

undersökningsmetoder. Det betyder alltså att de tekniker som används för 

informationsinsamling och metoder för insamling av data är väl testade och 

accepterad av forskningssamhället samt att de har analyserats på rätt sätt (Biggam, 

2008). Om ett arbete har en stark reliabilitet betyder det att den information som 

samlats in och analyserats i rapporten är trovärdig och resultatet av rapporten är 

tillförlitligt (Biggam, 2008).  
 

Det är viktigt att rapporten är trovärdig och att den är uppbyggd på godkända 

metoder. Desto svagare reliabilitet och validitet en rapport har desto större risk är det 

att rapporten saknar ett vetenskapligt värde. Rapporten tillför inte tillförlitligt resultat 

och kan därför inte användas av andra forskare och sammanhang (Ejvegård, 2009). 

Även Kjær-Jensen (1995) påpekar vikten av att läsaren av rapporten ska kunna ställa 

krav på ett trovärdigt arbete. Läsaren ska heller inte känna att rapporten är skriven 

utifrån författarens eget tycke. Kjær-Jensen (1995) fortsätter att argumentera om hur 

viktigt det är att författaren har ett planerat och väl genomfört arbete för att på så sätt 

göra det enkelt för läsaren att kontrollera och följa upp arbetets tillförlitlighet. För att 

lyckas skapa ett genuint arbete som är tillförlitligt måste författaren kritiskt granska 

de källor som används (Ejvegård, 2009). Begreppet generaliserbarhet figurerar ofta 

när trovärdigheten och validiteten diskuteras. Det innebär enligt Bryman (2012) att ett 

resultat av en studie kan användas i andra syften och situationer än den som 

undersökts och detta kallas för extern validitet. 
 

Då detta arbete är baserat på flera olika typer av källor har vi under arbetets gång 

kritiskt granskat den information vi fått fram. Den litteratur som har använts har 

kontrollerats genom att vi noggrant granskat vilket syfte källan har samt hur aktuell 

och trovärdig källan är. De vetenskapliga artiklar som använts har alla hämtats från 

säkra databaser så som SienceDirect.com, men även här har artiklarna granskats 

noggrant innan de använts. Då dessa artiklar ofta är skrivna på engelska finns en viss 

risk för översättningsfel eller misstolkning av information. I situationer som dessa har 

vi gemensamt gått igenom det vi inte förstått eller alternativt gått igenom texten i 

samråd med någon utomstående.  
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Mycket av den information som vi fått fram är baserat på intervjuer och observationer 

som gjorts. Då intervjuer gjorts med anställda på Sandvik SMT så finns det alltid en 

risk att den information som ges ut har inslag av egna åsikter från den anställde. För 

att undvika detta har vi varit noga i våra val av frågor och i möjligast mån undvikit att 

ställa frågor som kan ge upphov till egna åsikter. Vi har också varit noga med att 

styrka det den intervjuade personen säger med hjälp av till exempel observationer. 

Det flesta observationerna som gjorts har även utförts mer än en gång. Detta har gjorts 

för att säkerställa att det observerade resultatet är korrekt och inte är baserat på till 

exempel en avvikelse. Utöver detta har även i vissa fall elektroniska källor använts. 

Vid användandet av dessa typer av källor har vi varit extra uppmärksamma då många 

webbaserade uppslagsverk är tillgängliga för allmänheten och den information som 

ges är inte alltid tillförlitlig. De webbsidor som använts har främst varit hemsidor som 

vi anser är tillförlitliga, till exempel Sandviks hemsida.  
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3. Teori 
    
 

I detta kapitel presenteras teorier och metoder som tidigare forskare har tagit fram 

om ämnen som berör detta specifika arbete.  
 

 

3.1. Lean production      
Lean production betyder resurssnål produktion och används i dagsläget över hela 

världen i alla typer av företag för att få en effektivare tillverkning. Ett stort misstag 

som många gör när de implementerar Lean är att införa enbart enstaka verktyg. Lean 

är mycket mer än bara verktyg, det är en filosofi som innefattar företagskultur, värde, 

metoder och ledarskap som strävar mot att eliminera slöseri och uppnå högsta möjliga 

produktivitet (Liker, 2009). Bhasin och Burcher (2004) definierar också Lean som en 

filosofi som innebär att när implementering av Lean skett så minskas tiden från 

kundorder till leverans på grund av eliminering av slöseri i produktionsflödet. 
 

3.1.1 Hårda och mjuka delar inom Lean  

Halling (2015) menar att arbetet med Lean handlar om att på ett kontinuerligt sätt 

arbeta med förbättringar inom företaget. Lean har två grundpelare som båda är lika 

viktiga att fokusera på och benämns som den mjuka och den hårda delen. Den hårda 

delen, enligt Halling (2013) även kallad produktvärdeflöde, omfattar mer den tekniska 

delen, de verktyg som Lean innebär samt att den strävar efter att lyfta fram de 

problem som uppkommer i produktionsflödet för att dessa ska bli tydliga (Halling, 

2012).  
 

Den mjuka delen som enligt Halling (2013) även kan kallas människovärdeflöde 

innebär att möjlighet till utveckling ska ges till personalen så att de som vill får chans 

till att kunna lösa de problem som blivit synliga genom den hårda delen (Halling, 

2012). Tanken med dessa två delar är att sträva gentemot samma mål för att 

tillsammans få ett bra problemlösningsarbete (Halling, 2012). Det finns ett antal 

viktiga faktorer för att dessa två system ska fungera. Dessa är: 
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-    Personalen måste arbeta som ett team. 

-    De anställda ska få den utbildning och de stöd de behöver så de i slutändan har den        

kompetens som krävs. 

-   Att de anställa känner sig trygg och kan lita på deras chef. 

-   Personalen känner sig bekväm med sin egen kompetens (Halling, 2012). 
 

Liker och Houseus (2008) skriver att när det pratas om Lean så är det många som 

direkt associerar det med bland annat eliminering av slöseri, effektivisera en 

produktionslina, reducera antalet anställda samt reducera kostnader överlag. Det är 

inte alla gånger effektivitet och respekt för människan går hand i hand. Liker och 

Houseus (2008) har citerat ett stycke ur boken The Toyota Way som visar att Lean 

inte enbart handlar om verktyg (den hårda delen), utan också respekt för människan 

(den mjuka delen). ‘We respect other, make every effort to understand each other, 

take responsibility, and do our best to build mutual trust’ (Liker och Hoseus, 2008). 
 

3.1.2 Vad är slöseri? 

Josephson och Saukkoriipi (2009) skriver att slöseri är ett begrepp som ofta används 

inom många olika sammanhang. En av många definitioner av slöseri som används i 

företag är att det finns aktiviteter som kräver resurser för att processen ska fungera 

men som i sig inte ger något värde tillbaka, detta kan med annat ord också kallas icke 

värdeskapande aktiviteter. Ett verkligt exempel på ordet slöseri kan vara att företaget 

utgår ifrån kundens plånbok och de kostnader som kunden kommer att få stå för. 

Slöseriet uppstår när kundens pengar används i en aktivitet som inte skapar ett värde 

(Josephson och Saukkoriipi, 2009). Denna teori stödjer också Kurdve, Shahbazi, 

Wendin, Bengtsson och Wiktorsson (2015) när de förklarar att muda är ett begrepp 

som används inom Lean production. Order muda betyder slöseri alternativt att det är 

en aktivitet som inte ger något värde vilket leder till att kunden ej är beredd att betala 

för produkten. 
 

Typer av slöseri 

Ordet muda betyder som tidigare nämnt slöseri, vilket innebär att en aktivitet inte 

tillför något värde för slutprodukten (Kurdve et al. 2015). Det finns många olika typer 

av slöseri i ett företag. Vissa typer av slöseri kan vara lätt att se med bara ögat medan 
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andra faktorer som orsakar slöseri kan vara svårt att se och identifiera. Nedan kommer 

ett antal olika typer av slöseri att presenteras. 
 

Överproduktion 

Överproduktion kan vara att produkter produceras utan att det finns en order eller 

kanske inte heller en prognos. Detta leder till att produkterna tar upp mycket plats i 

lager och när de till slut inte får ligga kvar i lager och ta plats säljs de eventuellt till ett 

rabatterat pris, alternativt att de kasseras (Arunagiri och Gnanavelbabu, 2014; 

Lumsden, 2012; Olhager, 2013). 
 

Väntetider 

När produkten bara ligger och väntar uppstår slöseri. Lumsden (2012) skriver att en 

produkts väntetid kan uppgå till 90 % av ledtiden, detta innebär att mycket av tiden 

inte tillför värde. Faktorer som kan påverka att väntetider uppkommer är att maskiner, 

utrustning, verktyg eller att annat liknande inte finns tillgängligt när det behövs 

(Sörqvist, 2013). 
 

Transport 

En transport i sig är en icke värdeskapande aktivitet men är i vissa fall nödvändig att 

ha. Den största kostnaden för transport genereras genom förflyttning av råmaterial till 

exempelvis en fabrik eller att färdigt gods flyttas till kund. Förflyttning sker även 

ibland mellan olika arbetsstationer eller lager som egentligen skulle kunna flyttas ihop 

(Olhager, 2013). 
 

Lager 

Produkter som är placerad på lager tillför inget värde till företaget. Produkten tar 

plats, samt att det har kostat pengar att producera produkten, detta innebär att kapitalet 

blir bundet samtidigt som det är en osäkerhet om produkter kommer kunna säljas för 

önskat pris (Sörqvist, 2013). Även Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) menar att ju 

mer produkter som ligger i lager desto mer kapital blir bundet, detta kan alltså 

påverka pengaflödet på ett negativt sätt. 
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Fel och brister 

Om det finns fel eller brister i en produkt leder det till extra arbete i form av att rätta 

till produkten, eventuellt göra om hela produkten samt att det måste om inspekteras 

och så vidare. Om produkten redan har blivit såld och skickad till kund innan 

problemet upptäckts bör det kompenseras samt att det finns en risk att kunden tappar 

förtroendet till företaget (Arunagiri och Gnanavelbabu, 2014).  
 

Onödiga rörelser 

Sörqvist (2013) skriver att all typ av rörelse och förflyttning av människan eller av 

utrustning/hjälpmedel som inte är en bidragande faktor till att kundvärdet ökar är 

onödigt och därmed slöseri. 

 

Identifiering av slöseri 

För att kunna eliminera slöseri måste det först och främst identifieras. Detta kan göras 

på många olika sätt och olika metoder passar olika bra beroende på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs. Nedan kommer ett antal metoder för identifiering av slöseri 

att beskrivas. 
 

Nulägesbeskrivning och värdeflödesanalys 

För att kunna göra en värdeflödesanalys måste nuläget vara ordentligt kartlagt. Rother 

(2013) beskriver i boken Toyota Kata vikten av att förstå det nuvarande tillståndet på 

ett riktigt sätt för att sedan kunna definiera ett lämpligt måltillstånd. Detta verktyg är 

inriktat på flödet av material och information samt ledtiden (Rother, 2013). En 

värdeflödesanalys går ut på att hitta aktiviteter i produktionsflödet som är 

värdeskapande, icke värdeskapande samt aktiviteter som är nödvändiga men icke 

värdeskapande (Olhager, 2013). Bearbetning av råmaterial samt montering av 

antingen halvfabrikat eller detaljer är ett exempel på vad en värdeskapande aktivitet 

kan vara. Det är ett måste att ha värdeskapande aktiviteter i en process för att 

produkten ska bli komplett. Lagring och transport är exempel på icke värdeskapande 

aktiviteter, tester av produkten ses också som icke värdeskapande då kostnaden för 

produkten blir större samt att ledtiden ökar. Aktiviteter som anses vara icke 

värdeskapande men ändå nödvändiga är aktiviteter så som planering av inköp, 

produktion och leverans. Detta beror på att dessa aktiviteter kan resultera i att de 

värdeskapande aktiviteterna kan hanteras på ett effektivare sätt (Olhager, 2013). 
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Figur 3 nedan visar hur en värdeflödesanalys kan se ut. Här framgår både 

värdeskapande produktionstid samt total ledtid. Genom detta går det att se på ett 

ungefär vilken grad effektiviteten för processen har. Detta är alltså ett bra sätt att 

undersöka samt få en tydlig bild av var i flödet som slöseri eventuellt finns (Olhager, 

2013). 
 

 

Figur 3. Exempel på hur en värdeflödesanalys kan se ut (Olhager, 2013). 
 

Fem varför 

Fem varför är en metod som är bra att använda för att hitta och förstå grundorsaken 

till ett problem. Denna metod går ut på att ställa frågan ’varför’ minst fem gånger när 

ett problem undersöks, på så sätt kan grundorsaken till problemet lättare komma upp 

till ytan. När själva grundorsaken till problemet är identifierad är det enklare att på 

rätt sätt åtgärda problemet (Olhager, 2013). 
 

Toyota har använt ett exempel för att visa hur denna metod går till som går ut på att 

någon hittar en oljepöl på golvet i fabriken. Det första som ska göras är att torka upp 

pölen. Efter det kan metoden om de fem varför användas för att undersöka vad 

grundorsaken till denna oljepöl är: 
 

’1 varför? Maskinen läcker olja (åtgärd: laga maskinen). 

2 varför? Packningen är sönder (åtgärd: byt packning). 
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3 varför? Vi köpte undermåliga packningar (åtgärd: ändra specifikationerna). 

4 varför? Vi gick efter priset (åtgärd: ändra inköpspolicy). 

5 varför? Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar (åtgärd: ändra sättet att 

utvärdera inköparna)’ (Olhager, 2013). 

Detta exempel visar på ett tydligt sätt att grundorsaken till problemet kan vara ett helt 

annat område än var själva problemet är. Därför är det viktigt att noga gå till botten 

med ett problem så det kan behandlas på rätt sätt (Olhager, 2013). 
 

Genba 

Dotoli, Epicoco, Falagario, Costantino och Turchiano (2014) beskriver att Genba 

tekniken är en bra metod att använda för att analysera en process mer ingående. 

Genba är ett ord som ursprungligen härstammar från Japan och betyder den verkliga 

platsen. Denna metod är ett tankesätt som innebär att chefer ska gå till platsen där 

slöseriet finns och kolla med egna ögon istället för att stanna på kontoret och försöka 

lösa problemet efter hörsägner. Om chefen väl går till källan för slöseri är det lättare 

att sedan rangordna problemen för att bestämma i vilken turordning problemen ska 

åtgärdas (Dotoli et al. 2014). 
 

Eliminering av slöseri med hjälp av verktyg från Lean 

Enligt Lumsden (2012) är det viktigt att veta vilka aktiviteter som är icke-

värdeskapande för att kunna eliminera slöseri i ett lager. Processen att hitta de icke 

värdeskapande aktiviteterna kan göras genom exempelvis värdeflödesanalys, fem 

varför, Genba och med mera som beskrivits tidigare i texten. När företaget vet vad 

som måste elimineras eller effektiviseras är det enklare att hitta en metod som passar 

just detta problem. Det finns många olika metoder, nedan beskrivs ett fåtal. 
 

5s 

Metoden 5s kommer ursprungligen kommer från japan. Tanken med denna metod är 

att skapa ordning och reda. Liker och Hoseus (2008) menar precis som Chiarini 

(2014) att 5S sätter standarden för de första stegen av problemlösning samt att det är 

en grund för att få en bra arbetsmiljö för alla i företaget. 
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5S har fem olika steg som på svenska är översatt till sortera, systematisera, städa, 

standardisera och sköta om. 5S går ut på att det ska vara ordning och reda på en 

arbetsplats. Ett exempel är städa, då bestäms det när det ska städas, vem som ska göra 

det och att det finns någon som ser till att detta alltid efterföljs. Detta leder till en 

bättre arbetsmiljö där allting har sin plats (Chiarini, 2014). 
 

ABC-principen 

I en ABC-analys baseras produkten efter ett volymvärde. Volymvärdet tas fram 

genom att gångra antal artiklar av samma artikelnummer från en preciserad tidsperiod 

med produktens värde. Efter det blir produkten klassificerad efter sitt volymvärde i en 

A,B eller C kategori (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl,  2013).  
 

Denna metod kan leda till reducerade ledtider och orderkostnader samt få en ökad 

frekvens i lagret. Målsättningen är i slutändan att öka lageromsättningshastigheten. 

Om denna metod används blir A produkterna smidigast att komma åt i lagret och C 

produkterna kommer att ha en något sämre placering i lagret. ABC-principen kan göra 

det enklare att skilja på de produkter, kunder eller leverantörer som har störst 

inverkan på kapitalbindningen, på så sätt kan en optimering av resursfördelningen 

göras. Företaget kan också reducera lagernivåerna för att spara lagerutrymme, detta 

kan i sin tur leda till att det bundna kapitalet minskas menar Jiapeng, Xiuwu, 

Wenhong och Na (2015). 
 

FIFO-principen 

När ett lager ska utformas är det viktigt att ha en bestämd lagerprincip. FIFO betyder 

first in-first out och är en lagerprincipsmetod som innebär att de produkter som 

kommer in först i lagret också ska ut först. FIFO kan bland annat hjälpa till att 

motverka dålig kvalité på produkterna, detta beror på att produkterna blir bara 

liggande i lagret en kortare stund och får därför inte sämre kvalité på grund av lång 

väntetid. Det kan också hjälpa till att minska inkurans av produkter eftersom desto 

längre en produkt förvaras i lager desto större chans är det att den försvinner 

(Lumsden, 2012). 
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Kaizen 

Lumsden (2012), Olhager (2013) och Sörqvist (2013) skriver att Kaizen betyder att ett 

ständigt förbättringsarbete pågår. I detta fall handlar det inte om att göra radikala 

ändringar, utan att snarare göra många små förändringar. Detta är för att ingen process 

kan någonsin vara helt perfekt, det finns alltid någonting som går att göra lite bättre 

(Olhager, 2013). Syftet med att använda sig av Kaizen är att minska slöseri inom 

företaget. Detta görs genom att alla inom organisationen konstant letar sätt att 

förbättra kedjan, då bör personer från alla nivåer inom företaget vara med och hjälpa 

till i förbättringsprocessen (Olhager, 2013) 

 

Thinking people system 

I denna metod uppmanas alla inom företaget att ifrågasätta processen de ser, samt att 

fundera på hur de kan få processen att bli smidigare istället för att arbeta på som 

alltid. Detta gör att alla ska känna ett ansvar, vilket kan leda till ökad moral och 

kvalitet. Det är även grundläggande för att Kaizen ska fungera. Med denna metod kan 

brister uppmärksammas och förbättras så slöseriet minskas istället för att de fortsätter 

att vara dolda (Olhager, 2013) 

	

3.2 Produktivitet 

Ett företag har inte obegränsat med resurser och därför finns det hela tiden en strävan 

efter att hushålla med dessa. Lumsden (2012) anser att produktivitet fokuserar på ’hur 

företaget gör rätt saker’. Produktivitet handlar om hur resurser utnyttjas på bästa sätt 

och hur företag med hjälp av kunskap, investeringar och kreativitet skapar nya 

användbara resurser. Holmström (1994) påpekar dock i sin artikel att produktiviteten i 

ett tillverkande företag inte enbart handlar om investeringar och innovationsprocesser, 

utan att produktiviteten hos ett företag är mer en funktion av operativa 

utvecklingsinsatser. 
 

Hur kan produktivitet förbättras 

Produktivitet är kvoten mellan ett företags utflöde och inflöde. Genom att 

åstadkomma största möjliga utflöde av färdiga produkter med ett givet inflöde ökas 

produktiviteten i företaget. En ökad produktivitet kan också skapas genom att 
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producera ett givet utflöde med ett så litet inflöde som möjligt (Lumsden, 2012). 

Forskning har även visat att en minskning av produktionens genomloppstid är en 

effektiv lösning för att öka produktiviteten (Holmström, 1994). Genomloppstiden är 

en benämning av den totala tid det tar för en produkt att ta sig igenom produktionen 

(Olhager, 2013).  

 

3.3 Effektivitet   
Lumsden (2012) beskriver effektivitet som graden av måluppfyllelse och menar att 

effektiviteten är den nytta som en utförd prestation ger. Till skillnad från 

produktivitet, som handlar om ’hur företag gör rätt saker’, så handlar effektivitet 

istället om ’Att göra rätt saker’ (Lumsden, 2012) 
 

I boken ’Logistikens grunder’ beskriver Lumsden (2012) att det finns två olika typer 

av effektivitet, den inre effektiviteten och den yttre effektiviteten. Den inre 

effektiviteten visar hur väl företagets interna aktiviteter fungerar och kan förbättras 

genom väl fungerande materialhantering och bra administration. Den yttre 

effektiviteten handlar istället om hur företagssystemet anpassar sig gentemot andra 

externa system eller parter. Genom bland annat bra leveransservice kan den yttre 

effektiviteten förbättras (Lumsden, 2012). Genom att på ett bra sätt balansera den inre 

och den yttre effektiviteten kan verksamhetens lönsamhetsmål nås. Lumsden (2012) 

visar också att den totala effektiviteten är en produkt av den inre och den yttre 

effektiviteten. 
 

3.4 Resursutnyttjande  
I ett tillverkande företag, en så kallad produktionsenhet, finns det ett inflöde av 

produktionsfaktorer. Produktionsfaktorerna är de resurser som krävs för att kunna 

producera. Produktionsenheten har även ett utflöde av förädlade produkter, vilket kan 

vara antingen varor eller tjänster. Enligt Lumsden (2012) finns det tre olika typer av 

resurser; personella resurser innefattar de människor som finns i ett företag, de bidrar 

med bland annat kunskap och arbetskraft. Reala resurser är de maskiner, byggnader 

och fordon som finns tillgängliga i företaget. Till sist finns det även finansiella 

tillgångar, vilket innebär likvida medel. Lowe, Klyver, Evald och Bager (2009) 
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nämner i sin bok även en fjärde typ av resurs, nämligen den sociala resursen som är 

resurser i form av till exempel ett brett närverk av kontakter. Denna typ av resurs 

skiljer sig därmed mot de andra resurserna då detta är något som inte en person kan 

tillföra, utan denna resurs skapas av samspel mellan flera personer i olika 

organisationer (Lowe et al., 2009).  
 

Lumsden (2012) pratar om två olika flöden. Godsflödet är ett envägsflöde där 

lastbäraren transporterar gods från A till B. Ett resursflöde däremot är ett tvåvägsflöde 

där lastbäraren transporterar gods mellan två eller flera punkter. I detta flöde räknas 

också lastbärarens väg tillbaka till sin ursprungspost, dit går den alltid tillbaka 

antingen med en tom last eller med nytt gods. Lastbäraren kan alltså utgå från punkt 

A och ta sig till punkt B för att där lämna av gods och/eller hämta nytt gods. 

Lastbäraren kan sedan fortsätta till punkt C för att göra samma sak innan den tillslut 

tar sig tillbaka till punkt A igen (Lumsden, 2012). 
 

Olhager (2013) nämner även vikten av hög tillgänglighet i processen. Metallindustrin 

beskrivs ofta som processartat, vilket innebär att produkterna mäts i styck samt att det 

finns ett begränsat sortiment och kundorder är ofta stora. Redan vid utformningen av 

dessa anläggningar skapas en viss kapacitet och därmed även ett maximalt utflöde. 

För att öka kapaciteten i dessa anläggningar krävs investeringar längst hela processen 

enligt Olhager (2013), eller som tidigare nämnt, att det alltid är en hög tillgänglighet 

på resurserna (Arnold, Chapman och Clive, 2008). 
 

Resursutnyttjandet beskriver i hur hög grad ett företag använder de resurser som finns 

tillgängliga samt visar huruvida resurserna används på rätt sätt. Fortsättningsvis 

beskriver Lumsden (2012) resursutnyttjandet som förhållandet mellan de utnyttjade 

resurserna och de tillgängliga resurserna. Bohlin och Nordström (2011) beskriver 

även resursutnyttjandet som en förmåga att kunna erbjuda en tjänst eller en produkt 

och samtidigt utnyttja så lite resurser som möjligt. 
 

Vad kan ett lågt resursutnyttjande orsaka för problem? 

Som tidigare nämnt, säger Lumsden (2012) att alla flöden bör anpassas till varandra 

för att skapa ett högt resursutnyttjande. Ett vanligt problem som kan uppstå är att 

lastbärarflödet inte är anpassat efter godsets behov genom hela processen. I stället för 
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att kolla på hela resursflödet och se till att det är anpassat efter de behov som finns, så 

är det lätt att fokus ligger enbart på godsflödet. Detta skapar en obalans i flödet och 

detta leder i sin tur till ett lågt resursutnyttjande. Ut över detta har Lumsden (2012) 

även listat ett antal andra olika faktorer som kan leda till obalans i flödet, dessa 

faktorer är; 
 

Strukturell obalans 

Detta innebär att det är obalans i resursflödet då efterfrågan av transporter inte är lika 

stor i båda riktningarna. 

 

Operationell obalans 

Detta orsakas av att de olika intressenterna i flödet inte är anpassade efter varandra. 

Till exempel så kanske punkt B behöver leverans/avlastning på förmiddagen medan 

punkt C inte är tillgängliga förrän på eftermiddagen. Detta leder till att lastbärare 

tvingas gå icke lastade vissa sträckor. 

 

Teknisk obalans 

Lågt resursutnyttjande skapas på grund av dåligt anpassade lastbärare. Om lastbärarna 

inte är anpassade för att hantera olika typer av gods innebär detta att flera olika typer 

av lastbärare behövs. 

 

Kedjeobalans 

Denna obalans uppstår när till exempel en lastbil har flera stopp på vägen och vid 

varje stopp lastar av en del av lasten. Detta leder till att lastbilen får ett sämre 

resursutnyttjande efter varje gång den har lastat av.   

 

Säkerhetsobalans 

Om ett företag har stor variation i efterfrågan på sina produkter väljer många att säkra 

upp och ha några transporter för mycket. Detta görs för att slippa säga nej till kunder 

under de perioder efterfrågan är hög. Dock leder detta till ett lägre resursutnyttjande 

under de tider efterfrågan är låg och företaget har en överkapacitet (Lumsden, 2012). 
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3.4.1 Metoder för att förbättra resursutnyttjandet   

Det finns flera olika typer av metoder och arbetssätt som bidrar till bättre 

resursutnyttjande i organisationer. Nedan beskrivs några av dessa metoder.    
 

Resursplanering 

Resursplanering handlar enligt Arnold et al. (2008) om att långsiktigt se efter de krav 

som finns på de tillgängliga resurserna. Resursplanering kan innebära justeringar i 

personalstyrkan. Genom att öka eller minska antal anställda och göra personalstyrkan 

mer anpassat efter behovet av gods skapas en bättre kapacitet och resurserna utnyttjas 

på ett bättre sätt. Detta kan även åstadkommas med hjälp av ändringar i scheman eller 

skiftgångar (Arnold et al., 2008). Vidare nämner även Arnold et al. (2008) att 

resursplanering kan omfatta andra åtgärder som kan justera ett företags kapacitet och 

därmed skapa ett högre resursutnyttjande. Detta kan vara till exempel investeringar i 

nya maskiner eller produktionsutrustning. 

 

Genom att använda de befintliga resurserna på det mest effektiva sätt, skapas som 

nämnt ett högt resursutnyttjande. Lumsden (2012) menar att genom att anpassa 

lastbärare efter godsets behov skapas effektiva flöden. Resursutnyttjandet handlar inte 

enbart om hur det tillgängliga fordonet utnyttjas, utan en stor del handlar även om att 

resursen ska användas på rätt sätt. Det bästa, enligt Lumsden (2012), är att ha en 

enhetlig typ av lastbärare med en låg fyllnadsgrad och låg kapacitet som används 

kontinuerligt. Precis som Arnold et al. (2008) menar även Lumsden (2012) att de 

personella resurserna också kan skapa en hög utnyttjningsgrad om de används på rätt 

sätt. Processledning är en metod som kan användas, där utgår företaget ifrån ett 

helhetsperspektiv. Processledning innebär att företaget organiserar, förstår, leder och 

ständigt förbättrar de processer som finns. Genom att till exempel samordna de 

personella resurserna med övriga resurser kan företaget åstadkomma högre kvalitet, 

effektivitet och flexibilitet på sina processer, vilket i slutändan leder till ett högt 

resursutnyttjande (Lumsden, 2012).  
 

Lagerstyrning 

Om ett företag tillverkar säsongsprodukter eller har en stor variation i efterfrågan kan 

en bra metod för effektivt arbete vara att producera mot lager. Olhager (2012) skriver 

att företag med en varierande efterfråga på sina produkter kan producera 
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standardprodukter mot lager då efterfrågan är låg. Detta gör att när efterfrågan går 

upp igen kan de lagrade produkterna utnyttjas för att jämna ut nivåerna. På detta sätt 

behöver inte produktionen anpassa sig efter efterfrågan, utan de kan hela tiden 

producera i en jämn och effektiv takt. 
 

Att arbeta mot prognos innebär att produktionen baseras på föregående års produktion 

och efterfrågan från kund. Företagen förutspår av tidigare erfarenhet hur mycket 

produkter som måste produceras. Detta arbetssätt kallas för kvantitativ prognos och 

det skapas utfall för vad som ska produceras. Anledning till att företag använder sig 

av prognosstyrd produktion är för att på förhand kunna planera kommande 

produktion. Det som företagen vill uppnå är kortare leveranstid, ett jämnare 

produktflöde och tillförlitligt lager. Det som är viktigt att tänka på vid denna typ av 

producering är att prognosen ofta har fel och att marknaden kan svänga mycket. Det 

finns en risk att företagen inte är tillräckligt flexibla att möta dessa ändringar som kan 

uppstå (Oskarsson et al., 2013).   
 

Resursdelning 

Ytterligare en strategi som kan användas för att skapa produktivitet och få maximalt 

resursutnyttjande är att resurserna samordnas mellan olika organisationer eller företag 

(Freitag, Becker och Duffie, 2015). I artikeln ’Dynamics of resource sharing in 

production networks’ diskuterar Freitag et al. (2015) fördelarna med att de befintliga 

resurserna delas mellan olika organisationer för att kunna uppnå ett maximalt 

resursutnyttjande.  

Vid de tillfällen då ett företag har en tillfällig överkapacitet och inte utnyttjar de 

resurser som står till deras förfogande skulle det istället då kunna erbjuda sina 

outnyttjade resurser till företag som står med tillfällig underkapacitet. Detta är alltså 

en metod som på sikt gynnar alla inblandade företag (Freitag et al., 2015). 

För att denna typ av samarbete ska fungera krävs det ett praktiskt system mellan de 

olika organisationerna. Det är viktigt att vara medveten om vilken typ av information 

som måste finnas tillgänglig i systemet för att företagen ska kunna dela sina resurser 

eller skicka en efterfrågan av vilka resurser de behöver. Det är också av vikt att 

företagen skapar ett säkert system där känslig eller hemlig information bibehålls 
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säkert. Systemet måste också kunna agerar på ett rättvist sätt mellan organisationerna 

så att inga konflikter uppstår (Freitag et al., 2015). 

3.5 Intern logistik  
Logistik är ett brett begrepp och ett arbetssätt som finns i varje organisation och 

hanterar flera lika delar av organisationen. Marknaden förändras hela tiden med hög 

hastighet och kundkraven blir allt flera och allt mer krävande. Enligt författarna 

Halbeisen och Segerlund (2015) måste strategier utarbetas för att företagen ska kunna 

hålla sin plats på marknaden och underhålla sin verksamhet. 
 

Strategierna brukar ofta handla om att minska kostnader, detta kan göras genom till 

exempel att satsa på ett välorganiserat ’supply chain management’ eller ett logistiskt 

arbetssätt. När de fasta kostnaderna ska reduceras i en logistisk process handlar det 

ofta om intralogistik. Definitionen av logistik handlar om hela flödet för en produkt 

(Lumsden 2012). Däremot så är definitionen av intra-logistik enligt författarna 

Halbeisen och Segerlund (2015) något annorlunda. Det innefattar detaljerna inom 

lagret samt transporter och aktiviteter för materialet inom fabriken eller inom 

företagets gränser. Det är ett brett område som kräver planering, organisering samt 

strukturer och strategier. Att minska kostnaderna för intra-logistiken, till exempel 

administrativa kostnader, lagerkostnader och övriga kostnader kan leda till många 

fördelar. Reduceringen av dessa kostnader påverkar bland annat ledtiden, 

tillgängligheten, flexibiliteten och informationsflödet. Lyckas företagen hålla dessa 

faktorer i schack ökar deras chanser avsevärt för att skapa ett lyckat arbete, skapa en 

produkt av värde för kund, förbättra leveransservice samt att öka sin 

anpassningsförmåga till marknaden (Halbeisen och Segerlund, 2015).   

	

3.6 Supply chain management  
Det finns många sätt att definiera det logistiska arbetet på, men i det stora hela 

handlar det om att underhålla ett strategiskt arbete med upphandling av material, 

lagerhållning, placering av produkter samt alla informations- och materialflöden inom 

företaget (Leeb, Zhanga och Zhangb, 2015). Att arbeta med logistik kräver planering 

och struktur för att skapa ramar för ett logistiskt arbetssätt samt att få en hållbar 

process. Supply chain management (SCM) är en viktig del när det kommer till 
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logistiska processer och en produkts process. Det handlar om att skapa 

försörjningskedjor i form av starka relationer, samarbeten och länkar mellan olika 

områden för att på så sätt få ett starkt logistiskt arbetssätt (Waters, 2003). Ing-Long et 

al. (2013) nämner i sin forskning att SCM handlar i grund och botten om att skapa 

relationer och försörjningskedjor mellan både externa och interna partners till ett 

företag. 

 

SCM kan som nämnts ovan byggas mellan företag och deras kunder samt leverantörer 

men även inom företaget som till exempel mellan produktionen och deras lager. Det 

som företagen vill uppnå genom SCM kan till exempel vara att få bättre ledtider, 

minska buffertlager samt öka resursutnyttjandet. Både Christopher (2011) och Ing-

Long et al. (2013) menar att företagen har genom detta förhoppningarna att bland 

annat kunna ge bättre service till kund, men också att bli konkurrenskraftiga och 

starka på den befintliga marknaden.  
 

Att arbeta med SMC och försörjningskedjor innebär oftast minskade kostnader samt 

bättre flöden inom företaget både när det kommer till materiella flöden och 

informativa flöden (Christopher, 2011). Det är viktigt att fokus ligger rätt hos alla 

partners som ingår i en försörjningskedja. Alla partners måste inse varandras värde 

och sträva efter gemensamma mål. Minskad effektivitet kan uppstå om en partner i 

kedjan enbart har sitt eget område i åtanke och enbart fokuserar på deras egna resultat 

och vinst (Chen, Lei, Lu, och Wei, 2015; Mattsson och Jonsson, 2003). Det är viktigt 

att det skapas en röd tråd mellan partners och organisationer inom företaget för att få 

en stark sammanhållning i alla aktiviteter som utförs (Colin, Galindo och Hernández, 

2015). Colin et al. (2015) nämner att kommunikation är en väsentlig del inom arbetet 

med SCM. Detta för att alla ska ha tillgång till den information som finns inom 

företaget och på så sätt kan personalen följa upp den röda tråden i arbetet på ett 

smidigare sätt. Även Ing-Long et al. (2013) beskriver vikten av kommunikation och 

menar att bra informationsflöden är en av de viktigaste faktorerna i arbetet med SCM. 

 

Genom bra kommunikation kan brister och slöseri undvikas, till exempel kan den så 

kallade ’Bullwhip’ effekten minskas (Ing-Long et al., 2013). En ’bullwhip’ effekt 

betyder att det uppstår stora svängningar i informationsflödet längs en 

försörjningskedja, vilket kan leda till missförstånd och i slutändan slöseri och att 
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felaktiga aktiviteter utförs. Detta fenomen kan motverkas genom kort och säker ledtid 

men framförallt genom snabb information som nås ut till alla organisationer och 

partners. Det är även viktigt att fokusera på att rätt information flödas genom leden så 

att alla kan ta del av den viktigaste informationen inom företaget (Olhager, 2012).  

	

3.6.1 Komplexa system och risker  

Att skapa starka och värdeskapande kedjor är ett komplext arbete som kräver tid och 

planering. Tanken enligt Christopher (2011) är att företagets ledning ter sig som en 

kärna och befinner sig i mitten av ett stort nätverk med materiella och informativa 

flöden till olika områden.  

 
Figur 4. Bilden illustrerar hur en försörjningskedja kan se ut (Christopher, 2011). 

 

Det är som sagt många komponenter som ska stämma överens med varandra, ju större 

företaget är desto fler områden måste hanteras. Det finns en viss risk med detta 

arbetssätt just eftersom så många områden måste samarbeta med varandra. Om ett 

område har till exempel problem att leverera påverkar det nästkommande område i 

kedjan. Detta kan skapa stora störningar i flödet och kan resultera i följder som är 

svåra att hantera. En utmaning för företagen i dagens läge med den osäkra marknaden 

som finns är att på ett lämpligt sätt kombinera ’Lean Production’ med en ’Agile’ 

strategi (Christopher, 2011). Avelar-Sosa, García-Alcaraz och Castrellón-Torres 

(2014) menar att en försörjningskedja kan uppfattas som opålitliga och svårhanterliga 

när det kommer till informationsflöden samt att producera efter utbud och efterfrågan. 
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Dessa osäkerheter kan uppstå på grund av maskinhaveri någonstans i kedjan som 

påverkar slutresultatet. Det är även svårt att hantera en försörjningskedja när behovet 

eller efterfrågan varierar mycket eftersom produktionen inte alltid är så flexibel som 

behovet kräver (Avelar-Sosa et al., 2014). Figur 4 ovan visar hur en försörjningskedja 

kan se ut.  
 

Med många olika partners och organisationer medföljer som nämnt en komplex 

hantering av information. Rätt information måste färdas i många olika led och steg 

och för att undvika problem som exempelvis bullwhip effekt måste alla parter i kedjan 

visa engagemang och förståelse för varandra (Christopher, 2011; Waters, 2003).  

 

3.6.2 Att skapa en hållbar försörjningskedja  

Som nämnt tidigare är arbetet med att skapa en hållbar försörjningskedja ett komplext 

arbete som aldrig tar slut. Christopher (2011) nämner att det är viktigt att fokus 

hamnar rätt och att det finns en struktur i arbetet. Det finns även tre grundpelare som 

används som nyckelord för en hållbar försörjningskedja. Dessa tre ord står för miljö, 

ekonomi och sociala faktorer. Företaget måste ha ett miljöekonomiskt tänk samtidigt 

som de fokuserar på människan i samhället. Lyckas företaget med detta ökar 

chanserna för en lyckad försörjningskedja och verksamhet (Bhingea, Moserb, 

Moserb, Lanzab och Dornfelda, 2015).  

 

3.7 Kommunikation    
Kommunikation innebär enligt Svenska akademiens ordlista (1992) överföring av 

information. Idag talas det även om integrerad kommunikation som innebär att 

samma budskap kommuniceras i alla kanaler samtidigt, vilket innebär att alla i den 

utsatta målgruppen får samma information samtidigt (Lesley, 2004). 
 

För att en organisation ska kunna skapas, utvecklas och existera krävs en fungerande 

kommunikation säger Heide, Johansson och Simonsson (2008). De menar att en 

organisation uppstår först när det finns människor som kan kommunicera med 

varandra och som tillsammans är beredda att agera och arbeta mot samma mål. Idag 

anses organisationen vara ett socialt system som hålls ihop med hjälp av en 

gemensam kultur, där kulturen skapas genom att medlemmarna kommunicerar och 
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diskuterar med varandra. Medarbetarna utvecklar organisationen när de integrerar, 

genom att till exempel diskutera och analysera händelser, värderingar och mål (Heide 

et al., 2008). Kommunikation är idag också en viktig ledningsfråga. Ledarskapet 

handlar inte längre om att styra och övervaka, utan det handlar mer om att förmedla 

kunskap och kommunicera de mål som organisationen har för att sedan låta 

medarbetarna bearbeta informationen och ta egna initiativ till att skapa handlingar 

som leder till de uppsatta målen (Heide et al., 2008). 
 

Då den nya typen av ledarskap handlar mycket om att ge medarbetare frihet till att ta 

egna initiativ så innebär detta också att medarbetarna måste vara självständiga och 

lära sig hantera och analysera den information de får. Det innebär också att 

medarbetarna själva måste vara duktiga på att kommunicera med varandra för att 

detta ska fungera. Detta leder till att kommunikationsfrågor blir en stor diskussion 

inom många företag (Heide et al., 2008).  
 

3.7.1 Kommunikationsstrukturer 

Som nämnt ovan finns det olika sätt att kommunicera och överföra information på. 

Något som är viktigt att tänka på är dock hur den överförda informationen görs 

tillgänglig för rätt mottagare så att denne kan bearbeta informationen. Med avseende 

på hur informationen kommunicerar mellan de olika mottagarna så finns det olika 

kommunikationsstrukturer. Figur 5 nedan illustrerar uppbyggnaden av två olika typer 

av kommunikationsstrukturer (Mattsson, 2012).    

 

Seriell kommunikation innebär att all kommunikation mellan ett företag och till 

exempel deras leverantörer sker genom företagens inköpare respektive säljare. Detta 

innebär att vid problem eller vid tillfällen då en affär ska upprättas så sker all 

kommunikation via inköparen och säljaren. En fördel med denna struktur är att 

inköparen och säljaren har ett stort inflytande i respektive företag och risken för 

dubbla budskap minskar då det enbart är två personer inblandade i konversationen. 

Företagen kan även spara pengar på denna konstruktion då all kommunikation är 

koncentrerad på en och samma enhet. Denna typ av kommunikationsstruktur är mest 

lämpad att använda när det kommer till materialflödesrelationer som avser 

standardiserade artiklar som produceras mot lager (Mattsson, 2012).   
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Parallell kommunikation är den andra strukturstypen som innebär att personer inom 

alla olika funktioner inom företaget kan ta kontakt med personer på motsvarig 

funktion hos de andra företaget. Detta innebär att inköparen och säljarens roller inom 

företagen blir mer att koordinera samt organisera informationsutbytena och 

relationerna som finns mellan de olika företagen. Fördelarna med denna struktur är att 

kontakt kan tas när som helst och informationsutbytet sker snabbare och med mindre 

risk för missförstånd när de olika funktionerna inte behöver gå igenom inköparen eller 

säljaren först. Denna struktur passar bra till företag som har kundorienterade 

produkter och när informationsflödet inte är rutinbetonat (Mattsson, 2012).   
 

 
Figur 5. Bilden illustrerar de två olika kommunikationsstrukturerna, seriell samt 

parallell kommunikation (Mattsson, 2012).   

 

3.8 Informationsflöden 

Information uttrycker kunskap eller förmedlar ett budskap. Skillnaden mellan 

information och kommunikation är att information kan kallas ’enkelriktad’ medan 

kommunikationen är ’dubbelriktad’ (Heide et al.,2008). Rätt information skapar 

förståelse hos individen vilket också ger makt till individen. I ett företag innebär rätt 

information att medarbetarna får förutsättningarna att förändra och anpassa aktiviteter 



	 29	

utifrån företagets utveckling (Heide et al., 2008). I ett företag kan informationsflöden 

handla om till exempel en offert, faktura, prognos, lagerstatus eller leveransvillkor 

(Mattsson, 2012).  
 

Mattsson (2012) säger att det finns tre olika typer av flöden i en försörjningskedja, 

dessa tre är materialflöde, betalningsflöde samt informationsflöde. Informationsflödet 

skiljer sig från de andra två flödena då detta flöde inte representerar en 

kapitalbindning och står därmed inte för ett direkt värde. Dock står informationsflödet 

för många indirekta avgörande värden då ett informationsflöde är nödvändigt för att 

dom andra två flödena ska fungera på ett bra sätt. Till exempel så krävs ett 

informationsflöde i form av en kundorder för att materialflödet ska generera en 

leverans. På samma sätt behövs en faktura för att betalningsflödet i form av en 

kontoinsättning ska uppstå (Mattsson, 2012). 
 

Idag finns det ofta stora gap mellan företag och deras samarbetspartners. Detta sker då 

till exempel företagets kund har tillgång till information som leverantören inte har 

eller tvärt om. Gap som dessa kan skapa osäkerhet mellan de olika parterna, dåligt 

resursutnyttjande samt en sämre leveransförmåga. Osäkerhet hos företaget kan leda 

till att de bestämmer sig för att skapa olika typer av buffertar vilket skapar stora 

kapitalbindningar. Med detta menar då Mattsson (2012) att ett effektivt 

informationsutbyte är en viktig förutsättning för att skapa en integrerad 

försörjningskedja mellan företaget och dess samarbetspartners. 
 

3.8.1 Informationskvalité 

Då information som kommuniceras i ett företag är underlag för analyser och beslut, är 

det viktigt att den utgivna informationen är av god kvalité. Kvalitén på informationen 

har också stor betydelse för hur effektiv resursutnyttjandet och materialflödet är 

mellan olika företag eller avdelningar inom ett företag är (Mattsson, 2012). Mattsson 

(2012) påpekar att det finns tre dimensioner när det kommer till informationskvalité, 

dessa tre är i vilken grad informationen är korrekt, tidsaktuell samt komplett.  
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Korrekt information 

För att informationen ska anses vara korrekt är det viktigt att den avser vad den är 

avsedd att avse. Detta innebär att informationen ska ha en hög validitet och 

reliabilitet, vilket innebär tillförlitlig samt noggrann. Genom att öka kunskapen om 

vad hög informationskvalité innebär skapas en positiv och ömsesidig förståelse 

mellan olika enheter, vilket leder till en ökad trovärdighet och större chans till att 

korrekt information kommuniceras (Mattsson, 2012). 
 

Tidsaktuell information 

Genom att kommunicera icke tidsaktuell information försvinner kvalitén, då 

informationen inte speglar aktuellt tillstånd. Resultat som görs baserad på information 

som inte är tidsaktuell kan ses som irrelevant då ändringar i till exempel en process 

kan ha medfört ny information. Bra administrativa processer med effektiva och korta 

cyklar påverkar den tidsaktuella informationen på ett positivt sätt (Mattsson, 2012) 

 

Komplett information 

Här undersöks om informationen som kommunicerats är komplett i förhållande till 

vad den kan och bör vara för att en korrekt analys ska kunna genomföras. Genom att 

ge rätt mottagare så mycket relevant information som möjligt skapas en bättre 

förståelse för situationen och rätt beslut kan fattas. Genom att utforma bra och 

effektiva datasystem som kan hantera aktuell information skapas lättare komplett 

information. Även attityd och viljan av att delge den information som finns är en 

viktig aspekt för att få detta att fungera på ett bra sätt (Mattsson, 2012).  
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Figur 6. De tre faktorer som behövs för att skapa bra informationskvalité 

(Mattsson, 2012). 
 
 

3.9 Vad är ett informationssystem?  
Ett företag hanterar stora mängder och olika typer av data i det dagliga arbetet. Det 

kan till exempel handla om transaktioner, aktiviteter, produkter eller processer. Förr i 

tiden registrerades och arkiverades all data på papper, i dagens läge använder sig 

företag av informationssystem för att samla ihop data, ett exempel på detta visas i 

figur 7 nedan. All data som finns i en verksamhet är inte av värde och måste därför 

analysera och klassificeras, detta görs med hjälp av ett informationssystem. Systemet 

hjälper företaget att sortera ut vilken data som är av vikt och sammanställer den 

information som finns (Boddy, Boonstra och Kennedy, 2002). Boddy et al. (2002) 

menar att det finns olika typer av information som delas upp i olika kategorier och 

efter kvalitet. De kriterier som informationen delas upp efter är reliabilitet och 

relevans, som nämnt ovan måste informationen tillföra något till verksamheten. Det är 

viktigt att informationen kommer till rätt person i rätt tid, försenad information kan 

ställa till med stora problem. Informationen måste även vara av rätt kvantitet, det är 

omöjligt för personalen att processa all data och fortfarande sköta en effektiv 

verksamhet och därför måste oviktig information sorteras bort (Boddy et al., 2002).   
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Figur 7. Exempel på hur ett informationssystem ör uppbyggt (Boddy et al., 2002). 

 

3.9.1 Varför används informationssystem   

Ett informationssystem är en otroligt viktigt del för ett företags verksamhet. 

Marknaden i dagens läge är rörlig och opålitligt, företagen måste därför kunna vara 

anpassningsbara för att på så sätt kunna möta marknadens krav. Det är viktigt att all 

data samlas och analyseras för att sedan till exempel kunna användas när företagen 

samarbetar med andra partners (Braaksma, Klingenberg och Van Exel, 2011). De 

menar att om företagen dessutom har ett starkt IT-nätverk som kan samarbeta på ett 

bra sätt med andra partners, kan personalen fokusera på produktionen istället för IT-

relaterade problem. De poängterar även att genom ett bra system kan företagen 

minska kostnader inom de administrativa flödena samt kostnaderna för samarbeten 

med andra partners (Braaksma et al., 2011). Boddy et al. (2002) menar att det finns 

både materiella och immateriella fördelar med informationssystem. De materiella 

fördelarna är att företagen minskar kostnader, förbättrar sina möjligheter att stanna 

kvar på marknaden samt ökar sina inkomster. De immateriella fördelarna handlar om 

att kommunikationen samt kunskap förbättras, kan ge bättre service till kunder samt 

ökad flexibilitet (Boddy et al., 2002).  
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3.9.2 Struktur, modell och IT-system  

Det finns olika typer av informationssystem, till exempel enterprise resource plan 

systems (ERP) och customer relationship management (CRM). Dessa kan även kallas 

för affärssystem. Dessa system används på olika på sätt men deras syfte är att stödja 

processerna och aktiviteterna inom verksamheten samt att skapa ett värde för 

företaget (Boddy et al., 2002).    

 

Ett traditionellt IT-system är uppbyggt i tre processer, dessa är programmering, 

analys/test samt dokumentering. Ett IT-system bygger sedan upp olika nivåer av 

modeller som hanterar informationen som finns i företaget (Beynon-Davies, 2002). 

Dessa system kan vara väldigt komplexa, därför måste det finnas en slags struktur 

eller modell över det hela för att göra det greppbart. Det byggs olika typer av 

modeller för olika ändamål men det finns vissa faktorer som alla modeller har  och 

dessa är bland annat att de ska representera företaget och skapa kommunikation 

(Beynon-Davies, 2002). 

 

3.9.3 Framtiden inom IT - digitalisering  

Precis som nämnt ovan så är marknaden rörlig och med tanke på den pågående 

geografiska globaliseringen så kommer företagen att behöva satsa på det logistiska 

arbetet. Det är viktigt för företagen att vara anpassningsbara och flexibla för att kunna 

möta kundernas krav samt att försöka minska kostnader genom att undvika till 

exempel flaskhalsar (Niharikaa och Ritub, 2015). Forskare anser att en lösning kan 

vara att digitalisera mera inom företaget. Alltså att binda ihop aktiviteter och partners 

med hjälp av optimerade IT-system, även kallat cloud computing. Cloud computing är 

en slags outsoursing där data och information samlas på en extern plats på internet. 

Denna tjänst har skapats för att företag inte ska behöva investera i dyra IT-system 

(Niharikaa och Ritub, 2015).     

 

Det finns även de företag som väljer att utveckla och optimera sina system en nivå 

högre. Dessa företag har valt att använda surfplattor från bland annat android, ISO 

och Windows, detta system kallas för ’digital graffiti systems’. Det är alltså ett system 

som utvecklats för programvara inom mobila nätverk och platsbaserade system. 

Tanken med dessa system är att de ska användas av industrin för att förmedla 
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information, navigera och samarbeta med andra system, detta för att effektivisera 

verksamheten (Narzt och Pomberger, 2013). 

 

3.10 Cross docking  
För att ett företag ska kunna underhålla sina kunder som har produkter med korta 

leveranstider måste ständig påfyllning av lagret ske. Det är viktigt att fokusera på 

aktiviteter och områden som rör distribution och transport av produkter inom 

företaget. För att bemästra en effektiv distribution kan företagen införa metoden cross 

docking i det dagliga arbetet (Lumsden, 2012). Begreppet cross docking betyder 

enligt Lumsden (2012) att gods kommer till en terminal som sedan delas upp till 

mindre transportsändningar för att skickas vidare, godset läggs alltså inte in för 

lagerhållning. En annan definition av cross docking innebär att det finns möjlighet för 

godset att förvaras max ett dygn vid terminalen för att sedan transporteras vidare. Det 

som då händer är att godset som ankommer till terminalen delas upp i två delar, de 

delar av godset som kan transporteras vidare på andra transportmedel och de 

resterande delarna av godset som måste förvaras på terminalen (Ladier och Alpan, 

2015). Huruvida godset måste lagerföras ett dygn eller inte, så kräver ändå själva 

arbetet med transporterna mycket planering. Cross docking är inget synligt arbete som 

sker, det är ett arbete som innefattar teknik, information, sändningar och planering för 

truckarnas aktiviteter inom lagret eller på en terminal (Lumsden, 2012). Enligt Ladier 

och Alpan (2015) kan företagen med hjälp av planering i form av cross docking 

minska kostnaderna inom lagret samt förbättra distributionen. 

 

Cross docking konceptet kan delas upp i två delar, det som sker vid själva terminalen 

och dess aktiviteter. Den andra delen kallas för ’cross docking network’ och innefattar 

de intressenter som tillhör ett cross docking nätverk. Den här typen av cross docking 

är ett sub-system till en försörjningskejda och intressenter kan vara till exempel 

leverantörer, tillverkare och återförsäljare. Genom denna metod blir ofta hela 

försörjningskedjan med i processen och fokus hamnar på rätt planering och 

informationshantering samt koncept som ’just in time’ för att effektivisera 

verksamheten (Buijs, Vis och Carlo, 2014).  
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Figur 8. Bilden illustrerar de två olika koncepten när det kommer till cross docking 

och hur de olika aktiviteterna är uppdelade efter strategiska, taktiska och operativa 

aspekter (Buijs et al., 2014). 

 

Att arbeta och planera inför cross docking är ett viktigt men krävande arbete och 

Buijs et al. (2014) nämner problem angående arbetet utifrån klassificeringen som 

illustreras i figur 8 ovan. För att arbetet överhuvudtaget ska fungera måste 

kommunikation och informationsflöden fungera utan problem eftersom många olika 

delar och partners måste samarbeta. Ett av de vanligaste problemen är att bemästra 

planering och schemaläggning för alla transporter och terminaler samt bemanning av 

personal (Bujis et al., 2014). Shakeri et al. (2016) stödjer också teorin om att 

planering och schemaläggning kräver tid och kan ställa till med problem för arbetet.  

 

Oavsett vilken typ av verksamhet som bedrivs är ett mål ofta att ständigt försöka 

minska hanteringstider och kostnader som är bundet till produkten, till exempel 

produktion samt transportering och detta kan göras genom cross docking. Förutom 

vikten av planering och information är det även viktigt att layouten och designen på 

terminalerna är smidigt upplagd och genomtänkt (Vis och Roodbergen, 2011).  
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3.11 Transportmedel 
En truck är ett fordon som används för att förflytta eller hantera gods under en kortare 

sträcka. Vanligaste användningsområdena för en truck kan vara inom ett 

industriområde, produktionslokal eller i ett lager. Inom i stort sett alla branscher så är 

truckar det som är vanligast och det mest flexibla hjälpmedlet för hantering (Olsson 

och Eriksson, 2016). Olsson och Eriksson (2016) skriver att det finns ett stort antal 

olika typer av truckar beroende på vilket område de ska användas i. De skriver också 

att truckarna kan delas in i olika kategorier, dessa är: 

 

Åktruck: Detta är en truck som en åkande förare styr. 

Ledtruck: Här styrs trucken av en gående förare. Ledtrucken kan även ha en plattform 

där föraren tillfälligt kan åka. 

Autotruck: Denna truck är helt utan förare, den styrs enbart med hjälp av ett 

styrsystem (Olsson och Eriksson, 2016) 

 

3.11.1 Sidlastare  

En sidlastare används framförallt till transport av långt gods, till exempel långa rör. 

Vid transport av denna typ av gods är många andra truckar olämpliga att använda 

(Olsson och Eriksson, 2016). Sidlastaren har antingen lyftok eller gafflar som den 

lyfter med. Gafflarna eller lyftoket sitter på ena långsidan av trucken, vinkelrät mot 

körriktningen. Detta kan ses i figur 9 nedan. Denna typ av design är fördelaktig för 

axeltrycksfördelningen (Lumsden, 1989). Trucken är mest lämpad att använda 

utomhus, men det går vid behov även att använda den inomhus (Olsson och Eriksson, 

2016). 
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Figur 9. Bilden visar hur en sidlastare kan se ut (Bång, Ljungström, Denell, Knöös, 

Tiliander, Hellsten och Rzewuski, 1989). 

 

3.11.2 Grensletruck  

En grensletruck lyfter godset under själva fordonskroppen. Denna typ av truck är 

vanlig i hamnar där den lyfter containrar men också i andra typer av industrier för att 

lyfta material. En grensletruck kan klara av att stapla upp till fem containrar i höjd, 

vanligast är dock att den har kapacitet att stapla tre till fyra containrar på höjd (Bång 

et al, 1989). Det finns två typer av grensletruckar. Den ena är låg lyftande och den 

andra är hög lyftande. Grensletrucken lyfter sitt gods genom bottenlyft med antingen 

linjaler och/eller topp lyft med ok (Lumsden, 1989). Figur 10 nedan visar hur en 

grensletruck kan se ut. 

 



	 38	

 
Figur 10. Bilden visar hur en grensletruck kan se ut (Bång et al., 1989). 

 

3.11.3 Motviktstruck  

Motviktstrucken är den vanligaste typen av truck. Denna typ av truck bär lasten 

utanför hjulens stödjepunkter och har därför en så kallad motvikt placerad baktill i 

trucken. Detta är för att lasten inte ska få trucken att tippa framåt. Motviktens tyngd 

beror på vilken lyftkapacitet trucken har (Olsson och Eriksson, 2016). Denna typ av 

truck passar till många olika typer av aktiviteter. Till exempel lossning och lastning 

av lastbil, orderplock, stapling och transporter till produktionslinjer (Toyota Material 

Handling Sweden, u.å). Figur 11 nedan visar hur en motviktstruck kan se ut. 
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Figur 11. Bilden visar hur en motviktstruck kan se ut (Bång et al, 1989). 

 

3.11.4 Fyrvägstruck  

En fyrvägstruck är en truck som är speciellt passande när det gäller att frakta långt 

gods, men även när det gäller pallar och andra typer av behållare. Det som är speciellt 

med denna truck är att den kan röra sig år fyra olika håll. Genom denna typ av 

egenskap, precis som figur 12 nedan visar möjliggör trucken ett ekonomiskt 

utnyttjande av lagerutrymme då det inte krävs särskilt stora utrymmen i gångarna 

(Still, u.å).  
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Figur 12. Bilden visar hur en fyrvägstruck kan se ut (Bång et al, 1989). 

 

3.11.5 Travers  

Travers är en typ av lyftkransanordning som används för att kunna förflytta materialet 

i sidled över marken. Då dessa kranar är fäst i den befintliga takkonstruktionen 

behöver inga pelare monteras till golvytan, detta kan alltså spara en hel del utrymme i 

lokalen (Nationalencyklopedin, u.å). Bång et al. (1989) påvisar att en traverskran är 

uppbyggd av en åkbar brygga och ett rörligt lyftmaskineri. Bryggan är i sin tur 

uppbyggd av balkar som drivs av två till fyra åkverk längs två parallella löpbanor, 

vilket visas i figur 13 nedan. Användningsområde för en traverskran kan vara bland 

annat hantering av tungt eller skrymmande material som långgods och tunga 

tillverkningsdetaljer samt vid lageranläggningar (Bång et al, 1989). 
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Figur 13. Bilden visar hur en travers kan se ut (Bång et al, 1989). 
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4. Metodik för effektivisering av material- och 
informationsflöden  
	
 

I detta kapitel presenteras en metodik för analys och effektivisering av material och 

informationsflöden. 

 

 

I figur 14 nedan illustreras den framtagna metodiken. Detta är en generell metodik 

som är framtagen för att kunna användas i olika företag i deras arbete mot bättre och 

effektivare material och informationsflöden.  

 

Figur 14. Denna bild illustrerar uppbyggnaden av den metodik som tagits fram 

(Egen figur).  

 

Steg 1: Genomför en kartläggning av nuläget 

Rother (2013) påpekar vikten av att förstå det nuvarande tillståndet hos ett företag 

innan problem analyseras och mål sätts upp. Steg ett i denna metodik innebär där med 

att göra en grundläggande kartläggning av nuläget hos företaget för att skapa 
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förutsättningarna för ett realistiskt och hållbart förbättringsarbete. 

 

Steg 2: Analys av material- och informationsflöde 

Genom efterforskningar och genomgång av befintliga teorier har fyra huvudområden 

arbetats fram, dessa områden är Supply chain management, Resursutnyttjande, 

Informationskanaler samt Lean production. Under huvudområdena finns även ett 

antal relevanta faktorer. Detta är faktorer som kan bidra till effektiva material- och 

informationsflöden. Steg två handlar om att analysera den nulägesbeskrivningen som 

framtagits i steg ett och jämföra detta med de huvudområden och faktorer som har 

baserats på teorin. Genom denna jämförelse kan företaget lyfta fram sina starka och 

svaga sidor och identifiera de områden där det finns potential för förbättringar. Steg 

två avslutas med att de identifierade problemen formuleras.  

 

Steg 3: Upprätta förbättringsförslag 

Utifrån de identifierade problemen som tagits fram i steg två upprättas 

förbättringsförslag.  

 

Steg 4: Värdering av lösningsförslag 

I detta steg analyseras de förbättringsförslag som framtagits. Förslagen värderas sedan 

och rangordnas utefter vilka förslag som bör åtgärdas först. Förslagen värderas utifrån 

ett antal faktorer och dessa är; ekonomi, miljö, vilket val som ger störst effekt i 

organisationen samt teknisk möjlighet.  
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5. Nulägesbeskrivning  
 
 

Detta kapitel redovisar steg 1 (kartläggning av nuläget) enligt den framtagna 

metodiken. Nulägesbeskrivningen omfattar en detaljerad genomgång av både det 

materiella samt det informativa flödet. All information som delges i detta kapitel är 

hämtat från Sandviks hemsida eller kommer från intervjuer med anställda från 

Sandvik samt egna observationer. 

 

 

5.1 Företagsbeskrivning  
Sandvik AB grundades år 1862 i Sandviken av Göran Fredrik Göransson. Det 

järnverk som till början grundades har genom åren utvecklats till att bli ett ledande 

globalt högteknologiskt verkstadsföretag med unika och innovativa produkter. 

Sandvik koncernen har ca 46.000 anställda och fem affärsområden som verkar globalt 

i 60 länder. Dessa fem områden har en gemensam affärsidé som handlar om att 

utveckla, producera och marknadsföra förädlade produkter, som kan bidra till deras 

kunders produktivitet och lönsamhet. Den gemensamma visionen är att Sandvik ska 

vara vägledande och sätta standarder för andra företag inom samma bransch samt att 

alltid sträva efter att vara världsledande.   

 

Sandvik Materials Technology (SMT) fokuserar på att tillverka hög-teknologiska 

rostfria stålprodukter till industrier. Tanken bakom produkterna är att de ska vara 

produktivitetshöjande, hållbart utvecklade och lönsamma för kunden. Användandet av 

dessa produkter ska även leda till minskad miljöpåverkan. Det finns tre 

produktområden inom Sandvik materials technology: 

• Tube 

• Primary products and wire 

• Strip wire & Heating Technology 
 

Dessa tre områden besitter unika kompetenser inom teknik och material, de fokuserar 

på ett innovativt arbete för att kunna möta kundens krav samt ge dem bästa möjliga 

service. Eftersom SMT är en stor del av Sandvik finns det även inom SMT andra 
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mindre organisationer, vars jobb är att hantera olika delar av arbetet på ett så effektivt 

sätt som möjligt. En av dessa organisationer kallas för Logistik Sandviken, denna 

organisation hanterar de logistiska aktiviteterna inom “siten” i Sandviken. Syftet med 

denna organisation är att förbättra och skapa säkra transporter inom företaget samt att 

hitta kostnadseffektiva lösningar, minska kapitalkostnader och öka kundvärdet.  
 

5.2 Inledande information 
Kartläggningen, som lagt grunden för den nulägesbeskrivning som redovisas i detta 

kapitel omfattar det flöde som visas i figur 15 nedan. I figuren visas de fem olika 

produktionsenheterna där RV står för Rörverk och FS står för Färdigställning, samt 

några av de informationssystem som verkar i det aktuella flödet. Då syftet med denna 

undersökning inte omfattar produktionsprocessen i sig utan enbart 

packningsprocessen samt det fysiska och informativa flödet mellan 

produktionsenheterna och Centrallagret, kommer denna nulägesbeskrivning enbart ge 

ingående information om två av de fem produktionsenheterna. Anledningen till detta 

kommer att förklaras mer ingående i kapitel ’5.5 Rörverk (RV)’. Figur 15 nedan visar 

övergripande det flöde som arbetet är avgränsat till.  
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Figur 15. Övergripande bild över det flöde som i detta kapitel kommer att granskas 

där de blå figurerna visar det fysiska flödet och de röda figurerna visar det 

informativa flödet (Egen figur).  
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Figur 16. Karta över Sandviks område sett ovanifrån. De hel-markerade (blå) 

byggnaderna visar de produktionsenheterna som omfattas av denna undersökning 

samt Centrallagret (CL). De streckade markeringarna (orangea) visar de Varp 

(utelager) som ingår i detta flöde (Egen bearbetning).   

 

I denna sektion kommer övergripande information om de berörda enheterna samt det 

fysiska och informativa flödet kring dessa att presenteras. Dessa är Färdigställning 13 

(FS13) och Rörverk 98 (RV98) där stänger och rör tillverkas, transporterna från 

produktion till Varp (utelager), transporten från Varp till Centrallagret (CL) samt även 

hur processen i Centrallagret ser ut. Alla dessa enheter är utmarkerade i kartan ovan.  

 

I detta flöde finns flera olika typer av produkter, de produkter denna undersökning 
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kommer att fokusera på är långa rör (rör längre än 6,9m), Grova rör (grövre än 

250mm i diameter) korta rör (rör kortare än 6,9m) samt stänger. Långa rör lagras 

alltid i Varp NO eller L. Övriga rör och stänger lagras på K, K1, V, X, T1, T2, R1, 

R4, F2 och P1. P1 är ett så kallat överskottslager, på detta Varp lagras material som 

blivit över från en kundorder. Då en kund gör en beställning på till exempel 100 rör så 

tillverkas alltid några extra rör, utifall någonting skulle gå fel i tillverkningen. Utifall 

dessa extra rör inte behöver användas fraktas dom istället till P1 där dom lagras tills 

kunden efterfrågar flera rör. På P1 finns alltså en blandning av alla typer av material. 

På ett Varp lagras material på så kallade lagerhäckar och de transporteras dit med 

hjälp av sidlastare. Undantaget är transporterna från Färdigställning 13 som 

transporterar materialet till ett speciellt Varp (Z20), mer information om detta 

kommer i kapitel ’5.4 Transport från Färdigställning 13 till Varp’. 

 

Allt material som kommer från produktion går alltid först till Varp för att 

mellanlagras innan det slutligen går vidare till Centrallagret. Transporten mellan 

produktionsenheterna och Varp sköts helt av organisationen Transport. Transport tar 

emot alla sina beställningar genom systemet STB (Sandviks transport 

beställningssystem) som kommer att beskrivas mer noggrant i kapitel ’5.11 

Informationsflödet’. 

 

I organisationen Transport finns flera olika typer av truckar, i detta flöde används 

dock främst sidlastare och gränsletruckar. De tre sidlastarna som finns är uppdelade 

på olika skiftgångar, en av sidlastarna finns tillgänglig dygnet runt vilket innebär 168 

timmar på en vecka. De andra två är uppdelad efter kontinuerligt två skift samt dagtid 

vilket innebär 108 respektive 40 timmar i veckan. När det kommer till 

grensletruckarna så finns det två truckar som går dygnet runt, det vill säga 168 timmar 

i veckan per truck samt en truck som går dagtid vilket innebär 40 timmar.  

 

Transporten mellan Varp och Centrallager sköter operatörerna som jobbar i 

Centrallagret. Mer information om detta flöde finns i kapitel ’5.7 Transport från Varp 

till Centrallager- korta rör samt stänger’ samt kapitel ’5.9 Hantering av långa rör samt 

överskottsmaterial’.  

 



	 49	

5.3 Färdigställning 13 (FS13) 
Färdigställning 13 är en produktionsenhet som bearbetar stänger i en maskinpark som 

renoverades 2013. Figur 17 nedan visar ett övergripande flöde av processerna som 

sker i Färdigställning 13.  

Figur 17. Materialflödet inom Färdigställning 13 (Egen figur). 
 

Materialet går igenom tre delar i denna produktion. Först går materialet genom en 

riktmaskin, därefter utförs en för-syning och en kontroll innan materialet fortsätter in i 

nästa steg. I andra steget förs materialet genom en reelrikt/pressrikt för att sedan gå in 

i den sista delen där materialet går igenom en svarvning. När materialet är klart 

kontrolleras stängerna återigen för att se till att det är godkänd kvalité. Det utförs även 

ett spectroprov. Allt material i produktionen hanteras enligt FIFO modellen, och 

mellanlagras mellan de olika maskinerna istället för att köras ut på lager. Det är ett 

tungt material som hanteras i denna produktion där minimum längd är 3 m och 

maximum är 6.9 m, allt räknas dock i ton. Efter spectroprovet förs det vidare till 

packning och en sista kontroll innan lagring.  
 

5.4 Transport från Färdigställning 13 till Varp 
Då materialet är färdigpackat på Färdigställning 13 så ska det transporteras vidare ut 

på Varp innan det tillslut anländer till exempelvis Centrallagret. Transporten ut på 

Varp sker i två etapper då Färdigställning 13 och Centrallagret inte är anpassade för 

att hanteras av samma typ av fordon. Figur 18 nedan visar flödet mellan 

packningsstationen på Färdigställning 13 och Varp.  
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Figur 18. Illustration över flödet mellan Färdigställning 13 och Varp (Egen figur). 	

	

När stänger förbereds för att köras ut till Varp så packas materialet med lamell och 

bunt band, lamellen används för att skydda materialet från banden. Det är inte ett 

heltäckande omslag på materialet från denna produktionsenhet, detta eftersom 

materialet inte är ömtåligt och behöver inte hanteras därefter. I produktionen finns det 

totalt fem packningsbord, varav fyra av borden har en manuell hantering medan det 

femte bordet är automatiskt. Efter att materialet packats och förberetts för utlastning 

genomgår allt material en sista kvalitetskontroll. Då kontrolleras det bland annat att 

det är rätt material, vikt, antal och märkning. Färdigställning 13 har ca tio utlastningar 

av material per skift.  
 

När materialet är färdigproducerat och packat i Färdigställning 13 läggs materialet 

inne i lokalen för mellanlagring. Materialet läggs då på en bonk som är en typ av 

lastbärare som är speciellt anpassade för att grensletruckar ska kunna sköta på- och 

avlastning.  Därefter görs en beställning i STB och Transport kommer och hämtar 

materialet med en grensletruck. Grensletruckarna transporterar bonken med materialet 

till Varp Z20. På Z20 ligger materialet i väntan på att en sidlastare ska komma och 

flytta materialet från bonken till ett annat Varp med lagerhäckar. Anledningen till att 

dessa förflyttningar sker är för att grensletruckarna är de enda som kan transportera 

det tunga material som kommer från Färdigställning 13. Maxvikten för en bunt som 

ska till Centrallagret är fem ton, men på en bonk inne i Färdigställning 13 kan flera 

buntar samlas, dock är maxvikten i en bonk 30 ton. Eftersom en grensletruck kan lasta 

tyngre material används dessa för att optimera transporterna ut till Z20. Dock kan 

grensletruckarna inte lasta material på de vanliga lagerhäckarna som finns ute på 

övriga Varp, därför måste en sidlastare göra denna förflyttning. En sidlastare hämtar 
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materialet från Z20 och transporterar dem vidare till ett lämpligt Varp. 

 

5.5 Rörverk (RV)   
Undersökning omfattar fyra stycken Rörverk. Rörverk 98, 63, 09 och 50. Eftersom 

den här undersökningen enbart fokuserar på packningsprocessen har endast en 

nulägesbeskrivning gjorts då dessa processer ser överlag likadana ut. Rörverk 98 

valdes på grund av att de hanterar mindre dimensioner av rör och har därför en mindre 

maskinpark. Detta innebär att flera moment får plats i samma verk vilket ger en bättre 

helhetsbild. Nedan i figur 19 visas en övergripande bild av flödet i Rörverk 98.  
 
 

 
Figur 19. Figuren illustrerar materialflödet inom Rörverk 98 (Egen figur). 

	

När material kommer in till Rörverk 98 har det dimensionen 42 - 48 mm, ett färdigt 

rör kan sedan ha en dimension på så lite som 18mm. Det första som händer är att 

materialet kontrolleras. Efter kontrollen går materialet in i ett valsverk som hanteras 

automatiskt för att sedan genomgå en avfettning. Maxlängd för hantering i detta verk 

är 30.5 m och minimum längd är 2,5 m. Efter denna hantering hamnar materialet på 

ett mellanlager innan det förs vidare till en av de två ugnar som finns inne i verket för 

glödgning. Efter detta går materialet vidare till riktvalsning sedan till en slipmaskin 

där materialet genomgår nio stationer. Efter denna hantering kapas materialet samt att 

det gradas. Till sist görs en kontroll och därefter skickas det till packning.  

	

Vanligaste förpackning som används i Rörverk 98 är trälådor, andra typer av 

förpackningar som kan förekomma är lamell samt lamiflex. När materialet är 
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färdigpackat och är klar för utlastning finns det tre olika vägar det kan gå, dessa 

förklaras mer ingående i nästa kapitel. 
 

5.6 Transport från Rörverk till Varp   
När materialet är färdigproducerat i Rörverket packas det och görs i ordning för 

utlastning. Flödet från packningen till Varp kan ses i figur 20 nedan.		

	
Figur 20. Figuren illustrerar flödet från Rörverk till Varp (Egen figur).  

 

Som nämnt tidigare kan materialet packas i olika typer av förpackningar som till 

exempel trälåda, lamell och lamiflex. Efter att materialet är packat läggs det oftast på 

ett mellanlager inne i Rörverket för att invänta utlastning. Det finns tre potentiella 

vägar för materialet när det gäller utlastningen. Det första alternativet är att lådorna 

skickas med traktor till centrala utlastningen för att gå direkt till kund. Den andra 

vägen är att materialet fraktas med, i de flesta fall en sidlastare till Rörverk 63. Detta 

sker i de fall kunden kräver att rören ska provas för vattentryck, då de vill ha en tredje 

parts inspektion eller att rören ska genomgå ett ultraljudsprov. Sista vägen är den som 

är relevant för detta arbete och det innebär att materialet körs till ett av de möjliga 

Varp som finns för att lagras där innan det tillslut gåt vidare till Centrallagret.  

	

När det finns färdigt material i något av de olika Rörverken görs en beställning om 

hämtning i programmet STB. I STB kan operatören som gör beställningen se vilka 

platser på Varp som finns lediga. Operatören väljer då en lämplig plats för det 
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aktuella materialet och skickar iväg beställningen. Beställningen tas emot av en 

truckförare från Transport som med en sidlastare hämtar materialet för att köra ut det 

till det Varp som beställningen anger. Material från Rörverken kan gå till alla olika 

Varp beroende på vilken längd de har. Det enda Varp som Rörverken inte 

transporterar till är Varp Z20 då detta Varp, som tidigare nämnt, är till enbart för 

stänger från Färdigställning 13.  

 

5.7 Transport från Varp till Centrallagret – Korta rör samt 

stänger   
Centrallagret har två portar för inlastning av material, port 26 samt port 38. Beroende 

på vilken typ av material det är, lastats det in i olika portar samt hanteras på olika sätt. 

En karta över Centrallagret som beskriver de processer som sker finns att se i kapitel 

’5.10 Centrallagret’ figur 25. Detta kapitel kommer att beskriva processen kring 

inlagringen av korta rör samt stänger som sker vid port 26. Nedan i figur 21 illustreras 

flödet av denna process.  

	

 
Figur 21. Figuren illustrerar flödet Varp till Centrallagret (Egen figur). 
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Figur 22. Illustration över tiden det tar att lagra in material i den automatiska och 

den manuella inlagringen. Siffrorna avser tiden det tar för ett rör i de olika 

momenten (Egen figur).   
 

Transporten mellan Varp och Centrallagret sköts av personalen på Centrallagret. 

Centrallagret har två sidlastare som hanterar allt material varav en av dessa hanterar 

inlagringen av korta rör samt stänger. Denna sidlastare går fyrskift vilket innebär att 

trucken används förmiddag, eftermiddag, vardagsnätter samt helger, detta ger 144 

timmar i veckan. Det är totalt tre truckförare som arbetar med inlagringen av detta 

material och på grund av skiftgången så är det en truckförare per skift som ensam 

transporterar in materialet för att sedan lagra in det.  

 

Truckföraren tar emot antingen en påfyllnadsorder eller en kundorder på en dator som 

finns i lagret. Informationen som finns på en ordersedel för kort material är begränsat 

till enbart detaljer angående inlagringen. På ordersedeln finns information om bland 

annat vilket Varp materialet ska hämtas ifrån, vilken prioritet ordern har, max- och 
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min-längd på materialet, materialets vikt, vilken tid materialet senast måste vara 

inlagrat samt vilken typ av kassett materialet ska lagras i.  

 

Alla ordrar har olika prioriteter, prio 1 ordrar är de ordrar som behandlas först då 

dessa är kopplade direkt till en kundorder. Det finns även så kallade prio 5 ordrar, 

dessa ordrar är enbart till för påfyllnad. Detta förklaras mer i kapitel ’5.10 

Centrallager’.  

 

Det finns tillgång till en dator i alla truckar dit truckförarna skulle kunna 

vidarebefordra ordern, däremot är datorerna och systemen inte sammankopplade och 

kan därmed inte integrera med varandra. Truckföraren åker till angivet Varp och 

hämtar materialet för att sedan transportera dem till Centrallagret. Truckförarna 

försöker i möjligast mån att hämta in flera ordrar under samma transport, dock kan 

detta vara svårt då alla Varp ligger väldigt utspritt samt att allt material inte alltid kan 

transporteras tillsammans då de finns en risk att skador på materialet uppstår. Detta 

innebär att trucken måste gå många vändor då ordrarna kan vara svåra att samordna. 

Trucken går även tom mycket då det sällan är något från denna del av Centrallagret 

som ska ut på Varp igen. Ibland händer det dock att tomma häckar eller lådor samt 

felordrar körs ut igen. Vid dessa tillfällen så försöker truckföraren samordna dessa 

utlaster med hämtning av material.  
 
 

Korta rör samt stänger lagras alltid in vid port 26 på Centrallagret. Truckföraren 

parkerar sidlastaren intill inlastningsstationerna (AI och MI) för att sedan med hjälp 

av en travers lyfta av materialet och placera detta på ett av de två uppackningsborden. 

Då alla produkter, oberoende av årstid, alltid kommer direkt från Varp så kan de vara 

i behov av att först läggas i vattenbad för att få bort is och snö innan det förs vidare 

till något av uppackninsborden. Material med en dimension större än 50mm lagras in i 

den automatiska inlagringen (AI). Truckföraren lastar då av materialet på 

uppackningsbordet och tar av eventuell förpackning, innan inlagringen sker så görs 

också en manuell kontroll för att se att materialet stämmer överens med ordern som 

står i datorn. När detta är gjort startar den automatiska inlagringen som innebär att 

materialet vägs och mäts en och en för att sedan läggas i så kallade kassetter som går 

vidare in i det automatiska lagret. Material med en dimension mindre än 50mm lagras 
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in i den manuella inlagringen (MI). Dessa läggs då med hjälp av travers direkt ner i en 

så kallad normalkassett. Truckföraren tar av eventuell förpackning och sedan görs en 

total invägning av hela kassetten innan den går in i automatlagret. När detta är klart så 

skriver truckföraren ut nästa order och processen börjar om. Dessa inlagringar sker ca 

20-30 gånger per skift.  
 

5.8 Hantering av material från andra leverantörer  
Sandvik kan även beställa material till Centrallagret från andra länder, vilket innebär 

att de har en något annorlunda hantering. När materialet anländer till Sandvik lastas 

det antingen av vid Centralutlastningens portar eller vid ett speciellt Varp i mån av 

plats och tid. Önskvärt är att det lastas av vid ett Varp för att minska de interna 

transporterna. Ett utländskt material har inte samma arbetsorder-nummer som 

Sandviks material har och måste registreras om till ett svenskt arbetsorder-nummer. 

Materialet ligger på detta Varp till dess att det har blivit uppmärkt med det svenska 

arbetsorder-numret. 
 

När det nya svenska numret har skapats kan materialet märkas om, detta hanteras av 

personalen på Centrallagret. När detta har gjorts kan materialet föras vidare med en 

sidlastare från Transport till ett ordinarie Varp med lagerhäckar. Ett testresultat som 

visar att materialet har rätt kvalitet och kvantitet från ursprungslandet behövs också 

innan materialet kan gå vidare in i Centrallagret. När testresultatet kommit kan 

materialet hämtas med sidlastare från Varp och köras in till Centrallagret. 
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5.9 Hantering av långa och grova rör samt 

överskottsmaterial  
Hanteringen av materialet som kommer in via port 38 skiljer sig jämfört med 

hanteringen som sker vid port 26. Vid port 38 sker all hantering manuellt och 

paketering till kund görs på en gång då materialet som lastas in här antingen är för 

långt eller för grovt för att lagras in i automatlagret. Även så kallat överskottsmaterial 

som kommer från Varp P1 lastas in och paketeras vid denna port. Nedan i figur 23 ses 

flödet över hanteringen av dessa material.   

 

 

Figur 23. Figuren illustrerar hanteringen av långa rör och deras flöde från Varp 
till Centrallagret och tillbaka till Varp igen (Egen figur). 
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Figur 24. Illustration över tiden det tar att lagra in material i den automatiska och 

den manuella inlagringen. Siffrorna avser tiden det tar för ett rör i de olika 

momenten (Egen figur).   

Då Centrallagret har en maxlängd på 6,9 m samt en max dimension på 250 mm så är 

det mycket manuell hantering när det kommer till det material som är längre och 

grövre än dessa mått. Precis som vid hanteringen av det korta materialet så skrivs en 

ordersedel av en truckförare. Ordersedlar för detta material ser dock annorlunda ut 

och omfattar mer information då även packning till kund sker i detta moment. 

Förutom den vanliga informationen som finns på ordersedlar för kort material, finns 

på denna ordersedel även information om vilken kund materialet ska till, hur många 

produkter som ska packas samt information om hur materialet ska packas.  

 

När ordersedeln är utskriven åker truckföraren till angivet Varp för att hämta 

materialet, detta sker med Centrallagrets andra sidlastare. Till skillnad från sidlastaren 

som hanterar det korta materialet så går denna sidlastare kontinuerligt tvåskift vilket 

innebär att trucken används förmiddag, eftermiddag och helger, detta ger en total 

kapacitet på 108 timmar i veckan. 

Materialet lastas in genom port 38 och sidlastaren parkerar framför packbord 5 (P5 A 

och B). Med hjälp av travers lyfter truckföraren av materialet och lägger dom på ett 

uppackningsbord som finns i anslutning till den manuella sågen som är anpassad för 

långa rör (MSL). Här lämnar truckföraren över materialet och ordersedeln till en 

operatör som sköter resten av jobbet. Materialet kontrolleras för att säkerställa att 
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materialet stämmer mot ordern. Materialet packas sedan upp och operatören tar ut rätt 

antal produkter som går vidare till sågen (MSL). Den manuella sågen klarar bara av 

en viss dimension, så det grövre materialet måste gå via någon av sågarna 9 eller 5 

(MS9 och MS5). Materialet kapas till önskad längd och flyttas sedan vidare till något 

av packborden 5 (P5 A och B). Här packas materialet i kundförpackningar (mer 

information om de olika kundförpackningarna finns i kapitel ’5.10 Centrallager’) och 

går sedan vidare till en lagerplats i väntan på utleverans.  

När detta moment är klart måste operatören ta hand om det återstående materialet som 

ej användes. På grund av den maxlängd som finns i automatlagret så kan de 

överblivna rören inte lagras in utan dessa måste istället ut på Varp igen.  Dessa blir 

återigen förpackade och lastas på sidlastaren som sedan transporterar tillbaka rören till 

Varp. Antal vändor fram och tillbaka till Varp varierar från dag till dag och det kan 

vara alltifrån tre till 15 gånger per skift.  

 

5.10 Centrallagret (CL)  
Centrallagret, även kallat CL är ett lager som hanterar standardprodukter som 

kommer från Rörverk 50, 63, 98, 09 samt Färdigställning 13. Lagret finns för att 

kunder som beställer standardprodukter snabbt ska kunna få sina produkter och slippa 

långa leveranstider. I Centrallagret kan tre olika moment utföras, inlagring i 

automatlagret, kapning av material samt paketering för utleverans. Förutom de sågar 

och packbord som syns i figur 25 nedan finns även fyra stycken traverser, en 

motviktstruck och en fyrvägstruck som sköter många förflyttningar i lagret. 
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Figur 25. Karta över Centrallagret och de processer som sker. Se bilaga 1 för 

förklaringar av förkortningar (Egen figur). 

 

Inlagring av material  

Som tidigare nämnt så anländer kort material till port 26 för att sedan lagras in genom 

antingen den automatiska inlagringen (AI) eller den manuella inlagringen (MI) 

beroende på materialets dimension.  

 

Automatlagret styrs helt och hållet av två robottruckar (RT1 och RT2) som via 

datorsystem hanterar lagringen. Lagret rymmer ca 2940 kassetter, hur många rör som 

ryms i kassetterna beror på materialets dimension. Materialet är indelat i A, B och C 

produkter där A produkterna är de produkter som förbrukas mest och C produkterna 

är de som har lägre förbrukning. Det finns ingen speciell placering i lagret som är 

baserat på ABC fördelningen, de olika benämningarna utgör enbart olika kvantiteter 

av produkterna som är baserade på hur hög frekvens de är på dem. Lagret styrs även 

av en minimum och maximum nivå. Om ett visst material har max nivå i lagret så tas 

kundordrar direkt från lagret och material behövs inte hämtas på Varp. Finns inte 

tillräckligt med material på lager så läggs en så kallad prio 1 order och materialet 

hämtas då på Varp för att sedan läggas in i lager. Om ett material når en minimum 
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nivå läggs istället en prio 5 order. En prio 5 order är till skillnad från en prio 1 order 

inte kopplad direkt till en kundorder, detta innebär alltså enbart en påfyllning av lager. 
 

Kapning av material  

Då kunderna ibland vill ha andra längder på materialet än de standardlängder som 

finns i lagret kan kapning ske. Kapningen sker då i någon av Centrallagrets nio sågar. 

I direkt anslutning till automatlagret finns två manuella sågar (MS1 och MS2) samt 

två automatiska sågar (AS3 och AS4). Då de automatiska sågarna har begränsningar 

när det kommer till längd och dimension på materialet så kan enbart vissa ordrar 

behandlas i dessa. AS3 kan enbart ta material med en längd upp till 2,4m och AS4 tar 

enbart material med en längd upp till 3m. Sågarna begränsas även till mindre 

kvantiteter då större kvantiteter tar lång tid att färdigställa.  

 

Kvantitetsbegränsningen gäller även i MS1 och MS2. Dessa sågar har inga 

begräsningar när det kommer till längd eller dimension, men ett val görs att begränsa 

kvantiteterna för att undvika att köer vid dessa sågar uppstår. Kapningen tar i 

genomsnitt ca 1 minut per mm att genomföra, vilket innebär att större kvantiteter av 

tjockare material tar lång tid att färdigställa. Vid större kvantiteter flyttas materialet 

istället till någon av de manuella sågarna som står ute på golvet (MS5-9). Dessa sågar 

har inga begränsningar när det kommer till längd eller dimension. Dock är det 

vanligast att MS5, MS6 och MS9 tar det allra grövsta materialet. 
 

Packning av material  

När kapningen är klar så kan materialet packas på packbord i direkt anslutning till 

sågarna alternativt via travers eller truck förflyttas ner i lokalen till de större 

packborden. Restmaterial som blir kvar av kapningen går tillbaka in i lagret om det är 

tillräckligt mycket kvar, är restmaterialet för kort så slängs det istället i 

återvinningscontainrar.  
 

Om en kund lägger en order på en viss kvantitet och rätt material med rätt längd finns 

färdigt i lager hämtas kassetter ut från lagret med hjälp av robottruckarna (RT1 och 

RT2). Materialet kommer ut till ett packbord där personal sedan manuellt plockar ut 

rätt antal rör eller stänger från kassetten. Materialet packas för att sedan förflyttas till 

utleverans. Det finns tre packbord för vanligt standard material, dessa är packbord 1,2 
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och 3. Vid packbord 3 packas grövre och tyngre material medan finare material 

packas på bord 1 och 2. I vissa fall kan även packbord 1 och 2 ta emot en order som 

måste kapas. Är det en liten order där enbart några få rör eller stänger behöver kapas 

kan detta göras direkt intill packborden med hjälp av en mindre såg. Är det flera 

produkter som måste kapas fraktas dem istället bort till en ledig såg. 
 

Beroende på material, materialets destination eller kundens önskemål, finns det olika 

typer av förpackningar. Material i en mindre dimension eller material som senare ska 

lastas i container kan packas i trälådor. Förutom trälådor kan materialet även packas i 

papplådor eller olika typer av lamell förpackningar. Grövre material kan lastas med 

enbart lamell som skydd vid buntbanden. När materialet är färdigpackade läggs de i 

fack. Facken är uppdelade efter länder vilket innebär att alla order som ska till samma 

land läggs i samma fack. 

 

5.11 Informationsflödet  
Ett informationsflöde hanterar informationen som går till exempel mellan två 

produktionsenheter eller från produktion till lager. I flödet skickas relevant 

information om detaljer, till exempel lagersaldo och dylik som behövs för att 

verksamheten ska kunna fungera. Figur 26 nedan illustrerar en grundläggande bild av 

Sandviks informationsflöde och vilka system som används.  
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Figur 26. Illustration av informationsflödet på Sandvik samt hur dessa är kopplade 

till det fysiska flödet (Egen figur). 
 

Sandvik är ett stort företag som har många olika system som styr informationsflödet i 

organisationen. MES är det system hos Sandvik som följer och styr produktionen 

detta kan gälla till exempel hur och när materialet ska hanteras. I OFO systemet 

hanteras alla kundorderna, detta system är till viss del kopplat till MES. Utöver detta 

finns även VAX, STB, PAM, LAR, SOPIC och SVIS. 
 

SOPIC är ett system som används av försäljningsenheter runt om i världen. I detta 

system sker den första behandlingen av kundordern. VAX är det system som 

Centrallagret använder sig av för deras automatlager, det är även detta system som 

hanterar lagerplatserna ute på Varp. STB (Sandviks transport beställningssystem) är 

det system som sköter i stort sett alla transporter på Sandvik. LAR och SVIS är 

administrativa lagerhanteringssystem som hanterar rör respektive stänger, här visas 

information om lagersaldo, i dessa system kan även material reserveras för kundorder. 

PAM är ett återrapporteringssystem som innehåller information om bland annat 

färdigt material som är redo att packas.  
 

SOPIC är ett europeiskt system, som tidigare nämnt är det i detta system som en 

kundorder först upprättas, de kundordrar som gäller Sandvik i Sandviken förs vidare 

från SOPIC till OFO. Vid en tillverkningsorder skickas informationen vidare från 

OFO via PAM till MES, informationen som hanteras i detta flöde innehåller data som 

till exempel den totala kvantiteten, typ av material, längd, vikt, max och min längd 

samt märkningsinstruktioner. 

 

Vid lagerstandard, vilket innebär en standardprodukt, sker materialreservationen i 

LAR/SVISS. Om materialet finns i lager och kunden önskar omgående leverans 

skickas ordern och dess information till VAX som kontrollerar om beställt material 

finns inne i automatlagret eller ute på Varp. Finns materialet ute på Varp skickas en 

beställning till Centrallagrets truckförare att en inlagring bör ske. Om materialet redan 

finns tillgängligt inne i automatlagret påbörjas packningsprocessen på en gång. En 

återrapport av packat material görs i PAM och en packnota skapas som sedan överförs 

till OFO. 
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Om det vid materialreservation av lagerstandard i LAR/SVISS inte finns material 

tillgängligt på lager reserveras materialet istället från lagerorder, alltså en så kallad 

påfyllnadsorder. En påfyllnadsorder är lovad från produktionen en viss vecka i 

framtiden.  Produktionen får dock inte tillgång till OFO´s kundorder utan det enda 

produktionen ser är en påfyllnadsorder från en detaljplanerare till Centrallagret. När 

materialet är producerat packas det i så stora kollin som möjligt för att sedan 

transporteras ut till Varp, detta beror på att det under produktion inte finns vetskapen 

om att en bakomliggande kundorder finns.  
 

OFO, VAX och MES är inte tillräckligt integrerad med varandra i dagens läge för att 

kunna skicka kundordrar som ligger hos Centrallager till produktion. I systemet LAR 

syns i dagsläget enbart en total kvantitet, specifika krav som kunden har finns bara i 

OFO än så länge. Den övriga informationen så som specifika krav från kunden 

överförs till VAX först när ordern skickas ut för packning, vilket för 

påfyllnadsordermaterial kan ske minuterna efter att materialet placerats på Varp. 

 
 

STB och VAX integrerar med varandra på en mer detaljerad nivå. 

Produktionsenheternas kan i STB antingen beställa transport för det färdiga materialet 

i fabriken som ska lastas ut på Varp eller så kan dom lägga en beställning på material 

dom vill ha in i produktionen från Varp. De gör en beställning i STB som skickas till 

Transport och deras truckförare med detaljer om vad för material som ska hämtas. 

VAX-systemet går in i och talar om var det finns lediga platser på Varp, utifrån den 

informationen som finns väljer produktionen att placera ut materialet. Tillsammans 

med information från VAX och STB försöker systemet och produktionen hela tiden 

att placera materialet på bästa möjliga Varp. Om det är ett material som senare ska in i 

Centrallagret så placeras detta på ett Varp i nära anslutning till Centrallagret osv efter 

bästa möjliga förmåga. Både VAX och STB försöker optimera så att materialet 

hamnar närmast nästkommande station för att effektivisera transporterna.  
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Figur 27. Illustration över systemet för påfyllnadsordrar på Sandvik (Egen figur). 
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6. Analys av material- och informationsflöde  
 
 

Detta kapitel redovisar steg 2 (analys av material- och informationsflöde) enligt den 

framtagna metodiken.  
 

 

Under tiden kartläggningen av nuläget utfördes har olika typer av problem i flödet 

identifierats, både genom egna iakttagelser samt från upplysningar från anställda på 

Sandvik. Dessa problem har analyserats efter den framtagna metodiken och lyfts fram 

i detta kapitel. I första hand kommer problem gällande det aktuella flödet att 

presenteras, men även problem utanför detta flöde kommer att nämnas för att få dessa 

uppmärksammade så att eventuell fortsatt forskning kan göras. 
 

6.1 Supply chain management  
Supply chain management handlar enligt Ing-Long et al. (2013) om att skapa starka 

och effektiva relationer och försörjningskedjor mellan både externa och interna 

partners. Med hjälp av SCM kan ett företag åstadkomma bättre ledtider, minskade 

buffertlager samt ett ökat resursutnyttjande (Christopher, 2011). För att skapa en 

effektiv kedja kan metoden cross docking med fördel införas i processen. Med hjälp 

av cross-docking-network som samordnar transporter och samarbetar med bland annat 

leverantörer och kunder menar Bujis et al. (2014) att en värdekedja kan förstärkas och 

effektiviseras ytterligare.  

 

Identifierade problem 

Nedan redovisas de problem som identifierats gällande Supply chain management. 

 

Ineffektiva kedjor  

I dag går allt material från Färdigställning 13 ut på Varp Z20 för att omlastas innan 

det går vidare till annat Varp. Orsaken till denna omlastning är att grensletruckarna 

enbart kan hämta och lämna material i bonk, de kan alltså inte lägga material på en 

lagerhäck som finns ute på ett vanligt Varp, det är enbart sidlastaren som kan sköta 

denna hantering. Anledningen till att grensletrucken måste hämta materialet på 
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Färdigställning 13 är för att flera ordrar läggs i samma bonk och den totala vikten blir 

för stor för att en sidlastare ska klara av att lyfta det. Grensletrucken kan alltså lyfta 

tyngre än vad sidlastaren kan och därför ser flödet ut på detta sätt. En annan anledning 

till att en grensletruck måste användas är på grund av platsbrist inne i Färdigställning 

13. De behöver plats på golvet för att förvara material i fabriken. En grensletruck 

kräver mycket mindre plats för att lasta material än vad en sidlastare behöver. Det blir 

ett problem när två organisationer ska samarbeta men använder sig av olika lastbärare, 

vilket resulterar i en icke effektiv kedja. Förutom det faktum att den totala lasten är 

för tung och att det finns utrymme för sidlastaren att lyfta, finns det inget annat som 

hindrar sidlastaren att gå in i Färdigställning 13 och hämta materialet. 
 

6.2 Informationskanaler 

Heide et al. (2008) menar att rätt information ger en bra förståelse till människan, i 

och med förståelse får människan också makt. Inom ett företag betyder rätt 

information att den anställde får möjlighet att förändra och anpassa aktiviteter utifrån 

företagets utveckling. I ett företag kan informationsflöden handla om till exempel en 

offert, faktura, prognos, lagerstatus eller leveransvillkor (Mattsson, 2012). För att 

dessa informationskanaler ska kunna hantera den all data som finns bör det finnas ett 

integrerat IT-nätverk som kan hantera data och omvandla den till väsentlig 

information (Boddy et al. 2002).  
 

Identifierade problem 

Nedan redovisas de problem som identifierats gällande informationskanaler. 
 

Informationsflödet 

Informationsflödet som i denna rapport blivit undersökt omfattar flera olika 

organisationer (Centrallagret, Transport samt olika produktionsenheter). Alla 

organisationer är väldigt självständiga och styrs med hjälp av sina egna system samt 

att de inte har så bra insyn i varandras verksamheter. Detta innebär att det, som 

tidigare nämnts, finns många olika system inom Sandvik. Då systemen är olika och 

vissa av dessa system är ganska gamla, kan det i många fall vara svårt att få dessa att 

integrera med varandra. Situationer som dessa kan skapa gap mellan organisationerna, 

vilket enligt Mattsson (2012) skapar en osäkerhet, sämre leveransförmåga och ett 
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dåligt resursutnyttjande. Informationen som finns tillgänglig i en enhet finns inte 

alltid tillgänglig i andra enheter, även om det i vissa fall skulle vara till stor hjälp.  

 

En risk med detta sätt att arbeta är att samarbetet mellan dessa enheter inte alltid 

fungerar så bra. Kvalitén på informationen som delas mellan de olika 

organisationerna är inte den bästa och detta kan då till exempel leda till att onödigt 

dubbelarbete sker eller att viktig information inte alltid finns på rätt plats vid rätt 

tillfälle (Mattsson, 2012).  Problemet kommer att förklaras med ett exempel; 
 

Centrallagret får en kundorder från OFO som ska packas och levereras så fort som 

möjligt. VAX (Centrallagrets system) ser att rätt material inte varken finns i 

Centrallagret eller ute på Varp. Samtidigt i någon av produktionsenheterna packas det 

material kunden efterfrågar för utlastning. Då produktionen inte har tillgång till 

kundordern som kommer från OFO, packas materialet som en vanlig påfyllnadsorder 

till Centrallagret. Detta innebär därmed att materialet packas i stora buntar som ska 

klara av att ligga på Varp. Transport får en beställning av produktion att materialet 

finns att hämta och bunten transporteras till Varp. När materialet är på plats får VAX 

en indikation om att rätt material finns tillgängligt och en truckförare från 

Centrallagret åker ut på Varp för att hämta det för inlagring. Materialet anländer till 

Centrallagret, förpackningen avlägsnas och inlagringen sker innan materialet tillslut 

kan tas ut och packas inför utlastningen. Detta är ett exempel på ett icke integrerat IT-

nätverk som inte kan samarbeta på optimerat sätt enligt Braaksma et al. (2011). 

 

Utskrift av ordersedel 

När personalen på centrallagret ska hämta material på Varp för inlagring eller 

packning blir en beställningsorder synlig i systemet. Trots att det finns en dator i 

trucken så skriver alltid personalen ut ordersedeln manuellt eftersom alla system inte 

är integrerade. Detta blir en omständig process eftersom det finns tillgängliga system 

som skulle klara av att hantera informationsöverföringen. Denna hantering är kostsam 

i material i form av papper men även i tid och enligt Braaksma et al. (2011) kan en 

outnyttjad IT-struktur öka kostnaderna för det administrativa flödet.   
 

Hantering av långa rör 

De långa rören är svårhanterat material som kräver mycket manuellt arbete. Detta 
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innebär många icke värdeskapande aktiviteter, alltså slöseri av resurser i form av tid 

och transportmedel (Olhager, 2013). Orsaken till dessa icke värdeskapande aktiviteter 

är det faktum att de långa rören inte får plats i Centrallagret och hela tiden måste 

transporteras fram och tillbaka mellan Centrallager och Varp. I detta fall orsakar det 

bristande informationssystemet problem då vissa av dubbelkörningarna hade kunnat 

undvikas om produktionen hade haft tillgång till kundordrarna. 
 

6.3 Resursutnyttjande  
Resursutnyttjandet beskriver i hur hög grad ett företag använder de resurser som finns 

tillgängliga samt visar huruvida resurserna används på rätt sätt. Lumsden (2012) 

beskriver resursutnyttjandet som förhållandet mellan de utnyttjade resurserna och de 

tillgängliga resurserna. Resursutnyttjandet kan även beskrivas som en förmåga att 

kunna erbjuda en tjänst eller en produkt och samtidigt utnyttja så lite resurser som 

möjligt (Bohlin och Nordström, 2011). Genom att anpassa ett företags olika flöden till 

varandra och se till att det fysiska, materiella- och resursflödet är i balans med 

varandra så skapas ett högt resursutnyttjande enligt Lumsden (2012).  

 

Identifierade problem 

Nedan redovisas de problem som identifierats gällande resursutnyttjande. 

 

Lågt resursutnyttjande samt svårt att samordna transporter 

Då Centrallagret, alltså truckföraren som hämtar godset sköter alla sina inleveranser 

av material själva, innebär detta att de två sidlastarna som finns står stilla under 

många timmar i veckan. Samtidigt som trucken många gånger används mindre än vad 

den har kapacitet till, så går det också att se svårigheter angående samkörning av 

lasterna. Detta innebär lågt resursutnyttjande för organisationen. Problemet med 

samlastning beror på att det kan vara långa avstånd mellan olika varp samt att det 

ibland kan vara svårt att samlasta visst material då det finns risk att de olika 

materialen framkallar skador på varandra. Truckförarna kör därmed oftast en order i 

taget istället för att ta flera ordrar på samma inleverans. Eftersom det även sällan finns 

utleveranser för sidlastaren som kör korta rör och stänger går även sidlastaren tom. 

Centrallagret har ett tvåvägsflöde (resursflöde), men resursutnyttjandet blir sämre då 

trucken i de allra flesta fall går tom en av dessa vägar. Enligt Lumsden (2012) skapar 
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detta en strukturell obalans i flödet. Det hör även till ovanligheterna att de två 

sidlastarna samarbetar med varandra och hjälps åt att samordna transporter med långt 

och kort material.  

	

6.4 Lean production  
Lean production betyder resurssnål produktion och detta är någonting som kan 

användas i alla typer av företag. Syftet med användningen av Lean är att få en 

effektivare tillverkning. Lean är mer än bara ett verktyg, det är en filosofi som 

innefattar företagskultur, värde, metoder och ledarskap. Dessa har som gemensamt 

mål att eliminera slöseri och uppnå högsta möjliga produktivitet (Liker, 2009). 

 

Identifierade problem 

Nedan redovisas de problem som identifierats gällande Lean production.  
 

Lagerstyrning på Varp  

Vid transport från produktion till Varp är det operatörer från produktionen som går in 

och bestämmer på vilket Varp materialet ska läggas. Denna information går vidare till 

en truckförare från Transport och tanken är då att truckföraren ska placera materialet 

på angivet Varp. Detta är dock något som truckföraren kan gå in och ändra på om 

materialet av någon anledning måste placeras på något annat ställe. I vissa fall händer 

det att produktionen från början har valt fel Varp för fel material, till exempel så är 

det inte optimalt att placera långa rör på ett Varp för korta rör. En uppmärksam 

truckförare märker att rören inte bör ligga på det angivna Varp och väljer då att gå in 

och leta reda på en ny plats åt materialet. Detta innebär både mer tid och mer arbete åt 

truckföraren som måste planera om sin rutt. Det händer också i de fall som 

truckföraren inte tänker på att det långa materialet inte bör ligga på ett Varp för kort 

material. Detta leder till att de långa rören tar upp flera platser som i systemet ser ut 

att vara lediga. Det kan också innebära en viss skaderisk både för materialet men 

också för dem som jobbar kring lagerhäckarna, då häckarna inte är anpassade för att 

lagra långa rör. 
 

På grund av ovanstående orsaker kan därmed truckföraren komma ut till angivet Varp 

med material och se att platsen är upptagen trots att det i systemet står att det är ledigt 
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och måste då också gå in och leta reda på en ny plats åt materialet. Enligt Lumsden 

(2012), Olhager (2013) samt Arunagiri och Gnanavelbabu (2014) kan alla dessa 

incidenter leda till oreda ute på Varp samt bidrar till flera olika typer av slöseri, bland 

annat i form av transport, fel och brister samt onödiga rörelser. Det innebär också 

problem för truckförarna från Centrallagret som ibland kan ha svårt att hitta rätt 

material då det inte ligger på rätt plats. Halling (2012) påpekar vikten av att lära 

personalen att arbeta som ett team, ge rätt utbildning och se till att alla känner sig 

bekväm med sin egen kompetens. I dessa fall så jobbar de olika organisationerna inte 

som ett gemensamt team och operatörerna som har ansvar över placeringen av 

materialet har inte alltid tillräckligt med kunskap om hur de olika Varpen ser ut och 

hur de bör användas.  
 

Emballagering och packning av material  

Detta problem kommer att beskrivas med ett exempel för att få en klar och tydlig 

förståelse, exemplet kommer att omfatta hanteringen av långa rör; När de långa rören 

är färdiga i produktion packas de i så stora kollin som möjligt och omges av lämpligt 

emballage för att sedan köras ut på Varp. Låt säga att kollit innehåller 50 långa rör, 

men för tillfället så är Centrallagret enbart i behov av tio rör. Truckförarna på 

Centrallagret få då hämta in ett helt kolli för att öppna emballaget plocka ut tio rör 

som sedan ska packas i nytt emballage igen för att skickas till kund. De 40 stycken rör 

som ännu inte har någon kundorder packas om möjligt in i det gamla emballaget igen 

alternativt att de packas in i ett nytt emballage och det gamla slängs. Dessa 40 rör körs 

ut på Varp igen för att invänta en kundorder och när den kommer så sker samma 

procedur igen alternativt att det är en kundorder på alla 40 rör, då körs de in, plockas 

upp ur emballaget för att i sista skedet packas in i nytt emballage. Detta innebär alltså 

att det både blir slöseri med tid och då det blir dubbelt jobb samt att det blir en negativ 

påverkan på miljön och slöseri av resurser eftersom att onödigt mycket emballage 

används.  
 

Felmarkering på material 

Ett moment som kan skapa en störning i flödet är vid tillfällen då material av misstag 

blir fel-markerat. Detta är något som kan ske med material från alla olika 

produktionsenheterna och innebär att Centrallagret måste köra en extra gång till Varp 

för att hämta in rätt material. Detta är något som kan hända om en arbetsorder delas 
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upp i flera olika förpackningar. Operatören kan då av misstag blanda ihop etiketterna 

och sätta fel etikett på fel förpackning. I dessa fall är det rätt material men det kan 

vara fel antal produkter i de olika förpackningarna. När Centrallagret då tar in en 

förpackning i tron om att det är ett visst antal produkter så kan detta orsaka problem 

om det till exempel finns en kundorder bakom som kräver ett visst antal. Truckföraren 

måste åka ut på Varp och leta reda på paketet med rätt antal produkter så att kunden 

får de antal som har beställts. Fel-markeringar kan också leda till andra problem och 

störningar i flödet. Det kan till exempel hända att en truckförare tar in material för 

inlagring i automatlagret men inser under processens gång att materialets längd är fel-

markerad och röret är för långt för att få plats. Truckföraren måste då ta ut materialet 

på Varp igen och hitta ett material som är i rätt längd samt att det fel-markerade 

materialet antingen måste kapas eller lagras in manuellt. Detta problem kan uppstå på 

grund av att det inte finns tillräckligt med rutiner eller att det inte är ordning och reda 

på packningsstationen. Det leder till att det blir slöseri i form av att trucken får köra 

en extra vända mellan Centrallager och Varp för att hämta in rätt förpackning. 
 

Personalfrågor  

Vid tillfällen då personal är sjuk eller av andra anledningar inte är på arbetsplatsen så 

måste omorganiseringar ske. I de flesta fall ersätts inte personalen utan arbetet 

omorganiseras istället på bästa möjliga sätt. Detta kan leda till att den närvarande 

personalen får det stressigt eller att vissa saker inte hinner bli gjorda under dagen och 

arbetet hamnar efter i schemat och måste tas igen nästkommande skift eller dag. Om 

detta sker ofta kan de påverka arbetsmiljön på ett negativt sätt. Ett annat problem som 

uppstår när någon ur personalen är ledig eller sjuk som uppmärksammats under 

kartläggningen av nuläget är att det till viss del finns en dålig attityd sinsemellan de 

olika arbetslagen. De jobbar inte alla gånger som ett team och hjälper varandra utan 

de har mer tankesättet att alla tar ansvar för sin egen del. 

 

Sandvik arbetar idag mycket med Lean, framförallt så använder dem sig en del av 

Leans verktyg så som 5S och FIFO, vilket tillhör den hårda delen av Lean. Dock 

menar Liker och Houseus (2008) att den mjuka delen är en viktig del i arbetet med 

Lean. Genom att lägga mer fokus på den mjuka delen skapas det automatiskt ett mer 

fungerande arbete med den hårda delen. Det svåra med att få den mjuka delen att 

fungera är dock att det krävs ett stort engagemang och förståelse från de anställda. De 
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som jobbar med verktyg inom Lean måste förstå helheten och ha en djupare förståelse 

om tanken bakom Lean för att kunna använda verktygen på ett så bra sätt som 

möjligt. Under den tiden kartläggningen av nuläget har genomförts har det dock 

framkommit att det finns en del skilda åsikter om Lean när det kommer till personalen 

och ledningen. Personalen har inte samma förståelse, engagemang och vision om 

Lean som ledningen har, vilket är nödvändigt för att arbetetssättet ska kunna fungera.  
 

6.5 Övriga problem för vidare utredning 

I Centrallagret är det packbord ett och två som hanterar de normal-långa rören och 

stängerna av grannare dimension (även packbord tre hanterar kort material, dock 

packas tyngre och grövre material vid detta bord). Dessa packbord styrs helt av 

datorsystem som skapar packrutiner utefter de kundordrar som finns. Operatören har 

tillgång till orderlistorna som visar hur materialet ska packas och utefter dessa listor 

skickas en beställning till robottruckarna som hämtar fram materialet till packborden. 
 

I detta moment har flera problem stötts på. Bland annat så är det datorsystemet som 

avgör vilket packbord som ska packa vilken order. Datorsystemet har dock inte alltid 

möjlighet att fördela ordrarna jämt på packborden samtidigt som operatörerna inte har 

tillgång till att styra om detta. Detta leder till att packbord ett vid vissa tillfällen kan 

ha mycket att göra samtidigt som packbord två står still eller tvärt om. 
 

Ett annat problem som finns i samma moment är att operatören inte heller har tillgång 

till att styra i vilken ordning dessa ordrar ska packas. Detta blir ett problem då 

datorsystemet inte alltid lägger kundordrarna i den ordning som de ska levereras ut. 

Det kan då hända att en kundorder som ska levereras inom en dag packas innan en 

kundorder som ska levereras inom några timmar. Detta kan innebära att det blir 

stressigt för operatörerna att hinna med de tidigare leveranserna när de blir tvungen att 

packa andra ordrar före. 
 

Till sist har det även uppmärksammats att de färdigpackade ordrarna som väntar på 

utlastning läggs på mellanlager i så kallade landsfack. Facken är baserade på de 

länder som materialet ska till och i dessa fack lastas materialet ovanpå varandra. Detta 

kan ställa till det när det kommer till utlastningen. Då materialet lastas på varandra 
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måste operatörerna spendera mycket tid på att packa om i facken, då det ibland kan 

vara så att materialet som ligger i längst ner i facket ska levereras ut först. 
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7. Förbättringsförslag 
 
 

Detta kapitel redovisar steg 3 (upprätta förbättringsförslag) och steg 4 (värdering av 

förbättringsförslag) enligt den framtagna metodiken.  
 

 

Nedan kommer våra rekommendationer för Sandvik att presenteras, samt att 

rekommendationerna har värderats efter vad som vi anser har störst vikt för en 

förbättring, dessa förslag ligger i fallande ordning utifrån vikt av genomförande. 
 

7.1  IT 

Under undersökningens gång upptäcktes det att IT-systemen och informationsflödet 

var något bristfälliga, samt att all den information som finns inom företaget inte alltid 

finns tillgänglig i alla enheter. Ett möjligt scenario är att integrera och utveckla IT-

systemen för att skapa bättre informationsflöden. Något som skulle kunna utvecklas 

är att när materialet producerats och ska återrapporteras i PAM ska möjligheten finnas 

att via en länk få information om eventuell kundorder som ligger bakom 

påfyllnadsordern.  
 

För att förklara detta i mer detalj innebär det att när en kundorder skapas i OFO och 

skickas vidare till LAR, kontrolleras lagersaldot. Finns det inte tillräckligt med 

material i lager till den specifika orden visas information på den väntande kundordern 

i PAM. Mellan dessa två system skulle det tekniskt sätt kunna skapas en länk där 

produktion får tillgång till information som är skickat till PAM via LAR angående 

kundinformation. Med hjälp av den informationen kan produktion välja att dela upp 

rören i olika kollin, där ett kolli är direkt anpassad till kund.  
 

Vid en implementering av detta förslag skulle flödet mellan produktion, Varp och 

lager förbättras då onödiga transporter kan undvikas i och med att packning till kund 

kan ske redan vid produktion. I och med detta skulle alltså en extra transport från 

Centrallager till Varp kunna undvikas. Denna förbättring innebär även att onödigt 

användande av emballage minskas eftersom materialet inte behöver packas två 
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gånger. 

 
Figur 28. Bilden visar en förenklad figur av potentiellt lösningsförslag (Egen 

figur). 

 

Ett steg angående IT skulle kunna vara att utveckla och digitalisera IT-systemen 

ytterligare eftersom detta kan enligt Narzt och Pomberger (2013) göra verksamheten 

betydligt effektivare. Rutinen av ordersedelutskriften skulle kunna förbättras på 

centrallagret om IT-systemen integrerades på ett bättre sätt. Detta kan leda till att 

datorerna i truckarna kan användas istället för den manuella utskrift av ordersedlar 

som sker i nuläget. På så sätt skulle hanteringen bli effektivare samt att 

materialkostnader skulle minska. 
 

7.2 Kommunikation  
I dagens läge är kommunikationen mellan Sandviks olika organisationer något 

bristfällig. Varje enhet har bra koll på det egna arbetet men det är inte alla som är 

medvetna om vad som händer med materialet i nästkommande steg. Det saknas idag 

en övergripande förståelse för hela flödet.  
 

Det kan vara till fördel att anpassa verksamheten efter en typ av 

kommunikationsstruktur, förslagsvis parallell eller seriell för att få så effektiva 
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processer som möjligt. Vid en seriell struktur är det ett färre antal personer involverad 

i kommunikationsprocessen och denna struktur är bäst lämpad vid en verksamhet som 

producerar mot lager. En parallell struktur är en större process med fler människor 

inblandade och används oftast vid kundorienterad verksamhet. Då Sandvik har en 

blandad verksamhet kan det därför vara svårt att finna bästa alternativet. Detta är 

något som bör utvecklas och undersökas mer så att en skräddarsydd lösning för 

Sandvik kan hittas. 
 

Det är även viktigt att fokusera på kvalitén av informationen, det handlar om att 

informationen ska vara korrekt, tidsaktuell och komplett. För att lyckas skapa bra 

kvalité på den kommunicerade informationen är det viktigt att företaget skapar en 

förståelse hos de anställda över vad bra kvalité kan innebära. När alla förstår vikten av 

detta ökar också viljan att delge information vilket i sin tur skapar en högre 

trovärdighet på den angiva informationen. Utöver detta krävs det också bra och 

effektiva administrativa processer samt datorsystem som kan hantera den relevanta 

informationen.  

 

Genom en förbättrad kvalitet kan materialflödet förbättras samt ett effektivare 

resursutnyttjande kan uppnås.  Ett exempel på ett problem som skulle kunna bli bättre 

genom att få en bättre kommunikation är felmarkering. Om personalen i de olika 

organisationerna (produktion och Centrallager) samarbetar mer skulle alla parter ha 

en bättre förståelse för vilka typer av konsekvenser som kan uppstå på grund av en 

felmarkering.  
 

7.3 Lean production 

Med jämna mellanrum sker det att material markeras fel från produktion vilket 

resulterar i onödigt dubbelarbete. Ett annat återkommande problem som också betyder 

dubbelarbete är när materialet läggs på fel Varp. Bakgrunden till dessa problem kan 

skiljas åt men en av anledningen kan bero på att det finns brister i samarbetet mellan 

de olika organisationerna. När en enhet har hanterat materialet färdigt minskas 

engagemanget något för det fortsatta materialflödet.  
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I en stor organisation med många olika delområden är det viktigt att ha struktur samt 

ordning och reda. Genom att använda ett Lean-tänk och arbeta utifrån deras verktyg 

kan det resultera i effektivare processer. Att skapa arbetsrutiner som alla får ta del av 

och använda verktyg som 5S kan minska slöseri och brister i hanteringen av 

materialet. Vid vidare utredning till varför problem som till exempel felmarkering 

uppstår kan Lean verktygen ’fem varför’ och Gemba användas. På så sätt kan en 

bättre lösning till problemen hittas och undvikas i framtiden. 
 

Att erbjuda personalen en mer djupgående utbildning om Lean skulle kunna öka 

förståelsen för arbetssättet. En ökad förståelse ger bättre acceptans som kan resultera i 

effektivare flöden, både fysiska och administrativa. Ett effektivare flöde går också att 

få genom att arbeta med Kaizen, alltså att ständigt göra små förbättringar. 

Gemensamma rutiner för hantering av material till Varp skulle kunna upprättas för att 

undvika oordning. Vid en gemensam ansträngning där alla organisationer respekterar 

varandra skulle det skapas bättre ordning och slöseriet på Varp skulle minskas.  
 

7.4 Resursutnyttjande  
Det används många transportmedel på Sandvik vid hantering av deras materialflöden. 

En rekommendation för att eventuellt kunna öka resursutnyttjandet skulle kunna vara 

att optimera de truckar som hanterar flöden från Varp till Centrallagret. Eftersom 

personalen på Centrallagret måste hantera inlagring av materialet blir trucken 

stillastående under den tiden. Ett eventuellt samarbete mellan transport och 

Centrallagret skulle kunna resultera i att truckarna utnyttjas mer optimalt och får ett 

bättre resursutnyttjande. Ett högre resursutnyttjande skulle också kunna uppnås om de 

två sidlastarna på Centrallagret börjar samarbeta och hjälper varandra att sköta 

transporterna fram och tillbaka till Varp.  
 

I flödet från Färdigställning 13 till Varp Z20 blir det många hanteringar av materialet, 

exempelvis mycket omlastningar på grund av att olika transportmedel används. Det är 

inte möjligt att byta ut grensletrucken i dagens läge på grund av platsbrist i 

Färdigställning 13. Däremot skulle flödet behöva ses över för att undersöka om det är 

möjligt att effektivisera hanteringen. Exempelvis undersöka möjligheten att ha mindre 

mellanlager för färdigt material innan utlastning, genom att ha en högre frekvens på 



	 79	

truckarna. På så sätt kan en sidlastare utnyttjas i stället för en grensletruck. Genom 

detta kan ett lyft per last undvikas och flödet blir effektivare.     
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8.  Utvärdering av metodik för effektivisering av 

material- och informationsflöde 
 

I detta kapitel utvärderas och analyseras den framtagna metodiken.  

 

 

Genom att arbeta efter en utarbetad metodik gav det oss fördelar som förenklade vårt 

undersökningsarbete på Sandvik. Till exempel hjälpte metodiken oss att få en struktur 

och en röd tråd under arbetets gång. Metodiken användes även som riktlinje under 

tiden rapporten skrevs samt hjälpte oss att avgränsa oss till de områden som skulle 

undersökas. Detta är en generell metodik som är framtagen för att kunna fungera på 

bland annat producerande företag, de företag som har en lagerverksamhet samt 

företag som hanterar transporter. 
 

Metodiken som togs fram för detta arbete består av fyra steg där första steget handlar 

om att göra en nulägesbeskrivning vilket Rother (2013) anser vara viktigt för att få en 

bra helhetsbild. Andra steget innehåller fyra olika huvudområden med tillhörande 

faktorer som var relevant för syftet. Huvudområdena som valts ut efter teori är Supply 

chain management, resursutnyttjande, informationskanaler och Lean production.  
 

Trots att metodiken är detaljerad finns det faktorer som kan tilläggas för att göra den 

mer komplett. Anledning till att metodiken inte är mer ingående beror på att vi i detta 

arbete inte haft tillräckligt utrymme för att inkludera fler faktorer. Genom vidare 

utveckling av metodiken skulle den möjligen kunna ge ett ännu mer detaljerat resultat. 

Till exempel så skulle faktorer som kostnadsanalyser och tidsplaner att kunna 

tilläggas samt att metodiken bör prövas på andra företag.  
 

  



	 81	

9. Slutsats 

 

I detta kapitel redovisas svar på syftet samt svar på frågeställningarna som ställdes i 

tidigare kapitel.  

 

 

Syftet med denna rapport var att utforma en metodik för analys och effektivisering av 

interna material- och informationsflöden. Figur 28 nedan illustrerar den framtagna 

metodiken. 

 

 

Figur 29. Illustration av den framtagna metodiken (Egen figur).  
 

Metodiken innehåller fyra steg att följa. Steg ett innebar att en kartläggning av hur 

nuläget såg ut gjordes. Steg två var att analysera nuläget för att kunna identifiera 

problem i det avgränsade flödet inom organisationen utifrån de huvudområden och de 

faktorer som tagits fram. Steg tre i metodiken var att presentera förslag på hur dessa 

problem skulle kunna lösas alternativt underlättas. Till sists värderades förslagen i 

steg fyra.  
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I studien ingick två frågeställningar som besvaras nedan:  

Fråga 1; Vilka administrativa faktorer är av betydelse för att skapa effektiva 

materialflöden internt inom en organisation som hanterar logistiska aktiviteter? 
 

• Enligt den framtagna teorin är ett bra informationsflöde en bidragande faktor 

till effektiva materialflöden. Teorin nämner också vikten av att informationen 

är av rätt kvalitet, det vill säga att den är korrekt, tidsaktuell samt komplett. 

Att hålla god kvalitet på informationsflödena kan göras genom välutformade 

IT-system som lätt kan integrera med varandra, därför är det viktigt att hålla 

IT-systemen uppdaterade efter marknadens pågående digitalisering. 
 

Fråga 2; Vilka fysiska faktorer är av betydelse för att skapa effektiva materialflöden 

internt inom en organisation som hanterar logistiska aktiviteter? 
 

• Fysiska faktorer: Att arbeta med både den hårda och den mjuka delen inom 

Lean skapar effektivare materialflöden då detta arbetssätt syftar till att minska 

slöseri och öka produktivitet. Genom att lägga stort fokus på den mjuka delen 

skapas automatiskt ett bättre arbete med den hårda delen. Supply chain 

management är en faktor som bidrar till bra samarbeten mellan organisationer 

och kan därmed leda till ett högt resursutnyttjande samt effektiva 

materialflöden.  
 

Utifrån uppnått resultat finns det möjlighet för vidare studier och utveckling av 

metodiken. Metodiken bör bland annat testas i andra företag, en detaljerad 

kostnadsanalys bör upprättas samt att teorier om beslutsfattande bör studeras.  
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Bilaga 1  

 

Automatisk inlastning= AI 

manuell inlastning= MI  

manuell såg 1= MS1  

manuell såg 2= MS2  

Automatisk såg 3= AS3 

Automatisk såg 4= AS4 

 

manuell såg 5=MS5  

manuell såg 6=MS6  

manuell såg 7 =MS7  

manuell såg 8=MS8 

manuell såg 9 =MS9  

Manuell såg Långa rör= MSL 

 

Packbord 1=P1 

Packbord 2=P2 

Packbord 3=P3 

Packbord 5=P5  

 

Robbottruck 1= AT1  

Robbottruck 2= AT2  

 

 

 


