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ABSTRACT 
The focus of this thesis has been to create a flow chart and to evaluate the material supply 
between Saab Aeronautics and their logistics service partner Servistik. Servistik provides 
Saab’s production with material etc. by using the so called “line flow” to carry out the 
transports. Today, Saab is heading towards a production rate increase, specifically for their 
aircraft Gripen E. The aim of this thesis has been to develop and provide a foundation as to 
how this rate increase can affect the material supply, as well as to present possible solutions 
on how this can be handled relative to the line flow.        
 

Today, there are instances when the truck frequenting the line flow is at risk of not being able 

to hold all material that is to be transported and it is clear that the line flow needs to be revised 

and modified, due to the rate increase. Through observations and interviews, a flow chart has 

been created in order to elucidate how the line flow is designed and how it works in the 

present situation. The purpose of the flow chart was to identify bottlenecks (constraints) and 

problems, both current and potential ones on and around the line flow. Based on observations, 

calculations have been carried out in order to obtain a mean value for the boxes and pallets 

that are most commonly used as packaging on the line flow. These values have been used to 

calculate percental increases in material amounts. Thereafter, a number of proposals to 

solutions are presented regarding how different bottlenecks and problems can be managed.             

 

The two main suggestions regarding the future line flow presented in this thesis are: to 

introduce slot times in the goods reception for external tracers, and to divide the line flow’s 
current route into two smaller routes. The slot times are intended to eliminate the bottleneck 

that emerges in the goods reception leading to delays in the transportation on the line flow. 

The two routes will hopefully work better for Servistik when handling the increased amount 

of materials which is to be transported to all production houses located at Saab.         

 
  



 
 
 
 

 
 

SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete handlar om att skapa en flödeskartläggning samt utvärdera 
materialförsörjningen mellan Saab Aeronautics och deras tredjepartslogistiker Servistik. 
Servistik försörjer Saabs produktion med material och dylikt med hjälp av det s.k. linjeflödet 
på vilket transporterna sker. Nu står Saab inför en taktökning, närmare bestämt för flygplanet 
Gripen E. Målet med detta arbete har varit att ta fram ett underlag för hur denna taktökning 
kan påverka materialförsörjningen, samt ge förslag på lösningar kring hur linjeflödet ska 
kunna hantera detta.  
 
Redan idag finns det tillfällen då allt material riskerar att inte får plats på linjeflödets fordon, 
och det är tydligt att linjeflödet måste ses över och modifieras vid en framtida taktökning. 
Genom observationer och intervjuer har en flödeskartläggning gjorts för att tydliggöra hur 
linjeflödet är uppbyggt samt fungerar i dagsläget. Syftet med flödeskartläggningen var att 
identifiera vilka flaskhalsar och problem som uppstått alt. kan uppstå på och kring linjeflödet. 
Utifrån observationer har beräkningar genomförts för att erhålla ett genomsnittligt medelvärde 
för de pallar och lådor som är vanligast förekommande som emballage på linjeflödet. Dessa 
värden har använts för att beräkna procentuella ökningar i materialmängd. Därefter har ett 
antal lösningsförslag tagits fram för hur olika flaskhalsar och scenarier kan hanteras.  
 
De två främsta förslagen som presenteras i detta examensarbete är att dels införa s.k. slot-tider 
för externa transportörer i godsmottagningen på området, samt att dela upp linjeflödets 
nuvarande rutt i två mindre rutter. Detta för att både kunna eliminera flaskhalsen som uppstår 
i godsmottagningen som innebär förseningar i linjeflödets transporter, men även för att senare 
kunna hantera den ökade mängd material som ska transporteras till respektive hus för 
produktion. 
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1 INLEDNING 
I ett producerande företag är det viktigt att materialflödet fungerar som det ska och att rätt 
material kommer i rätt tid och till rätt plats. Detta för att kunna uppfylla produktionens krav 
på leveransservice till en rimlig kostnad (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Om problem 
i materialflödet uppstår kan det dock vara svårt att se roten till problemet, det är därmed 
viktigt att undersöka olika infallsvinklar och teorier till varför problemet uppstår för att skapa 
sig en korrekt bild av vad som behöver lösas.  
 
Detta examensarbete utförs med anledning av Saab Aeronautics kommande taktökning inom 
produktionen av Gripen E. Målet med detta arbete är att skapa och ge Servistik (som sköter 
materialförsörjningen för Saab) och Saab Aeronautics ett underlag för hur framtidens 
materialförsörjning kan hanteras i och med denna taktökning. Detta underlag inkluderar 
potentiella flaskhalsar och andra problem som kan uppstå, samt en analys kring dessa.   
 
Observera att samtliga husnamn är omdöpta, att rutten för linjeflödet ej avbildats enligt 

verkligheten samt Saabs kommande taktökning inte presenteras i konkreta värden. Detta på 

grund av den sekretess som rått under arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
Saab Aeronautics är en av fem avdelningar inom Saab Defence and Security, ett företag 

verksamt inom försvars- och säkerhetsindustrin. Saab Defence and Security tillverkar 

produkter samt erbjuder olika tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet 

(Saab AB 2017 a). Saab Aeronautics är den avdelning inom Saab som arbetar med flyg- och 

rymdteknologi, både med militär och civil inriktning. Detta innebär att Saab Aeronautics är 

den avdelning som har hand om tillverkningen av Jas Gripen-planen, däribland Gripen E. 

Utöver detta är Saab Aeronautics också involverade i arbetet kring bemannade samt 

obemannade flygfarkoster för nya system, och utvecklar även sina befintliga produkter (Saab 

AB 2017 b) 

 

Servistik AB är ett service- och logistikföretag som jobbar tillsammans med och för andra 

företag. Detta genom att Servistik har hand om internlogistiken i andra företag, och då 

framförallt den interna materialförsörjningen samt hanteringen av material. Detta för att 

företagen ska kunna effektivisera sin egen kärnverksamhet, och fokusera på det de faktiskt 

ska göra för sina egna kunder (Servistik 2017 a). 

 

Servistik fungerar som en typ av tredjepartslogistiker och har tagit över och sköter den interna 

logistiken för Saab. Mer specifikt hanterar de post, transporter, materialförsörjning, lagring av 

artiklar m.m. (Servistik 2017 b). På Saab fokuserar de därmed på sin egen verksamhet inom 

militärt och civilt försvar, och inte på den interna logistiken.    
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1.2 Problembeskrivning 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) handlar logistik i grund och botten om att skapa effektiva 
materialflöden. Det kan dels innebära ett specifikt materialflöde inom ett företag, alternativt 
flödet av material som går igenom flera företag. Materialflöde syftar på allt material 
(råmaterial, delprodukter, reservdelar m.m.) som dels inkommer till företaget i syfte att 
förädlas, och som dels lämnar företaget i form av färdiga slutprodukter (Jonsson & Mattsson 
2005). Vid styrning av materialflöden är det ofta nödvändigt att inte bara se till det egna 
företaget, utan även ta hänsyn till leverantörer och kunder eftersom alla är beroende av 
varandra och beslut som tas av det egna företaget påverkar dess intressenter (Jonsson & 
Mattsson 2005).  
 
Servistik Industrisupport AB (hädanefter kallat enbart Servistik) sköter den interna logistiken 
och materialförsörjningen för Saab Aeronautics. De båda företagen vill veta vilka 
förändringar som skulle kunna implementeras i materialförsörjningen till Gripen E i och med 
en framtida taktökning i Saab Aeronautics produktion. Företagen vill därmed veta vad som 
krävs för att hantera materialförsörjningen kopplat till detta. 
 
Servistik och Saab Aeronautics är intresserade av att identifiera delarna i linjeflödet som kan 
orsaka framtida flaskhalsar och övriga problem. Linjeflödet är den rutt som Servistik 
använder för att transportera material och andra tillbehör mellan godsmottagningen (som 
också sköts av Servistik), och vidare ut till ett antal hus och verkstäder som är kopplade till 
Saabs produktion av Gripen E. Båda företagen är idag medvetna om att en taktökning med 
stor sannolikhet skulle medföra krav på förändrade aspekter i materialförsörjningen och 
linjeflödet, men har ännu inte tagit några konkreta beslut kring vilka förändringar som skulle 
vara lämpliga att implementera. Det som har undersökts för att bistå i arbetet kring detta är 
materialförsörjningen i form av linjeflödet mellan godsmottagningen till de hus där 
produktionen av Gripen E sker.  
 
Idag finns det egentligen inga direkta, konkreta symptom hos Saab Aeronautics som pekar på 
något/några problem i materialförsörjningen som påverkar produktionen. Symptom innebär 
att det finns ett antal tecken på att någonting i verksamheten inte fungerar tillräckligt väl, eller 
inte alls. Symptomen uppkommer på grund av att det finns ett eller flera problem inom 
verksamheten. Dock finns det idag tecken på att materialförsörjningen inte fungerar optimalt, 
t.ex. sena ankomsttider till husen. Då det är Servistik som sköter materialhanteringen i form 
av avsändning, transporter och godsmottagning är det hos dem som problemen verkar uppstå. 
Problemen hos Servistik respektive Saab Aeronautics är dock i nuläget inte specificerade eller 
givna. Det handlar snarare om att båda parterna är intresserade av att erhålla insikt och 
kunskap kring hur dagens materialförsörjning ska anpassas till en framtida taktökning inom 
Saabs produktion av Gripen E. Problemet i detta fall kan då definieras som brist på 
information.  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge Servistik och Saab Aeronautics ett underlag kring vilka 
flaskhalsar som kan uppstå kring materialförsörjningen till Gripen E vid en taktökning, samt 
hur dessa kan utvärderas och hanteras. Detta genomförs genom att undersöka och analysera 
linjeflödet. 
 

1.4 Frågeställningar 
Då syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka potentiella flaskhalsar och problem 
som kan uppstå kring linjeflödet, ansågs det därför vara högst relevant att ta med en 
frågeställning kring detta. Denna frågeställning har utformats på ett mer övergripande sätt för 
att inkludera hela flödet. För att kunna besvara frågeställningen har främst observationer 
använts för att samla in information kring linjeflödet. Även vissa intervjuer har genomförts 
för att komplettera informationen. Den insamlade informationen användes också för att göra 
en flödeskartläggning, detta för att få en helhetsbild över linjeflödet. Den första 
frågeställningen (här kallad FS1) lyder: 

FS1: Vilka flaskhalsar och begränsningar uppstår, alternativt kan uppstå, i 
 materialförsörjningen vid en ev. taktökning? 

 
 
När flaskhalsar och problem kopplade till linjeflödet blivit identifierade, var det nödvändigt 
att ta reda på varför dessa uppstått. Även här var observationerna och intervjuerna viktiga 
metoder för att få en förståelse för orsakerna till flaskhalsarna. Den andra frågeställningen 
(här kallad FS2) bygger därmed på den första, och lyder: 
 

FS2: Varför uppstår flaskhalsarna vid en viss del i flödet och hur påverkar de 
resterande delen av linjeflödet?  

 
Baserat på vilka flaskhalsar som identifieras och varför dessa uppstår, var det nödvändigt att 
undersöka hur dessa skulle kunna hanteras. Servistiks tillgångar inom materialförsörjningen 
inkluderar till största delen fordon, resurser och personal. Beroende på vilket behov av fordon 
och övriga resurser som Servistik kan förväntas få i framtiden, ansågs det även vara 
nödvändigt att undersöka huruvida Servistik kunde komma att behöva utöka sina resurser. 
Nedanstående frågeställning (här kallad FS3) har besvarats genom de analyser som har utförts 
inom detta arbete. 
 

FS3: Hur skulle förändringar kopplade till taktökningen kunna påverka och förändra 
behovet av fordon samt övriga resurser (truckar, personal etc.) i materialförsörjningen 
hos Servistik? 

 
Utöver uppsättningen av fordon och övriga resurser ansågs det vara relevant att undersöka  
även andra möjliga faktorer som kunde påverka hanteringen av eventuella flaskhalsar. Även 
denna frågeställning besvaras genom de analyser som genomförts, och frågan (här kallad FS4) 
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lyder som följande: 
 

FS4: Vilka övriga åtgärdsförslag kan Servistik överväga för att utveckla linjeflödet i 
framtiden? 

 

1.5 Avgränsningar 
Då detta examensarbete endast har ämnat att undersöka linjeflödet mellan de olika husen 
kommer inte materialförsörjningen som sker innanför dörrarna, d.v.s. inom den faktiska 
produktionen, att undersökas. Inte heller flöden av material som kommer utifrån in till 
Servistik och Saabs produktion, d.v.s. från externa leverantörer via transportörer, kommer att 
undersökas.  
 
För att ge läsaren en tydligare och bättre förståelse för vilket område som arbetet har 
begränsats till har detta visualiserats med en schematisk bild (se figur 1). Bilden över 
materialförsörjningen är mycket förenklad från hur linjeflödets rutt ser ut i verkligheten. 
Denna grova förenkling har gjorts för att tydligt kunna presentera systemavgränsningarna. De 
aktuella systemavgränsningarna ryms inom den streckade röda markeringen i figur 1, dock 
inkluderas inte husen på linjeflödet, vilka är skuggade i grått i bilden. Linjeflödet från 
godsmottagningen ut till de olika husen på Saabs område är representerade med svarta pilar. 
Det är alltså materialförsörjningen från godsmottagningen fram till de yttre gränserna för 
husen som är kopplade till produktionen hos Saab Aeronautics som har varit aktuell inom 
detta arbete. Linjeflödet utgår från godsmottagningen och åker sedan i en förbestämd rutt till 
ett antal hus. När lastbilen har ankommit till det sista huset på rutten, går turen tillbaka samma 
väg (därav de två uppsättningarna av pilar i figuren). Se samtliga förklaringar av symboler i 
figur 1. 
 
Figur 1 representerar alltså linjeflödets rutt på området, och inte materialets väg från råvara 
till slutmontering. 
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Figur 1: Schematisk bild över avgränsningar 
 

1.6 Specifikationer 
I princip allt material som transporteras på linjeflödet i dagsläget är flertalet olika artiklar 
samt övrigt material och tillbehör som används till produktionen av Gripen. Av denna 
anledning har vi valt att utgå från ett scenario där allt material som transporteras på linjeflödet 
är kopplat till Gripen E.  
 
Materialförsörjningen som har undersökts inkluderar flöden av emballage och XTR-lådor (se 
kap. 4.1.5) samt returflödet av material. 
 
Hela linjeflödet går mellan ett antal olika hus som alla är lokaliserade inom Saabs inhägnade 
område. All materialhantering och förflyttning av material sker dock i Servistiks regi, med 
deras personal och resurser.  
 
Vid examensarbetets början ansågs det relevant att, beroende på vilka problem och flaskhalsar 
som identifierades i och kring linjeflödet, eventuellt även undersöka processerna i de hus där 
flaskhalsarna bedömdes uppstå. Dock innebar detta inte undersökningar av 
materialförsörjningen inom dessa hus, utan snarare om hur personalen jobbade med t.ex. 
lastning och lossning, vilken arbetsstyrka som fanns m.m. Detta visade sig bli aktuellt 
gällande godsmottagningen, vilket därmed är anledningen till att även denna del av linjeflödet 
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observerades mer ingående.   
 

1.7 Definitioner och begrepp 
I examensarbetets rapport har ett antal olika begrepp och definitioner använts. De som ansetts 
vara nödvändiga att beskriva för rapportens läsare tas upp nedan. 
 
Artikel: inom detta examensarbete (samt inom Saab) är en artikel en enskild delkomponent 
som ingår i flygplanen. Varje artikel har ett eget artikelnummer för att personalen ska veta 
vilken typ av komponent det handlar om, men det är också viktigt för ev. framtida spårning. 
 
Fyllnadsgrad: fyllnadsgrad kan beskrivas som ett mått på hur mycket av den givna 
lastkapaciteten som används (Jonsson & Mattson 2005). Kapacitet kan anges i olika enheter, 
t.ex. volym, flakmeter (yta) och/eller vikt. Fyllnadsgraden mäts i hur stor del av den totala 
kapaciteten som faktiskt utnyttjas (Jonsson & Mattson 2005). 
 
Hus: de hus som benämns i rapporten är de hus på Saabs område som inkluderar lager och 
produktion, och som därmed är aktuella att ta hänsyn till inom arbetet.   
 
Slutmontering (SM): slutmonteringen (även kallad SM) sker i ett av husen på Saabs område. 
Detta är där den slutgiltiga monteringen av flygplanen sker, och här används både 
sammanbyggda artiklar och enskilda sådana.  
 
Släp: om endast benämningen “släp” nämns i rapporten syftar detta alltid på det främre 
och/eller det bakre släpet tillhörande linjeflödets lastbil.   
 
Studenterna: samlingsnamnet “studenterna” som används på vissa ställen i rapporten syftar på 
rapportens två författare.  
  
Takt: inom produktion och tillverkning används ordet takt för att beskriva hur många enheter 
av en artikel som kan produceras under en viss tidsperiod (Investopedia 2017).  
 
Tredjepartslogistiker (i viss litteratur även kallat 3PL-företag eller TPL-företag): En 
tredjepartslogistiker är en tredje part i logistikkedjan (d.v.s. varken kunden eller leverantören) 
som har fått ta över uppgifterna och ansvaret kring en eller flera av ett företags 
logistikaktiviteter såsom distribution, materialförsörjning eller lagerhantering- och styrning 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Det är dock värt att poängtera att 
tredjepartslogistikern oftast inte blir ägaren av produkterna då de är i dennes regi – ägarrollen 
innehas fortfarande av företaget som använder tredjepartslogistikerns tjänster (Oskarsson, 
Aronsson & Ekdahl 2013)   
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2 METOD 
Här beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har använts inom examensarbetet. 
Metodteorin har integreras med det, av studenterna, valda tillvägagångssättet. Detta för att 
tydligare visa kopplingen mellan vad teorin sade, hur metoden användes i arbetet, samt vad 
respektive metod var tänkt att bidra med till arbetet etc. De metoder som studenterna valde att 
användas inkluderade insamling av information och data, observationer, intervjuer, 
flödeskartläggning, beräkningar samt analys. Den metod som främst bidrog till studiens grund 
och gjorde det möjligt att se hur materialförsörjningen fungerar idag samt kunde komma att 
påverkas av Saabs taktökning, var den flödeskartläggning som gjordes.  
 
Arbetet påbörjades med observationer för att få en överblick över hur linjeflödet fungerar och 
vilka eventuella problem och flaskhalsar som existerade alternativt skulle kunna komma att 
uppstå. Dessa observationer kompletterades med intervjuer för att få en klarare bild över hur 
Servistiks anställda ansåg att linjeflödet fungerade. Med hjälp av informationen som samlats 
in gjordes en flödeskartläggning för att identifiera problemen som fanns. Denna 
flödeskartläggning analyserades sedan för att undersöka om lösningar på problemen kunde 
hittas och hur dessa kunde konstrueras. I och med analysen genomfördes beräkningar kring 
fyllnadsgraden för att enklare kunna säga när den lastbil som idag används inte längre 
kommer att räcka till i transporten av material. I figur 2 finns arbetets process beskriven. Det 
är främst metoderna observationer, intervjuer och flödeskartläggning som utgör det empiriska 
underlaget i arbetet. Dessa är sedan byggstenarna för analysen i vilken de olika 
lösningsförslagen presenteras. Litteratursökningarna har skett kontinuerligt under merparten 
av arbetet. 
 

  
Figur 2: Arbetsprocessens olika faser 
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2.1 Metod för informationsinsamling 
Inom examensarbetet har informationsinsamling varit en essentiell och central del av arbetet i 
den inledande fasen. Information är nödvändigt för att kunna skapa en så fullständig och 
korrekt bild av nuläget som möjligt. Informationsinsamlingen har främst skett genom 
observationer och intervjuer. Informationen berör materialförsörjningen mellan Servistiks 
lager och husen med koppling till Saab Aeronautics produktion, men även godsmottagningen, 
fordonen som transporterar material etc.  
 
I och med att detta arbete handlar om ett fysiskt linjeflöde där material transporteras till olika 
hus på Saabs område, har observationer av just detta flöde ansetts vara högst nödvändiga och 
relevanta att genomföra. Det är av stor vikt att dokumentera och ta vara på den information 
som framkommer från observationer som görs, för att säkerställa att ingen information 
försvinner (Holme & Solvang 1997). Det ska också vara enkelt att kunna hitta och titta 
tillbaka på informationen senare för att kunna förstå och även analysera vad som faktiskt skett 
(Holme & Solvang 1997). Inom detta examensarbete har båda studenterna försökt anteckna så 
mycket som möjligt under observationerna av och kring linjeflödet, för att få en helhetsbild av 
hur det fungerar och är uppbyggt. Anteckningarna har inkluderat vad som lastats och lossats 
vid de olika husen på rutten, vilka tider lastbilen ankommit samt avgått från respektive hus 
samt om något utmärkande skedde under turen. I och med att observationerna ofta innebar att 
åka med i lastbilen på linjeflödet samt stå inne i godsmottagningen ansågs det vara smidigast 
att anteckna för hand i skrivblock.  
 
Holme och Solvang (1997) menar även att t.ex. observationer också kan dokumenteras genom 
att observatören filmar det som sker. Detta förenklar uppgiften att kunna gå tillbaka till 
informationsinsamlingen senare, i och med att man både kan höra och se vad som hände 
(Holme & Solvang 1997). Detta har dock inte varit ett alternativ inom detta arbete, i och med 
att strikta fotograferingsförbud råder på Saabs område. 
 
Sett till tillvaratagandet av anteckningar är det rekommenderat att renskriva dessa samma dag 
som observationen skett (Holme & Solvang 1997). Detta för att undvika att något glöms bort 
samt även för att underlätta förståelsen för anteckningarna i ett senare skede (Holm & 
Solvang 1997). Inom arbetet har anteckningarna från observationer renskrivits i Microsoft 
Word-dokument, antingen direkt efter att observationen var klar alternativt efterföljande dag 
om tiden var knapp. Det har varit viktigt för det fortlöpande arbetet att anteckningarna tagits 
tillvara och gjorts förståeliga. Detta för att förenkla uppgiften att kunna gå tillbaka till dem 
och enkelt kunna läsa och sätta sig in i det som observerades, samt för att inkludera korrekt 
information i arbetet.             
 
Även under de intervjuer som har hållits har svaren från respondenter antecknats, antingen för 
hand eller på dator, av båda studenterna. Då båda studenterna var aktiva i tillvaratagandet av 
anteckningar minskade risken för att viktig information missades. Efter observationer och 
intervjuer var det aktuellt och viktigt att bearbeta den data som framkommit. Bearbetningen 
syftade till att bl. a. analysera den data som fåtts fram efter observationerna, detta för att hitta 
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och beskriva problem som upptäcktes i nuläget.  

 

2.2 Litteratursökningar 
Litteratursökningar har varit mycket viktiga för examensarbetet som helhet, både för att hitta 
korrekt information om olika logistikrelaterade områden men även för att få insikt om vilka 
typer av arbeten som gjorts tidigare inom liknande områden. Här presenteras sökord och 
fraser som har använts inom arbetet, liksom hur litteratursökningarna har genomförts.  
 
Litteratursökningarna skedde till en början på både svenska och engelska för att få ett så brett 
underlag som möjligt, dock visade det sig att de svenska sökorden resulterade i mycket få 
träffar och många av dem var oanvändbara. Detta gjorde att sökningarna efter litteratur enbart 
fortsatte på engelska då detta genererade i mycket användbart material. Främst skedde 
litteratursökningarna via databasen UniSearch som finns tillgänglig via Linköpings 
universitets bibliotek. Detta var ett aktivt val som gjordes då studenterna av erfarenhet vet att 
det finns mycket relevant material att hitta där, samtidigt som det finns ett stort urval av 
vetenskapliga artiklar. En annan söktjänst som användes för litteratursökningar var Google 
Scholar. Även böcker såsom tidigare kurslitteratur och liknande användes inom arbetet. Dessa 
användes till t.ex. definitioner och metodteorin.  
 
Då denna studie handlar om materialförsörjning (engelska: material supply), flaskhalsteori 
(engelska: theory of constraints) och flödeskartläggning (engelska: flow mapping) har 
litteratursökningar kring dess begrepp varit självklara att inkludera och genomföra. Dessa 
sökord och fraser fungerade därmed som utgångspunkter i de initiala litteratursökningarna. 
Dock har sökningar på dessa ord (på engelska) resulterat i drygt hundratusentals sökträffar 
och inom ett flertal olika ämnesområden (d.v.s. inte enbart logistik). Litteratursökningar på 
“material supply” gav via UniSearch 684 711 träffar, “theory of constraints” gav 365 768 
träffar medan “flow mapping” gav 73 232 träffar. Med anledning av de omfattande 
sökresultaten har olika sökord och fraser ofta kombinerats med varandra. Detta dels för att få 
ner antalet träffar till ett mer hanterbart antal, men även för att hitta mer relevant material om 
studier som mer liknar detta examensarbete.  
 
Sökfrasen “material supply” kombinerades med bl.a. “third party logistics”, “internal 
logistics”, “TPL”, “transportation flow”, “internal transportation” samt “intercompany 
logistics”. Dessa tillagda ord valdes då arbetet är inriktat mot materialförsörjning som sker på 
ett företags egna område av en tredjepartslogistiker. 
 
Även vid litteratursökningar innehållande begreppen flödeskartläggning och flaskhalsteori har 
dessa kompletterats med ytterligare ord för att begränsa sökresultaten till att hitta material 
tydligare kopplat till detta material.  
 
Sökfrasen “theory of constraints” kombinerades med bl.a. orden “supply chain” och 
“production rate”, dessa kombinationer gav 1 970 respektive 2 815 träffar i databasen 



 
 
 
 

10 
 

UniSearch. Från dessa sökningar hittades en vetenskaplig artikel från vardera kombination av 
fraser som senare användes i teoribakgrunden.  
 
Utöver de stora områdena där kombinationer av fraser användes, genomfördes även sökningar 
inom mindre områden med mer specifika fraser. Dessa inkluderar bl.a. “bottleneck detection” 
som resulterade i 5 541 träffar av vilka en källa ansågs vara användbar i teoribakgrunden. 
Även “value stream mapping” söktes på då detta ansågs vara ett relevant ämne att ha med i 
teoribakgrunden, denna fras gav 6 969 träffar och resulterade i att ett examensarbete hittades 
varifrån två vetenskapliga artiklar hittades och användes även de i den teoretiska bakgrunden.   
 

2.3 Observationer 
Enligt Holme och Solvang (1997) genomförs observationer för att lära sig mer om en viss 
person eller grupp. Forskaren som utför observationen arbetar nära de som ska undersökas för 
att enkelt kunna få en uppfattning om hur deras arbets- eller livssituation ser ut. Detta är något 
som applicerades på examensarbetet då flera observationer av linjeflödet genomfördes för att 
få en uppfattning om hur materialförsörjningen fungerar i dagsläget. Genom att få denna 
överblick och därmed se vilka moment som utförs samt tiden för dessa så har eventuella 
problem och flaskhalsar kunnat upptäckas och undersökas. I och med att examensarbetet 
krävde datainsamling genom bl.a. observationer och intervjuer var det viktigt att 
medarbetarna på Saab och Servistik var medvetna om att de blev observerade och var villiga 
att genomföra intervjuer.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två typer av observationer; öppna och dolda 
observationer. I öppna observationer är alla som involveras medvetna om att någon 
utomstående är delaktig och observerar vad som händer, medan i dolda observationer 
undviker observatören kontakt, alternativt deltar i gruppen utan de andras medvetande. För 
detta examensarbete innebar detta att öppna observationer var att föredra, då det öppnade upp 
möjligheten att ta kontakt med medarbetarna vid eventuella frågor som uppkommit under 
observationerna. Richards och Morse (2013) hävdar att det är viktigt att klargöra för gruppen 
redan från början om hur observationen kommer att genomföras; om observatören kommer att 
delta i gruppen eller stå utanför och endast observera vad som sker. Detta är speciellt viktigt 
om situationer där observatören kan förväntas hjälpa till skulle uppstå. I examensarbetet som 
genomfördes har sådana situationer inte uppstått då det inte varit aktuellt för studenterna att 
hjälpa till. Personalen var medveten om att studenterna inte skulle delta i något arbete, utan 
snarare stå bredvid och observera vad som skedde vid olika situationer.  
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2.4 Kvalitativ intervju 
För att komplettera information som samlats in från observationer har även intervjuer 
genomförts med relevanta personer med koppling till linjeflödet, som t.ex. 
verksamhetsplanerare, lagerarbetare, driftchef m.m. Enligt Patton (1987) finns det tre olika 
synsätt som kan användas för att samla in kvalitativ data; en intervju som liknar ett samtal 
utan frågeformulär, använda sig av en intervjuguide med förberedda frågor som kan 
modifieras utefter vem som intervjuas samt en standardiserad intervju där samma frågor ställs 
till alla som intervjuas och variationen i ställda frågor minskar. I de intervjuer som genomförts 
inom detta examensarbete har intervjuguider med förberedda frågor använts. Dessa frågor har 
dock skilt sig åt beroende vilken roll respondenten haft. Under de olika observationerna av 
bl.a. linjeflödet har även kortare samtal hållits för att få reda på information och höra tankar 
och åsikter. Dessa samtal har då inte ansetts vara strukturerade intervjuer.  
 
Holme och Solvang (1997) anser i motsats till Patton (1987) att en kvalitativ intervju inte ska 
genomföras med ett standardiserat frågeformulär, dock kan mindre handledningsdokument 
användas som stöd. Anledningen till detta är att de intervjuade ska kunna styra mer och 
redovisa sina egna uppfattningar om det de anser är nödvändigt att ta upp. Detta är något som 
har beaktats vid de samtal och intervjuer med de anställda på Saab och Servistik som ingått i 
examensarbetet, då fokus låg på att få reda på deras uppfattning om nuläget, och de kunde då 
nämna problem som de ansåg vara viktiga att ta upp och som de önskade skulle lösas. 
Richards och Morse (2013) anser dock att ingen situation är helt ostrukturerad då det finns 
någon form av förberedelse bakom genomförandet, t.ex. vilka frågor som ställs. Detta är 
något som har passat väl in på de valda förberedelserna inför intervjuerna under 
examensarbetet då vissa standardfrågor har ställts till flera personer och förbereddes därmed i 
ett tidigt skede.     
 

2.5 Flödeskartläggning 
Flödeskartläggning handlar i grund och botten om att kartlägga och visualisera flöden, ofta 
inom t.ex. produktion. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) förklarar att en 
flödeskartläggning ofta är ett första steg i en nulägesanalys när syftet är att undersöka och 
eventuellt genomföra någon typ av förändring. Flödeskartläggningen innebär att både 
material- och informationsflöden presenteras och visualiseras för att ge en tydlig bild över 
vilka olika aktiviteter, vägar, lagerpunkter m.m. som ingår i flödet (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl 2013). I detta examensarbete har flödeskartläggningen baserats på resultatet av 
observationerna samt intervjuerna. Denna kartläggning syftade till att visa hur 
materialförsörjningen och linjeflödet fungerar samt är uppbyggt i nuläget. Den syftade även 
till att påvisa existerande samt eventuella flaskhalsar som skulle kunna uppstå i och med en 
taktökning. I flödeskartläggningen har även, till viss del, processkartläggning rymts. 
Processkartläggningen har syftat till att tydliggöra relevanta arbetsmoment som utförs inom 
en viss del av flödet, t.ex. i godsmottagningen eller vid ett hus som ingår i linjeflödets rutt. 
Rent konkret har flödeskartläggning utförts på följande sätt: först och främst avsågs det att 
avbilda den fysiska rutten för linjeflödet (dock med modifikationer på grund av sekretess). 
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Detta för att läsaren ska få en klar bild över hur transporterna går, i vilken ordning olika hus 
besöks etc. 
 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) beskriver hur flödeskartläggningen kan se ut rent 
grafiskt. Olika geometriska former symboliserar ofta t.ex. lagerpunkter, processer osv. medan 
flödet av fysiskt material ofta visualiseras med en heldragen linje och mer abstrakta flöden 
såsom information visas då som streckade linjer. Inom detta arbete har dessa riktlinjer följts 
vid genomförandet av flödeskartläggningen. Kartläggningen innehåller ett antal symboler som 
tydliggör t.ex. olika hus och verkstäder, lager och truckstationer. De fysiska flödena (d.v.s. 
rutten som körs) symboliseras med en heldragen linje med pil, för att visa på riktningen. 
Informationsflöden symboliseras med streckade linjer med pilar. 
 
En flödeskarta kan ha varierande grader av detaljrikedom, beroende på vad som ska studeras 
och vilka de viktigaste aspekterna är (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Jonsson och 
Mattsson (2005) menar på att flödeskartläggningar även kan innehålla skriftlig information 
jämte symboler och linjer. Denna information kan då t.ex. inkludera kapitalbindning i 
lagerpunkter och mellan punkter i flödet. Denna information kan vara både relevant och 
intressant i vissa sammanhang för att få en så fullständig bild som möjligt över situationen. I 
flödeskartläggningen som har gjorts inom detta examensarbete inkluderas förklarande texter 
för olika delar på och av rutten, vilka är numrerade för tydlighetens skull. Mer utförligt 
innebär detta att olika stationer, delar av linjeflödet etc. beskrivs mer ingående kring 
aktiviteter m.m. som ingår och utförs. De förklarande texterna beskriver även vilka resurser 
som används, hur visst arbete är uppdelat mellan personer, vilka begränsningar som bör 
beaktas o.s.v. 

 

2.6 Metod för beräkningar 

Inom arbetet utfördes beräkningar för att kunna hitta brytpunkter i lastbilens fyllnadsgrad, 
d.v.s. när fyllnadsgraden överstiger 100 %. Vid denna brytpunkt är lastbilens kapacitet inte 
längre tillräcklig för det material som ska transporteras på linjeflödet. För att få reda på hur 
mycket material som i genomsnitt transporterades på linjeflödet beräknades medelvärdet av 
antalet lådor och pallar, vilket var information som samlats in från de observationer som 
genomförts.  
 
Enligt Lövås (2006) beräknas medelvärdet genom att addera samtliga värden som är av 
intresse för uträkningen för att sedan dividera totalsumman av dessa värden med antalet 
värden. Detta mått är passande att använda för att få ut ett genomsnitt från en större 
delmängd. Medelvärdet har i detta arbete beräknats såsom Lövås (2006) beskriver. De värden 
som var av intresse för medelvärdesberäkningen var antalet lådor samt pallar som 
transporterades på lastbilen på respektive vända, där en vända innebär att lastbilen 
transporterat material från hus A till hus J eller motsatt riktning. Dessa värden användes för 
att beräkna ett första medelvärde. Ett genomsnittligt värde för totalt antal lådor och pallar som 
transporteras togs sedan fram, genom att beräkna medelvärdet för samtliga vändor. 
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Anledningen till detta är dels att det ansågs felaktigt att beräkna medelvärdet för hela dagar då 
variationen i lasten inte syns särskilt tydligt i beräkningarna, men även p.g.a. att 
observationerna på förmiddagarna inte inkluderat hela turen (d.v.s. hus A till hus J, och 
tillbaka igen) utan endast vändan från hus J till hus A. 
 
Vid beräkning av medelvärde är det relevant att även beräkna standardavvikelsen, som enligt 
Lövås (2006) är ett spridningsmått som används för att få reda på hur mycket ett visst uppmätt 
värde skiljer sig från det uppmätta medelvärdet. Detta var något som togs i beaktning inom 
detta arbete, för att tydligt kunna påvisa att det finns en viss variation i mängden material som 
transporteras på linjeflödet.   
 
Vid beräkning av fyllnadsgraden användes det beräknade medelvärdet som ett utgångsläge för 
att få fram hur fyllnadsgraden i lastbilen ser ut i dagsläget. Det användes även som grund 
senare i beräkningarna för att kunna avgöra konsekvenserna av en viss ökning i 
materialmängd. Fyllnadsgraden i linjeflödets lastbil baseras på area, även kallat flakmeter (se 
definition av fyllnadsgrad i kap. 1.7). Anledningen till att fyllnadsgraden mätts sett till area 
och inte volym är p.g.a. det är platsen på lastbilens “golv” som främst utnyttjas och därmed 
också blir en begränsning först.  
  

2.7 Metod för analys 
Bogdan och Biklen (2003) definierar analysmetodik som: “...the process of systematically 
searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes and other materials that you 
accumulate…”. Det innebär att den data som samlats in bearbetas och organiseras för att hitta 
eventuella mönster och komma fram till ett resultat. Flick (2014) nämner tre olika mål med 
kvantitativ analys; att beskriva ett fenomen och jämföra olika fall i analysen, identifiera under 
vilka förutsättningar skillnaderna finns samt utveckla en teori av fenomenet. I 
examensarbetets utfördes analyser av de flaskhalsar som återfanns i flödet mellan Servistik 
och Saab Aeronautics för att ta reda på vad som orsakat dem och hur de skulle kunna lösas. 
Fejes och Thornberg (2015) menar att arbetsprocessen för hur det analytiska arbetet kommer 
att genomföras skiljer sig åt beroende på hur den kvalitativa studien har genomförts. Det går 
därför inte alltid att applicera samma typ av metod på olika typer av studier. Analyserna som 
genomförts i examensarbetet var grundade i den data som samlats in från observationer samt 
intervjuer och analyserna låg till grund för de slutsatser och rekommendationer som gavs till 
företagen.  

Det som kan anses vara svårt med att genomföra kvalitativa analyser är det faktum att mycket 
data ofta samlas in och måste bearbetas. I all data måste det som är viktigt och användbart 
skiljas från det som inte kan användas och i många fall handlar det om att försöka hitta 
mönster som kan ha betydelse för forskningen (Patton 2002 se Fejes & Thornberg 2015 s.35). 
På grund av att det arbete som studenterna utförde krävde väldigt mycket datainsamling, mer 
än vad som kunde utföras under examensarbetets längd, valdes det att istället försöka hitta 
eventuella mönster i stickprovsobservationerna, d.v.s. de observationer som utförts kring 
linjeflödet. Den data och information som samlades in under examensarbetets gång 
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utvärderades för att avgöra vad som var relevant för det specifika problemområdet. Viss 
information som är relevant för Servistik och/eller Saab har presenterats för dem, men delges 
inte i rapporten som skrivits för universitetet då detta främst är information som modifieras 
p.g.a. sekretesskäl.  

 

2.8 Studiens tillförlitlighet 
När olika typer av informations- och datainsamlingar görs är det viktigt att den som samlar in 
detta är medveten om reliabilitet och validitet. Dessa används när författare, forskare m.fl. ska 
undersöka och fastställa trovärdigheten samt säkerheten för det som observerats, beräknats, 
värderats etc. Sjöberg och Wästerfors (2008) påtalar att reliabilitet och validitet ofta anses 
vara enklare att undersöka och fastställa vid kvantitativa studier och arbeten, och att det inom 
kvalitativa arbeten kan upplevas svårare. Detta innebär dock inte att validitet och reliabilitet 
ska bortses ifrån inom kvalitativa studier. Eftersom examensarbetet till stor del inkluderade 
mer kvalitativa metoder (observationer, intervjuer och analyser) innebar det att det var svårt 
att säkerställa validitet och reliabilitet då det saknades mer konkreta verktyg för detta. Dock 
ämnade studenterna självfallet att, så långt det var möjligt, säkerställa att arbetet har en hög 
tillförlitlighet. Detta uppnåddes genom att arbetet genomfördes på ett så objektivt sätt som 
möjligt. Till stor del handlade detta om att säkerställa att information samlades in från olika 
källor och personer kopplade till linjeflödet. Detta för att olika personer kan ha varierande 
uppfattningar om samma problem, och anse att problemen också uppstår av skilda 
anledningar.  
 

2.8.1 Data- och informationsinsamling 

Insamlade åsikter och tankar ämnades att kompletteras med observationer och 
efterforskningar, detta för att få en så fullständig och objektiv bild över nuläget som 
möjligt. Något som är värt att nämna här är att observationerna kring linjeflödet kunde 
påverkas av studenternas närvaro. I och med att öppna observationer valdes blev det väldigt 
tydligt att ett pågående arbete observerades, vilket kunde få konsekvenser. Det har funnits en 
medvetenhet kring riskerna att personalen kunde känna sig iakttagna och därmed utföra 
arbetet på ett annorlunda sätt än i vanliga fall. Detta kunde alltså ge ett resultat som inte helt 
och hållet speglade verkligheten. Detta har tagits hänsyn till i den mån det var möjligt. 
Observationerna utfördes därför med ett något kritiskt förhållningssätt för att kunna fundera 
kring om arbetet i vanliga fall utfördes annorlunda. Dessutom kompletterades observationerna 
med ett flertal intervjuer. Detta för att kunna få en mer korrekt bild av nuläget.  
 
Reliabilitet syftar på fastställandet av hur bra någonting mäts, beräknas, värderas etc., och hur 
säkert resultatet är (Carlsson 1990). Sjöberg och Wästerfors (2008) beskriver det som “hur väl 
mäts det som avses mätas?”. Ytterligare ett förtydligande kring begreppet reliabilitet är att det 
handlar om att den eller de som utför mätningen, uppskattningen eller liknande, ska få samma 
resultat vid upprepade undersökningar och observationer av samma händelse (Holme & 
Solvang 1997). Inom arbetet var framförallt observationerna det som mättes och undersöktes. 
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Reliabiliteten syftar, som nämnt, överlag till att säkerställa att upprepade observationer av 
samma händelse ska ge samma resultat även fast de utförs på olika tider, av olika personer 
etc. De observationer som genomförts gav sällan (om någonsin) samma resultat i form av 
vilket (och hur mycket) material som lastats och lossats, hur lång tid detta tog (vilket är 
beroende på mängden material och ev. andra faktorer) o.s.v. Detta berodde helt enkelt på att 
det material som transporteras på linjeflödet varierar mycket beroende på var i produktionen 
Saab är etc. Reliabiliteten i arbetet stärktes genom att flertalet observationer och intervjuer 
genomfördes samt att samtal med personal som har kopplingar till linjeflödet hölls. 
Informationen som samlades in hjälpte till att skapa en bra förståelse för hur linjeflödet är 
uppbyggt och hur det fungerar i dagsläget.  
 
Det är värt att nämna att, på grund av den omfattande informations- och datamängd som 
egentligen hade behövts, kommer observationerna och övrig datainsamling räknas som 
stickprov. Detta eftersom den tid som fanns till förfogande inte var tillräckligt lång för att 
hinna genomföra och samla in tillräckligt mycket information för att kunna skapa en statistiskt 
säkerställd grund. Anledningen till att den insamlade informationen också ses som stickprov 
är på grund av att mycket av den rådata som efterfrågades av studenterna inte fanns att tillgå 
överhuvudtaget. Varken Saab eller Servistik för någon statistik över vilken typ av förvaring 
och vilka pallar som används till vilka artiklar, och det var därmed svårt att få ut en konkret 
och korrekt fyllnadsgrad i lastbilen. Detta innebär alltså att den bild av nuläget som framförs 
inte kan ses som helt korrekt återgiven, dock speglar den verkligheten på ett sätt som ändå gör 
resultatet användbart. 
 

2.8.2 Beräkningsunderlag 

Inom examensarbetet har beräkningar gjorts för att kunna ge Saab och Servistik en riktlinje 
kring när dagens uppsättning av fordon (och även chaufförer) inte längre räcker för att 
tillgodose produktionens behov av material ihop med lastbilens kapacitet. För att 
beräkningarna skulle vara möjliga att genomföra behövde flera antaganden göras, vilka har 
specificerats i kapitel 5.1.  
 
Uppskattningen av fyllnadsgraden i gullådorna på 80 % gavs från handledaren från Servistik, 
och är den som använts i beräkningarna. Denna fyllnadsgrad är dock inte grundad på 
statistiska underlag. Under de observationer som gjordes i godsmottagningen kunde 
studenterna se att både innehållet och mängden gods i de olika gullådorna varierade mycket 
över tid; vissa lådor kunde vara praktiskt taget helt fyllda med material, medan vissa lådor 
endast transporterade ett paket (eller t.o.m. gick tomma som returer). Fyllnadsgraden på 80 % 
kan därmed anses vara en grov uppskattning som inte går att fastställa med hjälp av data. 
 
P.g.a. de antaganden som gjorts ihop med att uträkningarna är baserade på studenternas egna 
stickprovsobservationer av linjeflödet och ingen historisk data och statistik från företagen, ska 
det poängteras att dessa inte helt återspeglar de godsnivåer som återfinns i linjeflödet. Dock 
kan resultatet fortfarande anses användbart då det är grundat i observationer av linjeflödet och 
det material som transporterats i kombination med intervjuer och samtal med berörd personal. 
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Observationer har skett både under dagar då relativt lite material transporterades, dagar då 
lastbilen ansågs vara full och även dagar med “normala” mängder gods, vilket ger en bra 
uppskattning.  
 
En annan viktig aspekt att belysa gällande reliabiliteten i beräkningarna är det faktum att allt 
material som går med på linjeflödet i dagsläget inte har inkluderats i någon av de tre 
kategorier (som specificerats i kap. 5.1) som materialet har delats upp i. Anledningen till detta 
är att detta material samt lådorna alternativt pallarna som det transporteras på är betydligt 
mindre vanligt förekommande än EU-pallar, gullådor och XTR-lådor. Det skulle därmed bli 
svårt att få fram ett rättvisande medelvärde för dessa pallar och lådor, se fortsatta antaganden 
kring detta i kap. 5.1.  
 

2.8.3 Övrig diskussion kring tillförlitligheten 

Holme och Solvang (1997) tar upp ett antal förslag på hur reliabiliteten inom ett arbete kan 
förbättras. Huvudpoängen är att den eller de som utför arbetet, studien eller liknande helt 
enkelt ska sträva efter att vara mycket noggranna under arbetets gång (Holme & Solvang, 
1997). I övrigt belyser Holme och Solvang (1997) också mer konkreta förslag kopplade till 
bearbetning, såsom att säkerställa korrekt datainmatning samt ta fram tydliga anvisningar för 
arbetet. Detta är något som eftersträvades inom arbetet genom att studenterna var noggranna 
med att få med så mycket information som möjligt från observationerna, intervjuerna samt de 
kortare samtal som hölls under turerna. Ytterligare information som saknades alternativt 
behövde kompletteras etc. söktes upp genom att prata med berörda personer.  
Validitet syftar på kontrollen för att avgöra hur bra en metod lyckas mäta, uppskatta och 
värdera det som den faktiskt ska (Carlsson 1990). En fråga som utföraren kan ställa sig är 
“mäts det som avses mätas?” (Sjöberg & Wästerfors 2008). Holme och Solvang (1997) menar 
på att det är av stor vikt att säkerställa att det finns en hög validitet i det som undersöks, då 
resultatet annars blir oanvändbart. Detta examensarbete har handlat om att undersöka och 
analysera linjeflödet, vilket har inneburit att det är just detta som har observerats. Studenterna 
har åkt med linjeflödet för att observera vid varje stopp (d.v.s. hus) på rutten för att kunna få 
en så fullständig bild av nuläget som möjligt. Därmed finns inga tvivel om att det faktiskt är 
linjeflödet som undersökts, och validiteten kring detta bör därför vara hög. Även 
godsmottagningen och en viss del av arbetet som utförs där har stått i fokus, eftersom detta är 
utgångspunkten för linjeflödet. Därmed har besök på den fysiska godsmottagningen 
naturligtvis skett, vilket även det borde tillföra en hög grad av validitet.  
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3 TEORI 
Här presenteras olika ämnesområden som anses vara relevanta och intressanta för 
examensarbetet, och som ingår i den teoretiska bakgrunden i rapporten. Dessa teoriområden 
inkluderar supply chain management, logistik, tredjepartslogistiker, materialförsörjning samt 
flaskhalsteori. 
 
Den teoretiska bakgrunden börjar med ett kortare avsnitt kring supply chain management 
(SCM), eftersom detta är det övergripande kunskapsområde som resterande teori ingår i.  
Då examensarbetet har skrivits inom området för logistik ansågs det givet att beskriva även 
detta område. Då Servistik är en s.k. tredjepartslogistiker som Saab arbetar med ansågs det 
relevant att kort ta upp viss teori kring detta. Inom logistik ryms ett flertal underområden, bl.a. 
materialförsörjning. Då examensarbetet handlar om just materialförsörjning var detta ett givet 
teoretiskt område att behandla. Analysen kring materialförsörjningen har handlat om att 
identifiera, undersöka och analysera eventuella flaskhalsar, och därmed är ett avsnitt kring 
flaskhalsanalys högst relevant. 
 

3.1 Supply chain management 
Supply chain management (ofta förkortat SCM) beskrivs ofta som ett större koncept där olika 
funktioner, begrepp och teorier är samlade. På svenska används oftast ordet försörjningskedja 
och behandlar, på en mer strategisk nivå, hur olika aktörer och aktiviteter är kopplade till samt 
hur de påverkar varandra.  
 
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) beskriver att supply chain 
management är en typ av ett nätverk och inkluderar flera olika aktörer, såsom slutkunder, 
leverantörer, tredjepartsföretag m.fl. (CSCMP 2017). SCM syftar till att planera och utföra 
olika aktiviteter kopplade till logistik, materialanskaffning och försörjning, förädling av 
råmaterial till produkter m.m. CSCMP (2017) menar även att en viktig aspekt inom supply 
chain management är samarbete mellan aktörer, samt att se till att kundernas efterfrågan möts. 
Supply chain management fokuserar även mycket på att se till att information och processer 
delges till alla aktörer inom försörjningskedjan för att förenkla flödet från leverantörerna ända 
till slutkunden. Det är därför viktigt att utveckla bra och stabila relationer mellan de aktörer 
som inkluderas i försörjningskedjan (Jespersen & Skjøtt-Larsen 2005).  
 

3.2 Logistik 
Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är de mål som företaget försöker uppnå 
genom att använda sig av en god logistik bl. a. att deras kunder ska få sina varor levererade 
till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till en rimlig kostnad. Det handlar om att företaget måste 
vara duktiga på att både planera, men också på att styra upp sin produktion på ett sådant sätt 
att de kan effektivisera och undvika slöserier. Logistik kan då i grund och botten ses som ett 
ramverk som hjälper till att skapa en plan för produkt- och informationsflödet inom ett 
företag. Supply Chain Management bygger på detta ramverk för att kunna koppla ihop och 
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koordinera processer mellan det egna företaget och deras leverantörer och kunder 
(Christopher 2016). Skillnaden mellan dessa kan alltså definieras som att logistik kan 
appliceras på det egna företaget för att lösa eventuella problem i produktionen eller 
transporter, medan Supply Chain Management innebär att hela försörjningskedjan ses över för 
att hitta eventuella problem och underlätta för alla intressenter som är involverade. 
 

3.3 Tredjepartslogistiker  

Servistik fungerar som en tredjepartslogistiker då Saab har överlåtit sin materialförsörjning 
och transporten av material till dem. Enligt Vasiliauskas och Jakubauskas (2007) har 
fenomenet tredjepartslogistik utvecklats från att mestadels handla om att ett företag låter en 
utomstående aktör ta hand om transporterna till deras kunder. Idag kan både transporter och 
andra logistikrelaterade aktiviteter inom ett företag överlåtas till tredjepartslogistiker, och 
dessa tredjepartslogistiker är varken det tillverkande företaget eller kunderna som efterfrågar 
varan/tjänsten (Vasiliauskas & Jakubauskas 2007). Om ett företag använder sig av en sådan 
lösning är det inte sällan som fler än en logistikaktivitet har överlåtits till TPL-företaget 
(Vasiliauskas & Jakubauskas 2007). Enligt Aghazadeh (2003) är kommunikation viktigt 
mellan de två parterna i ett tredjepartslogistik samarbete. Även att de båda parterna vill lyckas 
och hjälpa varandra är nödvändigt för att samarbetet ska fungera bra. Innan företaget väljer 
vilken tredjepartslogistiker de vill använda sig av bör de efterforska de som finns på 
marknaden och vara öppna med vilken typ av tjänst de vill ha hjälp med för att hitta den 
ultimata logistikpartnern (Aghazadeh 2003). 
 
I en studie utförd av Ekeskär och Rudberg (2016) inom ett projekt där ett TPL-företag 
användes för att hantera materialleveranser och distributionen av dessa, upptäcktes det att 
vissa leverantörer inte ville följa de regelverk som satts upp av TPL-företaget. De valde 
istället att komma när det passade dem själva. Enligt Ekeskär och Rudberg (2016) gjorde detta 
att TPL-företaget fick svårt att hantera materialflödet då delar av materialet anlände på andra 
tider än de som var uppsatta. Ekeskär och Rudberg (2016) har efter intervjuer fått reda på att 
en orsak till att leverantörerna motsatte sig denna lösning var det faktum att de inte var vana 
vid att anpassa sig efter slot-tider, speciellt de som var lagda utanför de ordinarie 
arbetstiderna. Då Saab använder sig av Servistiks TPL-tjänster för att sköta materialleveranser 
och distribution av materialet inne på Saabs område kan det vara nödvändigt att ta upp 
eventuella svårigheter ett sådant samarbete kan resultera i. I detta fall då med de externa 
transportörerna som levererar material till godsmottagningen på Saabs område för att sedan 
distribueras ut av Servistik.  
 

3.4 Materialförsörjning 
Materialförsörjning handlar om att förse företagets produktion med de insatsvaror som behövs 
(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Insatsvaror är bl.a. råmaterial och komponenter som 
ingår i de färdiga produkterna som tillverkas. Centralt inom materialförsörjning är att detta 
ska ske på ett kostnadseffektivt sätt (d.v.s. till så låga kostnader som möjligt) samtidigt som 
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det är av stor vikt att leveranser sker i rätt tid, till rätt plats, i rätt mängd samt i rätt kvalitet etc. 
- alltså att det finns en hög leveransservice (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013). Det finns 
olika sätt att leverera materialet till produktionen; vanligt är att materialförsörjningen sköts 
via ett materialförråd tillhörande företaget, men det är inte heller otänkbart att företagets 
leverantör levererar direkt in till produktionen när materialet behövs (Oskarsson, Aronsson & 
Ekdahl 2013).   
 
Mjölkrundor är en form av materialförsörjning som kan liknas den som har implementerats på 
Saabs område i Linköping. En mjölkrunda utgår från en lagerpunkt och levererar material till 
olika produktionsområden på en förbestämd rutt. Denna sker inom ett tidsbestämt intervall 
och återvänder till lagerpunkten då varorna har levererats (Klenk, Galka & Günthner 2015). 
En stor utmaning som ställs när mjölkrundor ska bestämmas är utformningen av dessa, bl.a. 
vilka destinationer som ska besökas i en specifik ordning. Även hur destinationerna ser ut, 
efterfrågan hos varje destination etc. behöver tas i beaktning (Klenk, Galka & Günthner 
2015).  
 
Enligt Klenk, Galka och Günthner (2015) är en svårighet i hanteringen av mjölkrundor 
variationen i antalet containrar som skickas varje tur. Då antalet containrar som ska skickas 
ofta beror på okända produktionsscheman och efterfrågemönster är det svårt att prognostisera 
hur många exempelvis containrar mottagaren kommer att vilja ha i framtiden. Detta är något 
som liknar situationen på Saab då godset varierar stort i både mängd och storlek och Servistik 
får då svårt att prognostisera vad som ska fraktas på framtida transporter.  
 

3.5 VSM – Value stream mapping 
VSM, Value stream mapping, (på svenska kallat värdeflödesanalys) är en typ av kartläggning 
liknande flödeskartläggning. VSM innebär att man visualiserar och förklarar hela flödet från 
råmaterial, genom tillverkning och förädling fram tills dess att produkten är klar för att 
distribueras till en kund (Abdulmalek & Rajgopal 2007). Liksom inom flödeskartläggning 
inkluderar VSM både flöden kopplade till rent material, men också flöden av information som 
rör kartläggningen (Abdulmalek & Rajgopal 2007). I värdeflödesanalysen är tanken att 
samtliga processer som ingår i flödet, både de som är värdeskapande och de som inte är det, 
ska inkluderas och analyseras. Syftet med att göra en värdeflödesanalys är att få en överblick 
över och en insikt i vilka slöserier som finns i flödet (Dinesh, Nitin & Deepak 2008), samt 
hitta arbetssätt för att kunna hantera dessa (Abdulmalek & Rajgopal 2007). Abdulmalek och 
Rajgopal (2007) förklarar att VSM är uppbyggt i tre steg; först väljs en produkt eller 
produktkategori ut som ska analyseras, och därefter följer själva värdeflödesanalysen. Steg tre 
innebär att man gör en kartläggning och hur flödet är tänkt att se ut framöver, d.v.s. efter att 
slöserierna har bearbetats och eliminerats (Abdulmalek & Rajgopal 2007). 
 
VSM genomfördes inte direkt (snarare delvis) inom detta examensarbete, framförallt för att 
tiden inte räckte till. Dock hade VSM kunnat ge värdefulla tillägg i flödeskartläggningen och 
senare även analysen. Skillnaden mellan VSM och flödeskartläggning verkar ligga i att VSM 

tar flödeskartläggningen ett steg längre och alltså handlar om att kunna identifiera vilka 
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slöserier som finns i flödet samt hur dessa ska kunna hanteras och förhoppningsvis elimineras. 

Detta har varit aktuellt för examensarbetet då arbetet syftade till att försöka hitta problem och 

flaskhalsar (vilket skulle kunna ses som en typ av substitut till slöserier) kopplade till 

linjeflödet, samt försöka hitta lösningar till hur dessa kan hanteras. I flödeskartläggningen 

kompletteras den visuella kartläggningen med förklarande texter som tar upp problematiken 

som har observerats i olika delar av linjeflödet. Det första och andra steget kom naturligt in i 
arbetet, i och med att det specifika linjeflödet valdes att studeras och kartläggas. Det tredje 
steget som handlar om att göra en kartläggning över hur flödet bör se ut i framtiden var även 
något som användes för att lägga fram lösningsförslag till Saab och Servistik. 
 

3.6 Flaskhalsteori  
Flaskhalsteori (på engelska kallat theory of constraints) är ett verktyg som kan användas inom 
produktion och förbättring av denna. Metoden flaskhalsteori handlar om att identifiera och 
arbeta med s.k. flaskhalsar inom produktionen i ett företag (Pegels & Watrous 2005). Ceniga 
och Šukalová (2014) anser dock att flaskhalsteori kan appliceras på andra områden än enbart 
produktion, de nämner bl.a. distribution, strategi samt förändringsstyrning (i litteraturen 
benämnt ”change management”). En flaskhals (i viss litteratur kallad trång sektion) är ett 
avsnitt inom produktionen där kapaciteten är mindre än den totala kapacitet och produktivitet 
som råder i den övriga produktionen (Jonsson & Mattsson 2005). Detta innebär att detta 
avsnitt är överbelastat och är orsaken till produktionsbegränsningar och hindrar produktionen 
från att uppnå full potential och produktionsgrad.  
 
Pegels och Watrous (2005) beskriver en flaskhals som det avsnitt i produktionen som hämmar 
utflödet av produkter. Enkelt förklarat kan flaskhalsteori sägas vara en metod att identifiera 
flaskhalsarna och ta fram åtgärder för hur dessa ska elimineras. Genom denna eliminering kan 
produktiviteten i flödet öka, liksom kapaciteten i ett visst avsnitt. Ceniga och Šukalová (2014) 
anser i likhet med Pegles och Watrous (2005) att flaskhalsanalys är en metod som underlättar 
för företag att identifiera problem i sin verksamhet. De trycker på att grundidén med 
flaskhalsteori ligger i förhållandet mellan orsak och verkan, och genom att kombinera 
metodiken med orsak och verkan tillsammans med insamlad erfarenhet, kunskap och intuition 
skapa kunskap om problemet.  
 
Roser, Lorentzen & Deuse (2015) diskuterar kring en form av metodik för att upptäcka 
flaskhalsar. I deras studie insamlades data genom observationer av produktionsflödet som 
senare analyserades i en s.k. systematisk process. När en process ska observeras räcker det 
inte med en genomförd observation för att säkerställa vilken eller vilka processer som är 
flaskhalsen i en produktion, utan det krävs flera observationer för att kunna säkerställa ett 
resultat (Roser, Lorentzen & Deuse 2015). Det kan vara svårt att avgöra vilken process som är 
flaskhalsen, men det är däremot enkelt att peka ut vilken som inte är det. Om en process får 
vänta är det definitivt inte flaskhalsen eftersom den måste vänta på en tidigare process i 
produktionskedjan. Detta innebär att processen som får vänta skulle kunna arbeta mer men 
hindras p.g.a. flaskhalsen (Roser, Lorentzen & Deuse 2015). Denna metod har testats över 20 
gånger med framgångsrika resultat och i ungefär hälften av dessa fall fanns flaskhalsen på 
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något annat ställe än företagsledningen hade väntat sig. Dessutom fanns den i en tredjedel av 
fallen i en tidigare outforskad, sekundär logistikprocess (Roser, Lorentzen & Deuse 2015).  
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4 NULÄGESBESKRIVNING  
Nulägesbeskrivningen är baserad på information insamlad från observationerna av och kring 
linjeflödet som genomförts på Saabs område. Hur dessa gick till samt när de genomfördes kan 
ses i bilaga 1. Även intervjuerna har till viss del bidragit till nulägesbeskrivningen (se bilaga 
2, 3 och 4). 
 
I nuläget har inte taktökningen påbörjats i slutmonteringen, men vissa av detaljverkstäderna 
har redan ökat takten i produktionen. Detta betyder alltså att det i dagsläget finns en något 
varierande produktionstakt inom Saab, något som blir viktigt att ha hänsyn till senare i 
arbetet.   
 

4.1 Linjeflödet och materialförsörjningen 
I dagsläget används det s.k. linjeflödet för att transportera majoriteten av allt det material som 
Saab ska använda i och kring sin produktion. Linjeflödet sköts av Servistik med deras 
personal och resurser såsom t.ex. truckar, och Saab har egentligen ingenting med den fysiska 
materialförsörjningen att göra. Linjeflödet utgår från godsmottagningen (senare även kallat 
hus B), som också den sköts av Servistik. Till godsmottagningen anländer både material och 
tillbehör från Saabs olika hus som har bearbetats och använts, samt allt material som kommer 
från externa leverantörer via transportörer (hädanefter kallade externa transportörer). Det 
finns vissa artiklar som av olika anledningar inte transporteras på linjeflödet, på grund av 
storlek, ömtålighet etc. Dessa skickas då med s.k. beställningstrafik. Vissa artiklar kan även 
skickas med akuta transporter om materialet alternativt tillbehöret behövs omgående.  
 

4.1.1 Fordon 
Linjeflödet trafikeras idag av en lastbil med trailersläp samt ytterligare ett tillkopplat släp. 
Trailersläpet är uppdelat i två ”våningar”, medan det bakre släpet inte är det (på detta släp är 
det alltså enbart möjligt att lasta material på en nivå). Lastbilens olika mått presenterad nedan. 
 
Längd * bredd * höjd för trailersläpets (d.v.s. främre släpet) nedre del:  
9,44 m * 2,46 m * 1,28 m. 
 
På grund av en stöttepelare i mitten på det nedre planet av trailersläpet är denna del uppdelad i 
två delar som mäter 4,57 m vardera. Stöttepelaren har en bredd på ca 10 cm - en längd som 
dragits bort vid beräknandet av arean för den nedre delen (varav 9,34 m - se nedan). 
Längd * bredd * höjd för trailersläpet (övre delen): 
9,44 m * ca 2,38 m * 1,44 m. 
 
Arean för de två “våningsplanen” på det främre släpet mäter ca  
9,34 m * 2,46 m = 22,97 m2 för nedre delen.  
Arean för den övre delen av våningsplanet är ca 
9,44 m * 2,38 m = 22,46 m2. 
Golvarean har beräknats genom att multiplicera längden och bredden.  
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Lastbilens volym, vilken beräknas genom längd * bredd * höjd, för den nedre delen är ca  
22, 97 m2 * 1, 28 m (höjd) = 29,40 m3. 
Volymen för den övre delen är ca  
22, 46 m2 * 1,44 m (höjd) = 32,35 m3.  
 
Längd * bredd * höjd för det bakre släpet är ca  
9,44 m * 2,46 m * ca 2,82 m. 
 
Höjden på det bakre släpet är alltså helt fri från golv till tak, och det finns inte heller någon 
pelare som delar av släpet på mitten. Arean för det bakre släpets golvyta är  
9,44 m * 2,46 m = 23,2 m2. Volymen på detta släp är ca 
23,2 m2 * 2,82 m (höjd) = 65, 4 m3. 
  
Lastbilens båda släp har ett kapell som skydd för öppningen. Kapellet är en anordning 
tillverkat av PVC som skyddar mot väder och vind och som rullas upp när lastning respektive 
lossning ska ske. Kapellet skyddar dock inte särskilt bra om en pall eller låda skulle tippa över 
och falla ut mot kapellet. I dagsläget är kapellet något slitet, med lagningar både på själva 
kapellet och i fästningen på lastbilen. Några provisoriska lösningar har därmed tagits fram, 
men dessa fungerar inte särskilt bra.  
 

4.1.2 Extra kapacitet 
Lastbilen som beskrivits ovan är det fordon som är standard på linjeflödet, och som används 
varje dag. På vissa turer kan det dock behövas ytterligare kapacitet, med anledning av att det 
helt enkelt är för mycket material och tillbehör som ska transporteras på flödet till och från 
olika hus, och att det då behövs en lastbil till för extra kapacitet. Enligt information som 
delgetts av Servistik inträffade det 21 gånger under år 2016 att en ny alternativt extra lastbil 
behövdes på linjeflödet. Ungefär hälften av dessa 21 gånger fanns det noterat att anledningen 
till behovet av en extra bil var att det fanns så pass mycket material att transportera att flödet 
behövde förstärkning i form av ytterligare en bil. Den lastbil som då hade skickats för att 
assistera den ordinarie bilen på linjeflödet var en lastbil med släp. De gånger en ny lastbil 
(d.v.s. inte en extra lastbil) behövdes berodde detta på att det var något fel på den ordinarie 
lastbilen och/eller släpen och att en ersättare därmed behövdes.  
 

4.1.3 Linjeflödets rutt  
Hela linjeflödet är lokaliserat inom Saabs inhägnade område, och lastbilen besöker ett antal 
hus på rutten som trafikeras. På hela Saabs område finns ett antal hus kopplade till 
produktionen av Gripen, dock inkluderas endast sju av dessa på linjeflödet. Dessa sju hus ska, 
från början, besökas i följande ordning:  
hus A → hus B → hus D → hus E → hus F/G → hus I→ hus J, 
för att sedan gå i omvänd ordning tillbaka, d.v.s. 
hus J → hus I → hus F/G → hus E → hus D → hus B → hus A (se figur 3). 
För att tydligare se hur linjeflödets rutt är uppbyggd, se flödeskartläggningen i kap. 4.2. 
Förmiddagsturen liksom eftermiddagsturen består alltså av två vändor; hus A-J och hus J-A.  
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Hus F/G är ett hus som är uppdelat i två verksamheter i samma byggnad, och har därmed två 
olika husnamn. På adresslappar som fästs på de lådor och pallar som ska dit står nästan alltid 
båda husnamnen, och materialet lämnas på samma truckstation (benämnd TS5 i flödeskartan i 
kap. 4.2) oavsett vart det senare ska. 

 
Figur 3: Originalrutt 
 
När linjeflödets rutt ska trafikeras hämtar chauffören först det främre trailersläpet vid ett, till 
godsmottagningen, närliggande hus (hus A) som också tillhör linjeflödet. Vid 
godsmottagningen, d.v.s. hus B, hämtas sedan det bakre släpet och lastbilen påbörjar sedan 
resten av rutten. Släpen har alltså lämnats vid hus B respektive hus A när den föregående 
turen har avslutats, och hämtas då upp igen på dessa ställen när nästa tur ska påbörjas. 
Anledningen till detta är att mycket material och andra tillbehör lastas vid dessa två hus och 
ska sedan distribueras ut till övriga hus på rutten. 
 
Rutten går därefter i en förutbestämd slinga och inkluderar sammanlagt (inklusive 
godsmottagning/hus B och hus A) sju hus. Flödet stannar vid samtliga sju hus för lossning 
och lastning av material och andra tillbehör. När rutten har anlänt till det sista huset i 
ordningen, hus J, byts både det främre trailersläpet och det bakre släpet till nya släp. Vid hus J 
har dessa nya släp lastats med nytt material som ska transporteras till de övriga husen på 
rutten. Rutten börjar därefter om igen och besöker samma sju hus, dock i omvänd ordning mot 
tidigare. 
 
Chaufförerna som kör rutten har valt att implementera en liten förändring i rutten, som 
innebär att de på turen tillbaka från hus J lämnar av det bakre släpet vid hus B innan de åker 
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tillbaka en kort sträcka för att stanna vid hus D med det främre släpet. Detta är på grund av att 
man vid hus D endast lastar och lossar material från det främre släpet. Hus B kan därmed 
tidigare påbörja arbetet med att lossa material från det bakre släpet, och också få mer tid till 
lastningen av släpet inför eftermiddagsturen. Eftersom hus B är godsmottagningen är det 
mycket material som går både in och ut därifrån, vilket gör att arbetstiden måste användas väl. 
Rutten på tillbakavägen från hus J ser alltså ut som följer: 
hus J → hus I → hus F/G → hus E → hus B → hus D → hus A (se figur 4). 
 

 
Figur 4: Ny rutt efter förändring 
 
Vägarna som linjeflödets lastbil färdas på inne på Saabs område är i allmänhet ganska smala 
och på ett antal ställen finns det snäva svängar och kurvor. Vid många av husen på rutten är 
möjligheten till att svänga samt parkera begränsad. Av dessa anledningar är det på vissa 
ställen svårare att manövrera lastbilen, samt att det redan idag med två släp inte finns särskilt 
mycket plats till övers kring vissa av husen.    
 
Linjeflödet trafikerar rutten en gång på förmiddagen, och en gång på eftermiddagen. 
Förmiddagsturens första vända startar ca kl. 07.20 på morgonen, och andra vändan avslutas 
ofta mellan kl. 10.00 - 11.00. Eftermiddagsturen ska börja ca kl. 12.45 - 12.50 och är tänkt att 
avslutas mellan kl. 15.00 - 15.30. Tiden som lastbilen är parkerad vid varje truckstation (då 
lastning och lossning sker) kan variera något beroende på vad som ska lastas respektive 
lossas, hur mycket material som ska med på linjeflödet, om material behöver lastas om på 
lastbilen etc. Sammanlagt har truck- och lagerpersonalen mer tid till sitt förfogande för att 
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kunna ta hand om allt material som ska lastas respektive lossas på förmiddagen (5 timmar, ca 
kl. 07.15 - 12.00), medan eftermiddagens arbetstid är något kortare (3 timmar, ca kl. 13.00 - 
16.00). Generellt sett anser truckförarna att det är mer material som skickas på eftermiddagen 
och de upplever då att det blir stressigare p.g.a. att de har kortare tid på sig att utföra sitt 
arbete. Något som är värt att nämna är att det på eftermiddagsturen finns ca 30 minuters 
tidsmarginal för att kunna hantera mer oförutsedda händelser som kan ske. Om släpet avgår 
sent från godsmottagningen p.g.a. förseningar där finns en risk att dessa 30 minuter går åt 
redan från början. Om släpet dock avgår från godsmottagningen i bra tid kan dessa minuter 
användas vid ett hus senare på turen, t.ex. om mycket material ska hanteras.   
 

4.1.4 Truckstationer 
Vid ankomst till varje hus finns en truckförare redo att lossa och lasta på material på lastbilens 
släp. I varje hus som innefattas av materialförsörjningen finns minst en s.k. truckstation. 
Truckstationen är den del av huset där allt material och alla tillbehör samlas som ska lastas på 
lastbilen och gå med linjeflödets tur en viss tidpunkt, d.v.s. platsen för ”avgående gods”. Det 
är även vid truckstationen som truckföraren lastar av materialet från lastbilen innan det packas 
upp och transporteras vidare ut i huset som det ankommit till, d.v.s. platsen för “ankommande 
gods”.       
 
Det finns, som tidigare nämnts, fler hus på området som omfattas av materialförsörjningen, 
dock stannar inte lastbilen vid dessa av olika anledningar, t.ex. platsbrist. Dock finns det 
truckstationer även i dessa hus som fungerar på samma sätt som truckstationerna i husen på 
linjeflödet. Det material som ska till de icke-inkluderade husen lossas vid ett närliggande hus 
som är inkluderat på linjeflödets rutt. Det är då truckföraren som ansvarar för att ta materialet 
från platsen för lossning till de icke-inkluderade husen.  
 
Generellt har Servistiks truckförare två hus inom sina ansvarsområden. Ett undantag är en av 
truckförarna (kallad TF1) som har sju hus att besöka. Tre av dessa hus finns inkluderade på 
linjeflödet (hus D, E och F/G), resterande hus (hus C, H, O samt ytterligare ett som inte är 
utmärkt) försörjs med material som truckföraren transporterat dit efter lossning vid ett 
närliggande hus (som beskrivet i ovanstående stycke). TF1 följer med och åker efter lastbilen 
mellan de tre husen på linjeflödet och står redo att börja lasta och/eller lossa vid de 
truckstationer som han arbetar med. I nuläget har TF1 nämnt att det överlag brukar räcka med 
att han ensam arbetar med lastning och lossning vid sina hus, men att det vissa dagar kan bli 
ont om tid och stressigt att hinna om det är mycket material som ska transporteras på 
linjeflödet. 
 

4.1.5 Material och emballage på linjeflödet 
Materialet och de övriga tillbehören som transporteras på linjeflödet är av varierande karaktär. 
Mycket är material i form av ett flertal olika artiklar som ingår i flygplanen som produceras, 
men det transporteras även övriga tillbehör. Merparten av både materialet och de övriga 
tillbehören används i produktionen av flygplanen. Det som benämnts som emballage 
inkluderar olika typer av förvaringslådor som materialet transporteras i. 
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Truckförarna som lastar släpen brukar i den utsträckning det är möjligt försöka placera allt 
gods som ska till ett och samma hus samlat på en del av släpet. Ett exempel är att truckförarna 
placerar allt gods som ska till hus F/G i den främre delen av det bakre släpet för att göra det 
enklare att få en överblick över vilket material som ska lossas vid just det huset.  
 
Materialet och de övriga tillbehören transporteras, som tidigare nämnts, till stor del i olika 
lådor i ett flertal olika storlekar. Här presenteras ett urval av de vanligaste 
förpackningslådorna samt pallar som observerats: 
 

●    EU-pallar (mått: 120 cm * 80 cm): vanliga standardpallar inom Europa används i stor 
utsträckning på linjeflödet. Visst material och tillbehör placeras direkt på pallen och 
spänns fast med remmar. Andra gånger används varierande antal pallkragar som 
skydd. Även många olika förvaringslådor placeras på EU-pallar vid transport, så att de 
alltså inte står direkt på lastbilens “golv”. Vissa gånger ställs flera EU-pallar på 
varandra, dock naturligtvis beroende på vad som har placerats i/på dem. 

 
●    Halvpallar (mått: 80 cm * 60 cm): halvpallar är också en transportpall som används en 

del på linjeflödet. På halvpallarna kan mindre material och tillbehör transporteras, och 
kan ställas ovanpå t.ex. en gullåda (se nedan) eller liknande. 

 
●    Gullådor (mått: 120 cm * 80 cm * 110 cm): gullådorna (väletablerat uttryck inom 

Saab och Servistik) är större lådor, vari många olika sorters material och tillbehör 
transporteras. Gullådor får plats, och transporteras alltid, på en EU-pall. På linjeflödet 
varierar det en hel del om gullådorna är packade med mindre material och paket, eller 
om de skickas tomma. I de fall när gullådorna innehåller material innefattar detta ofta 
mindre lådor med små artiklar i eller paket i wellpapp som levererats utifrån. Dessa 
gullådor transporteras kontinuerligt mellan olika hus på rutten; en gullåda går t.ex. 
mellan hus J och hus F/G medan en annan går mellan hus J och hus E. Gullådorna kan 
även skickas tomma, och ska därmed packas med material i nästa hus. När gullådorna 
skickas tomma så inkluderas de i vad som i kap. 1.6 kallas returer. På det bakre 
lastbilssläpet kan två gullådor lastas ovanpå varandra, vilket truckförarna allt som 
oftast gör. På det främre släpet kan inte två gullådor placeras på varandra, detta 
eftersom släpet delas av i två ”våningar.” Dock kan en gullåda få plats på både den 
undre och den övre våningen. 

 
●    XTR-lådor: XTR-lådor är lådtyper som finns tillgängliga i många storlekar och som 

ofta används till sådant material som är mer känsligt. I en XTR-låda finns utskärningar 
i ett mjukare material som ska skydda och stötta materialet samt för att det ska hållas 
på plats och inte kunna glida runt i lådan. XTR-lådorna är gjorda i trä eller hårdplast 
med metallförstärkta hörn och kanter. Olika XTR-lådor kan placeras på varandra, 
förutsatt att måtten möjliggör detta samt att plats finns. Dock är det inte möjligt att 
lasta mer än ca två-tre XTR-lådor ovanpå varandra, då det kan bli ostadigt samt att 
lock på vissa av lådorna riskerar att gå sönder. I samtliga XTR-lådor transporteras 
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alltid endast en artikel. 
 
Dessa ovan är de förvaringslådor samt pallar som nästintill allt material transporteras i 
alternativt på. 
 

4.1.6 Fyllnadsgrad i lastbilen 
Som tidigare nämnt varierar mängden och typen av transporterat gods väldigt mycket i 
dagsläget. Vissa dagar är det relativt lite material som ska med på linjeflödet, medan det andra 
dagar kan vara fullt. Ibland får allt material inte ens plats på lastbilen, bl.a. på grund av att 
mycket av det som transporteras kräver olika hänsynstaganden. Dock har det efter 
observationer och intervjuer framgått att lastbilen i dagsläget oftast rymmer det material som 
är planerat att transporteras.  
 
En typ av förvaringslådor är stora och breda, vilket innebär att de tar upp mycket yta på 
lastbilens ”golv”, men det finns fortfarande mycket plats upp till “våningstaket” (på det 
främre släpet). Dock är materialet som transporteras i lådan mycket känsligt, vilket innebär att 
det inte är möjligt att lasta något ytterligare ovanpå. Andra XTR-lådor är relativt långsmala, 
och ofta kan en mindre sådan ställas ovanpå en större XTR-låda. Det är dock inte möjligt att 
stapla flera stycken på varandra, dels för att lådorna ev. inte klarar för mycket vikt och dels 
för att det skulle bli ganska ostabilt. Detta innebär att det finns mycket tomrum mellan den 
övre lådan och ”taket” på våningsavdelaren alternativt lastbilens tak. 
 
Dock är det komplicerat att tala om fyllnadsgraden i lastbilen, både generellt och per dag. 
Fyllnadsgraden i lastbilen mäts dels i volym och dels i yta, beroende på vilket material och 
vilka tillbehör som avses. Detta dels på grund av att visst material tar upp en stor del av ytan, 
men det är inte möjligt att lasta någonting ovanpå detta material. Därmed kan det fortfarande 
finnas mycket utrymme (volym) kvar i lastbilen, som dock inte kan utnyttjas - och lastbilen 
kan trots detta ändå anses vara full. Vid andra tillfällen kan ytkapaciteten ha använts väl och 
det är också möjligt att lasta gullådor, EU-pallar etc. ovanpå varandra till en viss gräns. 
Därmed utnyttjas mer av lastbilens volym, även om den aldrig konkret är 100 % full. 
Fyllnadsgraden sett till vikt är inte relevant då viktrestriktionerna för lastbilen egentligen 
aldrig överskrids.  
 
Efter genomgång av och information fåtts kring olika datorsystem som används av Saab och 
Servistik har det stått klart att fyllnadsgraden i lastbilen också blir väldigt svår att fastställa 
eftersom det i de olika datorsystem inte finns registrerat vilken typ av låda eller pall som 
material lastats och transporterats på. Det är förvaringslådorna och pallarna som avgör 
fyllnadsgraden, snarare än antalet artiklar. Detta eftersom fem exemplar av en viss artikel kan 
innebär att lastbilen är full en gång, medan 100 artiklar som transporteras på en annan tur kan 
få plats i en enda gullåda. 
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4.1.7 Märkning av gods och förvaringslådor 
Allt gods som transporteras ska märkas för att personalen som hanterar godset enkelt ska 
kunna se vart det ska, och vart det har kommit ifrån. Märkningen kan se olika ut, beroende på 
vilket material som skickas och vilka lådor som används. På gullådorna som beskrivits ovan 
sitter ofta en lapp i antingen A4- eller ca A5-format, och på vissa boxar sitter alltid två lappar 
bredvid varandra. Den lapp som sitter på gullådan talar om vilket hus den ska till. Om det 
sitter två lappar bredvid varandra där det står t.ex. ”(hus) F/G” på den ena och ”(hus) E” på 
den andra, betyder detta att det i denna gullåda transporteras material mellan dessa två hus 
hela tiden. 
 
Det finns även andra adresslappar för märkning, med mer utförlig information. På dessa 
adresslappar finns information om både avsändare och mottagare. Här finns inte bara 
information om vilket hus som materialet kommer från alternativt ska till. Det finns även 
ifyllbara fält för att specificera vilken sektion som är aktuell (en sektion är en specifik 
avdelning i ett hus där ett visst arbetsmoment utförs), samt att det finns möjlighet att fylla i 
namn och telefonnummer samt våningsplan och specifik ingång. Dessa adresslappar fästs på 
exteriören av vissa XTR-lådor i plastfickor, men också på eller i mindre paket eller lådor. 
 
Enligt vissa medarbetare är märkningen av godset ibland bristfällig. Ibland kan det på vissa 
lådor saknas adresslappar helt och hållet, och ibland kan placeringen av lappen skifta. För 
truckförarna är det bäst om adresslappen sitter på någon av sidorna på lådorna, detta för att de 
enklare ska kunna se vart olika typer av gods ska när de lossar och lastar material. Men det 
händer att adresslappen placerats ovanpå de förvaringslådor som transporteras vilket gör det 
svårare för truckförarna att se vart materialet ska. Då det är Servistiks medarbetare som har 
kommenterat detta, och vissa av de vi pratat med har samma åsikt om godset samt att vissa 
aktivt försöker göra något åt det verkar det som att problemet många gånger ligger hos Saabs 
medarbetare. Detta styrks även av det faktum att det är, enligt driftchefen1 för transporter på 
Servistik, avsändaren (t.ex. en operatör) som ansvarar för att adresseringen är korrekt och 
fäster lapparna på godset. Undantaget är gullådorna som Servistik ansvarar för och märker 
upp.  
 

4.1.8 Godsmottagningen 
Då flera ur Servistiks personal pekat på att problemet eventuellt kan ligga hos 
godsmottagningen observerades denna för att se vad som skulle kunna vara orsaken till detta. 
I godsmottagningen arbetar ca 4 personer med att ta emot och skicka iväg gods. Det arbetar 
naturligtvis fler personer i detta hus, men just rörande lastning och lossning är de endast ca 4 
personer. En person kör trucken och är därmed den som fysiskt lastar på och av material från 
släpet, medan de andra arbetar inne i huset med att tömma och fylla på gullådorna samt 
plocka fram övrigt material som ska med på linjeflödets tur. När arbetet är klart hjälper de till 
att köra ut pallarna med palldragare till lastkajen för att truckföraren ska slippa åka in i 
godsmottagningen för att hämta allt.  
 

                                                 
1 Driftchef för transport Servistik, intervju 11 april 2017 
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Lastkajen som nämns ovan är den “ordinarie” lastkajen som används mest. Här ställs det 
bakre släpet när detta ska lastas, och de allra flesta externa transportörer ankommer dit. Det 
finns även en mindre lastkaj på andra sidan av huset där både interna och externa fordon kan 
lasta och lossa material för att sedan tas in till godsmottagningen med hjälp av en truck.   
 
För att godsmottagningen ska kunna hinna med att lossa och lasta släpet tills dess att 
eftermiddagsturen ska starta vill godsmottagarna2 helst få släpet (d.v.s. det bakre släpet) 
levererat runt kl. 10.30, då släpet sedan ska hämtas upp runt kl. 13.00. Därmed vill de gärna 
bli klara med lastningen till kl. 12.00, då det är lunchrast. I genomsnitt brukar lossning och 
lastning på förmiddagen ta ca en timme (förutsatt att de får arbeta relativt ostört), detta enligt 
godsmottagarna3 själva. Detta ger dem ca 30 minuters buffert att hantera oförutsedda 
händelser på. Dessa händelser kan t.ex. vara att externa transportörer ankommer eller att 
kunna hantera att något tar lite längre tid än de räknat med.. En timme till förfogande för 
lastning och lossning är dock sällan tillräckligt, då arbetet störs och försvåras av det faktum 
att externa transportörer ofta anländer under tiden som släpet hanteras. De flesta av dem 
anländer mellan kl. 10.30 - 12.00 vilket är precis under den tid som godsmottagarna, och 
framförallt truckföraren, hanterar släpet.  
 
Enligt godsmottagarna4 själva prioriterar de ofta de externa transportörerna så att dessa 
snabbare ska kunna åka därifrån. Detta innebär att släpet från linjeflödet ofta blir lidande i och 
med att lastningen avbryts till förmån för de externa transportörerna tills tiden finns för att 
hantera det igen. Det som tar tid för godsmottagarna är att packa ur och i gullådorna som 
transporteras samt själva lastningen av släpet, detta p.g.a. att det kan vara komplicerat att få 
plats med allt material om det är mycket som ska skickas. Gullådorna kan ta tid att lasta då det 
inte alltid går att lasta på den låda som packats klart först. Truckförarna på godsmottagningen 
måste placera godset i den ordning det ska lastas av så att truckförarna vid varje stopp på 
linjeflödet inte ska behöva flytta på gods för att komma åt det som ska lastas av vid deras hus.  
 
Godsmottagningen har i dagsläget bara tillgång till en truck, dock anser godsmottagarna5 att 
om de skulle ha tillgång till ännu en skulle det kunna hjälpa dem att hantera lossning och 
lastning av linjeflödet samt lossning från de externa transportörernas fordon på ett bättre sätt. 
En extra truck skulle även kunna hjälpa dem att upprätthålla beredskapen i godsmottagningen 
då trucken i dagsläget kan kallas bort till hus A för att hjälpa till, och då lämnas 
godsmottagningen helt utan truck i allt från 10 till 20 minuter. Under intervjun med 
godsmottagarna6 framgick det att ytterligare en truck utan problem skulle få plats i slussen 
(som är området mellan de två dörrar som skiljer godsmottagningen från lastkajen) där den 
laddas och förvaras under natten.  
 
Det finns ingen information om vad som ska skickas från godsmottagningen, det enda 
                                                 
2 Godsmottagare Servistik, intervju 11 april 2017 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Ibid  
6 Godsmottagare Servistik, intervju 11 april 2017 
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truckförarna kan utläsa är vad som står på fraktsedlarna. Godset lagras sällan in i lagret utan 
det “mellanlandar” oftast bara på godsmottagningen, för att direkt lastas på släpet igen för att 
transporteras till rätt hus. Detta gör att de inte kan spåra när visst gods har skickats därifrån 
utan de kan bara anta att det lämnade huset senast dagen därpå. Godset som ska skickas iväg 
placeras nära slussen så att godsmottagarna och truckföraren ska kunna se vad som ska 
skickas därifrån. Dock är platsen för detta inte uppmärkt på något sätt utan det är intern 
information som alla medarbetare vet om. Under tiden som lastning och lossning pågår är det 
relativt mycket aktivitet i huset, men under de andra tiderna är det relativt lugnt då de arbetar 
med annat. 
 

4.1.9 Kommunikation 
Idag finns inget direkt välutvecklat eller ens existerande kommunikationssystem där 
information om och kring linjeflödet delges. Linjeflödet är tänkt att vara helt automatiserat 
och ska kunna fungera utan att kontinuerlig kommunikation måste ske. Den enda 
kommunikation som direkt sker är kommunikation mellan truckförare som kan upplysa 
varandra om mängden gods. Servistik har dock ett s.k. servicecenter dit personalen kan ringa 
om de t.ex. behöver fler XTR-lådor eller pallar. Det är även hit som chaufförer ringer om en 
ny alternativt extra bil behövs. I och med att det inte finns någon välutvecklad kommunikation 
mellan varken Saab och Servistik eller mellan Servistiks egen personal på truckstationerna 
eller linjeflödet, är det sällan någon som vet vad och/eller hur mycket som ska transporteras 
på linjeflödet. Truckförarna ser naturligtvis hur mycket material och tillbehör som de ska lasta 
på lastbilen, men det finns ingen etablerad princip om att denna information ska föras vidare. 
Det som kommuniceras upp till servicecentret och tas vara på är information om extra 
transporter, specialtransporter och fel på lastbilen snarare än det material som ska fraktas på 
linjeflödet.  
 
Den största delen av kommunikationen mellan Saab och Servistik sköts mellan 
verksamhetschefen på Servistik och ansvariga på Saab. Detta gör att det kan ta ett tag innan 
informationen förs vidare till andra berörda personer som då ska hantera den och sedan föra 
den vidare. Verksamhetsplanerarna7 anser att de ibland kan få information för sent och att det 
då komplicerar deras planering, dock hänvisar de det till att de tror att det beror på att även 
Saab får sen information. 
 
 
 

4.1.10 Övriga observationer och iakttagelser 
Här presenteras de viktigaste och mest förekommande åsikterna och tankarna som lyfts fram 
under samtal och intervjuer med Servistiks personal. Dessa ligger även till grund för de 
analyser som presenteras senare i rapporten, samt att hänsyn har tagits till dessa när 
lösningarna arbetats fram.  

                                                 
7 Verksamhetsplanerare Servistik, intervju 4 april 2017 
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4.1.10.1 Rutten och fordon 
Lastbilens släp anses vara för höga enligt truckförarna, de har svårt att bedöma vart de har 
godset på truckens gafflar i förhållande till släpens undre och övre kanter. Lastbilen är 
dessutom svår att manövrera i vissa situationer. Det går endast att backa med bilens dubbla 
släp ett fåtal meter rakt bakåt. Enligt chaufförer är ett tredje släp inte ett alternativ då det blir 
mycket svårt med den relativt begränsade ytan som lastbilen ska manövreras på, samt att det 
då inte kommer gå att backa överhuvudtaget. 
 
Något som t.ex. verksamhetsplanerare8 m.fl. har tagit upp under intervjuer och kortare samtal 
är möjligheten att ha ytterligare en bil med ett släp på linjeflödet, eftersom det vissa gånger 
kan vara mycket material och andra tillbehör som ska transporteras. Ytterligare en tanke som 
förmedlats är idén om att implementera ännu en tur på linjeflödet, som t.ex. skulle gå senare 
på eftermiddagen eller kvällen. En annan aspekt som är relevant att påpeka är att ytterligare 
ett hus kommer att tillkomma på linjeflödets rutt i framtiden, vilket diskuteras och belyses 
mer senare i rapporten.   
 
Vid en observation av en eftermiddagstur hade Servistik provat att låta ytterligare en 
truckförare följa med TF1 mellan två av dennes hus, samt ytterligare ett stopp på turen. Detta 
var dock en tur där det inte var så mycket material och tillbehör som skulle transporteras på 
linjeflödet, och därmed gick lastning och lossning betydligt snabbare än vanligt. Det var 
därmed svårt att avgöra hur mycket en extra truckförare faktiskt hjälpte, då det förmodligen 
hade blivit tydligare under en tur med mycket material. Detta på grund av att det då hade 
kunnat tydliggöras om förseningar skulle kunna undvikas. Vid en intervju med driftchefen9 
för transporter sa denne att hon tror att en extra truckförare som följer med på rutten hade 
varit uppskattat bland personalen eftersom de då kan hjälpas åt. Det kan dessutom bli en sorts 
trygghet genom att det kan bidra till tryggare leveranser. Vidare säger driftchefen10 att tanken 
är att Servistik ska prova att ta in ytterligare en truckförare fler gånger för att kunna utvärdera 
mer.  
 

4.1.10.2 Förseningar i linjeflödet 
På linjeflödet kan förseningar uppstå av olika skäl, dock finns det inte dokumenterat hur ofta 
detta sker. Personalen har dock påpekat att när detta sker är det framförallt under 
eftermiddagarna då det finns mindre tid att hinna klart med arbetet kring linjeflödet, t.ex. 
lastning och lossning av släp. Av de som har intervjuats och samtalats med har de flesta 
samma uppfattning om vad som orsakar förseningarna: hus B. Detta beror troligtvis på att hus 
B (godsmottagningen) har andra arbetsuppgifter som stör lastning och lossning av linjeflödet, 
t.ex. lossning av externa transportörers fordon. På grund av att hus B är ett av de första 
stoppen på linjeflödet och ett av släpen hämtas där, påverkar det hela flödet om de blir 

                                                 
8 Verksamhetsplanerare Servistik, intervju 4 april 2017   
9 Driftchef för transporter Servistik, intervju 11 april 
10 Ibid 
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försenade. Det finns därmed inget utrymme för oförutsedda händelser i senare led.  
 
Det kan också vara mycket material som ska med på linjeflödet från hus E, vilket gör att det 
kan ta extra tid. Om linjeflödet dittills har flutit på bra, behöver detta inte vara ett problem. 
Dock kan det bli problematiskt om lastbilen är sen från hus B redan från början. Om TF1 
dessutom behöver åka genom slussen för att hämta allt material tar det ytterligare, onödig tid. 
Detta är på grund av att slussens första dörr (den som leder ut från hus E) måste vara stängd 
innan andra dörren (den som faktiskt leder in till huset) kan öppnas. Ofta har dock 
truckföraren i förväg kört ut och placerat materialet utanför hus E, vilket gör lastningen 
smidigare. 
 
Personal i vissa hus har förmedlat synpunkter på märkningen av förvaringslådor. Ibland sitter 
lapparna på ovansidan av lådorna, men detta är inte speciellt bra då truckförarna inte ser 
lappen och måste lasta av lådan och sänka ner den för att se vilket hus den ska till. Detta 
skulle i teorin kunna ses som onödig tid som senare också kan orsaka förseningar.  
 

4.2 Flödeskartläggning  
I detta kapitel finns den flödeskartläggning som har gjorts, till stor del gjord i enighet med hur 

viss litteratur (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2013 samt Jonsson och Mattsson 2005, se kap 
2.5) rekommenderar att en sådan kartläggning genomförs och struktureras upp. Flödeskartan 

har också kompletterats med förklaringar och förtydliganden i kortare text. Dessa förklaringar 

återfinns efter flödeskartan. Flödeskartläggningen (se figur 5) är nära kopplad till 

nulägesbeskrivningen (se kap. 4) och dessa två kompletterar varandra till stor del. Mycket 

information kring linjeflödet har därmed redan återgetts i nulägesbeskrivningen och kommer 

inte att upprepas i detta delkapitel 
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Figur 5: Flödeskarta 
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Alla hus på linjeflödets rutt är symboliserade med rektanglar förutom hus B som utmärkts 
med en triangel då det är godsmottagningen. Här sker, förutom mottagning av gods, även 
lagring av vissa artiklar. Godsmottagningens personal har även andra typer av arbetsuppgifter 
som de övriga husens personal inte har då de sköter mottagning av gods från externa 
transportörer såväl som från linjeflödet. 
  
Truckstationerna (förkortat TS) är utmarkerade i flödeskartan vid varje hus, dessa hus är dock 
inte de enda som försörjs med material av linjeflödet. På vissa av truckstationerna lastas 
material av som ska till närliggande hus och körs sedan till rätt hus av truckföraren. Vid varje 
truckstation sker det alltså lossning och lastning av material. Detta är processer som tar olika 
lång tid beroende på hur mycket material som finns. 
 
De truckstationer som försörjer andra hus, samt vilka dessa hus är listas nedan:  
● TS3: här lastas material av som ska till hus C. 

● TS4: här lastas material av som ska till hus H, O och C. 

● TS6: här lastas material av som ska till hus Q. 

● TS7: här lastas material av som ska till hus K. 

 
Dessa hus symboliserats av cirklar i flödeskartan. Då linjeflödets lastbil inte stannar vid dessa 
hus finns inga pilar riktade mot eller från dem men de finns med i flödeskartan för att visa var 

de ligger i förhållande till övriga hus (dock med modifikation p.g.a. sekretess). 

 

TS1, TS2 och TS5 hanterar endast material till det egna huset och inget material som ska till 

andra hus lastas av vid dessa truckstationer. 

 

Vid hus A, B, I och J finns det minst en truckförare per truckstation som ansvarar för att lasta 

av och på materialet. Detta skiljer sig mot hus D, E och F/G eftersom dessa truckstationer 

delar på en truckförare som åker med linjeflödet till dessa hus och sköter lossning och 

lastningen. 

  

De gröna pilarna i kartan representerar linjeflödets första vända av turen, d.v.s. när lastbilen 
hämtar släpen vid hus A respektive hus B och åker mot hus J. De blåa pilarna representerar 
därmed turens andra vända, d.v.s. när släpen har bytts till nya sådana vid hus J för att sedan 
åka tillbaka mot hus A samt hus B där släpen lämnas. Samtliga informationsflöden som berör 
linjeflödet är markerade som streckade pilar i bilden. 
 
Ytterligare förklaringar och förtydliganden kring flödeskartläggningen presenteras nedan. 
Dessa behandlar då mer specifika delar och områden av samt kring linjeflödet. Numreringen 
har gjorts utefter linjeflödets tur, för att förenkla läsarens förståelse. Detta innebär mer 
specifikt att punkt 1-4 nedan handlar om sådant som sker på turens första vända, medan punkt 
5-7 handlar om sådant som sker på andra vändan, d.v.s. tillbaka från hus J.  
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1.  Godsmottagningen sköter, förutom lossning och lastning av det material som kommit med på 
alt. ska med på linjeflödet, mottagning av gods från externa transportörer. Godsmottagningen 
har endast tillgång till en truck som ansvarar för både linjeflödet och de externa 
transportörerna. Resterande personal arbetar inne i huset med att packa gullådor och hantera 
ankommande material från de externa transportörerna. 

 
2.  Denna väg har förbud mot trafikanter (cyklister, fotgängare, bilar etc.) och endast truckar och 

lastbilen som färdas på linjeflödet får köra där. Dock är denna regel något som inte beaktas 
och flertalet fotgängare går ofta där för att undvika att behöva gå runt huset. 

 
3.  De två nya släpen som hämtas upp vid hus J har lastas med material under tiden de har stått 

där. Detta hus behöver ha längre tid på sig att lasta sitt material då de samlar in material 
inifrån husets olika stationer. Detta hus är relativt stort vilket innebär att det tar längre tid. 

 
4.   Vid hus J finns det två truckstationer då detta hus är väldigt stort. Detta innebär att vid slutet 

på första halvan av turen åker den till först till den ena truckstationen och lastar av materialet 
som ska till den delen av huset, notera att inget gods lastas på här. Sedan åker lastbilen vidare 
till andra sidan av huset och byter släpen.  

 
5.  Vid den nya porten som kommer att användas för lastning får lastbilen stå parkerad på ett 

sådant sätt att den tar upp en stor del av vägen. Risken finns även att den stänger in 
privatfordon som står parkerade vid huset. Om ”originalrutten” skulle användas, d.v.s. att hus 
D besöks innan hus B på tillbakavägen, så skulle sidan på lastbilen där av- och pålastning sker 
vara vänd från huset. Detta innebär att lastbilen skulle behöva vända runt någonstans först, 
vilket är svårt då det är trånga utrymmen i det området. 

 
6.  De tre blå pilarna mellan hus E, hus B och hus D visar lastbilens väg då den först åker och 

lämnar det bakre släpet vid hus B innan den åker tillbaka till hus D för att lasta av det främre 
släpet och till sist åker till hus A för att lämna det främre släpet. Detta är den modifiering av 
rutten som chaufförerna har valt att själva implementera (se kap. 4.1.3). 

 
7.   Servistiks servicecenter finns utmarkerat i bilden då det är dit truckförare ringer om det skulle 

vara extra mycket material att lasta på vid någon truckstation och att en extra bil därmed 
behövs, eller om bilen skulle gå sönder så att en ersättningsbil behövs. Viktigt att tänka på är 
dock att servicecentret inte sköter styrningen av linjeflödet utan det är endast ärenden gällande 
fordonet som kommuniceras dit. Dock får de beställningar av XTR-lådor, EU-pallar etc. som 
de skickar vidare till XTR-förrådet och därmed har de koll på samt kontroll över hur mycket 
som skickas därifrån (hus I).  
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5 BERÄKNINGAR  
I detta kapitel kommer beräkningarna rörande fyllnadsgraden i lastbilen att redovisas 
tillsammans med de antaganden som gjorts. Fyllnadsgraden har uppskattats baserat på olika 
nivåer av ökning i materialmängd.  
 
Fyllnadsgraden i linjeflödets lastbil baseras, som nämnts i kap. 2.6, på area. Anledningen till 
detta är att det är platsen på lastbilens “golv” som främst utnyttjas och därmed också blir en 
begränsning först, snarare än att volymen i lastbilen fylls. Sett till volymen i lastbilen kan 
olika lådor och pallar lastas på varandra, dock i begränsad utsträckning (se kap. 4.1.5 samt 
4.1.6). Dessutom är det betydligt svårare att beräkna och uppskatta vilka pallar som i 
beräkningarna nedan kan lastas på varandra, och vilka som måste stå direkt på golvet (se kap. 
4.1.6.). Av dessa anledningar har vi ansett att utnyttjandet av lastbilens golvarea är ett bättre 
mått på fyllnadsgraden i detta fall. 
  
Arean har beräknats för både det främre och det bakre släpet och medelvärdena för EU-pallar, 
gullådor och XTR-lådor har beräknats separat för de två släpen. Detta dels eftersom areans 
beräkningar skiljer sig något mellan det främre och det bakre släpet och dels för att mängden 
material på de två släpen kan variera mycket. 
 
Arean för främre släpets nedre del:  
9,34 m * 2,46 m = 22,97 m2 

 
Arean för det främre släpets övre del:  
9,44 m * 2,38 m = 22,46 m2 

 
Total area för det främre släpets två våningar:  
22,97 + 22,46 = 45,44 m2 

 
Arean för det bakre släpet:  
9,44 m * 2,46 m = 23,22 m2 

 
Vid beräkning av arean för det främre släpets nedre del har 10 cm tagits bort från den totala 
längden på 9,44 m (därav längden 9,34 m). Detta har gjorts p.g.a. den stöttepelare som finns i 
mitten av släpet, då denna medför att lastningsmöjligheterna begränsas något. 
 

5.1 Antaganden  

För att kunna beräkna en uppskattad fyllnadsgrad i lastbilen vid olika nivåer av ökningar i 

materialmängd har ett antal antaganden gjorts. Antaganden har framförallt gjorts för att 

mycket data saknas eller är relativt begränsad, och dessutom för att förenkla vissa delar i 

beräkningarna. Dessa antaganden har tagits fram i samråd med handledare från Servistik.  

Vid beräkning av medelvärdet för antalet transporterade gullådor, EU-pallar och XTR-lådor 

har samtliga värden avrundats uppåt till närmaste heltal. Detta ansågs vara mest rimligt 
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eftersom det är både omöjligt och orealistiskt att transportera delar av en gullåda eller annan 

förvaringspall- eller låda. Om beräkningarna hade baserats på icke-heltaliga värden hade detta 

blivit missvisande för Saab och Servistik då fyllnadsgraden i lastbilen hade nåtts tidigare än 

vad beräkningsunderlaget visade. 

 

Uträkningarna som är baserade på olika nivåer av ökning i materialmängd har här delats upp i 

tre kategorier: gullådor, EU-pallar och XTR-lådor. Detta p.g.a. att majoriteten av material, 

artiklar etc. som transporteras på linjeflödet skickas på alternativt i dessa. Det finns dock ett 

antal ytterligare förvaringslådor- och pallar i/på vilka material transporteras på linjeflödet som 

inte ingår i någon av de tre ovanstående kategorierna. Främst beror detta på att dessa övriga 

lådor samt pallar är sådana som används mer sällan och sporadiskt än EU-pallar, gullådor och 

XTR-lådor, men också för att de finns i många varianter och storlekar. Detta gör att ett 

medelvärde blev svårt att uppskatta och beräkna, och skulle inte heller ses som representativt 

för linjeflödets transporter generellt. Det fanns risk för att medelvärdet skulle bli ett lågt icke-

heltal som då skulle avrundas uppåt till närmaste heltal. Detta hade gett ett missvisande 

medelvärde då det genomsnittliga antalet transporterade artiklar av de övriga varianterna hade 

blivit mycket högre än i verkligheten. Därmed finns det fler förvaringspallar- och lådor på 

linjeflödet i verkligheten än i våra beräkningar, vilket innebär att fyllnadsgraden egentligen 

kan anses vara något högre än vad den visar i uträkningarna.   

 

Vid beräkningarna har det utgåtts från att gullådorna har en fyllnadsgrad på 80 % i dagsläget, 

detta enligt ett förslag från Servistik. Den totala fyllnadsgraden kan naturligtvis uppgå till 100 

% i dessa lådor. Som tidigare nämnt är det många olika typer av artiklar, material m.m. som 

packas i gullådor för att transporteras på linjeflödet till de olika husen på Saabs område. Då 

det under observationerna vid godsmottagningen inte har observerats vad som packats i 

gullådorna finns inga konkreta siffror på något medelvärde kring antalet artiklar, övrigt 

material etc. som skickats i gullådorna. Antalet artiklar och övrigt material som transporteras i 

dessa varierar kraftigt beroende på dag, vilket hus gullådan ska till etc. Därmed har ett helt 

godtyckligt antal artiklar (närmare bestämt 10 st.) valts som maximal last i en gullåda i 

utgångsläget. Detta för att kunna beräkna när antalet blir för stort för att få plats i en låda, och 

när en extra låda därmed behövs. Då beräkningarna är baserade på en fyllnadsgrad på 80 % 

innebär detta ett fortsatt antagande om att det idag finns 8 artiklar och övriga materialdelar i 

vardera gullåda.    

 

 När materialmängden ökar med vissa procentsatser medför detta att antalet gullådor ökar med 

en extra låda per gullåda från medelvärdet, se tabell 2. Detta betyder att om medelvärdet är 12 

gullådor, så innebär det att när en extra gullåda behövs så behövs det en extra gullåda per 

“ordinarie låda”, d.v.s.  
12 ordinarie lådor * 2 = 24 gullådor.      

 

Gällande platsåtgång för gullådorna i lastbilen har detta beräknats på olika sätt beroende på 

vilket av släpen det gäller. I det främre släpet, vilket är avdelat i två “våningar”, kan en 
gullåda inte placeras ovanpå en annan gullåda eftersom våningstaket omöjliggör detta. Detta 

innebär att varje gullåda placeras på “golvet”, antingen på den nedre eller övre våningen. 
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Därmed tar varje gullåda upp plats i form av en area på  

0,8 m * 1,2 m = 0,96 m2, d.v.s. arean av en EU-pall.  

Om två gullådor placeras på det främre släpet multipliceras arean av en EU-pall (d.v.s. 0,96 

m2) med “2” för att visa på att gullådorna tillsammans tar upp en area av  
0,96 m2 * 2 gullådor = 1,92 m2.  

 

De två gullådorna kan dock placeras på olika sätt; en vardera på den övre respektive nedre 

våningen, alternativt två stycken på den övre våningen eller två på den nedre. På det bakre 

släpet gäller inte samma förfarande. Eftersom det bakre släpet enbart har en nivå att lasta på, 

innebär detta att det är möjligt att lasta två gullådor ovanpå varandra. I och med detta har vi 

antagit att två gullådor lastats på varandra i största möjliga mån. Därmed har ingen hänsyn 

tagits till det faktum att materialet placeras på olika sätt på släpet beroende på till vilket hus 

det ska transporteras. Därmed reserveras det för ev. felmarginal p.g.a. staplingen. Två 

gullådor tar därmed upp en fysisk area av endast en gullåda, d.v.s.  

0,8 m * 1,2 m * 2 / 2 = 0,96 m2.     

 

Då XTR-lådorna som kategori involverar flera olika lådor med olika mått har ett medelvärde 

av måtten räknats ut för att kunna beräkna hur mycket plats de i genomsnitt tar upp i lastbilen. 

Detta gjordes genom att räkna ut medellängd och medelbredd för de olika lådorna, med 

reservation för att några mått är grovt uppskattade (under observationerna) då måttangivelser 

saknades på lådan. Dessa mått baserades då på ögonmått. Då vissa av lådorna hade sina mått 

skrivna på lådan var det enklare att uppskatta måtten på de lådor utan mått då det fanns något 

att jämföra dessa med. För att få ut ett medelvärde beräknades sedan medellängd och 

medelbredd baserat på anteckningarna som förts. Medellängden blev då 2,1 m och 

medelbredden 0,89 m. Måtten avrundades till 2 m i längd och 1 m i bredd för att få mer 

verklighetstrogna värden. 2 m * 1 m är en vanlig storlek på en XTR-låda och då det fanns runt 

46 exemplar av 77 av denna låda i beräkningsunderlaget ansågs den vara representativ som 

medelvärde.  

 

När beräkningarna av hur mycket XTR-lådorna ökade i takt med ökningen i materialmängd 

gjordes, räknades det med att varje XTR-låda och EU-pall ökade med en extra låda/pall vid 

varje 100 %-ig ökning i materialmängd. T.ex. om det transporteras tre lådor på lastbilen i 

dagsläget (där dagsläget motsvaras av utgångsläget “0 % ökning”), och ökningen i 
materialmängd uppgår till 100 % så ökar lådorna från tre till sex stycken (se tabell 4 för 

ytterligare klargörande). Detta beror på att det i XTR-lådorna alltid endast förvaras en enda 

artikel som ska användas i produktionen av flygplanet. Gällande platsåtgång för XTR-lådorna 

har det räknats med att dessa kan staplas ovanpå varandra, dock gäller samma sak för XTR-

lådorna som för gullådorna: det kan endast staplas två stycken i höjd.  

Samma antagande har gjorts kring EU-pallarna. Då det på EU-pallarna transporteras väldigt 

många varierande typer av material och artiklar, med olika höjd och stabilitet har vi för 

enkelhetens skull valt att låta även EU-pallarna öka med samma frekvens som XTR-lådorna 

vid varje taktökning.  

 



 
 
 
 

40 
 

5.2 Beräkningsunderlag för fyllnadsgrad 

Under observationerna antecknades bl.a. antalet EU-pallar, XTR-lådor och gullådor - vilka är 
de tre kategorier som materialet delats upp i. Dessa anteckningar låg till grund för beräkningar 
av medelvärdet av varje kategori som transporteras per dag. När medelvärdet beräknades 
räknades antalet EU-pallar, XTR-lådor och gullådor som fanns med på lastbilens två släp vid 
varje start och hur många som fanns kvar efter av- och pålastning vid varje hus. Sträckan 
mellan hus A och B räknades dock inte som en transportsträcka för något av de två släpen. 
Istället har hus A valts som startpunkt för det främre släpet, och förändringen i antalet 
lådor/pallar har påbörjats på sträckan från hus A till hus D. Det främre släpet hanteras inte vid 
hus B, och därmed sker ingen lastning eller lossning av detta släp där (undantaget är om 
omlastning av släpen krävs, vilket dock inte sker särskilt ofta). För det bakre släpet har hus B 
valts som startpunkt eftersom släpet hämtas upp där, och förändringen i antalet lådor/pallar 
observeras första gången mellan hus B och hus E. 
 
Då lastningen på de olika släpen skiljer sig åt i och med släpens konstruktion och 
möjligheterna som finns att stapla gods ovanpå varandra, har de två släpen separerats vid 
beräkningarna. På det främre släpet går det, som tidigare nämnts i kapitel 4.1.1, att lasta på två 
nivåer medan det på det bakre släpet endast är möjligt att lasta på en nivå. Detta visar sig i hur 
mycket material som i beräkningarna får plats på de två släpen, och hur mycket yta det tar 
upp. Ett exempel på detta är gullådorna: på det främre släpet ställs två gullådor direkt på 
“golvet” och tar då upp arean av 1,92 m2. På det bakre släpet har ett antagande gjorts (i kap. 
5.1) om att en gullåda ställs ovanpå en gullåda som placerats på golvet - vilket gör att två 
gullådor endast tar upp arean av en (d.v.s. 0,96 m2). Detta visar sig även senare då det är 
separata beräkningar för fyllnadsgraden för respektive släp.  
 
I figur 6, 7 och 8 kan det genomsnittliga antalet gullådor, EU-pallar samt XTR-lådor i det 
främre släpet per tur ses. En tydlig markering har gjorts för medelvärdet inom varje kategori. 
Diagrammen ska ge läsaren en tydligare och mer visuell förståelse för hur variationen i det 
lastade materialet kan se ut. Under fyra dagar observerades tre turer/vändor per dag, vilket 
resulterade i tolv observerade turer och visas i figur 6-11 som tur 1, tur 2, tur 3 osv.  
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Figur 6: Antal gullådor per tur i det främre släpet  
 

 
Figur 7: Antal EU-pallar per tur i det främre släpet 
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Figur 8: Antal XTR-lådor per tur i det främre släpet 
 
I figur 9, 10 och 11 kan det genomsnittliga antalet gullådor, EU-pallar och XTR-lådor i det 
bakre släpet per tur ses. Även här har en tydlig markering gjorts för medelvärdet inom varje 
kategori.   
 

 
Figur 9: Antal gullådor i det bakre släpet 
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Figur 10: Antal EU-pallar i det bakre släpet 
 

 

Figur 11: Antal XTR-lådor i det bakre släpet 
 
Separata medelvärden räknades ut för det främre respektive det bakre släpet (se kap. 5), och 
för att få ut en mer korrekt siffra avrundades medelvärdet uppåt till närmaste heltal (se kap. 
5.1) då det t.ex. inte går att skicka en halv gullåda. De medelvärden som kan ses i figur 6-11 
är de exakta medelvärdena och de avrundade kan ses i tabell 1. De avrundade medelvärdena 
är, som tidigare nämnts, de som använts i resterande efterföljande beräkningar.  
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Tabell 1: Medelvärde per tur 

Kategori Främre släpet Bakre släpet 

Gullådor 1 12 

EU-pallar 4 4 

XTR-lådor 3 2 

 
 
Vid beräkning av medelvärde är det även nödvändigt och relevant att beräkna 
standardavvikelsen. I tabell 2 ses standardavvikelser för samtliga tre kategorier samt för de 
båda släpen. Standardavvikelserna har beräknats för samtliga 12 turer (3 observerade turer 
under 4 dagar) där värdet (d.v.s. antalet lådor eller pallar per tur) har satts i förhållande till det 
beräknade medelvärdet (se tabell 1). Vid beräkning av standardavvikelserna har de delats upp 
sett till de tre kategorierna som valts (d.v.s. gullådor, EU-pallar och XTR-lådor), samt att 
värdena för respektive släp har separerats.  
 

Tabell 2: Standardavvikelse för antalet gullådor, EU-pallar samt XTR-lådor uppdelat per släp  

Kategori, släp Standardavvikelse per tur 

Gullådor, främre släpet 0,173 

Gullådor, bakre släpet 1,346 

EU-pallar, främre släpet 2,370 

EU-pallar, bakre släpet 2,298 

XTR-lådor, främre släpet 1,946 

XTR-bakre släpet 1,341 

 

Beräkningarna för antalet gullådor, EU-pallar och XTR-lådor samt fyllnadsgraden i lastbilens 

två släp gjordes utefter en ökning i materialmängd på 20 %, 40 %, 60 %, 80 % och 100 % (där 

100 % är “+ X antal takter”). Därefter räknades på hel-och halvtaliga taktökningar med för att 

hitta eventuella brytpunkter där materialet inte längre får plats i gullådor alternativt på 

lastbilen. En halvtalig taktökning innebär en t.ex. 50 %-ig, 150 %-ig ökning i materialmängd 

etc. En heltalig taktökning innebär därmed en ökning i materialmängd från 100 % till 200 % 

o.s.v. 
 
Valet att först beräkna ökningar på 20-80 % gjordes då det ansågs intressant och relevant att 
få en överblick för hur mycket fyllnadsgraden ökade vid mindre ökningar i materialmängd, 
d.v.s. innan ökningen nådde “+ X antal heltaliga takter”. Då förändringarna var relativt små 
valdes det därefter att endast undersöka hel- och halvtaliga taktökningar och ökningar i 
materialmängd. De halvtaliga ökningarna undersöktes främst för att få fram värden kring 
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förändringar av antalet gullådor, medan de heltaliga ökningarna undersöktes för att se hur 
förändringarna av samtliga kategorier påverkar fyllnadsgraden.     

 

I och med antagandet att det är åtta artiklar i varje gullåda räknades ökningen i materialmängd 

ut på följande sätt:  

8 st * 1,2 = 9,6 st  

 

Detta för att påvisa en ökning på 20 %. Då det får plats tio artiklar i varje gullåda visar detta 

att 20 % mer material inte kräver en ökning av gullådor. Vid en ökning på 40 % ser 

beräkningen ut som följer:  

8 st * 1,4 = 11,2 st.  

 

Då ett antagande gjorts om att en gullåda rymmer 10 artiklar, innebär detta att allt material 

inte längre ryms i en enda gullåda och det måste alltså adderas gullådor. I tabell 3 ses hur 

många artiklar varje ökning resulterar i och hur många lådor som behövs för att hantera 

materialet. Antalet lådor som krävs är baserat på antagandet att varje transporterad gullåda 

behöver utökas med en till när antalet artiklar överstiger antalet som får plats. Detta innebär 

då t.ex. att en ökning i  materialmängd på 200 % innebär att 24 artiklar ska transporteras i 

gullådor. Då det antagits att det ryms tio artiklar i en gullåda behövs det därmed tre gullådor 

för att inhysa dessa 24 artiklar. Då det i genomsnitt skickas tolv gullådor på det bakre släpet i 

nuläget ökar alltså den siffran till:  

12 gullådor * 3 = 36 gullådor) vid en ökning av 200 %. 
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Tabell 3: Antalet gullådor som behövs per procentuell ökning i materialmängd 

Ökning i 
materialmängd 

Antal artiklar Antal extra lådor 
per ordinarie 

gullåda  

Totalt antal lådor 

0 % (utgångsläge) 8 0 12 

20 % 9,6 0 12 

40 % 11,2 1 24 

60 % 12,8 1 24 

80 % 14,4 1 24 

100 % 16 1 24 

150 % 20 1 24 

200 % 24 2 36 

250 % 28 2 36 

300 % 32 3 48 

350 % 36 3 48 

400 % 40 3 48 

450 % 44 4 60 

500 % 48 4 60 

550 % 53 5 72 

600 % 56 5 72 

 
Beräkningarna för EU-pallar och XTR-lådor skiljer sig från gullådorna. Då XTR-lådorna 

endast innehåller en artikel och EU-pallarna har en väldigt varierande last som är svår att 

räkna procentuella ökningar på har det antagits att de endast ökar vid varje heltalig 

procentuell ökning (se kap. 5.1). Som kan ses i tabell 4 ökar antalet XTR-lådor och EU-pallar 

med det ursprungliga värdet (d.v.s. medelvärdet, se tabell 1) vid varje heltalig procentuell 

ökning i materialmängd. Här tydliggörs även antalet EU-pallar och XTR-lådor som behövs 

vid varje procentuell ökning upp till 600 %.  
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Tabell 4: Antalet EU-pallar och XTR-lådor som behövs per procentuell ökning i materialmängd 

Ökning i 
materialmängd 

EU-pallar,  
främre släpet 

EU-pallar,  
bakre släpet 

XTR-lådor, 
främre släpet 

XTR-lådor, 
bakre släpet 

0 % 
(utgångsläge) 

4 4 3 2 

20 % 4 4 3 2 

40 % 4 4 3 2 

60 % 4 4 3 2 

80 % 4 4 3 2 

100 % 8 8 6 4 

150 % 8 8 6 4 

200 % 12 12 9 6 

250 % 12 12 9 6 

300 % 16 16 12 8 

350 % 16 16 12 8 

400 % 20 20 15 10 

450 % 20 20 15 10 

500 % 24 24 18 12 

550 % 24 24 18 12 

600 % 28 28 21 14 

 

När antalet gullådor som behövs vid olika procentuella ökningar i materialmängd räknats ut 

påbörjades beräkningarna för fyllnadsgraden i lastbilen. Dessa var även här uppdelade mellan 

det främre och bakre släpet för att få en mer rättvisande och korrekt bild av fyllnadsgraden. 

Arean för de pallar och lådor som transporteras beräknades för att få reda på hur många 

kvadratmeter av släpens area de tar upp och har sedan multiplicerats med antalet som 

transporteras. Arean för gullådorna, EU-pallarna samt XTR-lådorna adderades sedan för att få 

fram den totala arean av godset på varje släp. Dessa värden dividerades sedan med vardera 

släps totala area för att få ut fyllnadsgraden i procent. All denna information kan ses i tabell 5.  

 
Beräkningarna för fyllnadsgraden (för det bakre släpet) bygger på den area som gullådor, EU-
pallar och XTR-lådor sammanlagt tar upp i lastbilen. Denna area divideras sedan, som 
tidigare nämnts, med den maximala area som det bakre släpet har.  
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Godsarea, här för det bakre släpet, beräknas på följande sätt:  
(upptagen area, gullådor) + (upptagen area, EU-pallar) + (upptagen area, XTR-lådor).  
Vid en 100 %-ig ökning i materialmängd ser beräkningarna ut som följande: 
Godsarea, bakre släp, 100 % ökning i materialmängd =  
(0,8 m * 1,2 m * 24 gullådor / 2) + (0,8 m * 1,2 m * 8 EU-pallar) + (2 m * 1 m * 4 XTR-lådor 
/ 2))  
= 11,52 m2 + 7,68 m2 + 4 m2 = 23,2 m2. 
 
Uträkningarna ovan är delvis baserade på uppgifter från tabell 3 och tabell 4. Vid en 100 %-ig 
ökning i materialmängd krävs 24 gullådor, 8 EU-pallar samt 4 XTR-lådor, vilka samtliga 
kommer att placeras på det bakre släpet. 
 
För gullådor och XTR-lådor gäller att dessa kan staplas två lådor ovanpå varandra, och tar 
därmed endast upp arean av en låda (se antaganden kring detta i kap. 5.1). Därmed divideras 
arean med “2” i ekvationerna för gullådor respektive XTR-lådor ovan. När fyllnadsgraden 

sedan ska beräknas divideras godsarean som lasten tar upp med lastbilen totala kapacitet, sett 

till area. Detta innebär att ekvationen ser ut som följande:  

 

Godsarea i bakre släpet / total area i lastbilen bakre släp = 

23,2 m2 /  23,22 m2 = 99,9 %. 

  

  



 
 
 
 

49 
 

Tabell 5: Fyllnadsgrad i lastbilens främre och bakre släp 

Ökning i 
materialmängd 

Godsarea i 
främre släp 

Godsarea i 
bakre släp 

Fyllnadsgrad 
främre släp 

Fyllnadsgrad 
bakre släp 

0 % 
(utgångsläge) 

7,8 m2 11,6 m2 17,2 % 49,6 % 

20 % 7,8 m2 11,6 m2 17,2 % 49,6 % 

40 % 8,76 m2 17,36 m2 19,3 % 74,6 % 

60 % 8,76 m2 17,36 m2 19,3 % 74,6 % 

80 % 8,76 m2 17,36 m2  19,3 % 74,6 % 

100 % 15,6 m2 23,2 m2 34,3 % 99,9 % 

150 % 15,6 m2 28,96 m2 34,3 % 124,7 % 

200 % 23,4 m2 34,8 m2 51,5 % 149,9 % 

250 % 23,4 m2 34,8 m2 51,5 % 149,9 % 

300 % 31,2 m2 46,4 m2 68,7 % 199,8 % 

350 % 31,2 m2 46,4 m2 68,7 % 199,8 % 

400 % 38,04 m2 52,24 m2 83,7 % 225 % 

450 % 39 m2 58 m2 85,8 % 249,8 % 

500 % 45,84 m2 63,84 m2 100,9 % 274,9 % 

550 % 46,8 m2 69,6 m2 103 % 299, 7 % 

600 % 53,6 m2  75,4 m2 118 % 324, 9 % 

 
I tabell 5 kan ses att första brytpunkten där det bakre släpet inte längre räcker till för att 

transportera materialet ligger någonstans runt 100 % ökning av materialmängden. Detta 

innebär att lastbilens kapacitet överskrids vid denna ökning, dock gäller detta endast ett av 

släpen. Detta betyder ändå att det behövs extra kapacitet i form av ett ytterligare släp, vilket 

här “översatts” till en ny lastbil (som alltså består av två släp). Nästa brytpunkt ligger mellan 
en 300 %-ig och en 350 %-ig ökning av materialmängden (se tabell 5), vilket innebär att 

behov av extra kapacitet återigen uppstår i det bakre släpet. Därmed skulle det, hypotetiskt 

sett, behövas ett tredje bakre släp (en tredje lastbil) för att ytterligare kommande 

materialmängder ska få plats och kunna transporteras ut. Den tredje brytpunkten nås när det 

bakre släpets fyllnadsgrad har uppnått ca 300 % (vid en ökning på 550 %, se tabell 5), och 

inget ytterligare material får plats på släpet. Därmed uppkommer behovet av ytterligare ett 

bakre släp, vilket då alltså skulle resultera i ytterligare en lastbil. 
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I tabell 5 är de tre första brytpunkterna rödmarkerade, det orangemarkerade värdet är inte 

definierat som en brytpunkt även om det överstiger 100 % vilket förklaras i följande 

resonemang. Även om det vid en 500 %-ig ökning i materialmängd kan ses att det främre 

släpet når sin kapacitetsgräns (d.v.s. en fyllnadsgrad på 100 %) har ett antagande gjorts om att 

det första främre släpet inte bokstavligt talat är fyllt. Detta p.g.a. att det, vid denna punkt, 

finns ett behov av tre lastbilar och därmed tre främre släp - vilket innebär att lasten är 

uppdelad på tre separata släp. Det innebär att den totala mängden material som ska 

transporteras på samtliga tre främre släp skulle fylla upp ett enda helt släp. Det är därför 

svårare att basera behovet av lastbilar på det främre släpet och fokus bör därmed ligga på det 

bakre släpet som når en ny brytpunkt vid en 550 %-ig ökning.  

 

Anledningen till att beräkningarna kring ökningen i materialmängd avslutades vid “+ 600 %” 
var framförallt p.g.a. studenterna utgick från ett antagande om att antalet flygplan som är i 

produktion samtidigt inte kommer att överstiga det antal plan som en 600 %-ig ökning i 

materialmängd motsvarar i taktökning innebär. Det ansågs dessutom intressant att beräkna de 

första tre brytpunkterna för fyllnadsgraden. 

 

Beräkningarna som presenterats i detta kapitel ligger delvis till grund för den analys som 

genomförts inom examensarbetet. Främst har beräkningarna varit behjälpliga till att avgöra 

när vissa lösningar borde införas, samt när ytterligare insatser krävs.    
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6 ANALYS 
I detta kapitel presenteras analysen av examensarbetet, där olika flaskhalsar och problem 
presenteras tillsammans med möjliga lösningar. Analysen är baserad på flödeskartläggningen 
i kap. 4.2 och de beräkningar som gjorts för lastbilens kapacitet (se kap. 5.2). I analysen ska 
de fyra frågeställningarna (se kap. 1.4) besvaras, och dessa presenteras återigen för läsaren 
nedan.  
 
Inom arbetet har ett val gjorts om att skilja fenomenet flaskhalsar från problem och 
begränsningar. Flaskhalsar har definierats som sådana aspekter som har stor påverkan på 
linjeflödet och materialförsörjningen, och som potentiellt kan orsaka mer påtagliga störningar. 
Problemen och begränsningar har snarare definierats som sådana aspekter som inte påverkar 
linjeflödet och materialförsörjningen på samma avgörande sätt som en flaskhals. Problemen 
och begränsningarna kan dessutom inkluderas i den kategori av problem som eventuellt inte 
heller går att lösa, t.ex. utrymmet på området.  
 

6.1 Flaskhalsar 

Frågeställning 1 och 2 har varit en stor del av arbetets byggstenar och har legat till grund för 
bl.a. flödeskartläggningen som genomförts. Efter observationer, intervjuer och 
flödeskartläggningen har vissa flaskhalsar i och runt omkring linjeflödet upptäckts, vilka 
presenteras och analyseras. Det är dessutom av intresse och relevans att försöka ta reda på 
varför dessa uppstår och på vilket sätt dessa inverkar på resterande delar av linjeflödet. 
 

FS1: Vilka flaskhalsar och begränsningar uppstår, alternativt kan uppstå, i 
 materialförsörjningen vid en ev. taktökning? 
 

FS2: Varför uppstår flaskhalsarna vid en viss del i flödet och hur påverkar de 
resterande delen av linjeflödet?  

 
 

6.1.1 Flaskhals i linjeflödet 

Då lastbilen i dagsläget inte skulle klara av en större ökning i materialmängden p.g.a. 
kapacitetsbegränsningar anses den i enighet med Jonsson och Mattssons (2005) definition, se 
kapitel 3.6, vara en flaskhals. Detta då den förhindrar produktionen inom Saab att genomföra 
en ökning av mängden producerat material.  
 
Lastbilen klarar i dagsläget av att transportera det material som skickas mellan husen på Saabs 
område utan större bekymmer (se kap. 4.1.6. samt beräkningar i tabell 5 i kap. 5.2). Släpet blir 
endast fullt ungefär en gång per månad. Dock är detta något som troligtvis kommer att 
förändras när takten inom Saabs produktion ökar. När mer material, och även övriga tillbehör, 
ska transporteras på flödet kommer släpet så småningom inte rymma allt och på så vis 
kommer en flaskhals att bildas. Materialhanteringen i de hus som materialet transporteras 
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mellan verkar fungera bra och utan större problem. I husen vid truckstationerna finns det 
utmärkt för “avgående gods” och “ankommande gods” och spridningen internt i husen 
fungerar bra. Det är just i transportfordonet, alltså lastbilen, som flaskhalsen uppstår i och 
med kapacitetsbegränsningarna och hänsynen till placering av lådor som måste tas. Detta 
påverkar resterande delen av linjeflödet genom att lastbilen kan bli “full” vid ett visst stopp 
vilket i sin tur gör att den inte kan få med sig mer material när den anländer till nästa hus. Om 
det inte finns någon möjlighet att arrangera om materialet på bilen (p.g.a. att det från början är 
placerat i den ordning det ska lastas av vid respektive hus, vilket helst inte ska frångås, se 
förklaring i kap. 4.1.5) innebär detta helt enkelt att allt material inte kan transporteras dit det 
ska. Det finns då några alternativ: akutbeställning alternativt beställningstrafik, eller skicka 
med materialet med nästa tur om detta går hand i hand med produktionen.  
 
En annan begränsning som är värd att tas i beaktande är det faktum att det bakre släpet blir 
fullastat betydligt snabbare än det främre (se tabell 5 i kap. 5.2). Detta beror dels på de två 
släpens olika konstruktion, och dels på hur Servistik har valt att lasta materialet på linjeflödet. 
Denna begränsning skulle på ett enkelt sätt kunna lösas genom att, när det bakre släpet blir 
fullt, flytta material över till det främre släpet. Detta kan ses som en temporär lösning som 
skulle kunna implementeras vid första brytpunkten som, vilket kan ses i tabell 5, ligger vid en 
100 %-ig ökning i materialmängden. Det främre släpet är då endast fyllt till ca 35 %. Dock 
har vissa övriga förvaringslådor och pallar bortsetts från i beräkningarna vilket innebär att 
denna procentsats kan vara något högre. Även om denna lösning är något som skulle kunna 
fungera är detta inte något som studenterna rekommenderar då det kräver omlastning och 
planering i vad som ska flyttas över. Det innebär även att berörda parter runt omkring 
linjeflödet (t.ex. chaufförer och truckförare) behöver vara medvetna om att material till vissa 
hus även kan vara lastade på det andra släpet.   
 
En begränsning som ev. kan uppstå om linjeflödets turer kräver fler lastbilar än det antal som 
föreslagits i lösningen med uppdelad rutt är att framkomligheten på området skulle bli relativt 
begränsad. Detta beror på att lastbilarna tar upp mycket plats i och med de två släpen, vilket i 
kombination med de smala vägarna och ytorna innebär en risk för platsbrist. Det går därmed 
inte att lösa problemet med lastbilarnas överskridna kapacitet genom att enbart använda fler 
och fler lastbilar vid varje ny brytpunkt. Det går även att argumentera för att detta är något 
som inte kommer att bli nödvändigt, eftersom ett antagande har gjorts kring antalet plan som 
senare kommer att tillverkas samtidigt inom Saabs produktion (se näst sista stycket i kap. 5.2). 
Detta antagande innebär att det, troligtvis, endast kommer att finnas ett visst antal plan 
parallellt i produktion (alltså endast en del av det totala antalet plan som Saab planerar att 
tillverka). Detta antagande skulle då innebära en begränsad transporterad materialmängd åt 
gången som inte kräver alltför många lastbilar. 
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6.1.2 Flaskhals i godsmottagningen 

Även godsmottagningen anses vara en flaskhals enligt Jonsson och Mattssons (2005) 
definition då mottagandet av gods från externa transportörer förhindrar arbetet med 
linjeflödets släp. Personalen i godsmottagningen kan därmed inte utnyttja sin fulla 
arbetskapacitet genom att fokusera på en uppgift i taget. 
 
Godsmottagningen har i dagsläget stundtals problem med att hålla tiderna, specifikt för 
avgång av linjeflödet på eftermiddagen, och orsakar då förseningar som påverkar hus senare 
på linjeflödet (se kap. 4.1.8). Detta är något som orsakar problem och kommer med stor 
säkerhet att förvärras i framtiden när mer material och tillbehör både ska transporteras på 
flödet, och dessutom kommer att anlända utifrån. Denna flaskhals uppstår till stor del på 
grund av att lastning av släpet pågår samtidigt som många av de externa transportörerna 
ankommer till godsmottagningen för att lämna inköpt material. Personalen vill helst att de 
externa transportörerna ska kunna åka därifrån så snabbt som möjligt då de framförallt tar upp 
plats på den relativt lilla ytan som finns. Detta leder till att personalen i godsmottagningen 
väljer att avbryta den pågående lastningen av släpet för att istället lossa material från de 
externa transportörernas fordon. I och med att godsmottagningen endast har tillgång till en 
truck större delen av tiden, innebär detta alltså att linjeflödets släp står orört under tiden och 
inget material lastas på. Tiden går alltså åt till att lossa externa fordon och ta in materialet i 
godsmottagningen, vilket leder till att tiden för lastning av släpet förskjuts. Denna 
förskjutning kan ibland bli lång om flera externa transportörer anländer samtidigt eller inom 
en relativt kort tidsperiod. Detta kan resultera i att personalen inte hinner blir klara med 
lastning av släpet inom den tänkta tidsramen (d.v.s. fram till kl. 12). Därmed måste de lägga 
tid även efter lunch för att bli klara med lastningen, vilket då kan innebära att de blir 
försenade och släpet kan inte lämna godsmottagningen runt kl. 13 som det borde. När 
lastningen drar ut på tiden redan i början av turen innebär detta att tidsmarginalen som finns 
senare på turen (se kap. 4.1.3) minskar, och det finns då mindre tid för oförutsedda händelser 
längs turen.  
 
Arbetet som sker inne i godsmottagningen är inget som har uppfattats vara problematiskt eller 
något som påverkar förseningar. Dock kan packning av gullådor ta tid om det är mycket 
material som ska skickas och det kräver ompackning för att få plats med allt (se kap. 4.1.8). 
Även om denna packning tar längre tid än vanligt är det inget som påverkar lastningen av 
lastbilen eftersom det tar ännu längre tid för dem om de har mycket att göra med de externa 
transportörerna. Det finns inte heller några utmärkande problem med själva rutten som 
behöver belysas eller utredas vilket gör att den främsta flaskhalsen som finns i dagsläget 
orsakas just av det faktum att godsmottagningen behöver hantera flera lastbilar samtidigt. 
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6.2 Lösningar för flaskhalsar 

I detta kapitel beskrivs de lösningsförslag som arbetats fram under examensarbetets gång. 
Lösningsförslagen gäller dels för linjeflödet och dels för godsmottagningen.  
 

6.2.1 Lösning för linjeflödets flaskhals 

För att lösa problemet med att lastbilen troligtvis inte kommer att kunna transportera allt 
material i framtiden har en lösning arbetats fram som innebär att dagens rutt (se kap. 4.1.3) 
delas upp i två rutter som vardera försörjs av en lastbil. Detta skulle innebära att två lastbilar 
med två släp vardera trafikerar området samtidigt. Förslaget är att hus A, B, D, H och J bildar 
en rutt (senare kallad rutt 1) och hus A, B, E, F/G, I och J bildar en annan rutt (senare kallad 
rutt 2). Hus H inkluderas som ett nytt stopp på rutt 1 då det kommer att börja användas i 
framtiden. Anledningen till denna uppdelning är delvis p.g.a. att det främre släpet endast 
hanteras vid hus D och hus J, och inte inhyser material till resterande hus på linjeflödet. 
Dessutom kan tillbehören från hus H inkluderas på denna rutt där finns mer plats och inte tar 
upp plats i lastbilen på rutt 2. Dessa tillbehör separeras då från de övriga materialet. Rutt 2 är 
mycket lik den nuvarande rutten och har behållits, med undantag för att hus D inte längre 
besöks på denna tur. Mycket av materialet som transporteras på linjeflödet idag förflyttas 
mellan husen E, F/G, I och J (och även hus B till viss del), vilket innebär att det blir bättre att 
låta dessa hus tillhöra samma rutt även framöver. Detta innebär att det blir en naturlig 
uppdelning av rutterna. Husen E, F/G och I kommer inte att påverkas av att materialet som 
transporterats i det främre släpet inte längre transporteras på samma rutt som materialet till 
dessa hus. De båda rutterna har samma start- och slutdestination då mycket material skickas 
till och från hus A, hus B och hus J vilket innebär att samtliga tre hus måste vara inkluderade i 
varje rutt. Då släpen lämnas vid de sista husen på varje vända (d.v.s. hus A, B och J) behöver 
detta tas i beaktning då fler släp behöver få plats vid husen när de lämnas. 
 
Om förslaget med en delad rutt skulle införas krävs det att det finns förbestämda platser för 
upphämtning samt lämning av släpen. Förslaget är att den lastbil som försörjer rutt 2 (hus A, 
B, E, F/G, I och J) hämtar det främre släpet vid hus A, och det bakre släpet vid hus 
B/godsmottagningen - d.v.s. så som det fungerar i dagsläget. Lastbilen som försörjer rutt 1 
(hus A, B, D, H och J) hämtar upp det främre släpet vid hus B/godsmottagningen, dock på 
andra sidan av huset vid den mindre lastkajen (se kap. 4.1.8). Det bakre släpet hämtas upp vid 
hus H. Detta förutsätter dock att den tomma yta som finns intill hus H idag inte bebyggs eller 
används i något syfte som gör att framkomligheten minskar. Denna yta möjliggör för 
lastbilens bakre släp att ställas vid hus H utan att ta upp plats på vägen för övriga trafikanter.   
      
Vid hus J innebär detta i praktiken att två ekipage (ett ekipage innehåller två släp) står 
placerade utanför huset hela tiden. När en lastbil sedan kommer för att byta släp kommer det 
därmed att stå tre ekipage vid huset under en kortare stund, vilket är maximalt antal ekipage 
som får plats. För att enklast se till att det inte är fler än tre ekipage samtidigt bör de båda 
turerna organiseras så att de inte anländer till hus J samtidigt. Ett förslag är att undersöka 
möjligheterna att turerna startar inom ett 20 minuters intervall, t.ex. att den ena rutten startar 
20 minuter innan den andra för att minska risken att lastbilarna anländer till något hus 
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samtidigt. Dessutom finns det en relativt stor risk att en gemensam starttid för de båda 
lastbilarna skulle bli problematiskt sett till godsmottagningens förutsättningar. Om 
godsmottagningen fortfarande endast skulle ha tillgång till en truck, d.v.s. så som det ser ut i 
dagsläget, skulle lastningen av släpen troligtvis bli lidande. Detta eftersom 
godsmottagningens personal ska kunna lasta släpen med samtliga lådor och pallar under en 
viss begränsad tid, och de skulle då alltså ha två släp att hantera istället för ett. Skulle det vara 
mycket material som ska transporteras ut till de olika husen (antingen på bägge lastbilarna 
eller endast en av dem) är det rimligt att anta att detta, i kombination med innehavet av enbart 
en truck, skulle innebära fortsatta förseningar. Detta t.ex. om det tar längre tid än tänkt att 
lasta ett av släpen än beräknat.  
 
Linjeflödets nuvarande starttider (kl. 07.20 på förmiddagen och kl. 13.00 på eftermiddagen) 
skulle kunna fortsätta vara starttider för en av turerna medan den andra då kan påbörjas ca kl. 
7.40 på förmiddagen och ca kl. 13.20 på eftermiddagen. Då det är svårt att avgöra vilken av 
rutterna som bör starta först p.g.a. att de troligtvis lär ta olika lång tid att förse de olika husen 
med material för att sedan anlända vid hus J. D.v.s. att om rutt 2 startar först finns det risk för 
att rutt 1 hinner ikapp då den har färre hus att distribuera material till. Av denna anledning bör 
Servistik prova sig fram genom att låta vardera rutt starta först och sedan utvärdera vilken 
ordning som blir mest lämplig att använda sig av.   
 
Lösningen med den uppdelade rutten bör införas i samband med att den första brytpunkten i 
nås, d.v.s. vid en 100 %-ig ökning i materialmängd (se tabell 5 i kap. 5.2). Detta p.g.a. att det 
bakre släpets lastkapacitet då kommer att överskridas och det kommer då skapas ett behov av 
att införskaffa ytterligare en lastbil. Detta lösningsförslag är tänkt att fungera fram till en viss 
gräns (300 % ökning i materialmängd), vid vilken även denna lösning inte längre kommer att 
vara tillräcklig. När de bakre släpen på de båda lastbilarna har nått sin respektive 
kapacitetsgräns krävs ytterligare någon typ av lösning för att hantera ytterligare ökningar i 
materialmängd och därmed också det ökade transportbehovet på linjeflödet. Som tidigare 
nämnts anses inte ytterligare en lastbil i omlopp på Saabs område vara det bästa möjliga valet 
(se kap. 6.1.1). Istället anses det att den bästa lösningen vore att införa ytterligare ett skift, 
närmare bestämt ett kvällsskift, d.v.s. att linjeflödet trafikeras tre gånger per dag: på 
förmiddagen, eftermiddagen samt tidig kväll. Även kvällsskiftet skulle då trafikeras enligt 
principen om de två mindre rutter som presenterats tidigare i rapporten. Då materialmängden 
kommer att ha ökat markant (d.v.s. när materialmängden nått en ökning om 300 %) från 
dagens läge när denna implementering anses vara nödvändig anses det att detta skulle fungera 
bra. Alternativet vore att vid kvällsskiftet till en början endast använda en rutt, då i princip 
den rutt som trafikerar linjeflödet idag. Dock skulle det innebära att hus H fortfarande ska 
besökas, och originalrutten måste då omarbetas ytterligare en gång för att på ett smidigt och 
välfungerande sätt inkludera hus H. Därmed ansågs det bästa alternativet vara att fortsätta 
använda den delade rutten vid kvällsskift, då det annars riskerar att bli ett alltför rörigt 
upplägg för personalen att hålla reda på.    
 
De hus och vägval som inte är inkluderade i de nya rutterna har markerats med ljusgrått i de 
två nedanstående flödeskartorna för att tydliggöra hur rutten är tänkt att se ut och vilka hus 



 
 
 
 

56 
 

som ska ingå. Viktiga detaljer har även prickats ut i kartan med siffror som beskrivs senare i 
texten. Den enda skillnaden mellan de nya flödeskartorna och den gamla (förutom det faktum 
att rutten har delats upp) är att hus H tillkommit. De övriga numrerade kommentarerna kring 
kartan gäller fortfarande i de nya scenarierna. I figur 12 ses flödeskartan för rutt 1 i den 
uppdelade rutten, och i figur 13 ses rutt 2.  
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Figur 12: Ny uppdelad rutt, rutt 1 
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Rutt 1 (hus A-B-D-H-J) 
1. Det främre släpet i det här scenariot står inte placerat vid hus A, utan istället vid hus B. 

Men de två husen är närliggande varandra och material kan därför köras mellan dem 
med truck. Detta gör att rutten inkluderar hus A, även om lastbilen inte kör till huset, 
p.g.a. att material fortfarande färdas på rutten från detta hus.  

2. Hus H är inkluderat i denna rutt då tillbehör kommer att skickas från detta hus till hus 
J. Tanken är att släpet ska hämtas upp där på väg mot hus J och lämnas där på vändan 
tillbaka från på väg mot hus D, detta p.g.a. att tillbehören inte behöver skickas vidare 
och därmed behöver inte släpet tas med på resterande del av tillbakavändan av rutten. 
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 Figur 13: Ny uppdelad rutt, rutt 2 
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Rutt 2 (hus A-B-E-F/G-I-J) 
1. Hus H ligger i närheten av hus F/G vilket gör att de tillbehör som ska till detta hus ej 

behöver transporteras på linjeflödet utan kan köras direkt med truck. Detta gör att hus 
H inte behöver vara inkluderat i denna rutt.  

 
 

6.2.2 Lösningar för godsmottagningens flaskhals 

Då personalen i godsmottagningen idag kan bli försenade med lastningen av släpet på grund 
av de många externa transportörer som prioriteras anses detta vara nödvändigt att hantera på 
något sätt.  
 

6.2.2.1 Slot-tider 

Det lösningsförslag som har tagits fram innebär ett införande av s.k. “slot-tider” som inte 
överlappar med de tidsintervall då släpet ska lossas och lastas under förmiddagen. Detta 
lösningsförslag har tagits fram med linjeflödets nuvarande upplägg i åtanke, och den 
uppdelade rutten har alltså inte tagits i beaktande. Som tidigare nämnts i kap 4.1.8, kommer 
många av de externa transportörerna samtidigt som godsmottagningens personal (framförallt 
truckföraren) ska hantera släpet. Ett förslag för att separera dess två aktiviteter är införa slot-
tider då de externa transportörerna får anlända till godsmottagningen. Slot-tiderna innebär 
alltså att de externa transportörerna ges ett visst tidsintervall där de har tillåtelse att leverera 
de varor som beställts, istället för att de, som i dagsläget, kan anlända närsomhelst under 
arbetsdagen. Förslaget som tagits fram innebär att godsmottagningens slot-tider t.ex. skulle 
kunna införas mellan kl. 8.00 - 10.00 på förmiddagen och kl. 13.00 - 15.00 på eftermiddagen. 
Dessa tider ger därmed personalen möjlighet att, mer ostört än tidigare, kunna arbeta med 
packning av lådor och pallar samt lastning av släpet. Mellan kl. 8.00 och 10.00 finns inte 
släpet på plats, utan trafikerar då linjeflödet, och personalen kan därmed ta hand om de 
externa transportörernas leveranser utan att riskera att försena starten av linjeflödets 
eftermiddagstur.  
 
Om slot-tider skulle införas kan en dag se ut på följande sätt: Från kl. 07.00 till 07.20 gör 
personalen iordning gullådor och ser till att lasta på samtliga lådor och pallar på släpet, så att 
det kan hämtas upp av chauffören kl. 07.20, för att sedan påbörja förmiddagsturen. Från 
denna tidpunkt fram till ca kl. 10.30 - 11.00 (beroende på när släpet lämnas av efter vändan 
tillbaka från hus J) arbetar godsmottagningens personal med andra uppgifter. Om slot-tiderna 
för externa transportörer skulle implementeras skulle de första därmed ha tillstånd att anlända 
till godsmottagningen från kl. 08.00, och fram till kl. 10.00. Under dessa två timmar kan några 
ur personalstyrkan arbeta med att lossa de externa transportörernas fordon. Den enda truck 
som i dagsläget finns tillgänglig i godsmottagningen kan därmed användas utan att släpet från 
linjeflödet blir lidande. Även på eftermiddagen finns, i förslaget, ett tidsintervall för de 
externa transportörerna att anlända mellan; närmare bestämt mellan kl. 13.00 och 15.00. 
Linjeflödets eftermiddagstur ska, som tidigare nämnts, starta runt kl. 12.45 - 12.50 och kunna 
hämta upp släpet vid godsmottagningen runt kl. 13.00, för att sedan påbörja turen. Efter att 
släpet hämtats upp har godsmottagningens personal återigen en lucka på ca 2 timmar när 
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linjeflödet trafikeras, innan släpet återlämnas runt kl. 15.00. Under denna tid kan de externa 
transportörernas fordon tas om hand. Anledningen till att två slot-tider per dag är föreslaget är 
p.g.a. att vissa av de externa transportörerna ankommer på förmiddagen, medan andra 
anländer först på eftermiddagen. Att endast införa en slot-tid på t.ex. förmiddagen anses 
därmed bli en alltför snäv tidsram. Enbart två timmar per dag kommer troligen inte heller 
räcka till för att kunna ta hand om samtliga externa transportörer. Det finns dessutom en stor 
risk för att köer skulle bildas in till godsmottagningen - något som inte skulle fungera då 
vägar etc. på Saabs område inte är särskilt rymliga, vilket hindrar framkomligheten. Det finns 
även risk för skymd sikt från vissa håll.           
 
Införandet av slot-tider innebär även att det till viss del kommer att finnas mer plats för de 
externa transportörernas fordon vid lastkajen, som återfinns precis utanför godsmottagningens 
dörrar. Idag får dessa fordon samsas om ytan med släpet, och det blir snabbt trångt. Om släpet 
används på linjeflödet när de externa transportörerna ankommer finns det mer plats att 
utnyttja för dem. Ett antagande har gjorts om att fler än tre lastbilar kommer troligen dels 
knappt få plats på det relativt lilla området utanför godsmottagningen, och dels kan det 
komma att bli problematiskt om fordonen ska kunna svänga runt när transportören ska lämna 
godsmottagningen. Det är dock inte en omöjlighet att tre lastbilar får plats utanför 
godsmottagningen samtidigt, och fortfarande kan ta sig ut från godsmottagningen när deras 
fordon lossats färdigt. Problemet med den eventuella platsbristen som kan uppstå om fler än 
tre externa transportörer anländer samtidigt skulle kunna lösas genom att en truckförare tar 
hand om lossning av de externa transportörernas fordon medan en eller två övriga 
medarbetare arbeta inne i hus B med att registrera och hantera det inkommande godset. Denna 
arbetsfördelning innebär då att de externa transportörerna snabbare kan lämna området och ge 
plats åt andra fordon. Dessa resurser och fördelningen av dem är vad som beräknas vara 
nödvändigt och tillräckligt för att kunna hantera lösningen med slot-tider på ett fungerande 
sätt. Se vidare resonemang kring investeringar av ytterligare truckar i kap. 7.3. 
 
 

6.2.2.2 Om slot-tider ej införs  

Om förslaget om slot-tider för externa transportörer inte skulle gå att implementera av olika 
skäl är nästa lösningsförslag att åtminstone införskaffa ytterligare en truck till 
godsmottagningen - om de ska kunna hantera problemet med förseningen från 
godsmottagningen. Som tidigare konstaterat verkar förseningen ofta bero på att många av de 
externa transportörerna i stor utsträckning ankommer under samma tidsintervall som packning 
av gullådor samt lastning av släpet pågår, och att de externa fordonen prioriteras (se kap. 
4.1.8). Om en extra truck skulle införskaffas skulle en truck kunna användas enbart till släpet 
från linjeflödet, medan den andra skulle kunna användas till att hantera lossningen av de 
externa transportörernas fordon. Detta skulle därmed innebära att arbetet med att kombinera 
lastning av släpet och de externa transportörerna skulle, rent hypotetiskt, kunna flyta på 
betydligt bättre än idag. När en extern transportör ankommer kan en annan medarbetare 
fokusera helt på denna. Området kring den ordinarie lastkajen (se kap. 4.1.8) är tillräckligt 
stort för att två truckar utan problem ska kunna användas där samtidigt. Personerna som kör 



 
 
 
 

62 
 

de två truckarna kan behöva vara lite extra försiktiga så att de inte krockar eller liknande, men 
då de tar hänsyn till omgivningen även idag antas inte detta inte bli problematiskt 
överhuvudtaget. I och med tillskottet i form av ytterligare en truck kan släpet från linjeflödet 
hanteras utan avbrott och väntan, och personalen kan utnyttja mer av tiden till att faktiskt 
kunna bli klara med släpet innan kl. 12.00, då lunchrasten börjar. Därmed minskar risken för 
att de måste fortsätta med lastning av släpet även efter lunch, vilket därigenom även minskar 
risken för att linjeflödets eftermiddagstur tvingas starta senare än planerat. Om 
eftermiddagsturen kan påbörjas i tid, innebär detta att det finns tidsutrymme senare på turen 
om oförutsedda händelser skulle ske, utan att lastbilen kommer fram sent till t.ex. hus J (sista 
huset innan vändan tillbaka till godsmottagningen). 
 
En aspekt som är viktig att ta i beaktande och planera för är ett möjligt framtida scenario där 
de båda ovan nämnda lösningsförslagen (d.v.s. slot-tider för externa transportörer samt dela 
upp linjeflödets nuvarande rutt i två rutter) införs. Framförallt är det då viktigt att ta hänsyn 
till tider; närmare bestämt starttiderna för de två turerna i kombination med slot-tiderna då de 
externa transportörerna anländer. Då förslaget innebär att den andra turen ska lämna 
godsmottagningen ca kl. 07.40 (se kap. 6.2.1) finns det en tidsmarginal fram till kl. 08.00 då 
den första slot-tiden påbörjas. De externa transportörerna hinner också lämna 
godsmottagningen vid kl. 10.00, innan de två lastbilarna från linjeflödet avslutar turen. Det 
som skulle kunna innebära problem är starttiderna på eftermiddagen i kombination med den 
föreslagna starttiden för det andra slot-tidsintervallet. I detta fall blir förslaget att slot-tiden 
flyttas från kl. 13.00 till att istället starta kl. 13.30. Detta för att öka möjligheterna att 
linjeflödets båda lastbilar hinner lastas färdigt och lämna godsmottagningen.  
 

6.3 Förändrat resursbehov 

Samtliga av de föreslagna lösningarna kräver förändringar gällande Servistiks resurser, 
framförallt gällande fordon, truckar och personal. I detta kapitel analyseras dessa förändringar 
utifrån respektive lösningsförslag. Frågeställningen nedan har formulerats för att kunna 
besvara vilka dessa förändringar kan komma att bli. 
 

FS3: Hur kommer en taktökning påverka och förändra behovet av fordon samt övriga 
resurser (truckar, personal etc.) i materialförsörjningen hos Servistik? 

 

6.3.1 Resursbehov för en delad rutt 

I och med att linjeflödets nuvarande rutt föreslås att delas upp kommer behovet av både 
fordon och övriga resurser att öka. Först och främst kommer ytterligare en dragbil och fyra 
släp (d.v.s. två trailersläp och två extra tillkopplade släp) att behövas då den uppdelade turen 
kommer att kräva sammanlagt två lastbilar. Detta medför även att fler chaufförer kommer att 
behövas för att trafikera de två nya rutterna. I dagsläget (d.v.s. med två turer per dag) är det 
tänkt att det ska finnas fyra anställda som har de behörigheter som krävs för att köra 
linjeflödets lastbil. Enligt uppskattningar skulle det krävas minst två chaufförer ytterligare för 
att kunna täcka upp det grundläggande behovet, samt för att gardera sig vid t.ex. sjukdom och 



 
 
 
 

63 
 

liknande. En chaufför till behövs som kan köra den andra lastbilen, och för säkerhets skull 
borde det finnas åtminstone en till som back-up. Dessutom finns fortfarande möjlighet att låta 
någon av de tre resterande chaufförerna som är anställda redan idag köra den andra lastbilen 
om nödvändigt.  
 
Hus H, som kommer att läggas till som ett ännu ett hus på rutten kommer att behöva förses 
med minst en truckförare samt en truck för att kunna hantera tillbehören som dels ska lastas 
på linjeflödet och som dels ska köras bort till hus F/G. Även hus J, som kommer att behöva 
hantera två släp samtidigt, kan behöva utöka sin personalstyrka samt antalet truckar för att 
kunna hantera den ökade mängden material som skickas till huset och ska spridas ut till rätt 
avdelningar. I dagsläget är det två truckförare som arbetar med att lossa materialet från 
släpen, fördela ut det till rätt avdelningar inne i huset samt lasta på avgående material. Detta 
innebär att om ytterligare släp skulle tillkomma anses det vara nödvändigt att utöka 
personalstyrkan med minst två truckförare för att klara av den ökade materialmängden. 
 
Denna lösning bör implementeras innan en 100 %-ig ökning av materialet har skett för att 
undvika att material inte får plats på lastbilen. En 100 %-ig ökning av materialet innebär att 
lastbilens fyllnadsgrad når 99,9 % (se tabell 5 kap. 5.2), dock är inte alla typer av lådor och 
pallar medräknade i detta värde vilket innebär att fyllnadsgraden i verkligheten troligtvis har 
överstigit 100 % vid denna brytpunkt. Det är svårt att säga exakt var brytpunkten ligger då det 
inte sker någon förändring i materialmängden mellan 40 % upp till 99 % (se tabell 5 kap. 5.2) 
p.g.a. att det extra materialet fortfarande får plats i gullådorna samt att antalet EU-pallar och 
XTR-lådor förändras först när ökningen når 100 %. Om lösningen med en uppdelad tur skulle 
införas innan ökningen i materialmängd når över 100 % har det beräknats att denna kommer 
att vara tillräcklig fram till och med dess att ökningen når ca 300 %.  
 
Den föreslagna lösningen om kvällsskift skulle innebära en större ökning av vissa resurser, 
specifikt personalstyrkan, jämfört med tidigare lösningsförslag. I princip alla tjänster rörande 
linjeflödet (t.ex. chaufförer, truckförare, personal i godsmottagningen etc.) behöver finnas på 
ett kvällsskift. Dock är det rimligt att anta att de inte behövs i samma utsträckning som under 
dagsturerna till en början då det inte skickas lika mycket material. Detta kan dock ändras när 
materialmängden ökar och mer personal då krävs för att klara av spridningen i husen. De 
resurser som definitivt kommer att krävas är tre alternativt fyra chaufförer (två som kör 
lastbilarna samt en eller två i reserv) samt minst en truckförare per hus (vilket innebär 
åtminstone 7 stycken). Godsmottagningens personalstyrka under ett kvällsskift behöver inte 
nödvändigtvis kräva samma antal anställda som under dagen (d.v.s. från kl. 07.00 - 16.00). 
Dock ansågs det vara mycket svårt att uppskatta ett korrekt och trovärdigt värde på antalet då 
mer ingående kunskaper kring personalen krävs för detta. De resurser som troligtvis inte 
behöver utökas till en början i och med införandet av ett kvällsskift är truckar och lastbilar till 
linjeflödet. Dessa resurser finns redan tillgängliga från de investeringar som gjorts tidigare 
(d.v.s. vid införandet av den uppdelade rutten); ytterligare lastbilar behövs inte då en av de två 
som används under dagsturerna kan användas även här. Även truckarna som finns tillgängliga 
borde utan problem räcka till för att täcka behovet under kvällspasset. 
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6.3.2 Resursbehov för godsmottagningen 

Idag har godsmottagningen tillgång till en truck (se kap. 4.1.8), även om trucken från hus A 
ibland kan bistå godsmottagningen vid t.ex. lastning av släpet. Om slot-tider skulle införas 
skulle en truck rent hypotetiskt kunna vara tillräcklig för att hantera släpet från linjeflödet, 
åtminstone till en början. Det skulle även vara möjligt att ta hand om de externa 
transportörernas fordon när lastbilen hämtat upp släpet och påbörjat turen som ska trafikeras. 
Dock skulle det ändå finnas fördelar med att införskaffa ytterligare en truck till 
godsmottagningen. Om förslagen om slot-tiderna och nya uppdelade rutten båda införs skulle 
ytterligare en truck i godsmottagningen förmodligen vara välbehövd. Om två släp skulle vara 
på plats på godsmottagningen samtidigt (d.v.s. det bakre släpet till rutt 2, och det främre släpet 
som ska gå på rutt 1) skulle personalen kunna behöva en truck till vardera släp. Skulle de 
endast ha tillgång till en truck får det andra släpet stå orört, och onödig tid skulle bl.a. gå åt till 
att vänta på att trucken skulle bli tillgänglig. Därmed skulle samma problem som finns i 
dagsläget kunna uppstå där släpet underprioriteras till förmån för de externa transportörerna. 
Dessutom tillkommer en ökad mängd material framöver vilket innebär att lastningen av de två 
släpen kommer att ta längre tid än vad det gör i dagsläget, vilket försvåras om endast en truck 
finns att tillgå. 
 
En extra truck kan även bli nödvändig om flera externa transportörer ankommer till 
godsmottagningen under slot-tiderna samtidigt. Om endast en truck finns tillgänglig innebär 
det att truckföraren endast kan lossa material från ett externt fordon åt gången, och resterande 
fordon måste vänta på att truckföraren bli färdig med ett fordon så att denna externa 
leverantör kan lämna godsmottagningen. Om det skulle finnas två truckar att tillgå kan 
personalen därmed hantera två externa fordon samtidigt, vilket därmed skulle betyda att de 
snabbare kan hantera fordonen, och de kan lämna området utan att behöva vänta lika länge på 
att lossningen ska bli färdig.  
 

6.4 Övriga åtgärdsförslag 
Frågeställningen nedan innefattar åtgärdsförslag som inte är direkt kopplade till flaskhalsar 
och begränsningar som existerar idag, alternativt kan uppstå i framtiden. Den handlar snarare 
om övriga aspekter och problem som har upptäckts kring linjeflödet, t.ex. märkning av gods. 
Dessa orsakar egentligen inga anmärkningsvärda bekymmer i dagsläget, men skulle ändå 
kunna hanteras på bättre sätt för att få linjeflödet att fungera ännu bättre.  
 

FS4: Vilka övriga åtgärdsförslag kan Servistik överväga för att utveckla linjeflödet i 
framtiden? 

 
Märkningen av godset som transporteras på linjeflödet i dagsläget är ibland undermålig (se 
kap. 4.1.7). Adresslapparna är dåligt ifyllda och dåligt placerade vilket resulterar i att 
truckförarna får lägga ner mer tid än vad som ska behövas för att ta reda på var godset ska 
skickas. Då ansvaret ligger på avsändaren att märka upp godset ordentligt bör striktare 
riktlinjer sättas upp för detta. Företagen bör informera sina medarbetare om att konsekvenser 
kommer att fås om märkningen av godset inte håller rätt standard. Sådana konsekvenser 



 
 
 
 

65 
 

skulle kunna vara att Servistik ska vägra att ta med gods på linjeflödet som inte är ordentligt 
märkt. Detta skulle då tvinga avsändaren att märka upp det ordentligt så att det tas med i 
transporten. Detta är även något som gäller gullådorna. Dessa skickas ofta mellan två hus och 
har därför två lappar med vardera husnamn på. Dock kan även märkningen här vara dålig och 
gullådorna bör därmed också vägras att tas med om husnamn saknas på dessa.  
 

6.5 Framtida frågeställning 

Frågeställningen nedan har inkluderats för att visa på att det finns ytterligare aspekter att 
fundera kring och fokusera på både Saab och Servistik kring en taktökning. Dock ansågs detta 
examensarbetes tidsram vara alltför snäv för att mer ingående kunna ge svar och 
lösningsförslag kring dessa.    

“Vad behöver undersökas ytterligare för att på ett fungerande sätt kunna hantera en 
kommande taktökning?” 
 
För att Saab och Servistik ska kunna hantera den kommande taktökningen på ett fungerande 
sätt bör de veta vad och hur mycket material som transporteras på flödet, och mer specifikt 
vad material transporteras i alternativt på. Detta innebär att de måste undersöka detta mer 
noggrant för att kunna planera upp framtida transporter och kunna se när släpen kommer att 
bli fyllda, och därmed kunna planera för när kapaciteten behöver ökas på linjeflödet. I och 
med att det är lådor och pallar som avgör fyllnadsgraden snarare än antalet artiklar så blir ett 
system där detta registreras ett nödvändigt och önskvärt verktyg. Då det inom detta 
examensarbete har utförts beräkningar för att avgöra hur fyllnadsgraden påverkas av olika 
procentuella ökningar i materialmängd, visar detta på att det klart är möjligt att få fram 
ungefärliga uppskattningar. Dock ska det finnas en medvetenhet kring det faktum att dessa 
värden inte är statistiskt säkerställda samt att det finns risker för felmarginaler och stora 
variationer i transporterat material över tidsperioder som kan påverka resultatet.  
 
Ett system som är uppbyggt på fullständig och icke-exkluderande data, statistik och 
information skulle därmed ge ett mer statistiskt säkerställt underlag. Genom att registrera vad 
materialet och tillbehören är samt skickas i alternativt på, kan en databas med historik skapas. 
Ihop med produktionsplaneringar för hur mycket som ska produceras av olika artiklar, kan 
prognoser tas fram över hur mycket material som ska transporteras på linjeflödet. Som Klenk, 
Galka och Günthner (2015) påpekar är det svårt att prognostisera efterfrågan hos respektive 
kund (se kap. 3.4), vilket i detta fall innebär husen på linjeflödet. Detta innebär i sin tur att det 
blir svårt att planera transporterna och avgöra fyllnadsgraden. Dock kan det hjälpa att samla in 
data om godset på linjeflödet för att kunna hitta eventuella mönster i distributionen och 
planera därefter. Dessa prognoser skulle kunna hjälpa Servistik att besluta om t.ex. när rutten 
ska delas upp p.g.a. att lastbilen blir full. Detta är dock något som kommer att kräva mycket 
arbete och tid. Beräkningarna som har genomförts i arbetet kan dock användas som någon 
form av riktlinje för att se hur fyllnadsgraden i lastbilens släp skulle kunna påverkas av en 
taktökning i produktionen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att detta endast är en riktlinje för 
hur arbetet kan genomföras och den data som presenteras är inte statistiskt säkerställd.    
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7 DISKUSSION 
I detta kapitel följer en diskussion kring de lösningsförslag som presenterats i kapitel 6.   
 

7.1 Diskussion kring lösningar med två rutter samt kvällsskift 

Att dela upp den nuvarande rutten i två nya rutter löser problemet, fram tills en viss gräns (se 
brytpunkt 2 i tabell 5, kap. 5.2), med att lastbilens kapacitet troligtvis kommer att överskridas 
och därmed inte kunna transportera allt material som behövs vid olika nivåer. När brytpunkt 2 
nås (vid en ökning i materialmängd på 300 %) kommer de två lastbilarna som trafikerar 
linjeflödet inte längre räcka till, vilket innebär ett behov av ytterligare åtgärder. Detta problem 
skulle kunna lösas med att införa ett kvällsskift (se kap. 6.2.1). Då det redan i dagsläget finns 
tillfällen då materialet på lastbilen inte får plats visar det på att linjeflödet inte kommer att 
kunna hantera den ökade mängden material med det fordon som nu används.  
 
Den föreslagna lösningen innebär ett försök att lösa problemet på ett sådant sätt att det blir 
enklare att hantera transporterna när de involverar två lastbilar (se kap. 6.2.1). En spontan 
första tanke kring hur ökningen i materialmängd och transporterna skulle kunna hanteras 
skulle kunna vara att låta ytterligare en lastbil köra bakom den “ordinarie lastbilen”. När 
materialet inte får plats i den första lastbilen kan det då lastas på den tillkommande lastbilen. 
Detta ansågs dock inte vara en rimlig eller hållbar lösning. Detta grundas bl.a. i att variationen 
i materialmängd är mycket ojämn, vilket skulle kunna innebära att den andra lastbilen kör tom 
vissa turer - vilket är väldigt onödigt. Dessutom är platsbristen på Saabs område en 
bidragande orsak till varför förslaget med två lastbilar körandes på rad inte ansågs vara 
särskilt hållbart. Genom att dela upp turen kan problemet med platsbrist förhoppningsvis lösas 
då de två lastbilarna inte kommer att betjäna samma hus, förutom de första och det sista 
husen/huset där det finns tillräckligt mycket utrymme för de båda bilarna. Även risken att 
lastbilen kan köras tom kan minskas då material nästan alltid skickas till alla hus.  
 
Som tidigare nämnt finns det en truckförare (TF1) som har sju hus som ingår i hans 
ansvarsområde, varav 3 av dessa är inkluderade på dagens rutt (se kap. 4.1.4). Om linjeflödets 
rutt delas upp i två mindre rutter kommer detta innebära att ett av husen återfinns på rutt 1 och 
två av husen ingår i rutt 2. Det finns en risk för att de två lastbilarna som i så fall ska användas 
på respektive delrutt kan ankomma till huset på rutt 1 samt ett av husen på rutt 2 samtidigt. 
Detta blir problematiskt för TF1 som då ska hantera lastning och lossning av två separata släp 
samtidigt, vid två olika hus. Detta inte otänkbara scenario skulle kräva att TF1:s 
ansvarsområde delas upp, och att en annan truckförare tar över något eller några av “hans” 
stopp (d.v.s. truckstationer). Vårt förslag är att hus D tas bort från hans ansvarsområde, 
eftersom att det är det enda hus som skulle återfinnas på rutt 1. Det finns fler anställda som 
har behörighet för att hantera en truck som arbetar i hus D redan idag. Därmed skulle 
(hypotetiskt sett) någon ur personalen som arbetar i hus D idag kunna ta över TF1:s arbete 
med lossning och lastning av lastbilssläpet, utan att någon nyanställning borde behövas. 
Resterande två hus återfinns på rutt 2, och de övriga husen han har hand om ligger dessutom i 
närheten av dessa två. Den tidsåtgång som krävs vid hus D som TF1 då inte längre lägger ner, 
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kommer istället troligen att läggas på att hantera den ökade materialmängden till samt ev. en 
inre spridning i de övriga husen. 
 
Lösningen med införandet av ett kvällsskift skulle troligen passa bäst om Saab också 
implementerar ett senare skift som matchar kvällsskiftet hos Servistik. Detta beror på ett 
flertal aspekter: Servistik måste dels ha tillgång till tillverkat material etc. som faktiskt ska 
transporteras ut till andra hus, samt att Servistik också vill ta betalt från Saab för detta extra 
skift. Om Servistik skulle införa ett kvällsskift förutsätter detta att Saabs produktion har 
tillverkat artiklar som ska hanteras vidare i ett annat hus, då det annars egentligen inte finns 
något underlag för utökade transporttider från Servistiks sida. Det är därför nödvändigt med 
någon typ av dialog mellan Saab och Servistik kring hur Saab planerar att hantera 
taktökningen från deras perspektiv. Det är viktigt att de båda företagen utvecklas på ett 
liknande sätt gällande taktökningen, så att materialförsörjningen och produktionen är 
sammankopplade och följer samma mönster.  
 
Dessutom betalas Servistik av Saab för det arbete de utför åt dem. Om Servistik inför ett helt 
nytt skift som kräver olika typer av resurser, som i sin tur är kostnadsdrivande, vill de 
naturligtvis tjäna på detta. Det är inte orimligt att argumentera för att Servistik då vill att 
priserna för Saab ska öka, för att de ska kunna täcka de tillkommande kostnaderna. Dock 
kräver detta att Saab är villiga att betala mer, och de vill då uppleva förbättringar för egen del 
genom att kvällsskiftet införs. Därmed skulle det gå att argumentera för att ett ytterligare skift 
även för Saab är relevant, i och med att Saab rent principiellt annars skulle betala för en tjänst 
som utförs under en tidsperiod som produktionen inte är igång. Å andra sidan skulle 
argumentet kunna vinklas till att de extra kostnader som Saab skulle kunna stå inför kan ses 
som acceptabla. Detta i och med att förseningar skulle kunna undvikas om material finns 
tillgängligt redan vid arbetspassets start (d.v.s. på morgonen). Det skulle då vara möjligt att 
den extra kostnaden för ett kvällsskift skulle kunna ses som en bra investering, om 
produktionen kan undvika förseningar i tillverkningen.          
 

7.2 Införande av slot-tider 

Införandet av slot-tider (se kap. 6.2.2.1) kräver att de externa transportörerna har möjlighet 
(och vilja) att anpassa sina turer efter Servistiks slot-tider. Då dessa aktörer inte har 
inkluderats i examensarbetets avgränsningar är det därmed svårt att säga hur de skulle ställa 
sig till att endast få leverera material under begränsade tider. Troligtvis levererar de externa 
transportörerna till fler kunder och företag på den tur som även besöker Saab, och kan då 
eventuellt vara tvungna att ta hänsyn även till dessa kunders önskemål om leveranstidpunkter. 
 
En annan aspekt som anses relevant att belysa är att det finns en risk att någon eller några av 
de externa transportörerna skulle kunna bli försenade, och därmed missa det tidsintervall som 
slot-tiderna gäller. Det är därför viktigt att ta fram riktlinjer kring hur Servistik ska hantera de 
sent ankommande transportörerna; ska transportörerna släppas in trots att slot-tiden är slut, 
eller ska de tvingas vända om och komma tillbaka under nästa intervall? Denna fråga anses 
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inte kunna besvaras i detta arbete, eftersom det troligtvis finns många aspekter att ta hänsyn 
till vilka också eventuellt kan ge konsekvenser senare. Personalen och andra ansvariga inom 
Servistik har förmodligen en djupare kunskap och förståelse kring vilka leveranser som kan 
anses vara viktigare än andra, och hur sena ankomster i sådana fall borde prioriteras. Då 
avgränsningarna inom detta examensarbete inte innefattar utomstående aktörer kan det bli för 
grova och generella gissningar kring hur de externa transportörerna ska hanteras, som riskerar 
att bli felaktiga och oanvändbara.  
 

7.3 Investeringar 

Att införskaffa ytterligare resurser och anställa mer personal (se kap. 6.3) innebär naturligtvis 
extra kostnader för Servistik. Dock är ökade kostnader något som kommer att bli oundvikligt i 
och med en framtida taktökning, eftersom denna kommer att medföra att mer material ska 
transporteras på linjeflödet och hanteras av personal på olika sätt. Vid ökade kostnader för ett 
företag måste detta vägas upp på något sätt för att investeringen ska anses vara värd att 
genomföra. Dock skulle det snarare vara mer logiskt att belysa att Servistik åtnjuter olika 
nyttor (istället för vinster i konkreta intäkter) genom att investera i sina resurser och personal, 
t.ex. genom att förseningar kan undvikas eller hanteringen av material förenklas. Även Saab 
skulle kunna få fördelar av detta. Saab vill naturligtvis ha material och övriga tillbehör i tid 
för att kunna använda detta i sin produktion samt färdigställa produkterna för att till sist göra 
dem redo för vidare försäljning. Om Servistik i sin tur ska kunna ta betalt från Saab för en 
finansiera de olika investeringarna måste dessa bidra till någon form av nytta även för Saab. 
Detta eftersom Saab med stor sannolikhet inte vill betala högre kostnader till Servistik för 
något som inte direkt gynnar dem eller produktionen.    
 
Den mest påtagliga investeringen vid införandet av en delad rutt på linjeflödet är den extra 
lastbil samt totalt fyra släp som kommer att behövas (se kap. 6.2.1). Denna investering är 
dock helt nödvändig, oavsett om rutten faktiskt delas upp eller inte. Detta eftersom att 
lastbilens kapacitet i det bakre släpet överskrids vid en 100 %-ig ökning i materialmängd (se 
tabell 5 i kap. 5.2), och endast en lastbil kommer då ej att räcka till. Detta beror helt enkelt på 
att lastbilens kapacitet redan idag ibland överskrids, vilket innebär att en ökning i 
materialmängd definitivt skulle kräva ytterligare fordon. Det är svårare att uppskatta hur olika 
resurser i husen på linjeflödet kommer att påverkas av en uppdelad rutt. Dock går det med 
relativt stor säkerhet säga att det i hus B (godsmottagningen) och hus J troligen behövs 
ytterligare resurser. Detta framförallt för att hus B ska kunna hantera två släp samt för att hus 
J ska kunna hantera två hela lastbilar med tillhörande släp. Även inne i de olika husen kan det 
tänkas finnas ett ökande behov av personal och andra resurser, vilket dock är något som inte 
fokuserats på att försöka uppskatta inom detta arbete. Detta då avgränsningarna har exkluderat 
de aktiviteter och det arbete som pågår inne i husen. Den inre spridningen i husen skulle t.ex. 
kunna kräva mer resurser än lastning och lossning av släpen. Sedan är det värt att påpeka att 
t.ex. en 100 %-ig ökning av material inte nödvändigtvis betyder att det behövs en lika stor 
ökning av resurserna sett till personal (d.v.s. 100 %) för att kunna hantera denna. Detta beror 
på flera orsaker, t.ex. arbetsbelastning, hur snabbt ökningen sker, vilka arbetsmoment som 
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krävs m.m. Förhållandet mellan ökningen i material (i detta fall) och ökningen av olika 
resurser är troligtvis inte lika stor, och inte beroende av varandra.  
 
Ökningen i resurstillgångar kan även kopplas till de ökade kapacitetsbehoven och 
brytpunkterna i tabell 5 (se kap. 5.2). Värt att notera är att en 100 %-ig ökning i 
materialmängd egentligen inte innebär att det krävs 100 % extra kapacitet för att hantera 
tillkommande material. Som tidigare nämnts behövs en ytterligare lastbil (eller åtminstone ett 
släp för att hantera det bakre släpets fyllnadsgrad) vid en 100 %-ig ökning av 
materialmängden. Som dock kan ses i tabell 5 (se kap. 5.2) behövs inte ännu ett släp vid en 
200 %-ig ökning.          
 
Om ett kvällsskift skulle införas (se kap. 6.2.1) skulle detta innebära stora investeringar i 
framförallt personal. Att implementera ett kvällsskift skulle, i jämförelse med enbart en 
lösning med en delad rutt, resultera i högre tillkommande kostnader vilket i synnerhet beror 
på att större delen av personalstyrkan som arbetar kring linjeflödet kommer att behövas även 
på ett helt nyinfört kvällspass. Personalen skulle inkludera bl.a. chaufförer, truckförare, ev. 
övriga arbetare i husen som hanterar den inre spridningen samt någon ansvarig som 
personalen kan höra av sig till om något händer. Denna personal skulle även kosta mer än 
dagtidspersonalen p.g.a. t.ex. tillägg för obekväm arbetstid etc.  
 
Lösningsförslaget med slot-tider (se kap. 6.2.2.1) skulle troligen inte innebära särskilt stora 
investeringar. Om slot-tider skulle införas utan att den delade rutten för linjeflödet 
implementeras finns det argument för att godsmottagningens enda nuvarande truck faktiskt 
skulle vara tillräcklig. Detta eftersom lastbilens bakre släp inte längre kräver tillgång till en 
truck för lastning. Med en noggrann planering av tiderna skulle godsmottagningen kunna 
klara sig med en truck. Dock kan det ändå finnas en nytta i att införskaffa ytterligare en truck, 
vilket också har påtalats av personalen under en intervju. Om två truckar skulle finnas 
tillgängliga möjliggör detta för att t.ex. hantera två externa transportörers fordon samtidigt, 
alternativt använda en av truckarna för att hantera gods inne i godsmottagningens 
lagerutrymme.  
 
Om både lösningen med en delad rutt och slot-tider skulle införas skulle behovet av en extra 
truck troligen uppstå. Detta p.g.a. att två släp ska lastas under i princip samma tidpunkt. Om 
endast en truck skulle finnas att tillgå i detta scenario skulle det kunna resultera i att 
lastningen av släpen tar längre tid än planerat och därmed står kvar i godsmottagningen när 
slot-tiden startar Det kan då bli svårt att avväga vad som ska prioriteras; de externa 
transportörerna eller linjeflödets släp.  
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7.4 Märkning 

Även om vi anser att märkningen av godset ibland är undermålig (se kap. 6.4), fungerar det i 
dagsläget på grund av att medarbetarna på Servistik är väl insatta i vilka lådor som ska till 
vilket hus och behöver därmed inte förlita sig blint på adresslapparna. Problemet som kan 
uppstå är om nya medarbetare ska sköta på- och avlastningen och inte vet var lådorna ska 
lastas av. Detta kan då resultera i att materialet inte lastas av där det ska alternativt inte tas 
med på lastbilen från början. Genom att förbättra märkningen av både gullådor och andra 
lådor samt pallar minskar risken att material hamnar vid fel hus alternativt lämnas kvar.  
 

7.5 Diskussion kring nytt datasystem 

Att införa ett datasystem där historik och prognoser över framtida transporter kan ses kan vara 
väldigt gynnsamt för ett företag då de enklare kan planera och styra när de behöver göra 
investeringar i t.ex. nya lastbilar och släp (se kap. 6.5). Dock är detta något som troligtvis 
hade behövts införas redan innan taktökningen påbörjades för att kunna prognostisera när 
kapaciteten i den nuvarande lastbilen inte längre räcker till. Detta system är troligtvis inte 
något som kommer kunna användas vid den taktökning som detta examensarbete är grundat i, 
p.g.a. att det tar väldigt lång tid att samla in och bearbeta den data som behövs. Dock är det 
ändå något som skulle kunna hjälpa dem senare i verksamheten för att ha koll på hur mycket 
som skickas med lastbilen varje dag samt fyllnadsgrad i lastbilen. Detta kommer troligtvis att 
behöva undersökas ytterligare och kostnaden måste vägas mot nyttan för att se om det kan 
gynna Servistik och deras arbete att ha denna information registrerad. Genom att ha data om 
fyllnadsgraden i lastbilen är det enklare att prognostisera när godset som ska skickas inte 
längre kommer att få plats och i och med det, när det är dags att investera i ytterligare en 
lastbil. Denna information är i dagsläget omöjlig att få tag på då inget rörande fyllnadsgraden 
i lastbilen registreras. Detta resulterar i att Servistik troligtvis får gissa sig fram till när de 
behöver en ytterligare lastbil.  
 
Att försöka gissa när det är ekonomiskt försvarbart att införskaffa en till lastbil är väldigt 
svårt, speciellt när det inte finns några bra underlag att basera “gissningen” på. Det kan uppstå 
olika konsekvenser av det något osäkra underlag som beror på den otillräckliga data kring 
fyllnadsgraden. Om en situation skulle uppstå där transportkapaciteten är för liten i 
förhållande till den mängd material etc. som ska transporteras mellan Saabs olika hus, skulle 
detta inte otroligt leda till förseningar på linjeflödet, vilket i sin tur skulle leda till att 
produktionen inte kan fortgå som planerat. Detta skulle sannolikt innebära stora (och onödiga) 
kostnader för Saab i och med de förseningar som uppstår kring leveranser och ledtider. Det är 
därför viktigt att ha bra och utförlig information kring när ytterligare resurser behövs. Det är 
också möjligt att se situationen från andra hållet, d.v.s. att risken finns att en ytterligare lastbil, 
eller någon annan lösning som ger en ökad kapacitet i linjeflödet, implementeras “för tidigt” 
och möjligtvis inte är helt nödvändig till en början. Detta skulle kunna ses som en onödig 
kostnad och resursslöseri. Dock kan det argumenteras för att den kostnad som denna 
investering orsakar (samt tillkommande driftkostnader etc.) i slutändan är betydligt mindre än 
kostnaderna för t.ex. förseningar som kan uppstå om de extra resurserna inte sätts in.     
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Datainsamlingen skulle kunna genomföras på ett liknande sätt som det som gjorts i detta 
examensarbetes observationer. D.v.s. att anteckna hur mycket som var lastat på släpen från 
början och hur mycket som lastades och lossades vid respektive hus. Dessutom är det viktigt 
att anteckna vilka lådor respektive pallar som används, och hur dessa är placerade på 
lastbilssläpens “golv” (alternativt om en låda t.ex. är lastad ovanpå en annan). Detta är 
relevant för att få fram en så korrekt översikt över fyllnadsgraden som möjligt, både sett till 
golvarea och volym. Detta är något som kräver många och noggranna observationer för att få 
ett underlag så att prognoser kan göras inför framtiden. Detta skulle kunna genomföras på 
olika sätt, t.ex. finns möjligheten att skapa en tjänst där en person följer med linjeflödet och 
antecknar lasten på ett sådant sätt som gjorts i detta examensarbete. En sådan lösning skulle 
innebära att en person är ansvarig för all data och ser själv till att den har samlats in korrekt. 
Fördelen med denna lösning är att denne personen endast behöver fokusera på lasten och 
därmed kan föra mer detaljerade anteckningar. Nackdelen med detta är att det är endast en 
person som samlar in data och därmed finns det ingen som kan granska den och se så att den 
data som samlats in stämmer överens med verkligheten.  
 
En annan möjlighet är att låta truckförarna vid varje hus anteckna hur mycket som lastas och 
lossas för att sedan skicka den informationen vidare till någon som sammanställer denna data. 
Detta innebär att det finns en utomstående part som kontrollerar och arbetar med den data som 
samlats in, t.ex. genom att leta efter mönster och sammanställa prognoser inför framtiden. 
Nackdelen med detta kan vara att truckförarna får svårt att kombinera detta med sina ordinarie 
arbetsuppgifter och därmed finns risken att anteckningarna inte blir lika detaljerade. 
 

7.6 Etiska aspekter 

Det går att argumentera om huruvida detta examensarbete är etiskt försvarbart då det i grund 
och botten handlar om att effektivisera materialförsörjningen till produktionen av flygplan 
som används för militära ändamål. Vårt arbete handlar om att se till att materialförsörjningen 
till Saab kan fungera smidigare och ta fram lösningsförslag som gör att de båda företagen kan 
hantera en taktökning bättre. I och med detta kan Saab i sin tur producera fler Gripen-plan 
vilka senare kommer ut till försäljning samt distribution. Enligt en proposition angående 
vapenexport skall krigsmateriel inte distribueras till nationer som befinner sig i krig eller 
väpnad konflikt med ett annat land, nationer som riskerar att hamna i en väpnad konflikt eller 
nationer som inte upprätthåller mänskliga rättigheter (Prop. 1991/92:174). Idag används dessa 
ovan nämnda förslag som riktlinjer inom Sverige för hur krigsmateriel etc. får exporteras 
vidare utomlands (Regeringskansliet 2015). I och med dessa riktlinjer skulle exporten av 
flygplan (i detta fall), övrigt krigsmateriel etc. snarare kunna ses som ett sätt för nationer att 
kunna bygga upp ett dugligt och fungerande försvar, något som är helt legitimt. Det finns en 
naturlig vilja att som nation kunna försvara sig mot eventuella angrepp, vilket dock ändå 
grundar sig i potentiella risker för att hamna i konflikter med andra länder. Det är därmed 
förståeligt att nationer vill bygga upp ett fungerande försvar, med olika typer av utrustning.         
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En positiv utveckling som troligtvis kan komma av taktökningen inom Saab är behovet av 
ytterligare arbetskraft. För att kunna hantera en taktökning lär det behövas mer personal, både 
inom Saab men även Servistik. En utveckling som skapar jobbmöjligheter är bra både för 
företagen i sig, men även för samhällsekonomin i stort. Därmed ges bl.a. arbetslösa människor 
chansen att komma in på arbetsmarknaden, vilket definitivt är en viktig aspekt i en etisk 
diskussion i detta fall.       
 
Slutligen finns en relevans i att diskutera och kommentera det tillvägagångssätt som vi som 
studenter använt inom detta examensarbete, och hur arbetet utförts. Till stor del anser vi inte 
att de tillvägagångssätt vi använt oss av egentligen behöver ifrågasättas i förhållande till etiska 
aspekter. Detta eftersom de valda metoderna inte har inneburit någon form av tvivelaktigt 
förfarande eller med någon dold agenda. Det som varit viktigt att ha i beaktande under 
examensarbetets gång har varit de sekretesskrav som rått. Av dessa skäl har det varit av stor 
vikt att vara försiktig med vad som skrivits och sagts, hur mailkonversationer har formulerats 
m.m. Detta har dock fungerat på ett bra sätt, och ingen känslig information har spridits.      
 

7.7 Diskussion kring hållbarhet 

Idag blir det allt viktigare att säkerställa en hållbar utveckling inom logistikområdet. De tre 
främsta hållbarhetsaspekterna som vanligtvis inkluderas är ekologisk, ekonomisk samt social. 
I detta arbete har en diskussion förts rörande dessa tre aspekter kopplade till vårt arbete om 
materialförsörjning vid en taktökning.  
  
Den ekologiska hållbarhetsaspekten inkluderar framförallt den extra lastbil som Servistik, 
enligt våra förslag, borde investera i vid kommande ökningen i materialmängd. Lastbilen som 
används på linjeflödet i dagsläget körs på diesel. Dessutom körs lastbilen på ett relativt litet 
område, där konstanta accelerationer och decelerationer sker vilket orsakar ökade utsläpp av 
miljöovänliga partiklar, avgaser etc. Lastbilens motor stängs inte heller av vid varje stopp, 
vilket även detta orsakar utsläpp. Detta kan anses vara onödigt, då lastbilen skulle kunna 
stängas av vid respektive hus. Dock går det att resonera kring huruvida det är bättre eller 
sämre att stänga av bilen för att sedan starta om motorn efter varje stopp på turen. Därmed är 
det inte nödvändigtvis säkert att avstängning och omstart av motorn skulle innebära mindre 
miljöpåverkan än att låta motorn lämnas påslagen vid respektive hus.    
 
Då Servistik kommer att behöva investera i olika typer av resurser (framförallt lastbilar, 
truckar och personal) är en diskussion kring den ekonomiska hållbarheten inom företaget 
kopplat till detta rimlig att föra. De ekonomiska investeringar som krävs måste, som tidigare 
resonerats kring, vägas upp av intäkter alternativt någon annan form av nytta. Företaget måste 
därmed kalkylera och även planera för hur de kostnader som åsamkats ska kompenseras för.     
 
En taktökning hos Saab skulle mycket väl kunna innebära en ökad samhällsekonomisk 
hållbarhet såväl som en ökad social hållbarhet. Detta genom de tillkommande jobbmöjligheter 
som skapas, där samhällsekonomin bl.a. gynnas av att fler medborgare bidrar till den 
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ekonomiska tillväxten genom skatter, att företagen bidrar till en ökad sysselsättning i 
samhället överlag etc. Även den sociala aspekten kring hållbarhet blir tydlig vid fler 
arbetstillfällen, då fler människor inkluderas i samhällsuppbyggnaden och utvecklingen. Fler 
arbetstillfällen skapar också ett ökat behov av integration mellan både människor, grupper, 
företag etc. vilket bidrar till ett mer inkluderande samhälle.  
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8 SLUTSATSER  

Det är tydligt att en taktökning inom Saabs produktion av flygplanet Gripen E kommer att 
innebära både ökningar i materialmängd samt krav på utökad kapacitet sett till linjeflödets 
transporter. I detta kapitel undersöks huruvida arbetets syfte (se kap. 1.3) är uppfyllt, samt att 
svaren till respektive frågeställning (se kap. 1.4) presenteras. 
 
För att förtydliga och strukturera syftet har fyra frågeställningar formulerats som fungerat som 
stöd till att besvara syftet. Vi har valt att först kortfattat besvara frågeställningarna för att 
därefter sammanfatta arbetet i en syftesreflektion.  

FS1: Vilka flaskhalsar och begränsningar uppstår, alternativt kan uppstå, i 
 materialförsörjningen vid en ev. taktökning? 
 
Den flödeskartläggning som har genomförts har tydliggjort och konkretiserat linjeflödet samt 
vilka problem och flaskhalsar som har uppstått redan idag, och som kan komma att uppstå i 
framtiden. De främsta, i dagsläget existerande, flaskhalsarna i det analyserade systemet är dels 
godsmottagningen, lastbilens begränsade kapacitet samt att det bakre släpets fyllnadsgrad 
skiljer sig betydligt från det främre. Framtida flaskhalsar inkluderar den platsbrist som 
troligtvis uppstår när och om fler lastbilar trafikerar Saabs inhägnade område. 
 

FS2: Varför uppstår flaskhalsarna vid en viss del i flödet och hur påverkar de 
resterande delen av linjeflödet?  

 
Flaskhalsen i godsmottagningen uppstår till stor del p.g.a. att externa transportörer anländer 
till godsmottagningen samtidigt som linjeflödets släp hanteras och dessa prioriteras högre av 
personalen. Detta leder ibland till att hela linjeflödet försenas, vilket kan innebära svårigheter 
för personalen i vissa hus. Flaskhalsarna som innefattar lastbilens kapacitet uppkommer p.g.a. 
att materialmängden ökar i och med en taktökning och att dagens uppsättning av fordon då 
inte är tillräcklig. Dessutom transporterar linjeflödets fordon redan idag så pass stora mängder 
material att fordonen inte alltid räcker till. Detta påverkar linjeflödet genom att allt material 
riskerar att inte kunna transporteras ut direkt, vilket troligtvis kommer att förvärras framöver. 
Detta leder i sin tur senare till att produktionen inte får det material och de tillbehör som 
krävs.  
 

FS3: Hur skulle förändringar kopplade till taktökningen kunna påverka och förändra 
behovet av fordon samt övriga resurser (truckar, personal etc.) i 
materialförsörjningen hos Servistik? 
 

De två främsta lösningsförslagen (d.v.s. rekommendationerna) handlar om en uppdelad rutt på 
linjeflödet, samt slot-tider för externa transportörer i godsmottagningen. Som ett ytterligare 
nästa steg i hanteringen av taktökningen föreslås ett kvällsskift för Servistik, samt en 
investering i en extra truck till godsmottagningen.    
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Beroende på vilket eller vilka lösningsförslag som implementeras skiljer sig behovet av 
förändrade resurser åt. Vissa lösningar skulle i teorin inte kräva ytterligare resurser, medan 
andra förslag kräver stora investeringar för att fungera. Det är dock tydligt att investeringar av 
något slag är oundvikliga och nödvändiga för Servistik framöver. Investeringarna berör både 
personal samt resurser i form av truckar och fordon, men är dock svåra att uppskatta och ge 
konkreta värden på. Det har dock framkommit tydligt att Servistik inte kommer att klara sig 
med sina nuvarande resurser i framtiden när takten för Gripen E ökar.  

 
FS4: Vilka övriga åtgärdsförslag kan Servistik överväga för att utveckla linjeflödet i 
framtiden? 

 
Övriga aspekter kopplade till linjeflödet som är värda att belysas är märkningen av visst gods. 
Denna är idag bristfällig emellanåt, och skulle kunna förbättras för att undvika att onödig tid 
läggs på att ta reda på vart gods levereras och vart det skickats från.    
 

Syftet med examensarbetet är att ge Servistik och Saab Aeronautics ett underlag kring 
vilka flaskhalsar som kan uppstå kring materialförsörjningen till Gripen E vid en 
taktökning, samt hur dessa kan utvärderas och hanteras. Detta genomförs genom att 
undersöka och analysera linjeflödet. 

Syftet anses vara uppfyllt dels genom att ett antal flaskhalsar och problem identifierats, med 
hjälp av det empiriska underlaget, både på och kring linjeflödet. Dessa flaskhalsar respektive 
problem inkluderar både redan existerande samt de som skulle kunna uppstå vid en 
taktökning, och har utvärderats sett till dess konsekvenser. Utvärderingen av flaskhalsarna och 
den flödeskartläggning av linjeflödet som gjorts  har lett fram till ett antal lösningsförslag 
kring hur ökningar i materialmängd ska hanteras. De huvudsakliga förslag på lösningar är 
införande av slot-tider i godsmottagningen samt att linjeflödet delas upp i två rutter.  
 
Förslaget med slot-tider i godsmottagningen kommer som en konsekvens av att linjeflödets 
släp stundtals blir försenat från godsmottagningen och därmed orsakar förseningar även 
senare i flödet. Detta uppstår till stor del p.g.a. att externa transportörer ofta anländer till 
godsmottagningen samtidigt som linjeflödets släp ska lastas och prioriteras över linjeflödet. 
Det andra förslaget rörande att linjeflödets rutt ska delas upp beror till stor del på att lastbilens 
kapacitet kommer att överskridas i och med taktökningen (d.v.s. i och med att 
materialmängden ökar). Dessutom anses denna lösning vara bättre att implementera än att 
enbart använda fler och fler lastbilar på området - något som det egentligen inte heller finns 
tillräcklig plats för.   
 
Inför framtida fortsatta arbeten inom detta område, bör ytterligare data kring linjeflödet 
samlas in. Detta för att kunna säkerställa en noggrannare och mer korrekt samt användbar 
grund för framtida beräkningar, prognoser och beslutsunderlag - både för Saab Aeronautics 
och Servistik.   
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BILAGA  1 - OBSERVATIONER 
Observationerna av linjeflödet och godsmottagningen har genomförts under flertalet dagar på 
Saabs område. Under dessa dagar genomfördes 3 observationer per dag. Då rutten är uppdelad 
i två “vändor” där släpen byts vid halva rutten har det räknats som att det under en rutt sker 
två observationer. När godsmottagningen observerades skedde dock endast en observation per 
dag p.g.a. att det är endast på förmiddagen som både lastning och lossning sker direkt efter 
varandra (på eftermiddagen lossas endast materialet och på morgonen sker endast lastning). 
Sammanlagt genomfördes 16 observationer av linjeflödet och fem observationer av 
godsmottagningen.   
 
Observationerna av linjeflödet genomfördes på så sätt att studenterna åkte med i lastbilen som 
trafikerar linjeflödet och gick av vid varje stopp (hus) för att anteckna lasten (d.v.s. vad som 
lastades på samt lossades) samt för att prata med den personal som arbetade i anslutning till 
linjeflödet. Anteckningar togs för att kunna arbeta med informationen som samlats in vid ett 
senare tillfälle samt för att undvika att information glömdes bort. Observationerna av 
godsmottagningen skedde på ett liknande sätt, dock var studenterna placerade inne i 
godsmottagningen under större delen av observationerna, detta för att kunna se hur arbetet 
fortgick inne i huset. Mindre delar av observationerna skedde dock ute på lastkajen för att få 
en överblick över hur den fysiska lastningen och lossningen gick till.   
 
Datumen för observationerna listas nedan: 
Linjeflödet: 
v.12 
Tisdag 21/3-2017 
Onsdag 22/3-2017 
Fredag 24/3-2017 
 
v.13 
Måndag 27/3-2017 
Tisdag 28/3-2017 
Onsdag 29/3-2017 
 
v.14 
Måndag 3/4-2017 
Godsmottagningen: 
Tisdag 4/4-2017 
Onsdag 5/4-2017 
Fredag 7/4-2017 
 
v.15 
Måndag 10/4-2017 
Tisdag 11/4-2017  
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BILAGA  2 – INTERVJUFRÅGOR  TILL  
VERKSAMHETSPLANERARE  

● Finns det någon kommunikation överhuvudtaget mellan husen på rutten i linjeflödet? 

○ Om ja (om ni vet): hur fungerar den, och hur väl? 
 

● Vet ni vad och hur mycket material som ska med på varje tur, och när får ni i så fall 
reda på det? D.v.s., får ni reda på detta INNAN start? 

○ Följdfråga 1: Finns det någon historik över detta i något datorsystem? 

○ Följdfråga 2: går det att planera flödet bättre så att mer material går på 
förmiddagsturen istället för eftermiddagsturen? Detta så att det inte blir så sent 
när man dessutom har mindre tid överlag. 
 

● Är det till er som chaufförer ringer om de behöver en extra bil om det är för mycket 
material som ska hämtas vid de olika husen? 
Följdfrågor till ovanstående fråga:  

○ Hur ofta händer det att chaufförer ringer och behöver en extra bil?  

○ Händer det oftast på förmiddagen eller eftermiddagen?  

○ Finns detta i så fall registrerat eller blir det mer en uppskattning från er sida? 
 

● Är det ni som planerat och bestämt rutterna/vilka hus som resp. truck och truckförare 
ska ha? 
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BILAGA  3 – INTERVJUFRÅGOR  TILL  DRIFTCHEFEN FÖR 
TRANSPORTER 
● Hur mycket kommunicerar Saab med Servistik om vad/hur de tänker kring 

taktökningen och allt som kommer med detta? D.v.s. delges planer, önskemål etc. med 
Servistik?  

o Följdfråga (”Så det verkar inte finnas jättemycket kommunikation mellan Saab 
och Servistik?”): 
 

● Hur fungerade det med den extra truckföraren som åkte med TF1 24/3-2017?  

o Är det något ni ska testa mer?  

o Blev det några förbättringar, eller är det för tidigt att se? 
 

● Är tanken att något hus ska läggas till på linjeflödets rutt i framtiden? 
 

● Hur kommer det sig att TF1 har sex hus på sin rutt?  

o Kommer han ha det senare också? 
 

● Hur stora är de nya gullådorna (jämfört med de nuvarande)?  

o När beräknas det att de ska börja användas? 
 

● Om du vet detta: vem/vilka är det som packar lådor etc. med material?  

o Skiljer det sig mellan råmaterial och (halv)färdiga komponenter? 

o Vem är det som sätter dit adresslappar (Saab eller Servistik)? 
 

● Finns det något med linjeflödet idag som du tycker är bra eller dåligt? 
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BILAGA  4 – INTERVJUFRÅGOR  TILL  GODSMOTTAGARE  

● Ser ni några problem i det nuvarande linjeflödet? Vad i så fall? 
 

● När ska ni få gods från linjeflödet (vid lunch, innan eftermiddagsturen) och när ska ni 
vara klara med lastningen av släpet inför denna tur? 
 

● Om gods från externa leverantörer kommer samtidigt som linjeflödet, hur hanteras 
detta? (Förtur, sick-sack mellan lastbilen och andra leverantören etc.) 

 
● Hur ofta och när på dagen ankommer leveranser från externa leverantörer? 

○ Finns det något mönster i vilket material som kommer när, och hur mycket 
som kommer under vissa tider?  
 

● Ungefär hur lång tid tar det att lasta och lossa släpet (på ett ungefär)?  
 

● Hur många personer brukar sköta lastning och lossning? (D.v.s. de som arbetar med 
truckar etc.) 
 

● Hur många truckar har ni tillgängliga att använda vid lastning resp. lossning? 
  

● Är godset alltid rätt märkt och sitter adresslappar synligt? Var brukar ni sätta lapparna 
på lådorna och ev. varför?  
 

● Tar alla personer som jobbar i lagret med lastning och lossning lunch samtidigt?  
 

● Registreras allt gods vid ankomst eller avgång?  

○ Tillägg: finns det sedan info om vad och hur mycket som ska gå med på resp. 
linjetur? 

○ Finns det info om vilken typ av låda som material skickas på/i?  
 

● Hur ser ni på inplastning och annat skydd av material som packas, t.ex. kopplat till 
väderleken? 
 

● I ert datorsystem som ni använder för att registrera allt material och liknande; kan man 
få fram uppgifter om fyllnadsgrad i lastbilen också, eller kan man endast få fram 
information om materialet i lagret/godsmottagningen? 

  
● Kan ni gynnas av att ha en extra truck att använda vid lastning och lossning? 

 
● Hur vet ni vad som ska med på linjeflödet och när får ni reda på detta? 

 
● Var ställs trucken (som används till lossning/lastning) t.ex. under nätterna? 
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● Hur fungerar avlastningen (avlastningsytor etc.)? 
  

● Hur många brukar det vara som lastar i paket etc. i gullådorna? Är det alltid 2-4 
personer eller kan det bli fler? 

 
● Vart någonstans tar det tid när det är mycket material? Är det lastning, packning av 

gullådor eller annat?  

 
● Sker det någon typ av mellanlandning för vissa saker, t.ex. sådant som transporteras i 

gullådor? Det verkade så vid vår observation fredag 7/4, att en sådan grå låda togs 
direkt från en gullåda som hade lossats av från släpet och placerades i en ny gullåda 
som skulle till ett annat hus.  

 

 
 

 
 

 
 
 


