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Sammanfattning 

Inför detta arbete hade vi en förväntad leverans att utgå ifrån, en stor del av dessa 

förväntningar låg i att redogöra för användningen av adresserings- och 

identifieringsteknik inom Sandvik SMT’s (Sandvik Materials Technology, affärsområde 

inom Sandvik AB)  lagerytor. Under arbetets gång har dock strukturen förändrats och 

denna rapport kom att bygga mer på utformingen och styrningen av ett lager. För att på 

ett effektfullt sätt visa på, hur ett lager under optimala förhållanden utformas och styrs så 

tog vi litteraturen till hjälp och utformade en modell som vi sedan använt i vårt arbete. 

Syftet med detta examensarbete kom därför att handla om att skapa en modell för att 

utforma och styra lager inom industriell verksamhet.  

 

Modellen tar upp de faktorer som är viktiga för utformning och styrning av befintliga 

lagerytor eller nya lagerytor som skapas. Detta medförde att vi kunde tillämpa vår modell 

på Sandvik SMT utifrån det nuläge som vi identifierat. I denna tillämpning växte förslag 

fram till Sandvik SMT på hur deras arbete med befintliga lagerytor bör förändras och hur 

ett standardiserat arbete kan ge positiva effekter i form av ekonomiska vinster.  

 

Detta arbete visar även på positiva effekter av att flytta vissa specifika lagerytor där 

användningsfrekvensen är hög till en mer central placering, de positiva effekterna ses i 

både kortade körsträckor och ekonomiska vinster. Rapporten behandlar även hur Sandvik 

SMT med hjälp av automatiserad identifierings och adresseringsteknik, skulle ges bättre 

förutsättningar att styra befintliga lager. Så att liggtider kortas och material inte förloras 

på de egna lagerytorna. 

 



 

 

Abstract 

Prior to this work, we had an expected delivery to start with, a large part of those 

expectations was to describe the use of addressing and identification technologies within 

Sandvik SMT's (Sandvik Materials Technology, business area within Sandvik AB) 

warehouse surfaces. In the process, however, the structure changed and this report came 

to be based more on the layout and control of a warehouse. To be able to show this in an 

effective way how a warehouse surface under optimal conditions is designed and 

controlled, we took help from the literature and designed a model which we used in our 

work. The aim of this thesis was therefore involve creating a model for designing and 

controlling inventories in industrial activity. 

 

The model addresses the factors that are important for the design and management of 

existing warehouse areas or areas where new warehouses are created. This meant that we 

could apply our model to Sandvik SMT based on the current situation that we have 

identified. In this application proposals to Sandvik SMT grow on us, how their work with 

existing warehouse areas should be changed and how a standardized work can produce 

positive effects in terms of economic gains. 

 

This work also demonstrates the positive effects of moving some specific warehouse 

surfaces, where the operating frequency is high, to a more central location with positive 

effects seen in both shorter distances and economic gains. This work also show how 

Sandvik SMT by using automated identification and addressing technology could 

enhance the ability to control the existing warehouse areas and to shorten the time that the 

material is at a warehouse surface. To prevent that material is lost on their own 

warehouse surfaces. 

 

 

  



Ordlista 

Begrepp associerade med Sandvik SMT som nämns i vår rapport, 

F1 

Samlingssida för alla beställningar/ordrar som läggs in i transportsystemet, STB, av 

beställarna. 

F2 

Innehåller de ordrar som truckföraren valt som ”sina egna”, försvinner från F1 sidan och 

ligger kvar på truckdatorns F2 sida enda tills truckföraren stämplar ordern som 

genomförd. 

F4 

Kompletterande information gällande de beställningar som ses på F1 sidan, beställaren 

kan här ange om det är tomma lastbärare som beställts eller om övriga önskemål finns 

gällande beställningen. Teckenutrymmet på truckdatorn är dock begränsat, varför 

information ibland kan falla bort från beskrivningen. 

Flaskhals 

Flaskhals är ett uttryck för en produktionsresurs som är överbelagd. Genom 

överbeläggningen kommer flaskhalsresursen att vara en begränsande faktor för det totala 

produktionssystemets output. Trång sektion är en vanlig alternativ benämning för termen 

Flaskhals (Mattsson, 2004). 

Grensletruck 

En vanlig trucktyp som används i hamnar och industrier för att lyfta containrar genom 

bottenlyft med linjaler och/eller topplyft med ok. En höglyftande grensletruk kan stapla 

upp till tre containrar i höjd (Lumsden, 2012).  

Grenställ 

Benämns ibland som Granställ av Sandvik, en variant av lasthållare som kan hålla 

antingen lastbärare eller produkter/material.  

Häck 

En variant av lastbärare som kan ställas direkt på marken alternativt även staplas på 

varandra (Mattsson, 2004). 

Kalla flödet 

Material som är kallt och bearbetas i maskiner utan upphettning. 



 

 

Lastbärare 

En lastbärare är en konstruktion som bär och håller samman en mängd varor och som är 

speciellt utformad för att underlätta hantering. En lastpall är ett exempel på en lastbärare 

(Mattsson, 2004). 

Material i Arbete (MIA) 

En alternativ term för begreppet Produkter-i-arbete (Mattsson, 2004). 

MES 

MES är en förkortning för Manufacturing execution system, dvs system för 

styrning av aktiviteter på fabriksgolvet (Mattsson, 2004). Ett MES-system kan innehålla 

funktioner så som detaljplanering, återrapportering, processuppföljning samt möjligheten 

att följa en order genom hela tillverkningskedjan på ett enkelt sätt (Sandvik SMT 

intranät). 

Produkter i Arbete (PIA) 

Produkter-i-arbete är en beteckning på varor som är under tillverkning i olika led. Det kan 

exempelvis röra sig om råmaterial som är under bearbetning för framställning av detaljer 

eller montage som håller på att framställas av komponenter som köps och egentillverkade 

detaljer och halvfabrikat. Produkter i arbete uppstår i och med att material tas ut mot 

tillverkningsorder från förråd och upphör i samband med inleverans till lager eller vid 

utleverans till kund. Varor i arbete är ett alternativt använt uttryck (Mattsson, 2004). 

Rörsamordnare 

Det är rörsamordnarens uppgift att lokalisera material som truckförarna inte själva hittar, 

samt att koordinera specifika lagerytor för produktionens behov. 

Sandship 

Transportplaneringssystem för transporter till kund, annat distributionscenter eller 

produktions enhet i annat land. Används inom Sandvik SMT och ingår i SMT Logistics 

Concept där flera systemplattformar ingår (Sandvik SMT intranät).  

Sidlastare 

En variant på truckfordon som kan vara försedd med antingen lyftok eller gaffel. Syftet 

med en sidlastare är att transportera material mellan två stationer. Vid en horisontell 

förflyttning kan godset ligga över maskinens chassi, vilket kan ge fördelaktigt 

axeltrycksfördelning (Lumsden, 1989). 

 



SPT 

Beställningssystem, även kallad taxiverksamhet, för transportbehov som inte har med 

själva produktionen att göra, utan utgör ett indirekt behov (Sandvik SMT intranät). 

STB 

Sandviks Transport Beställningssystem, hanterar produktionsrelaterade beställningar för 

varpflöden. Produkter från kostnadsställe till varp, eller från varp till kostnadsställe 

(Sandvik SMT intranät). 

Truckdator 

En truckdator är tillverkad av industrikomponenter som är anpassade för extrema miljöer 

och håller överlag en högre kvalitet. Truckföraren kan via en radio kommunicera med 

bas-radiostationer, övriga förare och med olika övergripande system. Systemet på en 

truckdator medger normalt två olika vägar av kommunikation mellan ett antal mobila 

terminaler och en basstation som är kopplad till ett övergripande styrsystem. Med hjälp 

av detta system kan instruktionerna överföras till truckföraren via en display eller en 

skrivare som är ansluten till den mobila terminalen. Med detta menas att truckföraren 

även kan registrera information i systemet via ett tangentbord på den mobila terminalen 

(TFK, 1989).   

Varma flödet 

Material som upphettas innan bearbetning, materialet som rör sig i flödet gör så mellan de 

olika pressverken (extrusionspressarna) innan materialet går från färdigställning/packning 

till centrallagret. 

Varp 

Lageryta, gammal betäckning på ett utomhuslager. 

 

WiFi 

Ett trådlöst nätverk som bygger på WiFi standarden och består av en accesspunkt samt ett 

antal klienter som ansluter mot accesspunkten där klienterna används för att bland annat 

identifiera accesspunkten (www.omwlan.se).  

Wlan 

För att Wlan ska fungera krävs det en pryl som kan kommunicera över exempelvis WiFi 

som kan anslutas till ett nätverk och troligtvis också Internet. Det kan vara en dator, 

mobiltelefon eller kanske en modern spelkonsol. De trådlösa produkterna kan 

kommunicera direkt med varandra eller genom en basstation, trådlös router eller 

accesspunkt (www.omwlan.se). 

http://www.omwlan.se/artiklar/wlan.aspx%202013-05-25
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1 Introduktion 

 I detta kapitel presenteras bakgrunden till rapporten.  

Syftet och avgränsningar delges tillsammans med frågeställningarna som 

ligger till grund för rapporten. 

1.1 Bakgrund 

Sedan 1990 talet har produktionen inom industrin förändrats från det traditionella 

massproduktionsläget där produkterna stått i fokus till att gå mer emot ett kundanpassat 

produktionsläge där kunden står i fokus. Ett kundanpassat produktionsläge innebär att 

små mängder varor levereras till kunden istället för att hålla en stor mängd varor i lager, 

detta för att möta den ökande globala konkurrensen (Chow et al., 2006). Enligt Amato et 

al. (2005) har en stor ansträngning sedan gjorts för att hitta optimala strategier för 

planering och styrning av lagersystem. Frågor som planering och styrning har blivit mer 

och mer viktiga i och med spridningen av modern datateknik, som möjliggör 

genomförandet av komplexa operationer på ett helautomatiskt sätt. Lagret ska med det 

nya sättet att se på produktionen få ett nytt utseende, lagret ska även automatiseras för att 

uppnå en hög produktivitet vilket minskar kostnader för orderhanteringen. De 

automatiserade system som skapats har gett dramatiska förändringar inom lagerhantering, 

förändringar som förenklat rutinmässiga logistikoperationer så som lagring och 

kundservice.  

 

De flesta studier som utförts inom lageranvändning har fokuserat på lagring och 

orderplockning. Detta är inte förvånande eftersom detta är de två lagerfunktioner som har 

störst inverkan på lagerprestanda, lagringskapacitet och effektivitet vid orderplockningen. 

Mer kommunikation från båda sidor kan hjälpa organisationen att bättre identifiera de 

verkliga utmaningarna som möts i lagerverksamheten (Gu et al., 2006). Den omfattande 

tillämpningen av den nya informationstekniken, så som exempelvis RFID och GPS, kan 

ge ytterligare möjligheter att förbättra lagerverksamheten. Dessa möjligheter innefattar 

hög automatisering och bättre kommunikation med de olika delarna av leveranskedjan 

(Gu et al., 2007 ). RFID är en allmän teknik som fungerar med hjälp av radiovågor för att 

identifiera objekt och kan även användas inom flera områden i en organisation. Den kan 

användas inom distribution av fysiska varor, i leveranskedjan och vid lagerhantering. 

RFID kan automatiskt identifiera objekt och samla in data, vilket har gett betydande 

bidrag till resurshanteringen i lager. Genom att använda RFID teknik kan företaget utföra 
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plockningen av order på kortast processtid till lägsta driftkostnader (Chow et al., 2006). 

Ett effektivt utnyttjande av utrymme och resurser i ett lager kommer att resultera i en 

högre noggrannhet och bättre kundservice (Chow et al., 2006). RFID tekniken kan även 

användas för att underlätta insamling och utbyte av uppgifter i ett lager (Poon et al., 

2009).  

 

Den här studien utförs på Sandvik SMT som idag har flera olika lagerytor, vårt arbete blir 

att titta på de lagerytor som används mellan produktionsenheterna. Poon et al. (2009) 

beskriver lager som en viktig länk mellan produktion och distributions enheter och att de 

flesta lageroperationer är antingen arbetsintensiva eller kapitalintensiva. Utförandet av 

dessa operationer påverkar inte bara produktiviteten och driftkostnader i ett lager utan 

påverkar hela leveranskedjan. Vårt examensarbete blir att titta på hur dessa lagerytor 

skulle kunna styras och utformas samt vid behov komma med förslag till förändringar. 

För att utforma en lageryta och styra denna optimalt är det dock fler faktorer än 

automatisk adressering och identifieringsteknik som är viktiga. Vi har i detta arbete 

försökt lokalisera dessa faktorer samtidigt som vi försöker förklara varför dessa är 

viktiga. För att finna de faktorer som påverkar utformningen och styrningen av ett lager 

så skapade vi en modell utifrån teorin som beskriver hur ett företag kan tänka och arbeta 

vid utformningen av sina lagerytor utifrån litteraturens synvinkel. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa en modell för att utforma och styra lager 

inom industriell verksamhet. Modellen kommer sedan att testas på Sandvik SMT 

Logistics. 

1.3 Frågeställningar 

Under vårt examensarbete har vi arbetat tillsammans med ett fallföretag som presenteras 

vidare under kapitel 3. Vi har valt att skilja på teoretiska frågeställningar och praktiska 

frågeställningar för att tillmötesgå både skolans och fallföretagets respektive 

förväntningar. 

1.3.1 Teoretiska frågeställningar 

 Vilka faktorer är viktiga för att utforma och styra lager? 

 Hur kan en modell för utformning och styrning av lager se ut? 
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1.3.2 Praktiska frågeställningar 

 Vilka följder fås av att flytta centrallagrets lagerytor? 

 Ger ett standardiserat beställningsmönster positiva effekter? 

 Är liggtiden på material i arbete för hög på varpytan P4? 

 Är det för Sandvik SMT möjligt att med hjälp av tekniska adresseringshjälpmedel 

lokalisera material i lagret? 

1.4 Avgränsningar 

Vi väljer i vårt examensarbete att utföra våra beräkningar på lageryta P4, då detta är det 

högst frekventa lagret inom Sandviks industriområde, se bilaga 1, som Sandvik SMT 

förfogar över. Beräkningar utförs på lageryta P4 och de lagerytor som påverkas av vad vi 

föreslår gällande P4. Vi anser att de förslag som vi kopplar till P4 bör vara applicerbara 

även på andra lagerytor inom Sandviks industriområde med lägre frekvens. 

 

1.5 Sekretess 

Inför publikationen av detta arbete kommer siffror som anses för känsliga för publikation 

att mörkas, detta efter överenskommelse med Sandvik SMT och handledare på 

Högskolan i Gävle. Detta kommer inte att påverka vårt arbete eller det resultat som vi 

presenterat för Sandvik SMT, utan är enbart för att rapporten skall vara möjlig att 

publicera i sin helhet. 
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2 Metodbeskrivning 

 I detta kapitel beskriver vi de olika metoder som använts i detta arbete och hur 

dessa använts för att sammanställa den färdiga rapporten, med hänsyn tagen till 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

2.1 Faktainsamlingsmetoder 

Det finns tre olika typer av metoder för att samla in information och fakta på ett relevant 

sätt, beroende på vad som ska undersökas med informationen och hur det ska undersökas. 

Olika faktorer som kan påverka valet av metoden är syfte, problemformulering, den 

empiriska grunden samt tid och resurser som finns att tillgå (Andersen, 1994). De tre 

faktainsamlingsmetoderna som Andersen (1994) tar upp är: 

 Dokumentstudier 

 Observationsmetoder 

 Frågemetoder 

2.2 Dokumentstudie 

En dokumentstudie syftar till att studera muntliga, handskrivna eller tryckta redogörelser. 

Denna metod används ofta då det råder begränsade möjligheter för att undersöka vad som 

hänt i det förflutna. Ett kännetecken för dokumentstudier och en svaghet är att materialet 

är styrt, det vill säga fastlagt från början. Exempel på dokument är; mötesprotokoll, avtal 

samt informationsblad (Andersen, 1994). 

2.2.1 STB-statistik 

Sandvik SMT har under ett års tid samlat in information från transportsystemet, STB, för 

att analysera transporterna. Det är möjligt att med hjälp av denna insamlade information 

spåra material från port  varp  port. STB dokumentetbestår av en Excel fil som vi har 

tagit del av för att utföra våra beräkningar. 

2.2.2 Förstudie av Sandvik SMT 

Sandvik SMT har själva genomfört en förstudie, det är från denna förstudie som vårt 

examensarbete växt fram. Förstudien innehåller information som hur många truckar som 

Sandvik SMT idag har i drift t.ex. 
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2.2.3 Workshops 

Sandvik SMT har själva, i anslutning till den förstudie som gjorts, dokumenterat nuläget 

genom att samla personal som inom sitt arbete påverkas av interna transporter och 

lagerhanteringen. Dessa dokument har vi tagit del av för att ge en mer nyanserad bild av 

nuläget där de använts i kombination med de intervjuer och observationer som vi utfört. 

2.3 Observationsmetod 

Det finns två former av observationsmetoder (Andersen, 1994): 

 Deltagande observation 

 Icke deltagande observation 

En fördel som Ejvegård (2003) tar upp är att det vid en deltagande observation finns 

möjlighet att gå på djupet och verkligen förstå orsaken till saker och ting som annars kan 

misstolkas. Vid en icke deltagande observation observerar forskaren utan att delta i den 

observerade gruppens aktiviteter, det finns inte någon kommunikation med de personer 

som ingår i observationen. Kommunikationen blir då ensidig och de observerade vet inte 

om att de är observerade (Andersen, 1994). Ejvegårde (2003) förklarar att det på förhand 

inte går att säga vad observationsstudier kommer att resultera i, därför att ingen vet om 

informationen kommer att vara relevant eller inte. Det finns även en risk att observatören 

kan påverka den sociala situationen vilket resulterar i att människorna beter sig 

annorlunda mot för vad de gör om de inte vet om att de är observerade (Andersen, 1994).  

 

I detta arbete har observation tillämpats genom att vi själva besökt och på så sätt 

observerat varpytorna för att skapa oss en bild av hur dessa idag disponeras. 

Observationerna har bestått i ’icke deltagande observationer’ då vi inte deltagit i arbetet 

på de lagerytor som vi observerat. Men en ’deltagande observation’ har också förekommit 

där materialets identifikationssystem observerades tillsammans med en lagersamordnare 

från Sandvik SMT.  
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2.4 Frågemetoder 

Frågemetoden syftar till att ställa en eller flera frågor till person /-er från den grupp som 

ska undersökas, detta kan antingen ske muntligt eller skriftligt. Vid användning av 

frågemetoder ställs frågor som anses relevanta till en person som är insatt i det ämne som 

ska undersökas. Vid användandet av frågemetoder skiljer vi på två olika typer (Andersen, 

1994): 

 Intervjuer 

 Enkätundersökning 

2.4.1 Intervju 

En intervju är en direkt kommunikation mellan intervjuaren och den som intervjuas 

(Carlsson, 1990). Till sin hjälp har intervjuaren olika hjälpmedel såsom bandspelare, 

intervjuguide och förteckning med frågor (Andersen, 1994). Carlsson (1990) hänvisar till 

att en intervju skiljer sig från ett vanligt samtal på många olika sätt då den vetenskapliga 

intervjun alltid har ett bestämt syfte, som avser att ge intervjuaren en bestämd typ av 

information. Fördelarna med intervjumetoden är att svarsfrekvensen blir högre, 

missuppfattningar och missförstånd kan lättare lösas då den som intervjuas har bättre 

möjlighet att uttrycka sig fritt och kan då på ett mer nyanserat sätt förklara hur situationen 

ser ut. Nackdelarna med denna metod är höga kostnader och att personerna som 

intervjuas inte kan vara lika anonyma som vid exempelvis enkätundersökningar 

(Carlsson, 1990).  

 

Det finns vid användandet av intervjuer olika typer av intervjumetoder som intervjuaren 

bör vara medvetna om (Andersen, 1994):  

 Standardiserade intervjuer 

 Icke standardiserade intervjuer 

 Strukturerade 

 Icke strukturerade intervjuer 

Vid standardiserade intervjuer är frågorna, ordningsföljden och innehållet på intervjun 

redan bestämt i förväg, intervjuerna ser likadana ut för alla intervjudeltagande. Medan det 

i en icke standardiserad intervju är möjligt att ändra frågorna för att bättre passa 

situationen och intervjupersonen. De strukturerade och icke strukturerade intervjuerna 

behandlar intervjufrågornas svarsalternativ. De strukturerade intervjuerna har begränsade 

svarsalternativ medan de icke strukturerade intervjuerna låter intervjupersonen svara på 

en mängd olika sätt beroende på synsättet, erfarenhet och språkvanor (Andersen, 1994).  
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Vi har under vårt examensarbete intervjuat personal, som alla berörs av lagerytorna, för 

att få en bättre bild av vad som sker på lagren (dessa intervjuer har skett med 

varpsamordnare - som ansvarar för materialet på lageryta P4, rörsamordnare – som 

ansvarar för att lokalisera material och vara truckförarna behjälpliga, samt med 

truckförare). Intervjuer har även skett med personal vid Sandvik SMT Logistic (som 

ansvarar för logistiken på alla lagerytor inom Sandvik SMT’s industriområde) för att 

bekräfta nuläget. De intervjuer som vi utfört har varit en kombination av icke 

strukturerade, standardiserade och icke standardiserade intervjuer . Där en del av frågorna 

varit nedskrivna i förväg för att besvara eventuella frågeställningar medan vissa frågor 

kommit under själva intervjutillfället. 

2.5 Litteraturstudier  

En litteraturstudies främsta syfte är att från kända teorier hämta inspiration och stödja de 

lösningsförslag som tas fram och presenteras (Carlsson, 1990). Andersen (1994) 

beskriver att forskaren måste finna den relevanta litteraturen och föreslår att detta görs 

genom att gå från den allmänna till den ämnesspecifika litteraturen och från den senaste 

till den äldre.  

 

För att besvara frågeställningarna i detta examensarbete har kurslitteratur från de kurser 

som vi tidigare läst inom programmet legat till grund. Övrig litteratur har hämtats från 

biblioteket vid Högskolan i Gävle där de sökord som legat till grund för val av litteratur 

bl.a. varit; lager, lagerstyrning, logistik, lageroptimering, transport, miljö, inventory 

optimization, Supply Chain Management with RFID, automated warehouse och 

warehouse optimization with RFID. 

2.6 Kvalitetskriterier 

De kriterier som bestämmer en studies kvalitet består i hög grad av tre begrepp: 

 Reliabilitet 

 Validitet  

 Generaliserbarhet 
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2.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitligheten inom testning och mätningar (Andersen, 1994). 

För att mätningarna och resultaten skall vara tillförlitliga så skall det uppnådda resultatet 

bli detsamma vid upprepade försök (Andersen, 1994).  

 

Vi har i vårt arbete strävat mot en hög reliabiliteten genom att så utförligt som möjligt 

redovisa för hur beräkningar utförts och vart de siffror som ligger till grund för våra 

beräkningar har sitt ursprung. Det skall således vara möjligt att genomföra våra 

beräkningar med samma resultat som vi redovisar i denna studie.  

 

2.6.2 Validitet 

Enligt Ejvegård (2003) innebär validitet att forskaren mäter de saker som ska mätas och 

att resultaten har någon form av validitet som även kan beskrivas som giltighet (Ejvegård, 

2003). Bara för att undersökningsresultaten har hög reliabilitet så betyder inte det att 

resultaten är validerade (Ejvegård, 2003). 

 

För att åstadkomma en så hög validitet som möjligt för vårt arbete så har vi använt 

validerade, giltiga faktorer så som erkända formler vid våra mätningar och beräkningar. 

2.6.3 Generaliserbarhet 

För att författaren ska få ut det fulla värdet av en studie så räcker det inte med att endast 

förstå den insamlade datan och dra några meningsfulla slutsatser (Olsson & Sörensen, 

2007). Det krävs också att den insamlade datan kan ses och undersökas ur ett bredare 

perspektiv för att få en helhetsbild och en uppfattning om dess generaliserbarhet (Olsson 

& Sörensen, 2007). 

 

Syftet med detta arbete har varit att sammanställa en modellen för att utforma och styra 

lager, oavsett vart en lageryta befinner sig. Modellen skapar vi utifrån en generell bild 

med stöd från teorin för de faktorer som anses viktiga.  

2.7 Kritisk granskning av metod 

De metoder som vi använt för vårt examensarbete anses fullt tillräckliga för att 

besvara de frågeställningar som vi arbetat utifrån. Möjligtvis så kan vi ha förbisett 

mindre aspekter vid de intervjutillfällen vi ställt upp pg.a. att vi saknat nödvändiga 

förkunskaper gällande de operationer som vi ställt frågorna kring. Det kan också vara 
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som så att vi utifrån den förkunskap som vi förvärvat oss i de dokumentstudier vi 

utförde via Sandvik SMT’s förstudie riktat in oss på fel saker och pg.a. detta styrt 

intervjuerna i en felaktig riktning (Holme & Solvang, 1997). Likaså kan de 

observationer vi utfört i form av ’icke deltagande observation’ medfört att vi missat 

information som möjligtvis kunnat identifieras vid en mer grundlig ’deltagande 

observation’. 

  

Överlag anser vi dock att de metoder som använts för att genomföra detta examensarbete 

har varit väl avvägda och hjälpt oss att uppnå en bra kvalitet och tillförlitlighet på det 

arbete som vi presenterar. 
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3 Företagsbeskrivning Sandvik AB 

 Vi presenterar här Sandvik AB och koncernen Sandvik Materials Technology. 

3.1 Sandvik AB 

Företaget grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson, som var först i världen med att 

lyckosamt använda Bessemermeton vid stålframställning i industriell skala. Göransson 

grundade företaget i Sandviken och där ligger huvudanläggningen fortfarande. 

Verksamheten inriktades tidigt mot hög kvalitet, vidareförädling och forskning en strategi 

som varit densamma genom åren, 3 procent av vinsten investeras årligen i forskning och 

utveckling. Sandviks affärsidé handlar om att förbättra, producera och marknadsföra 

produkter av hög kvalitet samt tjänster som förbättrar kundernas produktivitet och 

lönsamhet. Idag har Sandvik vuxit till en högteknologisk verkstadskoncern och tillverkare 

av avancerade produkter, som gett dem en världsledande position inom utvalda nischer så 

som; verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruvindustri, 

anläggningsindustri, rostfria material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial och 

processystem. Företaget omsätter årligen omkring 99 miljarder kronor och representeras 

totalt i 130 olika länder där de skapar sysselsättning till ca 49 000 stycken anställda, 10 

965 stycken av dessa arbeten är placerade i Sverige (www.sandvik.se; Fagerfjäll, 2012).  

Sandviks affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra högteknologiska produkter 

och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet och lönsamhet.  

Sandvik koncernen bedriver verksamheter inom fem affärsområden, se Figur 1, med 

gemensamt ansvar för forskning och utveckling (www.sandvik.se): 

 Sandvik Mining: Affärsområde inom Sandvik och världsledande leverantör av 

hårdmetallverktyg, maskiner samt tekniska lösningar för gruvindustrin. Detta 

innefattar borrning, krossning, lastning och lösningar på transporter inom 

gruvindustrin.  

 Sandvik Machining Solutions: Affärsområde där tillverkningen av verktyg och 

verktygssystem för metallbearbetning sker. Produkterna som tillverkas är av 

hårda material som diamant och specialkeramer (oorganiska icke-metalliska 

material).  
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 Sandvik Materials Technology: Världsledande tillverkare av högkvalitativa 

produkter i avancerade rostfria stål, metalliska och keramiska motståndsmaterial. 

Produktområden är Tube, Stripe, Wire and Heating Technology.  

 Sandvik Construction: Erbjuder lösningar för alla applikationer inom 

anläggningsindustrin, sådana områden innefattar stenbrott, tunneldrivning, 

bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, rivning och återvinning. Programmet 

omfattar bergborrverktyg, maskiner för krossning och sortering.  

 Sandvik Venture: Skapar möjligheter för utveckling och lönsamhet i attraktiva 

och växande företag. De produktområdena innefattar Sandvik Hard Materials, 

Diamond Innovations, Wolfram, Sandvik Process Systems, Dormer och delar av 

Sandvik MedTech (www.sandvik.se). 

 

3.2 Sandvik Materials Technology 

Sandvik Materials Technology – SMT är en världsledande tillverkare av högt förädlade 

produkter i avancerade rostfria stålmaterial inom produktområdena rör, band, tråd och 

värmeteknik. Totalt uppgår de anställda inom Sandvik Material Technology till 7 307 

stycken. En integrerad produktionsplattform och en världsledande lära om metallers 

tekniska framställning, inom Forsknings och Utvecklings-verksamheten (FoU) är vad 

som ligger bakom den spetskompetens som existerar inom legerade material och 

materialteknik. FoU är omfattande och forskningsanläggningarna är bland de främsta i 

världen. Produkter och material utvecklas också i nära samarbete med kunderna 

(www.sandvik.se). 

 

SMT har precis antagit ett gemensamt ansvar för logistiken inom affärsområdet, tidigare 

så låg ansvaret för lager, lastbärare och lagerinredning på enskild produktionsenhet. Det 

Figur 1: Sandviks affärsområden (www.sandvik.se) 



12 

gemensamma ansvaret har idag centraliserats till SMT Logistics för att skapa 

förutsättningar gällande optimering av de interna transporterna (www.sandvik.se).  

 

3.2.1 SMT Logistics 

SMT Logistics ska fungera som ett stöd för SMT globalt gällande deras kostnadseffektiva 

logistiklösningar anpassade till SMT’s affärsbehov. SMT Logstics äger och ansvarar för 

de logistiskt relaterade tjänsterna inom SMT organisationen, årligen utförs 234 252 

stycken transporter inom industriområdet i Sandviken. Av dessa är 116797 stycken 

transporter utförda av grensletruckar och 117455 stycken är utförda av sidlastare 

(www.sandvik.se; Sandvik SMT, 2013). 
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4 Teoretisk referensram 

 I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för vårt examensarbete. 

Rubrikerna är namngivna utifrån de faktorer som påverkar slutresultatet. 

 

 

4.1 Lean 

Under denna rubrik presenteras de välkända verktygen och begreppen som förklarar 

Lean.  

4.1.1 Leanhuset 

Lean är ett ledningssystem som härstammar ifrån Toyotas ledningssystem, Toyota 

Production system – TPS (Emiliani, 2006). Toyotas ledningssystem började utvecklas 

under 1890 talet när Sakichi Toyoda (grundaren av Toyotas moderföretag Toyoda 

Automatic Loom Works) tog patent på en manuell vävstol som skulle bidra till ökat 

välmående hos arbetarna, ökad produktivitet och ökad kvalitet. Sakichis son Kiichiro 

(grundaren av Toyota Motor Corporation) tog senare patent på flera vävstolsfunktioner 

som skulle underlätta för arbetarna och göra arbetet mer effektivt (Osono et al., 2008). 

Genom Sakichi och Kiichiros handlingar har Toyotas två grundvärderingar vuxit fram 

(Emiliani, 2006):  

 

 Uppnå produktionseffektivitet genom att eliminera slöseri (muda)  

 Respekt för människan  

 

Dessa värderingar har sedan lärts ut till efterkommande inom Toyota, tillsammans med 

värderingar så som att alltid sätta kunden i centrum, ständig förbättring och att alltid se 

efter med egna ögon innan beslut tas (Genchi Genbutsu). Dessa värderingar är inbyggda i 

de dagliga rutinerna som finns hos Toyota och de sprids även genom små berättelser och 

anekdoter som kontinuerligt återberättas (Osono et al., 2008). På detta sätt hålls 

värderingarna levande och alla inom Toyota lever efter dem.  

 

År 2001 skrev Toyota Motor Corporation dokumentet ”The Toyota Way” där de 

ingående förklarar de två viktiga principerna ”Ständig förbättring” och ”Respekt för 

människan” som genomsyrar hela deras organisation (Emiliani, 2006). ”The Toyota 
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Way” skrevs som en handbok, tänkt att fungera som ett verktyg för att förmedla Toyotas 

grundvärderingar till företagets medarbetare världen över (Osono et al., 2008).  Det var 

först när detta dokument publicerades som omvärlden började förstå betydelsen av 

grundvärderingen inom TPS, ”Respekt för människan”, som innan hade missförståtts 

eller helt glömts bort. För att lyckas med Lean och eliminera slöseri är det viktigt att 

företaget förstår innebörden med principerna ”Ständig förbättring” och ”Respekt för 

människan”. Det är först därefter som företaget kan börja se resultat där slöseri elimineras 

(Emiliani, 2006). Slöseri definieras som aktiviteter eller beteende som inte skapar värde 

för slutkunden och det finns sju olika typer av slöseri som ska elimineras enligt Toyota 

och dessa är (Sandkull & Johansson, 2000):  

 

 Överproduktion  

 Väntan  

 Onödiga transporter  

 Onödigt eller felaktigt utfört arbete i bearbetningsprocessen 

 Onödig lagring  

 Onödiga rörelser eller förflyttningar  

 Kassation  

 

Ibland nämns även ytterligare en typ av slöseri (Petersson et al., 2009). 

 Outnyttjad kreativitet  

 

De två principerna ”Ständig förbättring” och ”Respekt för människan” är grunden till 

Lean (Osono et al., 2008), de kan ses som två pelare som kompletterar varandra och som 

tillsammans möjliggör att Lean kan fungera, se Figur 2. 

Figur 2: Egen modell av Leanhuset 
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4.1.2 Ständiga förbättringar 

Toyota har en filosofi som säger ”Tomorrow will be better than today” och med denna 

menas att Toyota kommer att göra morgondagen bättre genom att göra ständiga 

förbättringar. Genom att ständigt eliminera slöseri och kontinuerligt bli mer effektiva och 

att aldrig nöja sig med det som redan finns idag arbetar Toyota ständigt för att bli lite 

bättre. När Toyota säger att ”Tomorrow will be better than today” tänker de inte enbart på 

den egna organisationen utan de säger att alla ska vara vinnare, på så sätt ska de bidra till 

en bättre värld genom deras arbete (Osono et al., 2008).  

 

En utav Toyotas andra filosofier ”Genchi Genbutsu” som innebär att se efter med egna 

ögon innan beslut fattas är en nödvändighet för att uppnå ständig förbättring. Med detta 

menas att om en person inte har sett något med egna ögon är dennes bild heller inte lika 

med verkligheten. Hur ska denna person kunna fatta ett beslut som grundar sig på 

verkligheten och inte bara antaganden om denna person inte har sett efter ordentligt med 

egna ögon hur situationen ser ut idag? Filosofin Genchi Genbutsu uppmanar alla 

medarbetare att gå till källan och att ständigt söka rotorsaker till problem. Genom att gå 

till källan kan personen göra en korrekt bedömning av situationen och på så sätt se 

tydligare hur en förbättring skulle kunna se ut (Osono et al., 2008).   

 

4.1.2.1 Förbättringsarbete  

Förändringsarbet är en specifik process för att driva förbättringar framåt. Genom att 

arbeta systematiskt, strukturerat och välorganiserat kan organisationen kontinuerligt driva 

förbättringar i verksamheten framåt. En stark och tydlig förbättringsprocess är en av de 

viktigaste faktorerna för att nå framgång med förbättringsarbetet, denna 

förbättringsprocess kan baseras på de fyra processtegen; identifiera, lösa, genomföra och 

underhålla (Sörqvist, 2004).  

 

 

 

Figur 3: Ständiga förbättringar.  

 Identifiera - Inhämta information om verksamheten, processer och produkter med 

avsikten att identifiera lämpliga förbättringsmöjligheter. Att prioritera och välja 

projekt ligger också under identifieringsfasen. 

 Lösa - Löser de aktuella problemen och fastställer en effektiv lösning. 

 Genomföra - Implementerar den valda lösningen i verksamheten. Mycket planering 

och utveckling av berörda individers kunskaper och attityder. 

 Underhålla - Genomförda förbättringar säkras och upprätthålls över tid. 
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4.1.3 Respekt för människan 

Inom Toyota ses människan som den största och viktigaste resursen och inte enbart som 

ett par händer. Det är människan som besitter kunskapen och Toyota förväntar sig att 

medarbetarna använder denna kunskap genom att komma med förbättringsförslag som 

kan bidra till kostnadsreducering, ökad kvalitet och säkerhet (Osono et al., 2008). 

Eftersom människan är företagets viktigaste resurs gäller det att värna om deras hälsa för 

att de ska vilja fortsätta göra sitt bästa varje dag. Toyota värnar om och värdsätter även ett 

nära samarbeta med sina leverantörer då det är de som gör deras verksamhet möjlig, de 

rådfrågar dem angående nya satsningar och gör dem till en del av processen. Toyota 

skapar förtroende från sina leverantörer genom att sätta dem före sig själv, i vissa fall har 

Toyota till och med hjälpt dem finansiellt för att de ska kunna leverera en order i tid.  

 

Vidare sätter Toyota kunden först, före sig själv och leverantören, detta då det är kunden 

som gör deras verksamhet möjlig. Det är genom att identifiera kundens livsstil och genom 

att lyssna på kunden som Toyota har blivit så framgångsrikt och de försöker hela tiden att 

överträffa sig själva och komma med nya funktioner. De har synen av att det är deras 

skyldighet att tillverka produkter som kunder vill ha, när de vill ha dem och att de 

levererar dem i en kvalitet som kunden är nöjd med, detta eftersom att det är kunden som 

möjliggör verksamheten och betalar deras löner (Osono et al., 2008). 

 

4.1.4 5 S – metoden  

5 S – metoden är ett verktyg som används inom Lean och går ut på att avlägsna slöseri 

genom att skapa ordning och reda i verksamheten. 5S – metoden hjälper företaget att 

eliminera slöseri som annars hade bidragit till defekter, misstag och skador på 

arbetsplatsen (Petersson et al., 2009). Slöseri som uppstår i arbetsmiljön är orsaken till att 

medarbetarna gör misstag, vilket i sin tur kan leda till personskada (Liker, 2009). Slöseri 

kan även bidra till att dölja de problem som finns i företaget, genom att använda 5S – 

metoden på ett smart sätt kan problemen synliggöras och slöseri elimineras. Metoden kan 

användas som ett hjälpmedel för medarbetarna att skapa en välorganiserad arbetsplats där 

alla vet var de olika föremålen ligger och vad de kan användas till (Petersson et al., 2009).  

 

 

Verktygen som används inom 5S – metoden är följande (Petersson et al., 2009), se Figur 

4:  
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 Sortera: För att medarbetarna ska uppnå en välorganiserad arbetsplats bör de 

föremål (utrustning, material, filer etc.) som finns inom arbetsområdet 

sorteras. De föremål som används ofta ska placeras nära till hands och de 

föremål som inte används bör snarast kastas bort från området.  

  Strukturera: De nödvändiga föremål som används ofta ska ha sin specifika 

plats och bör ligga nära arbetsområdet. Föremålen ska vara strukturerade så att 

det finns en plats för varje utrustning i företaget och att den bör ligga på sin 

plats.  

 Städa: Medarbetarna ska se till att arbetsplatsen är i ordning och att allt 

fungerar som det ska i företaget. Genom att hålla arbetsplatsen städad kan 

medarbetarna enkelt hitta rätt utrustning på rätt plats.  

 Standardisera: Skapa enkla standardiserade rutiner som är lätta att följa och 

förstå. Detta leder till att arbetet utförs på ett enkelt och bra sätt. Standarden 

kan t.ex. ange vilka olika utrustningar som ska placeras på de olika 

arbetsplatserna, hur medarbetarna beställer nya verktyg, hur de olika 

städrutinerna ska vara uppdelade etc.  

 Skapa vana/disciplin: Det handlar om att få alla medarbetare att genomföra 

den överenskomna standarden i samma ordning. Det är viktigt att ledningen 

förstår att det tar tid att genomföra nya rutiner på arbetsplatsen och att det 

behövs kontinuerliga uppföljningar av arbetet. För att åstadkomma en bra 

arbetsmiljö bör ledningen gå ut på golvet och se med sina egna ögon om 

rutinerna fungerar i praktiken. 

Figur 4: 5S metoden 
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4.1.5 5 varför metoden 

Fem varför metoden är ett Lean verktyg som identifierar grundorsaken till ett uppstått 

problem. När ett problem uppstår frågar t.ex. en arbetsgrupp varför fem gånger för att 

finna grundorsaken till problemet. Genom att göra detta kan arbetsgruppen förändra eller 

förbättra t.ex. rutiner, checklistor m.m (Liker, 2009). Ett exempel på denna metod är: 

Sandvik SMT har upptäckt ett problem med sina interna transporter och placeringen av 

material i lager, Sandvik SMT bör då ställa sig själva frågorna: 

 

1. Varför placeras inte material på lämplig varpyta som det ska?  

 Svaret blir: För att truckförarna tror att beställarna beställer ut materialet till fel 

varpyta och ändrar till vad de tror är rätt 

2. Varför tror truckförarna att beställarna beställer till fel varpyta? 

 Svar: För att det har tidigare varit fallet och de har inte i sitt STB system möjlighet att 

se nästa kostnadsställe 

3. Varför har truckförarna inte möjlighet att direkt i STB se nästa kostnadsställe? 

 Svar: För att systemen idag inte kan kommunicera med varandra 

4. Varför kommunicerar inte systemen med varandra? 

 Svar: För att de är tagna i drift under olika perioder 

5. Varför är systemen tagna i drift under olika perioder? 

 Svar: För att företaget sett ett skiftande behov under olika perioder 

 

Med hjälp av 5 varför metoden kan grundorsaken identifieras, att truckförarna själva 

under körning kan ändra till vilken varpyta som materialet skall köras. Det finns flera 

varpytor att välja på och de väljer oftast en favoritiserad varpyta.  

4.1.6 Go Gemba 

Det är ett japanskt begrepp som används inom Lean, där Gemba betyder den faktiska 

platsen där arbetet utförs. Go Gemba betyder alltså att ledaren ska gå dit där allting 

händer. Det är en ledningsprincip som innebär att ledaren alltid ska börja med att leta reda 

på platsen där problem har identifierats och åtgärda det uppstådda problemet på plats, för 

att undvika att samma problem dyker upp på en annan plats. En ledare ska alltid vara 

synlig och finnas på plats för att personalen ska känna sig trygga på jobbet. Det kan 

skapas ett förtroende genom att ledaren deltar i det dagliga arbetet, ställer frågor, lyssnar 

och framförallt agerar på det han/hon får reda på. Ledaren kan vinna en stor kunskap om 

den egna verksamheten och blir insatt i vad som verkligen pågår i verkligheten genom att 
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gå dit där allting händer och se med sina egna ögon (Öjmertz, 2004; Liker, 2009; 

www.leanforum.se).  

4.1.7 Japanska sjön 

Den japanska sjön, se Figur 5, är ett välkänt begrepp inom Lean som används för att 

problemen i företaget ska komma upp till ytan. Vattnet representerar lagernivån i 

företaget och de klippor som ligger under vattenytan representerar de problem som kan 

förekomma inom ett företag. När vattennivån är hög döljs alla stenar och de verkliga 

problemen blir osynliga. För att stenarna ska komma upp till ytan krävs att företaget 

minskar vattennivån så att problemen blir synliga och hanterbara. Exempel på dolda 

problem som kan förekomma i företaget är hög lagernivå, överproduktion, väntetid för 

produkter i arbete, produktion av defekta produkter etc. När problemen kommer upp till 

ytan och blir synliga för alla som är inblandade i företaget blir de tvungna att hitta 

lösningar till de problem som kan uppstå och se till att de aldrig inträffar igen (Petersson 

et al., 2009). 

 

Figur 5: Japanska sjön - En sänkning av lagernivån, gör att tidigare dolda problem tvingas fram. 

 

4.1.8 Plan Do Check Act 

Plan Do Check Act, eller PDCA-cykeln är ett verktyg inom lean som kan användas vid 

förbättringsarbete inom en organisation (Bergman & Klefsjö, 2007), se Figur 6:  

http://www.leanforum.se/
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Plan (Planera):  

 Identifiera de problem som finns i företaget. 

 Analysera de identifierade problemen. 

 Ge förslag på en eller flera lösningar.  

Do (Utföra): 

 Genomför lösningen.  

 Gör en stabil process och samla mätvärden.  

Study/Check (Studera/Kontrollera):  

 Samla in det data och information som behövs.  

 Utvärdera det data och information som vi har fått.  

 Om lösningen som vi har kommit fram till är bra gå vidare till Act annars åter till 

plan.  

Act (Agera):  

 Om lösningen stämmer överens med det vi har planerat kan vi nu implementera 

och standardisera lösningen.  

 Åter till plan för att ständigt förbättra processen.  

Figur 6: PDCA cykeln. 
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4.1.9 A3 format 

A3 formatet refererar huvudsakligen till den europeiska pappersstorleken 297 mm * 420 

mm, men denna pappersstorlek används av Toyota även som grund för tre olika 

rapporttyper (Osono et al., 2008).  

 Förslag 

 Status 

 Problemlösning 

När Toyota använder A3 formatet så finns det ingen magi bakom de steg som avhandlas, 

utan den strukturerade A3 mallen bygger i huvudsak på dessa steg (Rother, 2010):  

 Identifiera problemet eller behovet  

 Förstå den aktuella situationen  

 Utveckla mål  

 Utför orsaks analys (root cause analysis)  

 Brainstorma/ Bestämma motåtgärder  

 Skapa en plan för motåtgärder  

 Kontrollera resultat - bekräfta effekten  

 Uppdatera standardarbetet  

All nödvändig information skall få plats på ett papper för att ge en visuell och tydlig bild 

(Rother, 2010). 

 

4.1.10 Standardisering 

Då människor arbetar på olika sätt bör arbetet standardiseras för att tala om för 

medarbetarna hur arbetet skall utföras. Ett standardiserat arbetssätt innebär att alla 

medarbetare kommer att lösa arbetsuppgifterna på samma sätt och i samma följdordning. 

Det gör också gruppen mer flexibla och effektiva om alla arbetar efter samma mönster 

(www.ilenio.se; Liker, 2009). 

 

4.1.11 Just In Time 

Just in Time avser förmågan att producera och leverera produkter i små kvantiteter vid 

precis den tidpunkt som beställare önskat få leveransen. Just-in-time är ett synsätt och en 

produktionsfilosofi som står för att eliminera allt slöseri och en strävan om att producera 

och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Att tillämpa 

JIT-filosofi förutsätter arbete med mycket korta omställningstider och genomloppstider, 

http://www.ilenio.se/
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att kassationen är försumbar och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar är 

hög. (Mattsson, 2004; Liker, 2009). 

 

4.1.12 Tryckande flöde 

Ett tryckande flöde används för att styra produktionen inom företaget, styrningen sker 

genom att materialet trycks genom verkstaden så att en mängd material tidigt bestäms för 

att gå igenom tillverkningen utan att ta hänsyn till det faktiska behovet, se Figur 7. Vid ett 

tryckande flöde sker tillverkningen ofta i stora mängder där flera ordrar befinner sig i 

verkstaden samtidigt (Lumsden, 2012). 

 

Nackdelen med ett tryckande flöde är att genomloppstiderna i tillverkningen är långa och 

att en stor mängd produkter är under bearbetning samtidigt vilken minskar flexibiliteten. 

Materialet i arbete (MIA) måste lagerföras, hållas i gott skick och sedan lokaliseras i 

lagret när nästa tillverkningsstation anger att de har ett behov av materialet (Liker, 2009). 

Fördelen med ett tryckande flöde är att belastningen är hög i de ingående operationerna 

(Lumsden, 2012).  

 

Planeringsmetoden som används vid ett tryckande flöde är MRP som arbetar enligt 

tryckprincipen och dess uppgift är att framställa en plan över vad som skall tillverkas för 

att sedan trycka fram detta material genom fabriken. För att planeringen och styrningen 

ska fungera på ett optimalt sätt krävs ett betydande informationsflöde (Lumsden, 2012).  

 

Figur 7: Tryckande flöde 

4.1.13 Dragande flöde 

Ett dragande flöde används för att styra material genom tillverkning och distribution där 

material endast beställs då de behövs, i motsats till ett tryckande flöde som inte tar hänsyn 

till det faktiska behovet, se Figur 8 (Lumsden, 2012). Ett dragande flöde skulle kunna 

jämföras med bränslenivån i en bil, det är inte någon som tankar om bränsletanken är 

nyligen fylld. Producerande företag kan se på produktionen som ett fordon som kräver 

bränsle (Liker, 2009). Systemet har skapats för att dra materialet genom verksamheten 

med en hög maskinbeläggning som resultat och att artiklarna produceras samt levereras 

efter faktisk förbrukning i processer nedströms (Lumsden, 2012). Vid ett dragande flöde 
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sker tillverkningsoperationerna bakåt genom systemet och inget skall tillverkas förrän 

externa eller interna kunder har uttryckt behov. Materialet kommer att dras genom 

systemet, en nackdel med detta är att ingen hänsyn tas till långa vänte- och kötider vid ett 

dragande flöde. Detta system kallas även för ”sug i flödet” som innebär att vissa 

operationer inte blir belagda under vissa tider för att efterfrågan inte finns från den 

följande operationen (Lumsden, 2012).  

 

Figur 8: Dragande flöde 

4.1.14 Kanban  

Kanban systemet signalerar med synliga signaler, oftast i form av kanbankort som 

innehåller information om varan som lagerhålls, att lagret behöver påfyllning. Syftet är att 

påfyllning av lager ska ske automatiskt utan att planering och prognoser är nödvändiga i 

processen. Kanban förklaras som den resurs som knyter samman processer med ett 

osynligt transportband. Medan det i verkligheten vanligtvis består av en tom lastpall med 

ett kanbankort, som med sin tomhet signalerar att en påfyllning krävs, lastpallen skickas 

då till leverantören som skickar tillbaka en pall med den vara som tagit slut. Medan 

leveransen inväntas finns ett buffertlager som är uträknat att räcka under leveransens 

ledtid, oftast används kanban i kombination med ett dragande flöde (Olhager, 2000; 

Liker, 2009). 
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4.1.15 Värdeskapande tid  

Med värdeskapande tid menas de aktiviteter som skapar ett värde för företaget. Dock är 

den värdeskapande tiden en liten del av den totala genomloppstiden för en utförd tjänst. 

Icke värdeskapande aktiviteter är enligt den ursprungliga lean-teorin sju till antalet; 

väntan, onödiga rörelser, överproduktion, överarbete, omarbete, lager och transporter. 

Därtill kan adderas en åttonde punkt inom den modernare lean-teorin om outnyttjad 

kreativitet (Liker, 2009).  

 

Vid en analys av värdeskapande flöde för tjänsten, delas aktiviteterna in i tre kategorier 

(Liker, 2009): 

 Värdeskapande aktiviteter 

 Icke värdeskapande aktiviteter som kan elimineras 

 Icke värdeskapande aktiviteter som är nödvändiga och därför inte kan elimineras 

När analysen är genomförd blir den första åtgärden att ta bort aktiviteter som är icke 

värdeskapande. Ett fortsatt arbete kan sedan vara att omarbeta icke värdeskapande 

aktiviteter som är nödvändiga för processen (Liker, 2009). 

4.1.16 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys innebär att kartlägga produkters eller tjänsters värdehöjande flöde 

genom en fabrik eller tjänsteföretag. Genom att titta på enskilda genomloppstider, antal 

lager, arbetsrutiner, pålitlighet i processer m.m. skapas en bild av vilka stationer en 

produkt eller tjänst passerar. På så sätt kan den totala genomloppstiden tas fram. Syftet 

med kartläggningen är att identifiera slöseri t.ex. onödiga mellanlager, väntetider och 

flaskhalsar (www.htindustrial.se; Liker, 2009).  

 

Slöseri kan ses som icke värdeskapande aktiviteter som skapar onödiga kostnader och 

onödigt långa ledtider. För att t.ex. en rutin eller arbetsstation ska anses vara en 

värdeskapande aktivitet måste följande kriterier uppfyllas (www.htindustrial.se; Liker, 

2009). 

 ”Aktiviteten måste förädla produkten eller tjänsten” 

 ”Kunden måste vara beredd att betala för aktiviteten” 

 ”Aktiviteten måste utföras korrekt utan fel vid första tillfället” 

 

http://www.htindustrial.se/
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Så det är vid de identifierade icke värdeskapande aktiviteter ett förändringsarbete bör ske 

för att kunna eliminera slöseri och effektivisera t.ex. ett arbetsflöde inom ett 

tjänsteföretag (www.htindustrial.se). 

 

4.1.17 RFID inom lean 

RFID tekniken ska kunna hjälpa ett företag att leverera rätt produkter i rätt tid, RFID skall 

även kunna bidra till att minska lagernivåerna samt att sänka distributions- och 

hanteringskostnaderna (Michael & McCathie, 2005). RFID kan enligt Michael och 

McCathie (2005) bidra till att minska förlusterna som de flesta företag upplever,  

genom att minska slöseri, sänka lagernivåerna och förbättra säkerheten. Detta eftersom 

RFID möjliggör att produkterna kan följas i realtid längs med hela leverantörskedjan och 

att den ger en korrekt samt detaljerad information om alla objekt (Michael & McCathie, 

2005).   

 

Hanteringen av RFID-teknik i leverantörskedjan kan därmed medverka till reducerade 

lagerförluster, ökad effektivitet samt en avsevärd ökning i processernas hastighet och 

förbättringar i informationens noggrannhet (Sarac et al., 2010). Tajima (2007) ger i sin 

rapport också en inblick i hur RFID strategiskt kan ge ett värde till leverantörskedjan och 

bygger sin teori kring RFID som ett eget strategiskt värde. Värde som kan skapa och 

upprätthålla konkurrensfördelar där fördelar så som minskning av lager, minskad 

materialhantering och ökad produkttillgänglighet presenteras, vilket ger effektivare lager 

och förbättrad kapitalförvaltning (Tajima, 2007).  

 

Tajima (2007) identifierar i sin rapport totalt femton stycken olika fördelar med RFID 

användning, fem av dessa anser vi vara kopplingsbara till Lean filosofin: 

 Minskat svinn 

 Minskad materialhantering 

 Ökad datanoggrannhet, då mänskliga fel försvinner om processer automatiseras 

 Snabbare undantagshantering, genom att tillhandahålla bättre synkronisering av 

insamlad data för material- och informationsflöden 

 Förbättrat informationsutbyte, automatiserad informationshantering ökar 

tillgängligheten längs med hela leverantörskedjan 

 

  

http://www.htindustrial.se/
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4.2 Fysisk utformning och placering av lager 

Under denna rubrik presenteras de faktorer som är viktiga för att fysiskt utforma och 

placera ett lager.  

 

4.2.1 Inredning på lager 

Förvaring av material i ett lager sker på fyra olika sätt, vilket beskrivs närmare nedan.  

 

4.2.1.1 Djupstapling 

En djupstapling innebär blockstapling av material direkt på golvet eller i 

djupstaplingsställ. Vid djupstapling direkt på golv innebär det att materialet förvaras i 

staplar ställda intill varandra utan individuell åtkomlighet.  Metoden med djupstapling 

direkt på golv är idealisk för lagring av stora kvantiteter när det är samma typ av material 

som skall lagras. Djupstapling direkt på golv är en billig och flexibel lösning som endast 

kräver en truck eller en travers för hanteringen av materialet i lager (TFK, 1989).  

  

Vid djupstapling i ställage kan detta istället beskrivas som ett mellanting av golvstapling 

och pallställslagring. Vid en djupstapling i ställage ställs inte lastenheterna på varandra , 

varför en individuell åtkomlighet erbjuds och metoden används främst vid bräckligt eller 

ostadigt gods. Det befintliga utrymmet kan användas på ett väldigt effektvit sätt vilket är 

av värde vid höga hyreskostnader som t.ex. i fryshus (TFK, 1989).  

4.2.1.2 Pallställs - eller hyllställslagring  

Vid pallställslagring förvaras materialet i facköppningar som är uppbyggda med 

bärbalkar eller släta hyllplan. Det som kännetecknar ett pallställ är att varje lastenhet kan 

tas oberoende av de andra enheterna, vilket gör att pallställen är mer lämpliga i de fall 

företaget har ett stort sortiment (TFK, 1989). 

 

Vid hyllställslagring lagras materialet på hyllor istället för i facköppningar. Det finns en 

tumregel som säger att hyllställ används när den samlade lagringsvolymen för en produkt 

är högst 200 liter. Det anses mindre kostsamt att lagra last med större volym, på pall som 

lyfts in i pallställ. Med mindre kostsamt menas här att det kostar mer att plocka lösa 

artiklar in och ut i hyllstället än att lagra materialet på pall (TFK, 1989). 
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4.2.1.3 Flytlagring 

Flytlagring är en genomströmningslagring, där materialet matas in i den ena änden och 

plockas ut i den andra änden av lagret. Denna lagringsmetod är främst anpassad för 

lagring av stora volymer med få varianter och hög omsättning. Ett flytlager är en 

intressant lösning för produkter med först – in/först – ut krav t.ex. livsmedel. Men det är 

också lämpligt för de företag som samtidigt med lagring också vill förflytta materialet 

t.ex. från en bearbetningsavdelning till en monteringsavdelning (TFK, 1989).  

 

4.2.1.4 Tätpackning 

Tätpackning är en form av kompaktlagring där materialet förvaras i hyllor eller parallella 

grenställ som är monterade på flyttbara vagnar som kan skjutas fram och tillbaka. Denna 

lagringsmetod är flexibel då ställen kan förskjutas i sidled så att en transportgång erhålls 

på önskat ställe. Metoden med tätpackning är lämplig i arkiv, bibliotek, reservdelslager 

etc. för att efterfrågan är liten på varje enskild vara (TFK, 1989). 

 

En utveckling till en automatiserad variant av tätpackning kan möjliggöra en vertikal 

separering för bl. a långgods. Systemet bygger på kassetter som förvaras i flera 

våningsplan där kassetterna kan skjutas åt sidan för att åstadkomma ett öppet schakt ner 

till det plan, där önskad kassett står parkerad (TFK, 1989). 

 

4.2.2 Övriga lagerinredningar 

En annan förvaringsmetod för material i lager är höglager, ett höglager består av pallställ, 

staplingskranar och transportsystem inom en byggnad. Lagren byggs med höjder upp till 

25-30 meter i Sverige och denna typ av lager möjliggör en kompakt förvaring på en 

begränsad yta (TFK, 1989). 

 

Ytterligare en lagerinredningsmetod är grenställ, vilket är en effektiv metod för förvaring 

av långgods. Ett grenställ består av pelare med horisontella armar för materialets 

förvaring. Materialet placeras i grenställ med hjälp av sidlastare, fyrvägstruck eller 

staplingstravers (TFK, 1989). 

 

4.2.3 Lastbärare 

En lastbärare är en konstruktion som håller samman en eller flera produkter under 

transport och lagring, så att hantering och lagring kan utföras med standardiserade 
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hjälpmedel. En lastbärare görs med olika dimensioner och i olika material, allt efter 

produktens storlek, vikt, geometri, miljökrav etc. (TFK, 1989). Lastbäraren utformas för 

att passa i förekommande lager – och transportsystem. Dimensionerna anpassas enligt ett 

modulsystem med standardiserade mått, på det sättet kan system av enhetslaster skapas. 

Det är av stor vikt att enhetslasten väljs på sådant sätt att den kan gå obruten i 

transportprocessen så långt som möjligt. En bra regel är här att välja lastbärare utifrån 

materialet som skall fraktas, för att sedan låta transportmetoden styras av valet av 

lastbärare innan slutligen lagerenheten väljs (TFK, 1989): 

Lastenhet  Transportenhet   Lagerenhet 

 

Lastbärare kan kategoriseras enligt följande (TFK, 1989): 

 Lösa underlag: Ett exempel på lösa underlag är medar som bandas till materialet 

för att ge uppställningsskydd och griputrymme för t.ex. truckgafflar. 

 Enkla brätten: Är i form av skivor av trä, metall eller plast. De har som funktion 

att hålla samman materialet och möjliggör transport på rullbanor.  

 Backar, lådor och korgar: De kan vara utförda i trä, plast, plåt eller trådnät och 

har som funktion att samla och skydda materialet. I mekaniserade system 

förekommer även automatiska utrustningar som både staplar och särar lådor 

på/från varandra.  

 Pallar av engångs- eller återanvändningstyp: Förekommer i varierande 

konstruktioner och material med trä, papp, plast, aluminium eller kombinationer 

av flera material. Pallarna är avsedda för hantering med gaffelredskap och för 

transport i mekaniserade bansystem.  

 Rullpallar: Är i form av träpallar med hjul och gallergrindar. Dessa pallar har 

utvecklats som ett hjälpmedel för transport av dagligvaror.  

 Stora öppna flak: Avsedd för hantering med kran eller truck i timmerterminaler 

och lageranläggningar.  

 Växelflak: Består av en ram med stödben samt eventuellt. Ett växelflak 

möjliggör systemet med material som kan hanteras obrutna genom en kedja av 

lagringar och transporter med bil, järnväg, fartyg och flyg.  

 ISO – container: Förekommer under en internationell standard i ett antal olika 

längdmått med ett gemensamt breddmått på 8 fot. Lastbäraren kan transporteras 

med samtliga transportmedel och även hanteras med kran eller truck.  
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4.2.4 Lagerlayout 

En lagerlayout är ett viktigt moment för företag för att kunna utforma lagerytor på ett 

bättre sätt. Syftet med att utforma en lagerlayout är att skapa så effektiva flöden som 

möjligt och få en högre utnyttjandegrad. Det finns många faktorer som påverkar 

utformningen av ett lager och detta är att bestämma i hur hög grad lokalens höjd skall 

användas för lagring och hur breda transportgångarna skall vara. Vid lagerutformningen 

finns det en tumregel som säger att hanteringseffektivitet går före ytutnyttjande. Det finns 

två typer av lagerlayout där den ena kallas för lagerlayout med linjärt flöde och den andra 

kallas för lagerlayout med U-format flöde (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

 Det linjära flödet innebär att godsmottagning och utleverans sker på motsatta 

sidor av lagret, där allt gods skall transporteras genom hela lagret, se Figur 9. 

Med ett linjärt flöde transporteras alla varor ungefär lika långt vilket kan orsaka 

ett problem med onödiga hanteringsarbeten och höga kostnader som en föld av 

hanteringsarbetet (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Figur 9: Linjärt flöde 

 En lagerlayout med U-format flöde innebär att godsmottagning och utlastning 

sker i samma ände av anläggningen vilket kan skapa bättre möjligheter till att 

dela upp artikelplaceringen på ett bättre sätt, se Figur 10. Hanteringen av 

artiklarna kan effektiviseras och möjligheten till ett bättre flöde ökar med hjälp av 

den gemensamma godsmottagningen och utlastningen (Jonsson & Mattsson, 

2011). 
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Figur 10: U-format flöde 

4.2.5 Frekvensläggning med lagerzoner 

Med lagerzoner innebär att lagret delas upp i flera mindre lager som benäms zoner, vilket 

gör att hanteringsarbetet minimeras genom att likvärdiga artiklar placeras i samma zon. 

Zonindelningen kan ge mest effekt om lagret har U-formad layout för att 

förflyttningsavstånden för olika zoner kan bli större än vid linjära layouter. Det finns 

olika metoder för att genomföra zonindelningen och en av dem är att placera alla artiklar 

som tillhör samma produktfamilj i egna zoner för att på så sätt minska 

förflyttningsavstånden, se Figur 11. En plockorder med material ur olika produktfamiljer 

kommer dock att kräva mycket transport- och hanteringsarbete vilket beror på att 

förflyttningar krävs mellan de olika lagerzonerna för att sammanställa ordern. Med hjälp 

av en uttagsfrekvens på varje lagerförd artikel finns det möjlighet att räkna på hur många 

gånger per tidsenhet som en artikel plockas ut lagret (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

De mindre antalet lagerförda artiklar står normalt för en stor del av 

plockningsaktiviteterna. Om artiklarna sorteras efter hur deras uttagsfrekvens ser ut är det 

inte ovanligt att 5 % av alla artiklar står för uppemot 50 % av plockaktiviteterna, där 20% 

av alla artiklar står för cirka 80 % av plockningsaktiviteter och att resterande 80 % av 

artiklarna plockas med ganska låg frekvens som motsvarar runt 20 % av det totala 

plockningsarbetet. Syftet med zonindelningen är att förenkla hanteringsarbetet för de 

artiklar som plockas jämt. Detta kan ske genom att automatisera arbetet och att placera de 

mest frekventa artiklarna på ett rätt sätt i de mest tillgängliga lagringsutrymmena 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Fördelarna med zonindelningen är att varje plocktruck bara 

behöver korsa ett mindre område. Den största nackdelen med en zonindelning är att 
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orderna delas och måste sammanföras på nytt innan leveransen sker till kunden. För att 

hantera detta problem kan en parallellplockning genomföras där ordrar plockas parallellt 

utifrån en förutbestämd ordning, varje lagerzon plockar då individuellt det material som 

behövs till ordern (De Koster et al., 2007). 

 

Figur 11: Lagerzoner 

 

4.2.6 Lagerlokalisering 

Lagerytor fungerar egentligen som en koppling mellan olika produktionsenheter 

(Lumsden, 2012), se Figur 12. 

 

Figur 12: Beskrivning av lagerytans roll 

Lagerytor måste lokaliseras geografiskt för att på ett effektivt sätt betjäna kunderna, det är 

vid bestämmandet för lokalisering många faktorer som måste tas i beaktande. Faktorer 

som alla påverkar det slutgiltigabeslutet. Den geografiska placeringen, tillgång till 

infrastruktur, tillgång till byggnader, närhet till marknad och ekonomiska förhållanden är 

exempel på kvantitativa faktorer som påverkar placeringen av terminalerna. Ju fler 

faktorer som finns att ta hänsyn till, desto svårare blir det att använda kvantitativa 

metoder för att bestämma vart en terminal skall uppföras. Det är då vanligast att 

tyngdpunktsmetoden används för att placera ett lager. Denna metod placerar lagret vid 

distributionsområdets tyngdpunkt och bygger på att hänsyn tas till kundernas behov av 
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gods inom det givna distributionsområdet. Detta medför att det totala transportarbetet för 

distributionen minskas om lagret placeras efter vart tyngdpunkten för behov finns. 

Metoden förutsätter att samtliga involverade enheters position kan placeras ut i ett 

koordinatsystem         och att enbart ett lager skall placeras och användas i systemet för 

att distribuera gods, antalet kunder och producerande enheter kopplade till lagret är i det 

generella fallet helt obegränsat. Vid tyngdpunktsmetoden placeras först kunderna     i 

koordinatsystemet                 , se Figur 13, sedan definieras deras behov av gods 

   och beräknas för att få tyngpunkten, lagrets lokalisering       , enligt följande formel 

vilken anpassats efter tre kunder (Lumsden, 2012; Olsson, 2007): 

                                         

                                         

 

Figur 13: Kundernas placering i koordinatsystemet 

 

4.2.7 Simulering 

Det finns många företag som har svårigheter att utvärdera en lokalplan för olika typer av 

flödeslayouter av varierande transportupplägg. Detta är ett komplicerat moment och den 

verkliga implementeringen eller erfarenheten måste ligga till grund för utvärderingen. 

Enligt Lumsden (2012) är simuleringen lösningen där problemställningar gällande att 

hantera flödeslayouter med varierande transportupplägg hanteras, där det är möjligt att 

göra effektiva simuleringar i verklighetsnära modeller. Simulering innebär att en modell 

skapas av verkligheten genom att samla in simuleringsunderlag i form av 

information/data under en tidsperiod. Genom att använda simulering kan företaget bygga 

en matematisk modell för att kunna leka och experimentera med denna modell och se hur 

systemet fungerar samt vilka effekter den kan ge.  
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Simuleringen görs genom att simulerade utfall av olika modeller jämförs med insamlad 

data för att det ska fungera på ett optimalt sätt. Simuleringen är viktig och fördelaktig vid 

komplexa flödessystem som interna transporter, produktionsupplägg och tillflödessystem. 

Fördelarna med simuleringen är att företaget relativt snabbt kan ändra i modellen för att 

välja detaljnivå, och de långa simuleringarna kan göras på kortare tid än i verkligheten 

(Lumsden, 2012).  

Med hjälp av simuleringen kan följande göras (Lumsden, 2012): 

 Att i tidigt skede kunna bygga och funktionstesta nya produktionssystem 

 Nya produkter och ny utrustning kan funktionstestas med mindre förändringar 

 Bedömning av investeringen kan göras genom att utforma, jämföra och analysera 

de olika alternativen 

 Åstadkomma materialflödeseffektivitet genom att analysera flaskhalsar, långa 

genomloppstider och hög kapitalbindning 

 Balansera maskiner, utrustning, operatörer och produktmix via koordinering och 

samordning 

4.2.8 Storlek på lager 

Genomloppstiden är ett begrepp inom produktionen som har ett starkt samband med 

lagrens storlek. Om lagernivån ökar så ökar också genomloppstiden i motsvarande grad. 

Genomloppstiden och materialupplagens storlek i produktionen är knutna till varandra 

och bestäms av ett antal påverkbara faktorer (Lumsden, 1989).  

 

De faktorer som påverkar genomloppstiden och således även storleken på lagret, baseras 

på operationer kring en order. Där en order består av ett antal operationer och 

genomloppstiden för varje operation kan delas in i fyra delar vilka innefattar kötid, 

omställningstid, produktionstid och transporttid samt väntetid. Företaget kan lätt ta reda 

på genomloppstiden för en hel tillverkningsorder genom att summera dessa tider för 

samtliga ingående operationer (Mattsson & Jonsson, 2003).  

 

Figur 14: Genomloppstidens delar 
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4.3 Adressering och identifiering av material 

Nedan presenteras de faktorer som påverkar adressering och identifiering av material.  

 

4.3.1 Märkning och identifikation av material 

Vid ankomsten av godset bör varje kolli vara märkt med (TFK, 1989): 

 En tydlig identifiering för varje artikel i kollit 

 En benämning på artikeln 

 Antalet mängdenheter av varje artikel i kollit 

 Antalet kollin som har samma artikelnummer i leveransen 

 Leveransnummer och partinummer 

 Leverantörens namn och adress 

 Mottagarens namn och adress 

De ankommande kollin som är i form av mindre enheter eller innehåller 

innerförpackningar som skall hanteras separat bör även vara märkta med motsvarande 

information (TFK, 1989).  

Märkningen kan ibland justeras och kompletteras i samband med mottagningskontrollen, 

detta för att märkningen skall vara lämplig för den fortsatta behandlingen i det interna 

flödet. Den information som behöver kompletteras är oftast intern-adress till lagerplats, 

intern-adress till förbrukningsplats i produktionen, anvisningar för uppdelning eller 

ompackning och eventuell kontrollplats (TFK, 1989).  

 

4.3.2 Adressering  

För att en artikel skall hittas i lagret för utplockning eller en plats lokaliseras för 

inrapportering av artikel måste en lagerplats idenfieras. Detta görs oftast med hjälp av ett 

alfanumeriskt system, vilket är en kombination av bokstäver och siffror. T.ex. B2302, där 

B står för lagergång, 2 står för höger sida av gången, 3 för hyllnivå (från marken) 02 står 

för pall i gångdjupet (Atlet, 2005). 
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Figur 15: Adressering i lager 

4.3.3 Identifiering av artiklar i lager  

Det finns två olika sätt att identifiera artiklarna i lager där den ena är baserad på 

autoamtisk identifiering av märkta produkter och den andra är operatörsbaserad 

identifiering. Den automatiska identifieringen har flera fördelar jämfört med 

operatörsbaserad identifiering där dessa fördelar innefattar (TFK, 1989): 

 Information i realtid 

 Online rapportering 

 Ökad säkerhet 

 Möjlighet till mer information 

 Lägre kostnad för informationshämtning 

Streckkoder 

Färre än 1 % av livsmedelsbutikerna i USA använde streckkoder i slutet av 1970 talet, 

men i och med att Wal-Mart uppmanade sina leverantörer till användning av streckkoder 

1984 så ökade användningen till >30%. Streckkoder har sedan blivit en standard för 

livsmedelshandeln, fram till att Wal-Mart 2003 uppmanade sina ledande leverantörer att 

istället börja använda RFID för att identifiera material och leveranser. Idag skrivs årligen 

5-10 triljoner streckkoder ut för att identifiera material (Tajima, 2007). 

 

RFID 

Ett annat sätt att identifiera och lokalisera material i lager är med hjälp av RFID som är en 

automatisk identifierings och datafångsteknologi som består av tre delar (Sarac et al., 

2010; Tajima, 2007). De tre delarna utgörs av en RFID tagg, en RFID läsare och en dator 
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med mjukvara för att sammanföra informationen mellan tagg och läsare, där taggen består 

av ett mikrochip som i storlek kan vara som ett sandkorn (Tajima, 2007; Wang et al., 

2008; Wamba et al., 2006). Wamba et al. (2006) beskriver i sin rapport att en tagg kan 

vara inbäddad i ett fysiskt objekt som ska identifieras, varför taggen klarar även de 

tuffaste miljöer, så som t.ex. snö. Vid användandet av RFID för identifiering av material, 

sätts en tagg på varje objekt som skall spåras, detta förmedlar en unik elektromagnetisk 

signatur som kan läsas av en RFID läsare innan ett datoriserat mjukvarusystem processar 

informationen vidare (Ferrer et al., 2010). RFID teknik kommunicerar med radiovågor 

och behöver därför inte någon fri sikt för kommunikation vilket gör att flera taggar kan 

läsas samtidigt, i motsats till streckkoder, vilket i sin tur minskar tidsåtgången för att 

identifiera material i lagret (Sarac et al., 2010; Tajima, 2007; Michael & McCathie, 

2005). 

 

GPS 

Även GPS kan användas för att identifiera och lokalisera material i lager, en GPS sändare 

placeras då på det material som skall vara sökbart. GPS sändaren på materialet 

kommunicerar med det nätverk av satelliter som befinner sig i en omloppsbana runt 

jorden (Wang et al., 2008), närmare bestämt 24 stycken satelliter (Poon et al., 2009). En 

GPS läsare får på så sätt svar från satelliterna om vart godset med sändaren befinner sig.  

 

Satelliternas huvudsakliga uppgift är dock att ange fordons positionering utomhus, varför 

den fungerar brisfälligt inomhus där GPS läsaren tappar täckning mot satelliterna (Poon 

et al., 2009). Då GPS läsaren kan förlora täckning erbjuder den en lägre 

positionsprecision än en automatisk identifieringsteknik i realtid (Song et al., 2007). 

 

4.3.3.1 Kombination av olika identifierings- och lokaliseringstekniker 

Då GPS tekniken kan tappa täckning om kontakten med satelliterna bryts kommer den 

förmodligen inte att erbjuda en tillräckligt hög positionsprecision vid spårning av material 

i lagret (Lee et al., 2012). GPS är även begränsad i användningsområden då den främst är 

tänkt att användas utomhus (Poon et al., 2009), för att övervinna dessa begränsningar av 

GPS tekniken så har Lee et al. (2012) tittat på möjligheten att assistera GPS systemet med 

ett RFID assisterat lokaliseringssystem där fordonet erhåller två olika positionsdata. 

Fordonets position erhålls genom GPS teknik i fordonet och positioneringen av materialet 

via RFID teknik på materialet (Lee et al., 2012). Ytterligare en anledning till att 

kombinera de två är att de kan hjälpas åt, för att fungera både inomhus och utomhus, GPS 

har inte några problem att fungera utomhus men tappar snabbt täckning inomhus när 
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kontakten med satelliterna bryts medan RFID däremot fungerar bättre i stängda lokaler 

(Poon et al., 2009). 

 

Införandet av RFID i lagret avlägsnar också helt otillgängliga varor, varor som placerats 

fel i lager eller varor som inte registrerats in i lagret pg.a. den mänskliga faktorn och 

därför inte heller finns tillgänglig för leverans/försäljning till kund (Sarac et al., 2010). 

Genom kombinationen av GPS och RFID teknologi så avlägsnas inte bara otillgängliga 

varor i lagret utan kombinationen ger också möjligheten att sammanföra datan i ett 

system som visuellt i 2D vy visar vart godset befinner sig (Song et al., 2007). Även Wang 

et al. (2008) visar i sin rapport på fördelarna med att använda en kombination av GPS och 

RFID. 

 

Dessutom så nämns RTLS (Song et al., 2007; Ferrer et al., 2010), Real Time Location 

System som i realtid både skall kunna identifiera och lokalisera taggade föremål. Real 

Time Location System – RTLS är ett RFID baserat system som med hjälp av en aktiv 

RFID tagg och förslagsvis WLAN – Wireless Local Area Network, ges möjligheten att se 

exakt vart ett taggat föremål befinner sig (Song et al., 2007). Ferrer et al. (2010) visar 

dessutom i sin rapport hur RTLS används av bl.a. containerspeditörer och bilhandlare 

med goda resultat och erbjuder en minskning av den tidsåtgång som krävs för att 

lokalisera föremål i lager.  
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4.4 Lagerstyrning 

Nedan presenteras de faktorer som kan påverka styrningen av ett lager.  

 

4.4.1 Prognoser 

Prognoser innebär allmänt att beräkna och ange de kommande händelserna, som kan 

inträffa i framtiden. Prognoser kan även vara ett viktigt underlag för planering och 

budgetering men även ligga till grund för att belysa framtida problemområden. När 

företaget producerar mot lager baseras beslutet på prognoser som sällan stämmer med 

verkligheten (Olhager, 2000). För att företaget på ett effektivt sätt ska balansera tillgång 

och efterfrågan på produkterna är det viktigt att samla in information om vilka behov som 

kan förväntas föreligga så lång tid i förväg (Jonsson & Mattsson, 2011). En prognos kan 

definieras som en framtidsbedömning av ett antal externa faktorer som kan förväntas 

påverka företaget. De externa faktorerna som kan påverka företagets prognos är 

exempelvis efterfrågan av en viss produkt på marknaden, prissättning och 

marknadsföring. Det är därför viktigt att prognoserna används vid situationer där externa 

faktorer kan påverka efterfrågan eller prissättningen och marknadsföringen (Mattsson & 

Jonsson, 2003).  

 

Det finns några grundläggande egenskaper hos prognoser, dessa egenskaper är följande:  

 Prognosen är vanligtvis fel 

 En bra prognos är mer än en enskild siffra 

 Aggregerade prognoser är säkrare 

 Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten 

 Prognoser skall inte ersätta känd information 

Syftet med prognostisering är att öka kunskapen om efterfrågan och försäljningen samt 

att kunna utnyttja denna kunskap för att öka lönsamheten genom att företaget planerar i 

förväg. Genom att använda prognoser och planera i förväg kan det leda till kortare 

leveranstider, jämnare utnyttjande av produktionsresurser och säkrare tillgång på resurser 

(Olhager, 2000).  

 

4.4.2 Wilsonformeln 

Wilsonformeln är en metod för att beräkna den mest ekonomiska orderkvantiteten och 

brukar betäcknas EOQ – formeln (Economic Order Quantity). Vid användning av 
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Wilsonformeln tas hänsynen till de kostnader som förändras vid en ändring av 

orderkvantiteten, där kostnaderna för beordring påverkas liksom kostnaderna för 

lagerföring. Wilsonformeln brukar bygga på en jämn förbrukning som tenderar till att 

medellagret blir halva orderkvantiteten (Q/2) och syftar även på den kvantitet som 

levereras in till det aktuella lagret (Oskarsson et al., 2006). 

 

Wilsonformeln bygger på en minimering av lagerhållningssärkostnader och 

ordersärkostnader. Enligt Wilsonformeln så finns det en punkt där den totala 

uppsättnings- och lagerhållningskostnader är minimal. Den punkten är när 

lagerhållningskostnaden är lika stor som ordersärkostnaden. För att Wilsonformeln ska 

fungera på ett optimalt sätt krävs ett antal förutsättningar (Oskarsson et al., 2006).  

 Efterfrågan är konstant och kontinuerlig 

 Inga kvantitetsrabatter 

 Hela orderkvantiteten levereras samtidigt till lagret 

 Inga kapacitetsbegränsningar 

 Ordersärkostnad och lagerränta är svåra att beräkna korrekt 

 

Beräkningen av den årliga lagerföringskostnaden     , för en viss order görs enligt 

följande (Oskarsson et al., 2006): 

 

       
 

 
 

 

 r = lagerräntan 

 p = produktvärdet i det mottagande lagret 

 Q = orderkvantiteten 

Med hjälp av denna beräkning kan vi dra slutsatser att när orderkvantiteten ökar så stiger 

lagerföringskostnaden (Oskarsson et al., 2006).  

 

Beräkningen för den årliga beordringskostnaden     , räknas fram på följande sätt 

(Oskarsson et al., 2006): 

     
 

 
 

 

 K = ordersärkostnaden 

 D = årlig efterfrågan 
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 Q = orderkvantiteten  

 D/K = antal beordringar per år 

Denna beräkning visar att beordringskostnaden sjunker när orderkvantiteten ökar 

(Oskarsson et al., 2006). 

 

4.4.3 ABC-analys 

Ett redskap för att balansera lagernivåer och efterfrågan, alternativt så kan även 

lagringskostnad och leveransservicenivå balanseras med ABC-analys. En 

volymvärdeanalys som har sin utgångspunkt i den s.k. 80/20-regeln, dvs. att 80% av 

företagets produkter svarar för 20% av omsättningen och vice versa. ABC-analysen 

innebär att företagets produkter delas in i olika klasser beroende på i vilken utsträckning 

som de svarar för företagets omsättning. De produkter som svarar för den större delen av 

omsättningen ägnas störst intresse ur leveransservicesynpunkt och produkterna delas in i 

klasser utifrån volymvärdet (Segerstedt, 2008).  

                                                                 

 

Produkter med högst volymvärde A-klassificeras, exempelvis 5-20% av artiklarna. 10-

15% av artiklarna med näst högst volymvärde B-klassificeras och resterande artiklar, 50 

% tillskrivs det lägsta volymvärdet och anses tillhöra C-klassificering. Volymvärde är den 

traditionella grunden i en ABC-analys även om analysen kan utformas efter andra 

parametrar så som försäljning eller lönsamhet per kund och timmar som lagts på 

underhåll per maskin och därefter presenteras som en traditionell ABC-analys. Metoden 

har dock en begränsning, analysen ger enbart en ögonblicksbild av en given situation och 

tar inte någon hänsyn till produkter som är under utveckling (Segerstedt, 2008).  

 

4.4.4 Fast eller flytande placering i lager 

Med fast placering menas att en viss typ av artikel lagerhålls i lagret på en förutbestämd 

plats medan flytande placering innebär att artiklarna inte har förutbestämda 

lagringsplatser, utan placeras där det finns plats (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Nackdelen med en fast placering är att den kräver ett större lagerutrymme än vid flytande 

lagerplacering, p.g.a. att lagringsutrymmet måste dimensioneras efter maximal 

lagervolym för varje artikel. Det finns även fördelar så som att lagerlayouten enklare kan 

anpassas så att de artiklar som plockas med lågfrekvens kan placeras långt in i lagret samt 

de med hög frekvens kan placeras nära in- och utlastningsområdena. Genom att hantera 
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materialet på det sättet kan det totala hanteringsarbetet minimeras och lagerutnyttjandet 

förbättras (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Fast placeringen kan räknas med hjälp av lagrets storlek, som är lika med summan av alla 

artiklars säkerhetslager plus hemtagningskvantitet. Har vi t.ex. tre artiklar (n=3) med 

säkerhetslagret 4 och hemtagningskvantiteten 12, innebär det att varje artikel sammanlagt 

har 16 enheter i lager. Vid fast placering krävs alltså ett lagringsutrymme (     ) av 

(Lumsden, 2012): 

                                                               

 

Medan flytande lager inte har någon förutbestämd plats och kan därför placeras var som 

helst i lagret där artiklarna där det finns plats, eftersom material ”kan låna platser av 

varandra”. Ett medellager kan beräknas för varje artikel och det lagringsutrymme (    ) 

dessa kräver (Lumsden, 2012): 

                                    

                
                    

 
   (  

  

 
)

         

Skillnaden mellan fast och flytande placering i lagret blir: 
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Med hjälp av de exempel beräkningar som gjordes kan visas på att flytande placeringen 

kan medföra färre pallplatser än den fasta placeringen med upp till 38 %. Det är därför 

viktigt att företagen är medvetna om vilken placering de borde använda för att reducera 

både kostnader och administrativt arbete (Lumsden, 2012). 

4.4.5 Beställningspunkt 

Antalet artiklar i lagret minskar i takt med att artiklar plockas ut från lagret, se Figur 17, 

vid en bestämd tidpunkt sjunker lagernivån under en bestämd nivå och kräver då att en 

beställning sker vid denna tidpunkt för att åter fylla på lagret. Denna punkt kallas för 

beställningspunkt (BP). Lagernivån vid beställningspunkten skall vara så stor att den 

förväntade efterfrågan under ledtiden (LD * D) för lagerpåfyllning täcks av ett 

säkerhetslager (SL). Beställningspunkten kan bestämmas genom att addera den 

förväntade efterfrågan under ledtiden plus säkerhetslagret (BP= D * LT + SL). Den 

beställda kvantiteten (Q) som får anta vilket värde som helst, bör överensstämma med 

den ekonomiska partistorleken eller kanske en annan förbestämd storlek (Lumsden, 

2012).  

 

Fördelen med ett beställningspunktsystem är att orderkvantiteten alltid är konstant när 

denna väl har fastställts. Nackdelen med beställningspunktsystem däremot är att det är 

Figur 16: Visar på skillnaden mellan fast och flytande placering i ett lager 
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svårt att ange exakt i förväg när en beställning ska inträffa. Det är därför viktigt att 

leverantörerna har tillgång till tillverkningskapacitet i reserv för att kunna skicka 

leveranserna i rätt tid enligt överenskommelsen (Lumsden, 2012).  

 

Figur 17: Beställningspunkt 

4.4.6 Leverantörsstyrda lager 

Det finns många företag som har underlättat arbetet med påfyllning i lagret genom att låta 

leverantörerna själva bestämma när och hur mycket material som skall levereras. Detta 

innebär att leverantören tar kontrollen över lagret och bestämmer påfyllnadsbehovet för 

att kunna möta produktionens behov, se Figur 18. Vid ett leverantörsstyrt lager ges 

leverantörerna tillgång till företagets lagersaldo och förväntade förbrukning, för att 

planera in nya påfyllningsordrar (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Det finna två huvudsakliga metoder för leverantörsstyrda lager, dessa är (Jonsson & 

Mattsson, 2011): 

 Att leverantören fysiskt, med sina egna ögon, undersöker lagernivåerna med 

jämna tidsintervall för att fylla på lämplig mängd av material.  

 Att leverantören ges tillgång till företagets uppdaterade information om 

lagernivåer, förbrukningsstatistik, inkomna order m.m. Det är viktigt att 

informationen finns tillgänglig för att leverantören ska ha möjlighet att ta ett 

beslut om när lagret behöver fyllas på.  

Syftet med leverantörsstyrda lager är att leverantörerna ska ges möjlighet att styra sin 

egen produktion på ett effektivare sätt om ordrar kan planeras i förväg. Leverantörerna får 
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bättre kontroll på efterfrågan och kan därför anpassa sin tillverkning efter kundernas 

behov och önskemål (Oskarsson et al., 2006).  

 

 

Figur 18: Leverantörsstyrda lager 

 

4.4.7 Omsättningshastighet 

Omsättningshastigheten anger hur många gånger som ett lager omsätts, kan även 

användas för att beräkna genomsnittslagret. Omsättningshastigheten beräknas enligt 

formeln; 

   ä                 
 ö              ä       

                
 

Alternativt. 

   ä                

 
           ö   å         

   å                           å                       
 

 

Förbrukningen, såväl som genomsnittslagret kan uttryckas i kronor för att beräkna 

omsättningshastigheten och detta kan göras för ett helt lager med tusentals artiklar eller 

en enskild artikel (Segerstedt, 2008). Omsättningshastigheten sägs uttrycka förhållandet 

mellan värdet av det totala materialflödet under en viss tidsperiod och det kapital som i 

genomsnitt under samma period funnits bundet i materialet i flödet. För att få ett så 

rättvist relationstal som möjligt bör samma slags värdering användas i både nämnare och 

täljare, inte använda faktureringsvärde för utleveranser och tillverkningskostnad för 

kapitalbindning t.ex. (Mattsson, 2004). 
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4.4.8 Täcktid 

Täcktid är ett alternativt uttryck för lageromsättningshastighet och ett annat mått på 

kapitalbindning i lager. Om lageromsättningshastighet ökar så minskar liggtiden och om 

lageromsättningshastigheten minskar så ökar liggtiden. Lagrets genomsnittliga 

genomloppstid eller täcktid kan ibland användas som ett annat begrepp för den 

genomsnittliga liggtiden (Mattsson & Jonsson, 2003).  

 

Liggtiden beräknas genom att årets produktionsdagar divideras med 

omsättningshastigheten. En genomsnittliga lagringstiden eller den genomsnittliga 

liggtiden i lagret uttryckt i produktionsdagar erhålls då matematiskt (Segerstedt, 2008).  

                                           
                       

   ä                

 
                

 ö         
              

 

 

4.4.9 Lagerstyrning med hjälp av RFID 

Analyser som Sarac et al. (2010) hänvisar till visar att lagervaror som använder RFID 

teknologi återfylls tre gånger snabbare än lagervaror som använder traditionella 

påfyllningsmetoder utan att för den skull överfylla lagren. Ett RFID system kan alltså 

hjälpa till att minimera eller helt eliminera försenad information, det jag vill säga gapet 

mellan det antal föremål som säljs eller levereras och det antal produkter som den 

försenade informationen påstår är i behov av påfyllning. Eliminering av detta gap kan i 

sin tur bidra till att minska påfyllningstiden (Singh, 2003).  

 

Genom avancerade egenskaper så som unik identifiering av produkter, enkelheten i 

kommunikationen och det faktum att informationen delas i realtid så ger RFID tekniken 

klara fördelar i leverantörskedjor gällande lagervärde och påfyllningspolicy (Sarac et al., 

2010). RFID visar sig kunna förbättra lagerhanteringen på ett antal sätt, till exempel kan 

RFID systemet förbättra förmågan att förutse produktens krav med 10 – 20 % jämfört 

med de traditionella systemen (Michael & McCathie, 2005). Michael och McCathie 

(2005) beskriver utöver detta att RFID systemet kunna hjälpa till att sänka lagernivåerna 

med 10 – 30 % och öka försäljningen med 1 – 2 %. Jämförelser kan göras med Wal-Mart 

som genom införandet av RFID lyckades minska andelen varor som tog slut i lagret med 

16 % (Sarac et al., 2010).  
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4.5 Transportstyrning 

Nedan presenteras de faktorer som kan påverka styrningen av transporter.  

 

4.5.1 Köteori 

Köteori är matematiskt idealiserade köer med ett stokastiskt tillflöde och utflöde, eller 

läran om detta. Används för att dimensionera och analysera system. Köteorin hanterar 

matematiskt de situationer som uppstår och kan beräknas enligt följande (Körner, 2003): 

 Lastbilar ankommer ett lager för att lossa gods 

 Lagret innehar ett antal truckar som skall betjäna de ankommande lastbilarna, 

betjäningen tar en viss tid 

 Om ingen truck (betjäningsstation) är ledig när lastbilen ankommer lagret så 

kommer lastbilen att bli tvungen att stå i kö. 

Lastbilarna som ankommer lagret kan ankomma med ett jämnt flöde eller slumpmässigt. 

Vanligtvis beräknas ankomstintensiteten enligt poisson fördelning, vilket innebär att 

lastbilarna kommer slumpmässigt med en viss intensitet och att det ibland kan komma 

många lastbilar på en gång men även att det kan vara uppehåll mellan ankomsterna. Den 

tid det tar för truckarna att betjäna lastbilarna i lagret kan också varieras, men är oftast 

normalfördelade vilket innebär att betjäningen tar lika lång tid för alla lastbilar som 

betjänas. Viktiga parametrar inom köteorin är (Körner, 2003):  

 Antal truckar/betjäningsstationer 

 Ankomstintensiteten, d.v.s. antalet kunder som ankommer lagret i genomsnitt per 

tidsenhet 

 Betjäningsintensiteten, d.v.s. hur många lastbilar som i genomsnitt kan betjänas 

per tidsenhet 

Köteori är tillämpningsbart inom flera områden så som flygplatser, frisersalonger, 

lunchrestauranger, tillverkande industri, kollektivtrafik med flera. En lunchrestaurang kan 

t.ex. använda köteorin för att beräkna hur många kassor som skall vara bemannade under 

lunchen för att inte varken under- eller överkapacitet i förhållande till mängden kunder 

skall uppstå. Tillverkande industrier planerar ofta sina produktioner enligt principen JIT 

och Lean produktion där produkter inte skall placeras på hög någonstans längs med linan. 

Köteori kan då komma väl till pass för att planera flödet av produkter in i verksamheten 

(Körner, 2003).  

                    

                       



 

47 

                      
 

   
 

                         
 

   
 

                                         

                 

                        
 
  

4.5.2 Ruttplanering 

De vanligaste problem som kan uppstå vid planering av distribution av ordrar är 

utformningen av lämpliga rutter att köra då ett eller flera fordon kan vara involverade. 

Problemet kan begränsas genom att varje fordon endast kör till en kund per rutt och den 

information som behövs i sådana fall har att göra med val av biltyp eller leveransordning. 

Komplexiteten kan snabbt ökas om fordon betjänar fler kunder (K) i varje rutt, om fler 

kunder betjänas vid samma rutt-tillfälle innebär det att antalet möjliga rutter (n) blir en 

stigande funktion av det antalet kunder som fordonet har besökt. En ekvation kan skapas 

för val av kunder där den första kunden kan väljas på K olika sätt och den andra kunden 

kan väljas på K – 1 olika sätt osv. När företaget utför möjliga antal kombinationer av 

rutter så kan de kontrolleras med hjälp av minsta transportavståndet som i sin tur blir 

(Lumsden, 2012).  

n = K! 

De möjliga antal kombinationer måste kontrolleras även om antalet kunder till lagerytan 

är förhållandevis begränsat (Lumsden, 2012).  

                    

 

Figur 19, Ökad dynamisk frekvens 

Ruttplaneringen är en komplex moment och på grund av det stora antalet lösningar som 

kan finnas vid ruttplaneringen blir det ganska svårt att lösa problemen exakt. Det finns 
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även många möjliga metoder som grundats för att formulera regler för hur rutterna skall 

bildas och utföras på ett smidigt sätt (Lumsden, 2012). 

 

De problem som kan uppstå vid distributionen när en ruttplanering gjorts kan enligt 

Lumsden (2012) vara: 

 Att ett visst antal kunder frågar efter en kombination av produkter i kända mängder. 

 Utspridning av kunderna i ett nätverk med ett bestämt avstånd, anges i t.ex. tid eller 

avstånd.  

 Genom att ha en eller flera depåer med fordon som kan köra till en eller flera kunder 

i samma rutt skall kunderna försörjas. 

 Ett definierat antal fordon med en viss bestämd kapacitet finns till förfogande.  

Rutterna måste uppfylla de förutsättningarna som krävs, dessa förutsättningar kan 

förekomma i form av körsträcka, körtid eller total levererad kvantitet. Det finns även 

andra förutsättningar eller önskemål som krävs att de finns tillgängliga och dessa är 

(Lumsden, 2012):  

 Fordonsvillkor: Alla fordon är inte tillgängliga hos alla kunder. 

 Tidskrav: Alla kunder har inte samma krav på leveranstiderna. 

 Samlastning: Vissa delar av gods som tillhör samma sortiment skall transporteras 

åtskilda i samma fordon. 

4.5.3 Ruttplanering med slingmetoden 

Slingor är en metod som används för att underlätta ruttplaneringen, se Figur 20, och 

består i att fasta slingor för fordonen bestäms utifrån enkla krav på utnyttjande. Dessa 

krav kan tillexempel vara fordonens lastkapacitet där fordonen tilldelas rutter så att 

lastkapaciteten på fordonet utnyttjas fullt ut. Denna metod kan inte medföra en optimal 

lösning på ruttplaneringsproblem men metoden är snabb och enkel att använda (Lumsden, 

2012).  

 

Figur 20: Ruttplanering med slingor 
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4.5.4 Ruttplanering med svepmetoden 

Svepmetoden är en enkel metod som används för geografisk indelning av kunderna 

utifrån ett svep med enkla regler, se Figur 21. Metoden kan vara effektiv i vissa fall. Ett 

vanligt sätt att använda svepmetoden och på så sätt fördela kunderna är t.ex. i 

medsolsriktning i relation till distribuerande lageryta. Metoden ger inte en optimal 

lösning men den är snabb, kan enkelt förklaras och lätt tillämpas (Lumsden, 2012).  

 

Figur 21: Ruttplanering med svepmetoden 
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4.5.5 Analys av last och avstånd 

För att erhålla en funktionell layout på lagret eller lagerområdet så kan en från/till matris 

användas, i vårt exempel så använder vi bokens förslag där sex avdelningar skall betjänas. 

Se Figur 22, där alla avdelningar behöver ungefär samma yta. 

 

Från/Till A B C D E F 

A - 8 3 0 9 6 

B  - 0 8 0 0 

C   - 0 8 9 

D    - 0 3 

E     - 3 

F      - 

Figur 22, Bilden visar avstånd mellan de olika avdelningarna  

Från A till B går alltså 8 produkter, från A till C går 3 produkter, inte några produkter till 

C, medan 9 produkter går till E från A osv, flödet skulle även kunna förtydligas enligt 

Figur 23, Förtydligande flöde av produkter på avdelningarna (Segerstedt, 2008). 

 

Figur 23, Förtydligande flöde av produkter på avdelningarna 

I enlighet med presenterad information så anger boken att avdelning A måste lokaliseras 

till position 1 eller 4, medan avdelning D lokaliseras till position 4 eller 6, avdelning E 

lokaliseras till position 1 eller 3 och slutligen positioneras avdelning F till position 3 eller 

6, se Figur 24, Positionering av avdelningar, (Segerstedt, 2008). 

  



 

51 

1 2 3 

4 5 6 

Figur 24, Positionering av avdelningar 

Utifrån krav på var de olika produktionsavsnitten har lokaliserats ger litteraturen två 

tillåtna alternativa förslag till placering av avdelningarna, se Figur 25 och Figur 26. 

Alternativ 1 

A B E 

D C F 

Figur 25, Alternativ 1 från litteraturen 

 

Alternativ 2 

E C F 

A B D 

Figur 26, Alterantiv 2 från litteraturen 

Vilket av alternativen som sedan väljs bestäms med hänsyn utifrån den volym som skall 

transporteras mellan avdelningarna. Arbetet startar dock med att definiera hur långt det är 

mellan de olika avdelningarna och vanligast vid analyseer av last och avstånd är att 

använda nedanstående avståndsdefinition. 

Avståndet beräknas enligt formel för Euklidiskt avstånd, se Figur 27, där längden på den 

räta linjen mellan de två angivna punkterna (hypotenusan av den rätvinkliga triangeln) 

beräknas enligt pytagoras sats (Segerstedt, 2008).  

 

Figur 27: Euklidiskt avstånd 

Eller enlig rätvinkligt avstånd där det förutsätts att transporterna mellan två punkter sker 

med en serie av 90 gradiga svängar, lite som rutnätet i ett stadsnät med dess gator. 

Avståndet blir således summan av de två streckade linjerna som representerar basen och 

     √       
          

  

                                       

                             

                             

                             

                             

Pytagoras sats 
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höjden i den rätvinkliga triangeln. Transportavståndet i x-led är det absoluta beloppet av 

differensen mellan punkternas x-koordinater. Summeringen av absoluta beloppet ger 

differensen mellan punkternas y-koordinater och ger då även det rätlinjiga avståndet 

(Segerstedt, 2008). 

                     

 

Beroende på de avstånd som skall beräknas måste ett beslut tas gällande användningen av 

en euklidiskt eller rätvinklig metod. Litteraturen utgår från den rätvinkliga metoden och 

räknar fram avstånden enligt följande, se Figur 28. 

Från/Till A B C D E F 

A - 1 2 1 2 3 

B 1 - 1 2 1 2 

C 2 1 - 3 2 1 

D 1 2 3 - 1 2 

E 2 1 2 1 - 1 

F 3 2 1 2 1 - 

Figur 28, Litteraturens avståndsberäkning 

Tabellen används i nästa led för att visa på vilka resultat det skulle ge i alternativ 1, om 

det totala lastavståndet som beräknades, respektive föreslagen möjlig disposition och vad 

denna ger upphov till. Genom att multiplicera den planerade volymen eller lasten som 

skall transporteras mellan de olika avdelningarna med avståndet (Segerstedt, 2008). 

 

 

 

   ∑    

 

 

 

 

 

Totalt avstånd blir då för alternativ 1 

                                                

Och för alterantiv 2 

                                               

Genom denna beräkning så ser vi att alternativ 2 är ett bättre alternativ än alternativ 1, 

genom att välja alternativ 2 transporteras samma volym som i alternativ 1, sträckan som 

produkterna transporteras är dock kortare (Segerstedt, 2008). 
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4.5.6 Ruttplanering med hjälp av RFID 

Det är även möjligt att planera truckarnas rutter mellan lager och produktion med hjälp av 

RFID. Enligt Wang et al. (2008) har traditionella metoder alltid fokuserat på att reducera 

tillverkningskostnaderna, varför fokus idag istället främst hamnar på logistikhanteringen, 

där fordonsutnyttjandet anges kunna ökas om fordon följer planerade rutter och levererar 

gods/tjänster efter behov för att tillfredställa kunden. Både Wang et al (2008) och Poon et 

al. (2009) har utformat modeller som är anpassade för att generera kortaste vägen från 

upp-plockning till avlämning av gods. Wang et al. (2008) går även steget längre och 

pratar om möjligheterna med ett realtidssystem, ett system som i realtid skall hantera 

fordon. Det system som Wang et al. (2008)  nämner i sin rapport arbetar i kombination 

med RFID, GPS och GIS – Geographic Information System, för att i realtid visuellt 

kunna visa vart fordonet befinner sig. Den information som systemet i realtid sänder skall 

enligt Wang et al. (2008) kunna användas för att utforma ett fordonsschema och 

därigenom i realtid söka och erbjuda den optimala lösningen alternativt rutten för 

fordonen. 

 

Möjligheten att matcha objekt (eller personer) med en service, som ges vid användandet 

av RFID, erbjuder en tjänst som snabbt lokaliserar material och matchar detta med den 

som efterfrågat det (Ferrer et al., 2010). Där huvudmålen med användandet av RFID 

anses vara styrning av lager, transport logistik, spårning av tillgångar och lokalisering av 

objekt och att synligheten längs med hela leverantörskedjan ökar (Sarac et al., 2010). 

RFID samlar automatiskt in data, varpå datasystemet processar och analyserar 

informationen innan den sänds vidare som meningsfull information till övriga inom 

leverantörskedjan (Poon et al., 2009). 

 

Enligt Michael och McCathie (2005) så använder nio av tio företag idag SCM – Supply 

Chain Management som en nyckel till företags framtida framgång och även överlevnad. 

RFID tekniken öppnade dörren till en ny era i SCM som skulle ha varit ouppnåelig utan 

dagens befintliga RFID teknik (Michael & McCathie, 2005). 

 

4.5.7 Informationsutbyte 

Det informationsutbyte som sker i samband med materialflöden och betalningsflöden 

mellan tillverkande och distribuerande företag i försörjningskedjor, inkluderar inte 

information av finansiell art eller information som har med andra frågeställningar än 

flöden att göra. Informationsutbytet som sker är trots de begränsningar som finns 
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mångfaldigt och omfattande och ställer olika krav på kommunikationsmetod och tekniska 

lösningar som i olika utsträckningar är tidskritiska. Litteraturen hänvisar till att det är 

lämpligt att kategorisera och strukturera informationen i olika avseenden (Mattsson, 

2004). 

 

Allt utbyte av information leder till någon form av påverkan, vilket också är meningen 

och syftet med att överhuvudtaget utbyta information. Det är systemtekniskt omöjligt att 

skilja mellan olika typer av information och den påverkan som resultatet av 

informationsutbytet mellan företag ger upphov till. Gäller främst i vilken utsträckning 

som den information som är lagrad i det ena företagets datanaser direkt påverkas av det 

andra företagets system eller personal i samband med informationsutbytet. Viktigt att 

därför redan i systemet skilja på informationsutbyte som utgör frågor, uppdateringar eller 

överföringar (Mattsson, 2004). 

4.5.8 Informationsutbyte med hjälp av RFID 

Genom att använda RFID i realtid så samlas information in enklare och delas också 

enklare samtidigt som tillgångarna i lagret uppdateras automatiskt (Poon et al., 2009). 

Sarac et al. (2010) beskriver i sin rapport att införandet av RFID i leverantörskedjan även 

motverkar eventuella bullwhip effekter, som annars kan uppstå i leverantörskedjor, 

genom att informationen synliggörs längs med hela leverantörskedjan.  

 

Information som kan matas in i RFID taggen och vara läsbar är te.x. datum för 

tillverkning och utgångsdatum, historiskdata i form av avgångstider och/eller 

ankomsttider samt produktuppgifter som produktmått, försäljningspris eller 

produktbeskrivning (Tajima, 2007; Wamba et al., 2006).  

 

Offertförfrågan Leveransplaner 

Offert Förbrukningsstatistik 

Order Prognoser 

Produktkatalog Lagerstatus 

Orderbekräftelse Produktkatalog 

Leveransanvisning Produktspecifikationer 

Faktura Prislista 

Betalningsavisering Leveransvillkor 

Betalningspåminnelse Olika frågor 
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4.6 Ekonomi 

Nedan presenteras de ekonomiska aspekterna för att utforma och styra lagret på ett 

optimalt sätt.  

 

4.6.1 Kapitalbindning 

När företagets kapital är bundet i material som lagerhålls i förråd, PIA eller maskiner 

benäms detta kapitalbindning. Dessa kostnader baseras på många olika faktorer som 

ligger bakom lagerkostnader, dessa kan innefatta lageryta, materialhanteringsutrustning, 

hanteringsutrustning för personal, försäkring av lagerförda varor, inkurans mm (Olhager, 

2000). Kapitalbindningen kan också påverka företagets kassaflöde samt 

betalningsförmåga där företagets tillgångar delas in i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar (Mattsson & Jonsson, 2003). Anläggningstillgångar är förenklade 

tillgångar som används för stadigvarande bruk där de hänger ihop med 

kapacitetsutnyttjande. Omsättningstillgångar innefattar de tillgångar som inte är av 

varaktig karaktär utan finns för att ständigt omsätts. Kapitalbindningen ökar när alla 

aktiviteter har utförts på produkten och när olika resurser har använts där dess utnyttjande 

kostar. Ju längre tid en produkt lagras och ju mer den bearbetas, desto högre blir 

kapitalbindningen, se Figur 29. Vid en viss tidpunkt kallas produktens värde för 

produktvärde och motsvarar då av allt kapital som bundits upp i produkten (Olhager, 

2000). 

 

Figur 29: Kapitalbindningsdiagram 

Kapitalbindning beräknas enligt formeln (Eriksson & Olsson, 2013): 
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4.6.2 Totala logistikkostnader  

De kostnader som ingår i de totala logistikkostnaderna varierar från fall till fall. Flera 

författare har presenterat olika modeller för att beskriva vilka kostnader som bör tas med 

och måste ta hänsyn till (Oskarsson et al., 2006). författarna Oskarsson et al. (2006) har 

skapat en modell där de har presenterat vilka kostnader som i de flesta fall kan vara 

aktuella att ta hänsyn till, se figur Figur 30. 

 

Modellen innehåller fyra kostnadsposter som ur logistiksynpunkt är vanligast och mest 

relevanta att studera. Det finns även ett stort antal övriga kostnader som är viktiga och 

kan behöva beaktas i vissa fall (Oskarsson et al., 2006). De kostnader som författarna har 

presenterat beskrivs nedan. 

 

Figur 30: Exempel på kostnader i totalkostnadsmodellen. 

4.6.2.1 Lagerföringskostnader 

De kostnader som uppstår för de lagrade produkterna i ett lager kallas för 

lagerföringskostnader. Dessa kostnader innefattar kostnader för kapitalbindning och den 

risk det innebär att ha varor i lager. Riskkostnaderna utgörs av de kostnader som är 

beroende av storleken på lagret och ökar med mängden material som finns i lagret. Några 
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exempel på riskkostnader är inkurans, kostnader för svinn och kassationer samt kostnader 

för försäkringspremier (Oskarsson et al., 2006).  

 

4.6.2.2 Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader 

De kostnader som krävs för att hantera samt driva ett lager kallas för 

lagerhållningskostnader/hanteringskostnader. Dessa kostnader innefattar de kostnader 

som uppstår för att äga och styra själva lagerbyggnaden, medarbetarna som arbetar i 

lagret och den lagrings- och hanteringsutrustning som används i lagret, samt kostnaden 

för de transporter som utförs inom byggnaden (Oskarsson et al., 2006). Enligt Oskarsson 

el al. (2006) så finns det även andra kostnader som kan förekomma i samband med 

lagerhållningskostnader/hanteringskostnader så som kostnader för godsmottagning, 

kontroll och inlagring av gods, kostnader för själva lagerhållningen, och kostnader för 

utplockning, paketering och utlastning av gods. 

 

4.6.2.3 Transportkostnader 

Transportkostnader utgörs av alla kostnader kopplade till administration och utförande av 

transport. I samband med uppkomsten av transportkostnader inkluderas kostnader för 

både interna och externa transporter, de transporter som utförs inom en och samma 

anläggning räknas dock inte in i den totala transportkostnaden. De flesta företag har ett 

önskemål att hålla transportkostnaderna så låga som möjligt, ett mål som kan försöka nås 

på bekostnad av leveransservicen vilket i sin tur kan medföra andra kostnader i from av 

t.ex. produktionsstopp och ökat behov av säkerhetslager (Oskarsson et al., 2006).  

 

4.6.2.4 Administrativa kostnader 

Kostnader som syftar på de avgifter som är bundna till administrationen, dessa kostnader 

kan innefattas av avgifter för ordermottagning, löneutbetalningar till personal, 

fakturering, ekonomisk uppföljning och andra administrativa kostnader. Varje order 

kräver och medför ett visst administrativt arbete och således även en kostnad i form av, 

ankomstkontroll av materialet och fakturakontroll och betalning (Oskarsson et al., 2006).  
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4.6.2.5 Övriga logistikkostnader 

Övriga logistikkostnader kan innefattas av ganska många kostnader, kostnader som även 

kan vara relaterade till varandra (Oskarsson et al., 2006). Några exempel på olika 

logistikrelaterade kostnader som kan ha en stor påverkan på den totala kostnaden 

(Oskarsson et al., 2006):  

 Informationskostnader:  Är de kostnader för de informationssystem som driver 

 materialflödet.  

 Emballagekostnader:  Är de kostnader för det förpackningsmaterial som

 används för att skydda produkterna.  

 Materialkostnader:  Är priset för de köpta produkterna som egentligen inte 

 är en logistikkostnad. 

4.7 Miljö 

Miljöavsnittet delas av arbetsmiljö och fysisk miljö, där miljö ges definitionen ”Luft, 

vatten, mark, naturresurser, flora, fauna, människan samt samspelet mellan dessa” 

(www.trollhattan.se).  

4.7.1 Arbetsmiljö 

”En sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, 

sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning 

påverkar individen” (www.sis.se).  

4.7.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som i 

slutändan gynnar alla på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som bär huvudansvaret för 

arbetsmiljön och ansvarar för att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Den 

systematiska delen av detta arbete innebär att de anställda med hjälp av arbetsgivaren, i 

sitt dagliga arbete uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön 

som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Vid systematiskt arbetsmiljöarbete 

undersöks arbetsförhållandena för att upptäcka de risker som kan uppstå i arbetsmiljön, 

det blir då lättare att genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga att anställda 

skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa under arbetstid. Faktorer som kan påverka 

arbetsmiljön är bl.a (www.av.se): 

 Arbetsorganisationen 

 Arbetsmängden 

 Arbetsställningar och arbetsrörelser 

 Buller och belysning 
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 Farliga ämnen 

 Maskiner 

4.7.1.2 Hälsa på arbetsplatsen 

Att må bra på jobbet innebär att medarbetarna blir mer motiverade och engagerade till att 

varje dag göra sitt bästa på arbetsplatsen. De människor som mår bra på jobbet och har de 

kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt tycker också om 

sin arbetsplats och känner sig trygga och stolta med sitt arbete. Det är därför av vikt att 

företag utformar arbetsuppgifter efter människors individuella behov och arbeta för att de 

anställda kan hantera de olika arbetsuppgifterna på ett hälsosamt sätt. Varje ledare bör ha 

kunskap om och vara medveten om medarbetarnas utveckling och behov inom företaget 

och veta att den största konkurrenskraften inte ligger i teknik eller maskiner utan i 

människorna. Det är därför viktigt att ledningen hela tiden utvecklar medarbetarnas 

inneboende kompetens, arbetar med belöningssystem, kommunicerar med varandra och 

lyssnar på medarbetarnas behov samt utvecklar dem. Lönsamheten och produktiviteten i 

företaget kan förbättras genom att ledningen skapar förutsättningar för att låta 

medarbetaren behålla sin goda hälsa och samt förbättra denna (Menckel & Österblom, 

2000). 

 

Företaget kan genom att bygga en kultur där medarbetarna känner sig trygga, fria och där 

deras idéer behandlas som värdefulla komma långt när det gäller hälsofrämjande 

processer på arbetsplatsen. Det är av vikt att de ledare som bygger en trygg kultur 

gemensamt med sina medarbetare ständig fokuserar på de positiva faktorer som leder till 

en god hälsa; dessa kan utgöras av fysisk träning på arbetstid, utbildning gällande kost-

/hälso- och dryckesvanor samt övrigt missbruk. Hälsofrämjande processer på 

arbetsplatsen är ett långsiktigt arbete där vinsten består i möjlighet till ekonomiska 

fördelar och en successivt sjunkande sjukfrånvaro (Menckel & Österblom, 2000). 

4.7.2 Fysisk miljö 

”Din fysiska arbetsmiljö handlar om i vilken miljö du har möjlighet att utföra ditt arbete. 

Med fysiska arbetsmiljöfaktorer avses de faktorer som omger och påverkar oss på 

arbetsplatserna, där vi är satta att utföra våra arbetsuppgifter” ( www.lr.se). 

4.7.2.1 Miljöanpassad logistik 

De faktorer som direkt kan påverka miljön är all förflyttning, hantering, lagring och 

produktion som förbrukar energi, det är därför inte lämpligt att tala om miljövänlig 

logistik. Logistiken kan däremot vara miljöanpassad, faktorer för miljöanpassad logistik 
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sätts av det enskilda företaget och kan utgöras av miljö, ekonomi eller teknik (Jonsson & 

Mattsson, 2011).  

4.7.2.2 Miljöpåverkan från transporter 

Idag har transporter mer och mer hamnat i fokus som ett av de viktigaste områdena när 

det gäller åtgärder för att minska samhällets utsläpp av växthusgaser och andra 

luftföroreningar. I Sverige så står transportsektorn för ungefär en tredjedel av de totala 

nationella utsläppen av växthusgaser och till skillnad från de flesta övriga sektorer så har 

transportsektorns utsläpp av dessa gaser ökat stadigt de senaste decennierna, kanske 

främst på grund av ett ökat transportberoende i samhället (www.profu.se). 

4.7.2.3 Miljöpåverkan från varor och tjänster 

Även om transporter står i fokus när vi idag pratar miljöfarliga utsläpp så får vi inte 

glömma de utsläpp som tillverkningen står för. Utsläpp från varor och tjänster beräknas 

inom det aktuella området, exempelvis ett land och benäms ofta produktionsperspektiv.  

 

Ytterligare ett sätt att se på utsläpp är från konsumtionsperspektiv, vilket innefattar de 

totala utsläppen eller miljöpåverkan så som markanvändning. Konsumtionsperspektivet 

beräknas på de varor och eller tjänster som personer bosatta i sverige konsumerar. 

Konsumtionsperspektivet tar inte hänsyn till vart i världen som utsläppen skett utan 

räknar enbart på vad vi i exempelvis Sverige släpper ut genom våra inköp av varor, då vi 

inte enbart köper svenktillverkande produkter så påverkar vi även miljön i andra länder 

(Naturvårdsverket, 2010).  
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4.8 Faktorer som påverkar utformning och styrning av lager 

När ett lager skall utformas och styras finns det vissa aspekter att ta hänsyn till, aspekter 

som påverkar arbetet med att utforma och styra lagret. Dessa aspekter presenteras 

närmare nedan.  

 

4.8.1 Processer som utförs i samband med lager 

Det är viktigt att i första hand ägna sig åt sådant som har störst betydelse för 

verksamheten och som har störst effektiviseringspotential i förhållande till de 

resursinsatser som krävs för att genomföra effektiviseringen. Valet av de processer som i 

första hand bör effektiviseras kan exempelvis baseras på möjligheter att 

kundtillfredsställelsen, potentiell resultatförbättring eller på den resursåtgång som krävs 

för att genomföra effektiviseringen. Den eller processer som sedan väljs ut för att 

effektiviseras bör definieras genom att det anges var respektive process börjar och slutar. 

Det bör även preciseras vem eller vilka som är processens kunder. Det behov som finns 

att definiera processers början och slut hänger samman med att de i allmänhet inte har en 

given start och stopp-punkt i alla sammanhang och omfattning. Processernas omfattning 

måste därför fastställas från fall till fall där motivet blir att fastställa processernas 

omfattning för att precisera gränserna och ge underlag för kartläggning-, analys- och 

redesignarbeten (Mattsson, 2004).  

 

Nästa steg i arbetet med att definiera processerna handlar om kartläggning och 

beskrivning av hur de aktuella processerna ser ut i dagsläget. Detta steg i 

rationaliseringsarbetet ifrågasätts ofta med motiveringen att de anställda/personalen redan 

känner till och vet hur processerna ser ut och att det som ändå skall ändras inte är 

nödvändigt att dokumentera. I de flesta fall finns dock starka skäl för att genomföra en 

identifieringskartläggning, en av dem är att det oftast finns begränsad kännedom om hur 

processerna som helhet ser ut. Även om det finns en god kännedom om de processer som 

utförs inom den egna avdelningen så är kännetecknande för processer att de korsar 

avdelningar och därmed funktionsgränser och det finns därför sällan någon inom 

företaget som har ett helhetsbegrepp om hur de olika processerna ser ut och hör samman. 

I regel är det en förutsättning, att se hela bilden för hur den befintliga processen ser ut, för 

att komma överens om hur en ny och effektivare process bör se ut. Skäl till kartläggning 

av befintliga processer har med möjligheterna att genomföra förändringar att göra 

(Mattsson, 2004). 
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4.8.2 Nyttor inom utformning och styrning av lager 

Platsnytta är det mervärde som skapas genom att produkter görs tillgängliga på rätt plats. 

Det är väsentligt att förstå vad det är för nyttovärden som distribuerande företag bidrar 

med och hur effektiva distributionssystem utformas och vilken roll de spelar i 

försörjningskedjorna för distribuerande företag. Utgångspunkten för hur nyttovärden och 

roller betraktas är alltid den konsumerande slutkunden i försörjningskedjan, oavsett om 

slutkunden består av en fysisk individ som konsumerar produkterna eller ett företag som 

använder produkterna som insatsvaror i produktionen alternativt ett företag som 

konsumerar produkterna i sin verksamhet. Aktiviteterna syftar till att tillfredställa kunders 

behov genom att tillhandahålla produkter av olika slag, kundernas behov uppfylls genom 

att fyra olika typer av nyttor följs och presteras i försörjningskedjan, se Figur 31, 

(Mattsson, 2004).  

 Formnytta – Representerar det mervärde som skapas genom värdeförädling av 

insatsvaror till färdiga produkter 

 Platsnytta – Representerar det mervärde som skapas genom att göra produkter 

tillgängliga att förvärva på rätt plats 

 Tidsnytta – Representeras av det mervärde som skapas genom att göra produkter 

tillgängliga att förvärva vid rätt tidpunkt 

 Ägandenytta – Representerar det mervärde som uppstår genom att äganderätt eller 

nyttjanderätt till levererad produkt överförs till kund 

 

De fyra nyttorna utförs och måste alltid utföras för att en försörjningskedja skall kunna 

uppfylla sitt mål med tillfredställda kunder. Fördelningen av nyttopresterande aktiviteter 

Figur 31: De fyra nyttorna 
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kan däremot göras på en rad olika sätt, det blir en fråga om fördelningen mellan olika 

funktioner inom företaget och mellan kostnadsställen i försörjningskedjan. Att utforma en 

distributionsstruktur handlar i stor utsträckning om hur denna fördelning skall se ut, så att 

det går att få ett så effektivt distributionssystem som möjligt (Mattsson, 2004). 

 

4.8.3 Förutsättningar 

En förutsättning vid arbete med att utforma och styra lager är hur eventuella förändringar 

tas emot av de anställda. Företagskultur är en sådan förutsättning, genombrottet för 

företagskultur kom under 1980-talet och har sedan dess blivit allt mer populärt inom 

forskningsområden. Tolkningen av begreppet företagskultur är lite svår att beskriva då de 

författare som skrivit om företagskultur tolkat informationen olika och därför också 

myntat egna definitioner (Bang, 1994). Kanske är det som Bang (1994) föreslår, att 

kulturbegreppet är svårdefinierat då kulturen ses som ett tankesätt som de flesta företag 

använder för att analysera en krånglig social verklighet. Nationalencyklopedin ger en 

definition, där företagskulturen uppges bestå av en uppsättning normer, regler, traditioner, 

vanor och värderingar som sprids från generation till generation i en organisation. 

Företagskulturen anger mönster och regler för förståelse i företaget och påverkar bland 

annat kommunikationen, beslutfattandet, ledarskapet, människors beteende och 

sammanhållningen (Krona & skärvad, 1999). 

 

Företagskultur handlar helt enkelt om hur medarbetarna gör saker i företaget, lagren i 

företagskultur kan beskrivas som lagren i en lök. Det yttre lagret är synligt, men lagren 

innanför är inte synliga innan det yttersta lagret blivit borttaget. Precis likadant är det med 

företagskulturen, vissa saker är lätta att upptäcka medan andra är svårare. Till de svårare 

sakerna att upptäcka hör te.x. attityder, människors beteenden och gemensamma värden. 

För att ledningen ska förstå hur medarbetarna gör saker i företaget måste de gå på djupet 

och undersöka vad som skapar dessa attityder, de anställdas syn att se på saker och deras 

handlingar. Viktig att komma ihåg är att det är företagskulturen som skapar tryggheten 

hos de anställda (Krona & skärvad, 1999). 

 

Företagskulturen kan delas in i två grundläggande komponenter (Bang, 1994):  

 Kulturinnehåll: Den innefattar de handlingsmodeller, betydelser och syften som 

ska finnas i en kultur. Det finns fyra sätt att beskriva kulturens innehåll med och 
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dessa är: värderingar, normer, grundläggande antaganden och 

verklighetsuppfattningar.  

 

 Kulturuttrycken: Är de handlingar, föremål och sedvanor som kulturen använder 

för att fastställa och uttrycka sig inför medarbetarna. Företagets kulturuttryck kan 

även tolkas som en kulturbärare, eftersom de är synliga och tydliga produkter av 

kulturen. Kulturuttrycken kan delas in i fyra delar som är: beteendeuttryck, 

verbala uttryck, materiella uttryck och strukturella uttryck.  

 

Det finns ett tydligt samband mellan de två komponenterna där ”kulturens innehåll 

manifesteras i kulturens uttryck, samtidigt som kulturens uttryck är med och formar 

kulturens innehåll” (Bang, 1994). 

 

 

4.8.4 Kundservice 

Kundservice är alla de aktiviteter som sker i samspelet mellan leverantör och kund. 

Kundservicen kan ske både före, under och efter själva leveransen. Oskarsson et al. 

(2006), säger att:  

 ”Före leveransen: Det är viktigt att kunna vara tydlig mot kunden om vilken 

leveransservice de kan förvänta sig, vara tillgängliga för att ta emot order, att ha 

rutiner för att hantera att kunder kan vilja ha anpassningar gjorda för sina 

speciella behov.” 

 ”Vid leverans: Det är viktigt att kunna hålla den leveranstid som utlovats när 

kunden gjort sin beställning, och att leverera rätt antal produkter utan fel och till 

rätt leveransadress.” 

 ”Efter leveransen: Det rör sig oftast om att kunna erbjuda reservdelar, hantera 

garantireparationer och andra åtaganden samt att hantera klagomål och 

returnerade varor på ett bra sätt.” 

Figur 32: Kulturinnehåll 
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4.8.5 Ledtid 

Ledtid är tiden från beställnig till leverans och kopplas även ihop med ordet 

leveransservice. Den kan även avses som den kalendertid som krävs för att företaget ska 

genomföra en administrativ process och definieras som tiden från behov till 

tillfredställelse. Ledtiden innefattar den tid för de aktiviteter som sker i en viss tidsperiod 

så som ordermottagning, orderbehandling, planering, tillverkning och distribution. 

Ledtiden utgår från kunden och kallas ibland för leveranstid, vilket beräknar kundens 

väntetid. Det är viktigt att ledtiden är kort och detta kan uppnås genom korta 

tillverkningstider eller genom att tillfredsställa kundernas behov direkt från 

färdigvarulager (Lumsden, 2012). 

 

4.8.6 Antalet lager 

Om distributionssystemet fullt ut skall hantera spridningsrollen med accepterade nivåer så 

är det inte tillräckligt med ett enbart ett lager mellan produkttionsställena. Utvecklingen 

går idag mot färre lagerställen och centraliserade lager, en utveckling som varit påtaglig 

de senaste 20 åren. Antalet lager får dock inte vara vare sig för många eller för få. Om 

lagren är för många medför detta att materialflödena på varje enkild lageryta kommer att 

minskas. Det är istället önskvärt med ett högt materialflöde då det kan finnas 

förutsättning att investera i lagren i form av ny teknik, så som automatiserade 

adresserings och hanteringssystem om materialflödet är högt. Men om lagren är för små 

så kan inte distributionen skötas med önskvärt resultat. Om lagerytorna består av få 

centrala lager så är det däremot enklare att uppnå en viss servicenivå grundat på mindre 

kapitalbindning (Mattsson, 2004). 

 

4.8.7 Kundorderpunkt 

Styrningen i produktionen kan göras med hjälp av kundorderpunkt. Det är den punkt i en 

produkts materialstruktur där material eller en produkt knyts till en specifik kundorder 

och att produktens tillverkning och leverans är kundorderstyrd (Jonsson & Mattsson, 

2011). Positionen för kundorderpunkten anger en övergång från prognosstyrning till 

kundorderstyrning. Kundorderpunktens placering bestämmer om ett företag kan tillverka 

mot kundorder eller är tvungen att prognosstyra vissa eller alla produktionsaktiviteter. 

Kundorderpunkten placeras i färdigvarulagret vid produktion mot lager där alla 

produktionsaktiviteter inträffar innan kundorder kommer in och blir baserad på prognoser 

över förväntad efterfrågan. När en kundorder inkommer under produktionstiden kan 
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direktleverans ske till kunden, utan att produkterna behöver transporteras in i ett 

färdigvarulager. Leverantörslöfte anges utifrån tillgängligheten i kundorderpunkten av det 

material som behövs för kundordern samt att hänsyn tas till kapacitet och ledtid för 

resterande operationer. Syftet med kundorderpunkten är att tillfredsställa kundernas 

behov genom att kunderna får kortare leveranstid (Olhager, 2000).  

 

Kundorderpunkten kan placeras på många olika ställen i logistikröret för att kunna svara 

på kundernas behov. Med detta menas att företaget har redan hunnit utföra olika mycket 

arbete när kundernas order har tagits emot. Det finns ett antal olika placeringar, från den 

med kortast orderledtid först till den med längst orderledtid sist som presenteras nedan 

(Oskarsson et al., 2006). 

 KOP i Distribution: Det innebär att produkten finns tillverkad och kan levereras när 

som helst. 

 KOP i Montering: Att artiklarna och komponenterna finns i lagret och kan monteras 

ihop enligt kundens önskemål.  

 KOP i Tillverkning: De råvaror och material som behövs finns i materialförrådet och 

här sker en stor del av tillverkningen efter det att kundens beställning har inträffat. 

 KOP i Materialförsörjning: Innan produktionen kan startas måste materialet beställas 

hem och det är därför att leveranstiden kan bli ganska lång.  

 

 

 

Figur 33, Kundorderpunkt 

4.8.7.1 Bullwhip effect 

Fenomen som uppstår i en leverantörskedja och som förklaras som att efterfrågan av 

variationerna från kunder blir allt större när de sprider sig bakåt genom kedjan. En form 
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av fluktuation och förstärkning av efterfrågan som rör sig uppströms längs med 

leverantörskedjan från kund, återförsäljare, distributör, tillverkare och leverantör som tros 

bero på svårigheter att dela information mellan aktörer i leverantörskedjan. Ytterligare en 

orsak till bullwhip effekt anses vara dåligt materialflöde (Sarac et al., 2010). 

 

4.8.8 Ekonomiska aspekter 

Vid utformning och styrning av lager tillkommer ekonomiska aspekter, dessa kan vara 

krav från företaget t.ex. vad arbetet får kosta, kostnadsramar. Vad lagrets inredning skall 

bestå av eller önskemål om placering som påverkar den ekonomiska bilden som det 

därför blir anledning att ta hänsyn till. Ekonomiska aspekter kan också bestå av företagets 

önskvärda besparing vid förändring av utformning och styrning för ett lager se te.x. 

Oskarsson et al. (2006), Lumsden (2012) och Mattsson och Jonsson (2003). Det kan 

också vara aktuellt att räkna på vad investeringen skulle kunna föra tillbaka i företaget, 

med hjälp av en ROI-analys. 

4.8.8.1 ROI-analys 

ROI – Return On Investment, genomförs för att utvärdera om en investering är lönsam 

under en bestämd tidsperiod och skall på så sätt stödja ett investeringsbeslut innan 

investering genomförs (Sarac et al., 2010). Metoden för att beräkna ROI är enligt Sacre et 

al. (2010)  

 

    ( 
                                         

                                    
  )      

 

Dock så är denna metod väldigt förenklad och kan inte ge full ekonomisk synlighet av 

RFID implementering. Positiva ROI-analyser visar på lönsamma projekt och negativa på 

olönsamma projekt enligt Sarac et al. (2010). 
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5 Modell för utformning och styrning av lager  

  

Här presenteras den modell som vi under vårt examensarbete skapat 

 

5.1 Olika typer av modeller 

För att kunna diskutera och skapa sig en uppfattning om vad en vetenskaplig modell 

innebär så behövs det en definition av vad en modell egentligen är. Begreppet modell är 

svårdefinierat pg.a. vidden för de olika modellerna som existerar och användningen av 

dessa. En modell är dock tänkt att representera en del av verkligheten med ett givet 

ändamål i åtanke vad som menas med en modell (Gerlee & Lundh, 2012). 

  

Det finns olika typer av modeller som kan delas in i olika klasser beroende på hur de 

representerar fenomenet i fråga. De olika klasserna innefattar konceptuella, ikoniska, 

analoga, symboliska, fenomenologiska och statistiska modeller (Gerlee & Lundh, 2012).  

 Konceptuella modeller: Är den viktigaste formen av modeller och anses därför 

ligga till grund för vidare utveckling av verkliga eller matematiska modeller.  

 Ikoniska modeller: Är den enklaste formen av modeller för att de är direkta 

avbildningar av systemet och kan av den anledningen förstoras, förminskas och 

projiceras.  

 Analoga modeller: Modell med atomstruktur, det är dock inte strukturen utan hur 

modellen skapats som är det viktiga.  

 Symboliska modeller: Är en typ av modeller som använder sig av symboler för 

att beskriva fenomen.  

 Fenomenologiska modeller: Modeller med symboliska inslag som dock 

särskiljer sig från de symboliska modellerna pg.a. graden av struktur. 

Fenomenologiska modeller fångar och intresserar sig för slutresultatet.  

 Statistiska modeller: En typ av modell som betraktas utifrån en delmängd av 

symboliska modeller och använder sig av matematiska verktyg från 

sannolikhetsläran.  

 

För att kunna få en tydligare och djupare insikt i vad modeller är och hur de används i det 

vetenskapliga arbetet är det viktigt att relatera modellerna till teorier. Det är teorier som 

ligger till grund för utformningen av en modell och det är just teorier som har dominerat 
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de tankar och idéer som filosofer haft om naturvetenskap. En teori är en uppsättning 

påståenden som kan vara i form av matematiska ekvationer eller som meningar i vanligt 

språk där påståenden alltid är sanna i det system som teorin beskriver (Gerlee & Lundh, 

2012). Enligt Gerlee och Lundh (2012) så består en teori av en samling koncept och 

observerbara fenomen som tillsammans med regler och lagar kan beskriva hur 

observationer av fenomenen relaterar till koncepten. Det är dock utifrån dessa 

grundläggande regler och lagar som modellerna är uppbyggda då de används som ett 

hjälpmedel för att undersöka fenomenet och kan även anses som ett komplement till 

experiment. En modell kan ses som en halvfärdig teori, om modellen skulle utarbetas 

utförligare samt byggas på med mer bevis få de påståenden den tar upp, kan en modell 

omvandlas till en teori (Gerlee & Lundh, 2012). Gerlee och Lundh (2012) redovisar vilka 

egenskaper som är önskvärda hos en teori respektive modell:  

 En teori ska vara korrekt, fullständig, generell och enkel  

 En modell ska däremot vara korrekt eller felaktig, ofullständig eller fullständig 

och enkel eller komplicerad 

5.2 Utformning av vår modell 

Modellen som vi utformat under vårt arbete har genomgått en utvecklingsfas under det 

pågående arbetets gång. Inledningsvis så innehöll modellen lösryckta rubriker blandat 

med korta meningar, rubriker vars innehåll vi trodde att de på något sätt skulle passa in i 

vårt arbete och korta förklarande meningar med sådant vi trodde oss kunna hitta, eller 

hoppades på att kunna hitta. Utvecklingen har sedan gått emot en mer avskalad modell 

som naturligt riktats mot och anpassats till vårt arbete. Men ändå så generell att den skall 

vara applicerbar även på andra företag. Under tiden som vår modell växt fram har den 

mer och mer inspirerats av en fenomenologisk modell, vilken vi beskriver under olika 

typer av modeller, med slutresultatet i fokus. 

 

5.2.1 Slutgiltig modell 

I den slutgiltiga modellen har vi försökt numrera de faktorer som påverkar utformningen 

och styrningen av ett lager, utifrån i vilken ordning de bör komma. Faktorerna påverkas 

till stor del av varandra, vilket gör att numreringen kan ifrågasättas. Den numrering som 

vi ändå väljer baseras på i vilken ordning som saker skall uppmärksammas. De sju 

styrande faktorerna har valts utifrån att de alla påverkar det slutresultat som nås i lagret.  
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I Figur 34 finns input vilket i modellen benäms ”Faktorer som påverkar utformning och 

styrning av lager”. Dessa input är inte numrerade då de antingen finns eller inte finns, de 

behöver alltså inte alltid tas hänsyn till som de numrerade faktorerna bör göra. Utan 

istället så ligger de utöver och levererar input som påverkar de faktorer som sedan 

numrerats. Det kan vara mål från företaget, krav med hänseende på kund-

/leveransservice, antalet lager eller företagets förutsättningar. 

 

Figur 34: Vår utformade modell 

5.3 Användande av modell 

Vår modell bygger på kapitel 4, Teoretisk referensram, detta kapitel innehåller all den 

information som krävs för att tolka de olika namngivna faktorerna. Modellen är tänkt att 

användas för att från ett företags nuläge jämföra befintliga parameterar mot de parametrar 

som litteraturen anser viktiga. Genom denna jämförelse så skall ett företag kunna 

förändra strukturen runt en eller flera lagerytor på ett optimerat sätt. Modellen kan ses på 

som ett par solglasögon som istället för att skydda från solen öppnar upp ögonen på den 

som använder modellen och visar på förändringar som måste till. Den modell som vi 

utformat skall vara applicerbar på alla tillverkande företag med behov av lager, det är 

dock inte nödvändigt att använda alla parametrar i kombination. Ett företag, annat än vårt 

fallföretag, kanske bara kan applicera modellen på sitt nuläge utifrån vissa faktorer. Det 
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är också så vi kommer att använda modellen när den tillämpas på Sandvik SMT. Genom 

att från vad vi detekterat under nuläget, gå igenom alla faktorer från modellen och ge 

förslag till Sandvik SMT utifrån den teori som vi samlat i modellen. Detta arbetet görs 

under kapitel 7, tillämpningar av modellen på Sandvik SMT. 
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6 Nulägesbeskrivning  

 

Här beskriver vi nuläget på Sandvik SMT som vi tolkat det, utifrån de dokument vi 

tagit del av och intervjuer som genomförts. 

 

6.1 Lean 

Det finns idag inte någon namnstandard för de lagerytor som Sandvik SMT förfogar över, 

detta har bidragit till att flera olika namn för en och samma varpyta lagts in i 

adresseringssystemet. Detta har kunnat ske för att truckförare och till viss del även 

beställare med administratörsrättighet har haft möjligheten att ändra namn på och/eller 

namnge varpytor. Detta har lett till att några varpytor har väldigt många olika namn, 

något så många som 16 stycken olika. Vilket namn som anges i beställningen, beror helt 

på vem som beställer, något som kan bli väldigt förvirrande för truckföraren. Truckförare 

kan bli extra hjälpta av att använda F4-sidan för att få kompletterande information 

angående körningen, detta är dock tidskrävande att själv behöva lista ut vad beställaren 

vill ha.  

 

Beställarna, vilka utgörs av operatörerna på respektive produktionsenhet, uppgår idag till 

ca 2 000 stycken. Dessa anger vid beställningen i STB systemet till vilken varpyta 

materialet ska, detta görs utifrån invanda mönster eller baserat på vilken varpyta som 

ligger närmast geografiskt till nästa produktionsenhet, under förutsättning att beställaren 

känner till vilken lageryta som ligger gaografiskt nära. Nästa produktionsenhet för 

bearbetning av material syns på beställarnas arbetslista i MES. Då truckförarna enbart kör 

efter informationen som finns angiven i STB-systemet är det omöjligt för dem att veta hur 

det ser ut för inkommande och utgående ordrar. Det är beställarens ansvar att ange vart 

materialet ska placeras, även om en erfaren truckförare kan ha lärt sig vart material oftast 

placeras utifrån vilken port som materialet hämtas, så kan detta ändras efter kundens 

önskemål på slutgiltig produkt. Då nästa produktionsenhet inte anges i STB-systemet är 

det upp till beställaren att ange rätt port alternativt varp redan vid beställning. 

Truckföraren har möjligheten att ändra detta, om från beställaren angivet ett varp som är 

fulltecknat så kan truckföraren själv välja ett annat lämpligt varp i närheten av angivet 

varp. Som standard har interna transporter att en lastbärare med material skall placeras på 

varp nära nästa produktionsenhet. Resultatet av att beställaren inte har rätt förutsättningar 

för att skriva en beställning som innehåller korrekt information gör att förarna behöver 

köra trucken mer än vad som annars hade varit nödvändigt och lägga större delen av sin 
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arbetstid på att leta efter tomma lagerytor för material. Ett annat problem som uppstår i 

detta sammanhang är att det tar längre tid för truckförarna att hämta material som 

beställts in i produktionen då materialet geografiskt ligger fel i förhållande till den port 

materialet ska till. Det gör att det uppstår situationer där beställaren av materialet inte får 

tillgång till materialet i tid.  

 

Tidigare så beställdes enbart transport från port till port, idag är trenden dock att 

beställningar görs till varpytor. Något som underlättar truckförarnas arbete, då de slipper 

ändra manuellt i STB-systemet vart de ställer materialet, eftersom truckförarna oftast 

ställer på varp. 

 

6.2 Fysisk utformning och placering av lager 

Lagersamordnaren som vi intervjuat, vittnar om hur material som lagerförs blir förstört på 

lagret eftersom lagerytorna inte har rätt utrustning i form av grenställ eller liknande. Att 

lagerytorna saknar rätt inredning gör att material ibland ställs direkt på mark och förstörs 

invändigt p.g.a. att vid exempelvis plogning av omkringliggande ytor så pressas grus från 

marken in i kanten och hålutrymmet på röret och orsakar repor. I vissa fall har material 

tvättats och måste därför skyddas från yttre påverkan som kan smutsa ned materialet igen, 

i de fall som dessa ordrar blir liggande på lagerytorna för länge måste de tvättas en gång 

till.  

 

Det händer att material som smälts till en specifik kundorder och hunnit gå igenom ett 

antal produktionsenheter sedan tappas bort inom de egna lagerytorna och Sandvik SMT 

tvingas att smälta nytt material till kunderordern. Innan nytt material smälts till en order 

så görs försök att lokalisera den borttappade ordern och produktionsenheterna räknar med 

att de idag har i medel fem materialsökningar i veckan. Det är alltid en rörsamordnare i 

tjänst för att vara behjälplig till truckförarna som inte räknas in i bemanningen för interna 

transporter. Rörsamordnaren har som uppgift att lokalisera det material, de ordrar, som 

truckförarna inte hittar själva. Kostnadsmässigt så anses den kostnad som dessa 

materialsökningar ger upphov till, över alla produktionsenheter, vara jämförbar med 5-10 

heltidstjänster. 

 

På de lagerytor som observerades så använder Sandvik SMT idag häckar av olika 

längder. Vissa av häckarna är färgkodade för att markera att häcken är speciellt avsedd 

för material som är redo för slutkund, vilket innebär att häcken inte får stå utomhus 
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eftersom den då blir smutsig. Blir häcken smutsig kan material som senare läggs i häcken 

för slutkund förstöras. Färgkodningen på häckarna frångås idag dåen överproduktion 

medför att det är brist på häckar.  

 

Om inte en häck används så skickas materialet vidare till nästa produktionsenhet i en 

bunt. Vilket innebär att enheterna i ordern bara binds samman med te.x. ett snöre för att 

hålla samman ordern till en enhet. 

6.2.1 P4  

Strategiskt välplacerat lager för material i arbete med högst frekvens av de lager som 

SMT förfogar över, det material som körs till P4 skall inte bli liggande utan inom en 

vecka transporteras till nästa produktionsenhet i flödet då det är Material i Arbete som 

mellanlagras på denna yta. Varpytan är utrustad med granställ, med plats för häckar direkt 

på marken. Den totala ytan på P4 är 3868 kvm 

6.2.2 K4  

Används som ett reservlager till P4 för det material som tillskrivs P4 men inte ryms på 

den lagerytan. Inte lika hög frekvens på detta lager som till P4. Utrustad med granställ 

och ”båtar” för häckar och buntar med material. Total yta på K4 är 631 kvm. 

6.2.3 S9  

Används som reservlager till P4, när P4 och K4 redan är fyllda. Lägre frekvens än K4, är 

dock ett lager som används under hela året. Varpytan består av häckar direkt på mark. 

Total yta1023 kvm. 

6.2.4 R 

Lageryta för rör som skall valsas, lagerytan utrustad med granställ och plintar för häckar 

och buntar med rör. Total yta 3245 kvm. 

6.2.5 N 

Lageryta för rör som skall valsas, lagerytan utrustad med granställ och plintar för häckar 

och buntar med rör. Total yta 4164 kvm. 

6.2.6 Z3 

Lageryta för rör från centrallagret och alla rörverk, för vidare betjäning av alla rörverk 

inklusive centrallagret. Ytan används som ett mellanlager för produktionen och är 
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utrustad med granställ och lågställ, men möjlighet att ställa direkt på mark finns också. 

Total yta 1842 kvm. 

6.2.7 Y3 

Lageryta för rör från centrallagret och alla rörverk, för vidare betjäning av alla rörverk 

inklusive centrallagret. Ytan används som ett mellanlager för produktionen och är 

utrustad med granställ och lågställ, men möjlighet att ställa direkt på mark finns också. 

Total yta 1623 kvm. 

6.2.8 Centrallagret 

Totalt 16 stycken lager med en total yta av cirka 38 980 kvm utspridda över Sandviks 

industriområde. Dessa ytor benämns: P1, T, L, X, F4, R1, F2, V, R4, Z4, NO, R2, LO, 

R5, R3 och Z5.  

 

För material på dessa ytor ansvarar centrallagret, de har egna truckar som hämtar material 

som lagerförts här. Interna transporter, SMT Logistics transporterar material från 

produktionen till centrallagrets lagerytor. 

6.3 Adressering och identifiering av material 

För material som placeras på en varpyta så håller STB-systemet koll på vilken varpyta 

och i vilken rad som materialet lagrats. För sidlastarna identifieras material på tre olika 

sätt, papper, tyg eller plåt. Papperet läggs i röröppningen på de rör som ingår i ordern, 

oavsett om ordern är buntad eller placerad i häck. Papperet är litet och beroende på 

faktorer i utemiljön kan det påverka synligheten hos papperet, beroende på hur länge 

ordern blir liggande utomhus. Tyg och plåtbrickor fästes runt rören/godset med stålvajer, 

truckförarnas uppfattning är att plåtbrickorna fungerar bäst då de har mer information 

nedskrivna om godset och klarar den yttre miljön bättre och sitter säkrare i godset. 

Plåtbrickorna kräver mer manuellt arbete vilket gör att det från flera håll pratas om att ta 

bort dessa till fördel för tyg och pappersidentifikation, något som truckförarna motsätter 

sig då de skulle önska plåtbrickor på allt gods som de fraktar.  

 

Vintertid blir identifieringen av ordrarna besvärligare och truckförarna tappar ungefär 30-

35% i hastighet under vinterhalvåret, p.g.a. att det är svårt att lokalisera ordrar när de är 

täckta av snö. Om materialet ligger på lågställ och mycket liknande längder och storlekar 

på buntar ligger på samma lågställ måste truckföraren kliva ur trucken för att sopa rent 

rören för identifiering av ordrar och material. Ligger materialet i granställ så tar de helt 
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enkelt den bunt som systemet anvisar och litar på att det är rätt order med rätt material i 

den bunten.  

6.4 Lagerstyrning 

Idag är det mycket material som försvinner eller tappas bort, de personer som vi pratar 

med vittnar dessutom om en bristande produktionsstyrning i dagsläget. Något som 

bekräftas av de MIA nivåer som vi tagit del av där takten är den dubbla mot för vad den 

borde vara. Någon egentlig lagerstyrning har vi dock inte kunnat finna, Sandvik SMT 

anger att de försöker styra materialet till en lageryta som geografiskt ligger nära nästa 

produktionsenhet men det vi kunnat detektera i STB filen är att detta till stor del 

ignoreras. De arbetar inte enligt någon fast placering i lager utan material placeras efter 

där det finns plats.  

6.5 Transportstyrning 

Idag väljer förarna själva körningar från F1-sidan i STB, de planerar således själva sina 

arbetspass. Under pågående arbetspass är det möjligt att gå emellan F1-sidan och F2-

sidan för att välja till ytterligare körningar i det område som aktuell truck befinner sig 

inom och eventuellt kunna passa in körningar så att trucken slipper framföras utan last. 

Om körningarna är väldigt geografiskt utspridda vittnar truckförarna om att det är 

smidigare att plocka en körning i taget istället för att planera långt framåt, då det kan 

läggas in nya körningar i deras område som de då kan låsa som sin egen. 

Då beställare av material inte har någon kontakt med truckförarna så kan det ibland vid 

beställning till en port inte finnas plats i porten, eftersom STB och MES inte 

kommunicerar med varandra. Truckföraren ställer då materialet i anslutning till porten, 

utan att stämpla av detta som en slutförd order och samma truckförare håller sedan 

uppsikt på när utrymme finns i porten för att transportera in material som tidigare 

beställts.  

 

Truckföraren kan också välja att stämpla ”hinder” i STB systemet, ett hinder kan bestå i 

att en order läggs till eller från en port men att truckföraren inte har möjlighet att hämta 

eller lämna ordern eftersom det står något i vägen som medför att trucken inte kommer 

fram och åt materialet. Oftast återmatar då truckförarna ordern till beställaren genom att 

trycka in ”hinder” eller ”ej hittad” i STB systemet. Orderbeställningen försvinner då från 

truckförarnas körlista. Inom varma flödet, där transport sker från port till port händer 

detta oftare, då materialet inte får förvaras utomhus eftersom det då kyls av inför nästa 
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produktionsenhet, blir truckföraren tvungen att frakta tillbaka ordern till föregående port 

och sedan vänta på att mottagande port har möjlighet att ta emot ordern. En order som 

försvunnit från STB systemet går dock inte tillbaka till MES utan försvinner bara, varför 

beställaren/operatören måste vara uppmärksam och lägga in en ny orderbeställning. En 

order kan också försvinna från STB-systemet, då fel trucktyp beställs. Det är beställarens 

ansvar att beställa rätt typ av truck (Sandvik SMT använder både sidlastare och 

grensletruckar), då de olika trucktyperna har olika STB-system. Beställning av fel 

trucktyp innebär att trucken inte kan ta ordern med sig och truckföraren makulerar därför 

ordern. Beställaren ser dock inte att ordern blivit makulerad och det finns inte heller något 

enkelt sätt för truckföraren att kommunicera detta med beställaren.  

 

Truckförarna väljer inte ordrar uppifrån och ned, utan har genom erfarenhet lärt sig vilka 

körningar som är akuta och väljer därför dessa framför mindre akuta körningar. Detta kan 

bli fel när ”bråttomknappen” missbrukas på körningar som truckförarna genom erfarenhet 

lärt sig inte brukar vara högt prioriterade. Varma flödet har dessutom alltid prioritet 

framför kalla flödet. Inkörningar till produktionsenheter går dessutom före utkörningar 

och material som skall köras ut på varp hamnar längre ner på prioriteringslistan. 

Utkörning får dock inte underprioriteras då det kan medföra platsbrist och medföra att 

inkörningar inte kan utföras. 

 

Antalet beställningar som truckförarna får in i STB systemet varierar över dygnet, med 

toppar vid förmiddagsraster, luncher, skiftbyten och eftermiddagsrast. Detta 

beställningsmönster bidrar till att truckförarna inte hinner hantera de ordrar som kommer 

in i beställningssystemet med den 30 minuters policy som finns inom interna transporter, 

medan det mellan dessa toppar kan vara så lugnt att en överkapacitet finns bland 

truckarna. Det är också som så att beställarna oftast åtskiljer ut- och inordrar istället för 

att placera dessa i ordersystemet samtidigt så att truckförarna kan planera sina körningar 

och åka med material i båda riktningarna. En förklaring till detta kan vara att beställarnas 

huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att maskinen går, varför de prioriterar inleveranser 

och kanske glömmer utleveranser. Beställarna anger också att det är svårt att planera 

beställningar eftersom de inte vet när trucken kommer, de hävdar väntetider på upp emot 

1,5 timme. Väntan som kan medföra stopp i produktion då det oftast inte finns så stora 

ytor att lagra material i anslutning till maskiner. Vid beställning av transport så finns en 

ruta för fritext, denna skall ge utrymme för beställaren att lämna utförligare instruktioner 

till truckföraren. Problem uppstår dock när truckförarnas dator enbart kan hantera ett 

begränsat antal tecken och viktig information därför kan missas då den inte ryms på 

truckförarnas dator.  
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6.6 Ekonomi 

Sandvik SMT vet idag inte hur länge material lagerhålls innan det når slutkund. Det vi 

initialt kunnat se däremot är att det finns mycket onödiga förflyttningar inom och mellan 

lagerytor, förflyttningar som inte ger materialet mervärde utan enbart blir en kostnad. Det 

är däremot intressant att titta på hur länge material blir liggande på en lageryta, då 

upptagna platser kostar pengar eller binder kapital och medför att ytan inte kan användas 

till vad den kanske är bättre lämpad för.  

 

Sandvik SMT äger idag sina egna lagerytor, så någon kostnad för att äga eller manövrera 

själva lagerytan uppkommer inte. Däremot finns en transportkostnad bestående av fasta 

och rörliga kostnader för de truckar som befinner sig i tjänst. 

 

Förmiddag, eftermiddag och på helger är det tre sidlastare i tjänst vilket då även medför 

att tre personer är anställda för att bemanna truckarna. Nattetid är det två stycken 

sidlastare, ibland bara en. Då olika truckförare för sidlastarna går olika skift, arbetar de 

oftast inte tillsammans utan kollegorna varierar. Grensletruckarna bemannas med tre 

stycken dagtid och två stycken övrig tid. Dessa två truckförare arbetar vanligtvis 

tillsammans då de går 5-skift, så de har lärt sig mer om hur kollegan arbetar. 

6.7 Miljö 

För grensletruckarna tar det ungefär sex månader innan en ny förare klarar av att hålla 

samma kapacitet som en erfaren truckförare. Oftast tar det 1-2 månader innan en ny 

förare lärt sig hitta på området och lärt känna de varp som används och planera sina 

körningar för att hjälpligt ersätta en erfaren förare. Majoriteten av förarna för sidlastare 

och grensletruckar tycker inte att arbetsmiljön i förarhytten är tillfredställande. Då 

truckarna är gamla och stolarna saknar komfort känner ett flertal förare att de får ont i 

rygg och axlar efter ett avslutat arbetspass. Detta har förvärrats de senaste två åren då 

förarna upplever att det har blivit mer onödiga körningar med trucken då beställare mer 

regelbundet lämnar fel information på arbetsordern och då märkningen på framförallt 

tyglapparna och pappersidentifieringen inte fungerar tillfredställande. 

 

Produktionen vittnar om att lokalerna där truckarna skall in för att hämta och/eller lämna 

material är trånga och att de eftersom de inte vet när trucken kommer ibland måste 

utrymma snabbt för att inte bli påkörda när de lastar material. När de måste utrymma 

snabbt händer det inom vissa produktionsenheter att ljusstrålar i bearbetande maskiner 
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bryts. Ljusstrålar som finns för att undvika arbetsskador, men som när de bryts ofrivilligt 

skapar oplanerade stopp i produktionen. 

6.8 Faktorer som påverkar utformning och styrning av lager 

Material måste lagerläggas för att bli synligt i MES-systemet för nästa produktionsenhet, 

d.v.s. så att nästa produktionssteg kan se materialet/ordern som tillgänglig att starta.  

 

När material smälts i smältverket så är smältan kopplad till kund, genom produktionen så 

vet sedan operatörerna vilken kund som beställt materialet. Viss problematik verkar dock 

föregå produktionsstyrningen, de siffror som vi tagit del av visar att de försök av styrning 

gentemot produktionen som finns idag inte följs. Sandvik SMT styr produktionen via 

MIA och har en angiven MIA nivå på varma sidan om 500 ton som de försöker hålla sig 

till. Den aktuella MIA nivån på varma flödet är dock den dubbla med 1000 ton i MIA. 

För den kalla sidan så är scenariot detsamma där produktionen skall styras mot en MIA 

nivå på 600 ton och den faktiska nivån idag är 1080 ton i produktionen. Dessa siffror kan 

snabbt ändras men de vi pratar med vittnar om att MIA överlag är högre än vad som 

inledningsvis angetts som nivåer att hålla sig efter. Dessa MIA nivåer gäller för hela 

området, alla produktionsenheter, lokalt inom en produktion kan dock MIA vara negativ 

då de inte har material alls att bearbeta. Så även om MIA på inom hela Sandvik SMT 

ligger högt så finns det variationer som blir svåra att finna i de siffror som vi tagit del av. 

Förarna sammanfattar MIA problemet med att det kalla flödet inte anpassats efter 

produktionstakten hos rörverk 63 som de anser vara produktionens flaskhals. Detta 

innebär att de andra rörverken producerar mer material än vad rörverk 63 klarar av. 

Konsekvensen av detta har blivit att lagerytor snabbt blir fulla och att det råder brist på 

lastbärare. Då problemet förvärrats de senaste två åren så händer det allt oftare att förarna 

inte hittar någon tom lagerplats där materialet hör hemma. Vissa månader är alla lagerytor 

och platser upptagna vilket resulterar i att förarna blir tvungen att placera material utanför 

lagerytorna. Material som placeras utanför lagerytorna kan inte rapporteras in i STB 

vilket är en bidragande orsak till att material glöms eller tappas bort. Bristen på lastbärare 

har också medfört att förarna måste neka beställningar av tomma lastbärare till 

produktionen då det för stunden kanske inte finns en ledig lastbärare som är anpassad 

efter materialets längd och/eller dimension. 

 

Det vi själva märkt under tiden på Sandvik SMT är att företagskulturen är stark, en känsla 

av att ”så här har vi alltid gjort” innfinner sig. Detta märks bl.a. hos truckförarna som 

snabbt svarar att de vet vad de gör. Utan att för den delen reflektera så mycket över vad 
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de gör, eller varför de gör det. Vi upplever det som att det är enkelt att skylla på någon 

annan, vilket vi tror beror på kulturen i företaget. Alla har inte heller tagit till sig utökade 

arbetsuppgifter eller förstått dessa och varför de skall utföras.  
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7 Tillämpning av modellen på Sandvik SMT 

 Under detta kapitel appliceras vår modell på Sandvik SMT’s nuläge för att ge 

analyserbara resultat.  

  

Som redan angetts under stycke ”1.5 sekrettes” så är siffrorna i detta kapitel mörkade för 

att rapporten skall vara möjlig att publicera. De siffror som inte är överstrykna (gäller 

främst löpande i texten) är ändrade för att de inte skall gå att använda i syfte att skada 

Sandvik SMT. 

7.1 Lean 

Sandvik SMT skulle enligt oss må bra av ett genomgående standardiserings arbete, inte 

bara för namnförekomsten på befintliga varpytor utan för att förenkla och optimera det 

nuvarande distribueringsarbetet. Om beställarnas arbete förenklas genom standardisering 

så skulle både tid och pengar tjänas (Liker, 2009). Vi visar på ekonomiska besparingar 

gällande sidlastare i stycke 7.1.1, ett arbetet som är direkt kopplat till att en 

standardisering för beställningar uppförs. Även samarbetet mellan beställarna i 

produktionen och truckförarna skulle förenklas då de inte längre kan skyllda problematik 

på varandra om arbetet standardiserats ovanifrån i organisationen (Liker, 2009).  

Det vi också anser oss kunnat detektera är att Sandvik SMT idag arbetar med ett 

tryckande flöde (Lumsden, 2021), bevisen för detta anser vi oss hitta i de MIA nivåer 

som företaget arbetar efter. Om företaget istället valde att styra sin produktion genom ett 

dragande flöde skulle MIA nivåerna ligga på en mer jämn nivå och befintliga lager skulle 

efterhand naturligt minska (Lumsden, 2012). Ett dragande flöde är känt att användas för 

att styra partier genom tillverkning och distribution där artiklarna endast beställs då de 

behövs i produktionen (Lumsden, 2012). Genom att minska nivåerna på lagren mellan 

produktionsenheterna skulle Sandvik SMT lokalisera problem som de idag kanske inte 

ens är medvetna om att de existerar (Petersson et al., 2009). 

 

För att arbetet med att standardisera beställningsmönster skall kunna komma ovanifrån 

måste aktiviteterna på golvet vara kända, dessa lär kännas genom att frekvent besöka 

industrigolvet där aktiviteterna sker (Liker, 2009). I detta arbete bör de anställda bjudas in 

att föra diskussioner över de hierariska nivåerna i företaget (Osono et al., 2008), för att 

det fortsatta arbetet att standardisera och förbättra befintliga aktiviteter kan en ”Plan Do 

Check” cirkel användas. Vid användningen av denna kan modeller skapas för hur arbetet 
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skall utföras och sedan analyseras för att tillsammans utföra förändringar där de anses 

nödvändniga (Bergman & Klefsjö, 2007).  

7.1.1 Effekter av standardiserat beställningsmönster 

Vi har med hjälp av STB statistiken detekterat att det idag inte finns någon standardiserad 

beställningsrutin, utan material beställs oftast ut till P4 även om det i nästa led ska till en 

produktionsenhet långt från P4. Vi har också detekterat att material åker samma väg två 

gånger, se Figur 35, där materialet kommer ut från port 30 eller 33 för att färdas till P4 en 

sträcka om nästan 50 meter enkel resa. För att efter en tids lagring på P4 färdas tillbaka 

samma väg för införsel till port 30 eller 33. Detta trots att det finns bättre lämpade 

lagerytor i direkt anslutning till dessa portar. Detta mönster ses på flera ställen inom 

Sandviks industriområde gällande de interna transporterna. 

 

Figur 35: Materialet färdas samma väg två gånger 

Vi anser här att det är viktigt att standardisera beställningsmönster för att korta 

materialets färdväg och avlägsna onödiga transporter som när ett material färdas samma 

väg två gånger. Att frakta material är en kostnad som i största möjliga grad skall undvikas 

inom det egna området, här tänker vi även på de omlastningar som sker inom en varpyta 

där samma order kan flyttas internt inom varpytan upp till 4 gånger. Vi har även sett 

exempel på material som flyttas mellan lager innan det slutligen förflyttas till en port för 

införsel. För att minimera och gärna helt exkludera denna hantering så började vi titta på 

vilka urval som skulle kunna göras för vilka portar. Till en början så gjorde vi det under 

väldigt enkla former med ringar, ringens origo placerades i varpytans centrum och med 

hjälp av detta kunde vi se vilka varpytor som då skulle kunna betjäna vilka portar, se 

Figur 36 som visar hur varpytans centrum tagits ut. 
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Figur 36: Korsmätning för att märka ut varpytans centrum innan cirkeln ritades ut 

För P4, vilket är det mest frekventa lagret så ritade vi en cirkel med 100 meter i radie, se 

Figur 37. Utifrån detta så kunde vi börja skissa på vilka portar som borde betjänas av P4. 

 

 

Figur 37: Här ses en ring med origo i P4 som hjälper oss med urvalet av portar 

De portar som idag betjänas av P4 är de som presenteras i tabellen nedan, den nedersta 

raden (K4-Z3) representerar andra varpytor och borde inte alls betjänas av P4. 

 

Figur 38: Portar som betjänas av P4 idag 

Från den cirkel som vi tidigare ritat så får nu P4 enbart betjäna portar inom sitt egna 

område, dessa blir enligt våra beräkningar portarna som presenteras nedan. 
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Figur 39: Portar som fortsättningsvis skall betjänas av P4 

För att de portar som tidigare betjänades av P4 även i fortsättningen skall betjänas så 

väljer vi att genomföra detta arbete även för dessa portar, detta presenteras i bilaga 3-7.  

 

7.2 Fysisk utformning och placering av lager 

Placeringen av de lager som Sandvik SMT idag förfogar över har vi med hjälp av 

tyngdpunktsmetoden beräknat den geografiska lokaliseringen på (Lumsden, 2012). Med 

hjälp av de beräkningar som vi utfört anser vi att lagren är rätt placerade, under 

förutsättning att de standardiseringsmönster för betjäning som vi presenterar antas. Dessa 

utförda beräkningar kan ses i stycke 7.6.1 och bilaga 3-9.  

 

För att komma ifrån det faktum att material skadas på lagret bör lagerytorna som används 

utrustas med grenställ som möjliggör att materialet kommer upp från backen så att inte 

något material behöver lagerföras i marknivå och på så sätt skadas vid lagerföringen. 

Även för häckar borde något finnas för att undvika att häckarna ställs direkt på marken. 

7.2.1 Vilka effekter får Sandvik SMT av att eventuellt flytta lagerytor 

De lagerytor som vi planerar att förändra lokaliseringen på är de ytor som idag ägs av 

centrallagret. Då vi inte har möjlighet att flytta på alla lagerytor så valde vi att först och 

främst titta på vilka lagerytor som skulle kunna tänkas ge störst effekt av att flyttas. 

Genom att från STB statistiken ta fram hur många körningar som fanns från 

produktionsenheterna till respektive lageryta så kunde vi räkna på total körd sträcka då vi 

från Sandvik SMT’s interna nät kunde få fram avstånden mellan lageryta och 

centrallagrets portar, se Figur 40. Anledningen till att vi räknade på avståndet mellan 

lageryta och centrallagrets portar är att de lagerytor som används av centrallagret servas 

av dem själva med egna truckar, varför det enbart är den sträckan som är intressant. 
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Figur 40: Visar på körsträcka mellan varpytor och Centrallager 

Från denna uträkning så valde vi sedan tre lagerytor (R1, R4 och T) som vi ansåg vara 

intressantare än övriga p.g.a. deras totala körsträcka som enskilt får anses mycket högre 

än övriga totala körda sträckor. Vi ansåg dock inte att den totala körsträckan var 

tillräckligt tillförlitlig för att ge förslag på att flytta lagerytor, varför vi räknade ut 

tidsåtgången för körning fram och tillbaka från centrallagret till respektive lageryta. Med 

hjälp av den data som Sandvik SMT varit behjälpliga med så visste vi truckarnas 

medelhastighet, bränslekostnaden och deras bränsleförbrukning, se Figur 41. 

 

Figur 41: Data för truckar 

Med hjälp av SVT-triangeln, s=v*t, så kunde vi sedan räkna på tidsåtgången för att köra 

från centrallagret till aktuell varpyta och tillbaka till centrallagret, driftskostnaden för 

truckar att serva det aktuella lagret och de aktuella bränslekostnaderna för att serva 

vardera lagerytor, se Figur 42. För beräkningarna i Figur 42 så har formlerna i Figur 43 

använts. 



86 

 

Figur 42: Kostnader 

 

Figur 43: Formler 

Om lagerytorna däremot flyttas, enligt vårt förslag, finns besparingsmöjligheter att göra. 

Vi utgår då från de lagerytor som tidigare visade på de största totala enskilda körningarna 

och placerar dem närmare centrallagrets portar för att dessa ska betjänas smidigare. Vi 

föreslår ändringar enligt två förslag, aktuella varpytor och dess nuvarande placering kan 

ses i Figur 44. 

 Förslag 1; Flytta varpyta R1 och R4 till varpyta T, medan T flyttar till SMC.  

 Förslag 2: Flytta varpyta R1 och R2 till SMC, låt T vara kvar på befintlig plats. 
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Figur 44: Nuvarande placering av varpytor och centrallager 

Förslag 1 

 

Förslag 2 

 

Förslag 1 och 2 har beräknats enligt följande, se Figur 43, enligt våra beräkningar skulle 

en eventuell flytt ge besparingar enligt Figur 45: Besparingar, beräknade enligt Figur 46. 

 

Figur 45: Besparingar 

 

Figur 46: Formler för besparingar 

Efter dessa beräkningar föreslår vi att Sandvik SMT Logistics väljer att gå med vårt 

alternativ 1 som skulle ge dem en driftskostnadsbesparing om totalt 108 SEK mot för 

idag. 
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7.2.2 Lagerlokalisering med tyngdpunktsmetoden 

För att styrka standardiseringen av beställning till varpyta så väljer vi att även med 

tyngdpunktsmetoden matematiskt visa på att de varpytor som väljs är de bästa för att 

betjäna valda portar. I fallet med P4 skall tolv portar betjänas, vi sätter antalet körningar 

från STB-statistiken som kundernas behov och portarna betäcknas kunder eftersom det är 

dessa som skall betjänas. Från SMT Logistics intranät plockar vi ut koordinater i enlighet 

med RT90 standard för att med hjälp av x och y axel veta vart portarna (kunderna) är 

lokaliserade. Enligt formeln för tyngdpunktsmetoden räknar vi sedan ut lagrets 

lokalisering i x och y led, se Figur 47. 

 

Figur 47: Lagerlokalisering med hjälp av tyngdpunktsmetoden 

 

 

Figur 48: Befintlig placering av P4 

Vi kan sedan via kartbilden på intranätet plocka ut koordinaterna för P4 och vet då att 

centrum på P4 är lokaliserad vid koordinaterna enligt Figur 48. Med hjälp av den 

euklidiska avståndsformeln, se Figur 27, kan vi sedan räkna ut avståndet mellan den 

fysiska lokaliseringen av varpyta P4 och den matematiska lokaliseringen av densamma, 

punkt A och punkt B. 
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Den euklidiska avståndsformeln ger oss att avståndet mellan fysisk lokalisering och 

matematisk lokalisering är ca 10 meter, se Figur 49. 

 

Figur 49: Skillnaden i avstånd 

Detta anser vi visar på hur strategiskt rättplacerat P4 är för att distribuera de portar som vi 

angett. Längden 10 meter är egentligen från centrum på P4 till dess kant, varför det 

egentligen inte ens går att säga att lagerytan i dagsläget är felplacerad. För att se dessa 

beräkningar för övriga lager som berörs av standardiseringen för distribueringsmönster 

hänvisar vi till bilaga 3-9. Figur 50, visar varpyta P4 från Sandvik SMT intranät, 

avståndet mäts direkt via karttjänsten som intranätet tillhandahåller och avståndet 10 

meter representeras av den svarta linjen parallellt med P4. 

 

 

Figur 50: Avstånd i relation till P4 

 

7.3 Adressering och identifiering av material 

För att material inte skall tappas bort inom det egna lagret så föreslår vi att RFID teknik i 

kombination med GPS används, detta för att varken GPS eller RFID ensamt har en 

tillräckligt hög positionspresicion för att lokalisera material i lagret (Lee et al., 2012).  I 

framtiden kan kombinationen med RFID och GPS även byggas på med ett GIS system för 

att i realtid visuellt se vart en truck befinner sig och med hjälp av denna trenighet planera 

truckarnas ruttter optimalt utifrån de ordrar som inkommer i beställningssystemet (Wang 

et al., 2008). Genom att välja RFID och GPS i kombination som identifikationsteknik för 

material i lagret kan Sandvik SMT standardisera sättet som de identifierar sitt material i 

lagret på och helt eliminera de olika typerna som idag används (plåt, papper och tyg). Vi 
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anser det klart att tillräckligt hög säkerhet föreligger vid användningen av RFID för att 

inte riskera läckage av företagsskyddad information (Wang et al., 2008). Ytterligare en 

positiv företeelse av att implementera RFID och GPS i adressering och lokalisering av 

material i lagret är att den personalkostnad som idag uppstått runt materialletningar skulle 

kunna elimineras, samt att den tidsåtgång som krävs för att identifiera material i lager 

minskas (Sarac et al., 2010; Tajima, 2007). 

7.4 Lagerstyrning 

Sandvik SMT använder sig idag av flytande placering i lager och som vi tolkat 

situationen så skulle något annat för Sandvik SMT’s del vara otänkbart (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Eftersom Sandvik SMT har som förutsättning att placera material på det 

lager som ligger geografiskt närmast nästa produktionsled anser vi att denna angivna 

önskan skall råda högre än en fast placering som i Sandviks SMT’s fall skulle kunna 

bidra till oönskade körningar (Jonsson & Mattsson, 2011).  En fast placering av material i 

lagret skulle kräva ett större lagerutrymme än vid flytande lagerplacering (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Det är för Sandvik SMT’s del inte relevant att använda vare sig av vare 

sig beställningspunkt (Lumsden, 2012), wilsonformel (Oskarsson et al., 2006), ABC-

analys (Segerstedt, 2008) eller leverantörsstyrda lager då de lagerytor som vi tittar på i 

vårt arbete är mellanlager för material i arbete är de redan styrda mot en kund och 

beställningen redan utförd, det föreligger alltså en kundorder (Jonsson & Mattsson, 

2011).  

 

Sandvik SMT har idag ett genomsnittligt lager vid lageryta P4, där den 

punktundersökning som vi utfört vid lagerytan visar att antalet dagar som en order kan bli 

liggande på P4 uppemot 8 dagar (Lumsden, 1989). Även om genomloppstiden påverkas 

av omkringliggande faktorer, så är tiden på lagret en betydande faktor (Mattsson & 

Jonsson, 2003). Tiden som ett material lagerförs är inte värdeskapande utan här binder 

materialet enbart upp kapital  varför den tiden skall försöka hållas så begränsad som 

möjligt (Oskarsson et al., 2003). För att minimera antalet dagar som material lagerförs är 

produktionsstyrningen av vikt, vi har här redan föreslagit ett dragande flöde för Sandvik 

SMT’s produktion (Lumsden, 2012).  

 

7.4.1 Blir material liggande för länge på P4? 

För att säkerställa om material befinner sig för länge på P4 så började vi med att i STB 

statistiken para ihop körningar för att se vilka datum som de kommit in på P4 och vilken 
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dag de sedan lämnade P4. Sandvik SMT’s önskemål, med tanke på att det är material i 

arbete är att materialet lagerförs här max en vecka. Vi väljer att begränsa maxtiden 

ytterligare och det material som lagerförs på P4 innan vidare färd in i tillverkningen är 

max 5 dagar. Med det som utgångspunkt ställde vi upp formler i excel för att räkna hur 

många dagar ordrarna varit lagerförda på P4 utifrån den data som fanns tillgänglig i STB 

statistiken. Av totalt 822 stycken körningar så lyckades vi spåra 595 stycken där vi med 

säkerhet kan säga hur länge materialet har lagerförts på P4. Av dessa 595 stycken 

körningar så kan vi se att 11 stycken ordrar har skickats vidare till andra lager inom det 

egna området, se Figur 51. Hur länge materialet blivit lagerfört på den varpyta som det 

förts till tar vi inte hänsyn till i detta arbete utan kan bara konstatera att alla flyttningar 

kostar pengar och att det är önskvärt att material flyttas så lite som möjligt. Under 

standardiseringar av beställningsmönster har vi även pekat på vilka besparingsmöjligheter 

Sandvik SMT innehar enbart av att eliminera onödiga körningar. 

 

Figur 51: Visar material som förs från P4 till annan varpyta 

Av de ordrar där vi säkerställt antalet dagar så kan vi väldigt snabbt konstatera att mycket 

av materialet ligger för länge. Av de 595 stycken ordrarna som vi kan säkerställa 

liggtiden på, så ligger 31 stycken ordrar längre än 5 dagar. Vi väljer att visa en sortering 

på störst till minst i antalet dagar, se Figur 52, för att visa de ordrar som legat längst. För 

fullständig förteckning se bilaga 17. 
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Figur 52: Sorterat på antal dagar som ordern legat, från störst till minst 

Vi har under vårt arbete inte kunnat identifiera vad det är för material som legat så länge 

på P4, vi har däremot insett att materialet bör vara identifierbart med hjälp av PaketId 

från STB in i produktionssystemet MES. De odrar där den lagerförda tiden inte kan 

säkerställan presenteras i bilaga 18-19, anledningen till att vi inte kunnat säkerställa den 

lagerförda tiden beror på att vi i STB statistiken kan se när en order kommer in men kan 

inte koppla den till en utgående order inom det år som Sandvik SMT förde statistik över 

körningarna. Det samma gäller i de fall som vi ser att ordrar går ut från P4 utan att vi kan 

koppla denna till en ingående order i statistiken. 
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Figur 53: Visar identifikationen (PaketId) på de ordrar som legat längst 

Väljer vi att titta på medelvärdet för alla ordrar så ser det bra ut, tittar vi på medelvärdet 

för de ordrar som har för lång liggtid så blir resultatet dock ett annat, Figur 54. Medianen 

följer samma mönster, se Figur 55. 

  

Figur 54: Medelvärde 

 

Figur 55: Medianen 
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7.5 Transportstyrning 

Truckarna vid Sandvik SMT betjänar en produktionsenhet åt gången, någon hänsyn måste 

därför inte tas till samlastat gods utan det som befinner sig på truckens gafflar skall till 

samma kund/produktionsenhet. Det finns således inte någon stigande andel möjliga rutter 

för truckarna att ta hänsyn till (Lumsden, 2012). Vi tror att Sandvik SMT möjligtvis 

skulle kunna tjäna på att installera en ruttoptimeringsmodul, det är dock av vikt att denna 

är realtidsanpassad då Sandvik inte har möjlighet att styra i vilken ordning som 

beställningar för ordrar inkommer (Wang et al., 2008). Om en enklare 

ruttplaneringsmodul implementeras så skulle truckarnas väg från specifik 

produktionsenhet till specifikt varp kunna bestämmas på förhand, detta gör det dock inte 

möjligt att under tiden planera in en ny körning för trucken som är anpassad för 

nuvarande körning (Lumsden, 2012; Wang et al., 2008). Material i lagret lokaliseras 

snabbt med hjälp av kombinationen RFID och GPS och kan sedan matchas med den 

produktionsenhet som efterfrågat materialet och trucken får en planerad optimerad resväg 

direkt via sin truckdator (Ferrer et al., 2010; Wang et al., 2008; Poon et al., 2009).  

 

Vi anser att det är av vikt att de två separerade system (MES och STB) som idag används 

separat för produktion och transport/distribution skall sammanfogas för att kommunicera 

med varandra med förutsättningen att skapa en förståelse för de indivduella 

arbetsbelastningarna. Någon egentlig ytterligare anledning till att koppla samman de två 

systemen ser vi inte i nuläget, vår vision är att när RFID i kombination med GPS 

implementeras så kommer en läsare att vara tillgänglig i de produktionsportar där 

material lämnas eller hämtas. Denna läsare kommer att tala om för de förare som 

bemannar truckarna för stunden hur det aktuella läget ser ut vid vardera port (Choy et al., 

2009). Vi tror att den beställningspolicy som finns inom interntransport, där material skall 

hämtas eller levereras inom 30 minuter är fullt tillräcklig om beställningsflödet 

stabiliseras. Om beställningsflödet stabiliseras,  utan de toppar eller dalar som finns idag, 

så tror vi också att ”bråttomknappen” som finns för akuta körningar kan avlägsnas vilket 

medför att den inte heller kan missbrukas och truckförarnas arbetsmiljö förbättras. 

7.6 Ekonomi 

Då Sandvik SMT äger sina egna lagerytor så är inte detta en kostnad som påverkar deras 

val för placering av material i lagret (Oskarsson et al., 2006). Transportkostnader 

påverkar däremot varför det är intressant att titta på kostnadsbilden för truckar och 

truckförare. Vi har till viss del räknat på tidsbesparingar inom olika aspekter, se bilaga 10, 
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både för lager som används av SMT och lager som används av centrallagret. Det vi 

kunnat visa på är att genom att flytta på vissa lagerytor ges en större tidsbesparing mot för 

idag, detsamma gäller om distribueringsmönstret standardiseras så finns besparingar att 

göra både gällande tid och truckkostnader. De beräkningar som vi utfört skulle möjligtvis 

kunna ligga till grund för att se över antalet truckar som befinner sig i tjänst, då företag 

många gånger önskar hålla transportkostnaderna nere (Oskarsson et al., 2006) och 

kostnaden för att ha en truck i drift är en stor del av de totala transportkostnaderna.  

 

7.6.1 Besparing att göra med standardiserat beställningsmönster 

7.6.2 De portar som fortsättningsvis skall betjänas av P4 (se, Figur 39) betjänades 

tidigare av flera varpytor oavsett vart dessa befann sig i geogragiskt i relation till 

porten som betjänas. Genom att använda STB-statistiken så kan vi från angiven 

start och sluttid för när körningen startades och avslutades se hur lång tid som 

körningen totalt tog från dessa spridda varpytor till de portar som fortsättningsvis 

enbart skall betjänas av P4, seFigur 56. Den totala tiden för körningen kan vi sedan 

använda för att multiplicera denna med truckens medelhastighet, Figur 41 enligt 

SVT-triangeln.

 

Figur 56: Start och sluttid ger en totaltid på vardera körning 

Genom att använda SVT-triangeln får vi fram att truckarna idag kör 706 mil för att 

betjäna de angivna portarna som skall betjänas av P4, då har vi ändå inte räknat på 

framkörningen till lagret för att hämta materialet utan bara den tid som en truck fysiskt 

kör med material på gafflarna från varpyta på väg till en av de portar som anges under 

Figur 39. Vi är medvetna om att det finns en liten felmarginal i de fall som truckförare 

inte avregistrerat en order direkt vid avslut, te.x. när de väntat på att köra in en order pg.a. 

hinder i porten. Vi anser dock att denna felmarginal är så liten så att vi inte behöver ta 

vidare hänsyn till denna, de totala uträkningarna ses nedan i Figur 58. 
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För beräkningarna nedan har följande information använts, Figur 57, datan har vi 

tilldelats från Sandvik SMT och baseras på den information som de har. 

 

Figur 57: Data för beräkningar från Sandvik SMT 

 

Figur 58: Betjäningsmönster innan standardisering 

För att visa på hur det skulle kunna se ut med vårt förslag av standardiserat 

beställningsmönster beräknar vi sträckan från P4 till de portar som skall betjänas av P4, 

vi använder sedan STB-statistiken för att se den totala mängden körningar som utförts 

under ett år för att använda denna och beräkna den totala sträckan som truckarna i 

framtiden skulle behöva köra för att betjäna samma portar, se Figur 59. 
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Figur 59: Betjäningsmönster efter standardisering 

 

Figur 60: Besparingsmöjligheter 

Uträkningen i Figur 60 visar att genom ett standardisera beställningsmönster så som vi 

föreslår så skulle vi enbart genom att styra vilka ordrar som läggs på P4 ge en minskning 

av antalet mil som körs inom området med 15 mil per år, genom att eliminera onödiga 

omflyttningar mellan varpytor, inom varpyta och köra material samma väg två gånger 

som i Figur 35. Genom att minska sträckan som körs från P4 med 15 mil per år så erhålls 

så klart miljöfördelar i minskade utsläpp, men också ekonomiska fördelar. Om denna 

standardisering följs upp i första hand på de portar som tidigare betjänats av P4 så finns 

besparingspotential om 180 SEK. 

7.7 Miljö 

Genom att standardisera beställningsmönstret så kommer alla truckförare att ges samma 

förutsättningar gällande arbetsmomentets belastning (Liker, 2009). Detta innebär att 

truckförare inte längre kommer att kräva en upplärningstid som de gör idag. När de inte 

längre behöver administrera sina egna arbetsdagar och placera odrarna i en ordning som 

fungerar både för truckföraren som utförare av en tjänst och beställaren av tjänsten anser 

vi att arbetet kommer att förflyta smidigare med snabbare respons på vad beställarna 

önskar. Det standardiserade beställningsmönstret skulle därför gynna det systematiska 

arbetsmiljöarbetet när arbetsmängden fördelas lika på de anställda som bemannar 
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truckarna (www.av.se). Medarbetarna mår bättre av standardiserade arbetsuppgifter och 

rutiner, medarbetare som mår bra på arbetet kommer att motiveras att utföra sina 

arbetsuppgifter på ett korrekt sätt (Menckel & Österblom, 2000). Motivering som vi tror 

kommer stärkas i och med införandet av RFID i kombination med GPS, då de onödiga 

transporterna försvinner då beställningarna standardiseras och felaktig information 

försvinner från arbetsordrarna. Att enbart utnyttja ett identifieringssystem som då blir 

kombinationen av RFID och GPS, istället för som idag där tre olika system nyttjas 

parallellt anser vi också höja motiveringen hos de anställda truckförarna då deras 

möjlighet att utföra likvärdiga arbetsuppgifter ökar (Menckel & Österblom, 2000). Med 

ett ökat hälsofrämjande på arbetsplatsen kan det bidra till ekonomiska fördelar och att 

sjukfrånvaron succesivt kan minska (Menckel & Österblom, 2000).  

 

Sandvik SMT’s fysiska miljö kommer att förbättras om truckarna följer de 

standardiseringsmönster för betjäning av portar som vi föreslår då de kommer att 

framföras kortare sträckor mot för vad de framförs idag (www.profu.se). 

7.8 Faktorer som påverkar utformning och styrning av lager 

Sandvik SMT styr sin produktion gentemot kundorder, vi tror däremot inte att deras 

kunders tillfredställelse i korta leveranstider (Olhager, 2000) uppnås med den 

produktionsstyrning som finns i dagsläget. Det är här av vikt att Sandvik SMT undersöker 

produktionens ledtid utförligare än den punktundersökning som vi utförde gällande 

liggtid för material på P4. Denna undersökning görs för att lokalisera vart material blir 

stillastående i produktionen (Lumsden, 2012). Det är önskvärt att ha en så kort ledtid som 

möjligt då denna utgörs av kundens väntetid på materialet (Lumsden, 2012), det är därför 

önskvärt att styrningen av produktionen fungerar tillfredställande för att korta ledtiden då 

Sandvik SMT inte kan tillgodogöra sina kunders behov utifrån ett färdigvarulager 

(Lumsden, 2012). Att hålla en hög leveransprecision innebär att kunden erbjuds hög 

kundservice, en order skall då levereras enligt överenskommelse med kunden inom utsatt 

tid (Oskarsson et al., 2006). 

 

Genom att sammankoppla de två individuella systemen (MES och STB) som idag 

används i produktionen och transportstyrningen, så skulle material inte längre behöva 

lagerföras för att bli synligt för nästa produktionsenhet. Istället så kan detta material 

fraktas inom lokalen för nästa bearbetningssteg och två arbetsmoment försvinner således 

från truckförarens arbetsuppgifter. När denna inte behöver frakta en order från 
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produktionsenhet till lager och sedan tillbaka till samma produktionsenhet (Mattsson, 

2004). 

 

Företagskulturen kan här vara en hindrande faktor för förändringsarbete eftersom 

kulturen handlar mer om att ledarna skapar en gemensam förståelse bland alla 

medarbetarna i företaget och att skapa en vision samt ett mål så att alla ska känna till sin 

roll i processen (Krona & Skärvad, 1999). Det är ledarnas ansvar att skapa den 

gemensamma känslan i företaget och känna till medarbetarnas tankar, känslor och 

beteende (Krona & Skärvad, 1999).  
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8 Slutsats 

 Nedan presenteras slutsatserna i arbetet och förslag på fortsatta studier 

 

8.1 Vilka faktorer är viktiga för att utforma och styra lager? 

De faktorer som modellen innehåller och som vi anser viktiga för utformning och 

styrning av lager är följande. 

 

Lean – Detta kapitel tar upp viktiga saker som standardiseringar och respekt för 

människan. Ett större företag med många anställda glömmer lätt bort människan då 

organisationen blir så stor att människor göms bakom siffror. Vi tycker därför att respekt 

för människan som vi presenterar under Lean är en viktig faktor eftersom det är 

människor som kommer att arbeta vid lagren. Lika så standardiseringar, eftersom vi är 

unika så utför vi också vårt arbete olika vilket påverkar kundservicen. 

 

Fysisk utformning och placering – Den geografiska placeringen av ett lager är av stor 

vikt för att undvika slöseri så som onödiga körningar, vilket vårt arbete faktiskt också 

visar. Sedan kommer inredningen av lagret som skall verka för att material inte skall 

skadas när det lagerhålls, men också för att ytan kanske är utformad så att lagret borde 

byggas på höjden istället för att spridas längs med marken. Att ta hänsyn till den 

inredning som finns för lagerbyggnader och den fysiska utformningen av lagret är därför 

något som måste tas i beaktande. 

 

Adressering och identifiering av material – För att material skall vara möjligt att hitta i 

ett lager måste lagret innefatta någon form av adressering, men även om material i lagret 

adresseras på rätt sätt så bör någon form av identifiering finnas. Vår rapport visar på olika 

typer av identifieringssystem och presenterar varför RFID i kombination med GPS är att 

föredra på så många utspridda lagerytor. 

 

Lagerstyrning – Behandlar hur material läggs i lagret och hur ett lager fylls på. För den 

rapport som vi nu skrivit så är det för oss viktigast hur material placeras i lagret enligt fast 

eller flytande princip då de lagerytor som vi undersökt inte är ett beställande lager som 

styrs enligt prognoser eller beställningspunkt. 
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Transportstyrning – Hur transporter planeras för att sedan även slutföras är av vikt när 

ett lager utformas, transporter påverkar både miljö och ekonomi. Det är därför önskvärt 

att transporter, då dessa inte går att frångå, ändå hålls till ett minimum och att onödiga 

transporter identifieras och elimineras. Det kan här vara behjälpligt att ta hjälp av någon 

form av ruttplanerare, vår rapport ger förslag på både enklare och mer avancerade 

automatiska ruttplanerare för att framföra trucken kortast möjliga väg. 

 

Ekonomi – Material som lagerförs binder kapital och blir därför en dyr kostnad för 

företag om lagren växer och blir liggande länge. Detta är kopplat till 

produktionsstyrningen som påverkar mängden material som produceras och därför även 

måste lagerhållas i väntan på nästa produktionssteg eller slutkund. En annan kostnad som 

kan uppstå gällande lager är markkostnader eller kostnader för hyra av byggnader som 

inrymmer lagerytor. 

 

Miljö – Arbetsmiljö och fysisk miljö är båda faktorer som påverkar utformningen av ett 

lager. Arbetsmiljön på så sätt att människor kommer att arbeta i lagret som därför skall 

vara planerat för detta i avseende på skyddsutrustning och liknande. För den fysiska miljö 

gäller de koldioxidutsläpp som truckarna bidrar till, vilket kopplas till att lagerytorna 

skall placeras geografiskt för att undvika onödig körning. 

 

Faktorer som påverkar utformning och styrning av lager – De påverkande faktorer 

som vi tolkar som input för utformningen och styrningen av en lageryta. Det kan vara mål 

som företaget arbetar gentemot eller befintliga lagerytor som skall användas för att 

planera lager.  

 

8.2 Hur kan en modell för utformning och styrning av lager se ut? 

Den modell vi sammanställt, se Figur 61, där vi inspirerats av modeller från teorin är ett 

exmempel på hur en modell kan utformas och se ut. I modellens centrum ligger det 

önskvärda slutmålet, att lyckas med utformningen och styrningen av ett lager. De 

omkringliggande rutorna är de som påverkar vårt önskvärda slutmål, pilarna utvisar 

riktningen på informationsgången. Från sidan syns de faktorer som fungerar som input. 
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Figur 61: Modellen som vi utformat från teorin 

8.3 Vilka följder fås av att flytta centrallagrets lagerytor? 

De beräkningar som vi i vårt arbete utfört, visar på positiva effekter av att flytta 

centrallagrets mest frekvent använda ytor närmare centrallagrets portar. Vår rapport visar 

på två separerade vinstberäkningar, den ena under kapitel 7 med de första data som 

Sandvik SMT bistod med. Den andra beräkningen i bilaga 10 där nya data låg till grund 

för beräkningar. Vinsterna i den första uträckningen visade sig vara störst, det är också 

därför vi valt att ha dem kvar i rapporten, eftersom datan för de nya uträkningarna känns 

tveksamma. 

8.4 Ger ett standardiserat beställningsmönster positiva effekter? 

Med de beräkningar som vi visar i vår rapport står det bortom rimligt tvivel att ett 

standardiserat beställningsmönster på de lagerytor som används av Sandvik SMT skulle 

ge positiva effekter i form av kostnadsbesparingar. 

8.5 Är liggtiden på material i arbete för hög på varpytan P4? 

De siffror gällande liggtid på lageryta P4 som vi lyckats dedektera visar på att en del 

material blir liggande för länge. Det material som blir liggande för länge, medverkar till 

att lageryta P4 inte används optimalt då material som blir liggande för länge uppehåller 

lageryta som vore bättre lämpad för annat material. Till viss del tror vi att en 

standardisering av användandet för lagerytorna via beställningarna från produktionen 

skulle kunna minska andelen material som ligger för länge tillsammans med god 

produktionsstyrning. 
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8.6 Är det för Sandvik SMT möjligt att med hjälp av tekniska 

adresseringshjälpmedel lokalisera material i lagret? 

För Sandvik SMT skulle det tekniskt vara fullt möjligt att använda sig av tekniska 

adresserings- och identifieringshjälpmedel. Vår rapport tar upp RFID och GPS i 

kombination, i förlängningen skulle vi även vilja bygga på denna kombination med GIS 

för att Sandvik SMT skall erbjudas en automatiskt styrd ruttoptimering som automatiskt i 

realtid räknar ut kortast väg för truckarna att färdas i kombination med inkommande 

ordrar. Den vision som vi skapat oss genom detta arbete för Sandvik SMT presenteras 

nedan. 

 

  



104 

En order läggs in i systemet för utleverans det finns sedan innan en order i STB om 

inleverans till porten bredvid, som p.g.a. prioritering inte blivit av ännu. Truckföraren 

accepterar utleveransen, en annan statusruta blir då synlig i både STB och MES om 

pågående status för beställningen och beroende på orderns prioritering så vet beställaren 

(operatören) inom vilken tidsram som trucken ankommer för att hämta gods. I 

truckförarens orderdator kommer sedan ytterligare en statusruta upp gällande den 

beställda inleveransen. Så påväg mot den accepterade ordern för utleverans åker 

truckföraren förbi det varp som angivits via truckdatorn, RFID/GPS tekniken meddelar 

att aktuell beställning ligger rakt för gafflarna, så det tidigare letandet efter order behövs 

inte eftersom de exakta koordinaterna fås genom RFID/GPS tekniken. Inte heller måste 

truckföraren dubbelkolla identifieringen på upphämtat gods. Ordern plockas och ställs av 

i inbeställande port, RFID/GPS teknik i porten inregistrerar ordern vilket medför att den 

försvinner från STB för att istället läggas i MES som en körbar (arbetsbar). Truckföraren 

åker sedan vidare för att hämta den utbeställda ordern, systemet känner av nästa 

kostnadsställe i processen och direkt får orderföraren en angivelse om till vilket varp, rad 

och plats som kan ta emot ordern. Ordern lämnas, systemet känner av koordinaterna och 

truckföraren stämplar ordern som genomförd. En ny order dyker upp. 

 

8.7 Fortsatta studier 

Sandvik SMT bör vidare utforska möjligheten att använda RFID och GPS inom sina 

lagerytor, genom att förslagsvis i mindre skala införa RFID etiketter som kan placeras på 

både häckar och buntar. Då de vid en lyckad implementering av adressering- och 

identifieringsteknik i form av RFID och GPS skulle kunna se stora besparingar. Både i 

form av tid som läggs på att lokalisera material i lager, men också för att 

transportstyrningen skulle förenklas och kortas när truckförare inte längre måste leta 

tomma lagerytor.  

 

Hemsidor som kan hjälpa till för att gå vidare: 

http://www.refine-labels.com/ny/rfid.html 

http://www.barqodenet.se/etikettprogram/bartender/bartender_r.htm 
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Formeln bygger på SVT-triangeln, vi dividerade sedan decimaltalet vi fick med 24 för att 

Excel skall göra om tidsenheten till en Excel anpassad tidsenhet i formatet HH:MM:SS. 

För beräkningar innan standardisering kunde vi plocka tiden direkt från STB statistiken. 
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För att formatera tidsenheten från Excel format till decimaltal så multiplicerar vi tiden 

från STB systemet med 24. 
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Förutsättningarna för de beräkningar som presenteras i rapporten ändrades, vi är osäkra 

på siffrorna i denna förändring. Varför vi valde att presentera det omräknade resultatet 

bland bilagor. 
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xviii 

Bilaga 17 – Antal dagar som ordern legat 

Antal dagar som 
ordern legat 

Antal ordrar som 
legat så många 

dagar 
  

Antal dagar som 
ordern legat 

Antal ordrar som 
legat så många 

dagar 

198   2   33   20 

176   1   32   10 

154   1   31   8 

123   1   30   9 

92   1   29   21 

89   1   28   26 

85   1   27   21 

77   1   26   9 

74   1   25   22 

68   1   24   20 

64   1   23   21 

63   4   22   28 

62   6   21   39 

61   1   20   21 

60   7   47   2 

59   8   50   2 

58   5   57   2 

55   3   65   2 

53   3   73   2 

52   3   107   2 

51   3   198   2 

49   3   19   34 

48   4   18   38 

46   3   17   52 

45   3   16   71 

44   5   15   55 

43   3   14   92 

42   15   13   77 

41   1   12   89 

40   4   11   123 

38   7   10   148 

36   15   9   151 

35   9   8   173 

34   15   7   248 

        6   349 

              

        Totalt antal ordrar på lagret 2131 
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Bilaga 18 –Ingående ordrar där liggtid ej kan styrkas 

 

  

Till P4 Senaste dag för insamling av data

21433438 P4 R 2011-12-03 363 21550661 P4 9 2012-08-05 117

21433438 P4 P4 2011-12-04 362 21551413 P4 13 2012-08-12 110

21434800 P4 2 2011-12-04 362 21554639 P4 9 2012-08-20 102

21435887 P4 88 2011-12-06 360 21556487 P4 23 2012-08-23 99

21435913 P4 CL 2011-12-06 360 21556602 P4 28 2012-08-23 99

21446117 P4 23 2011-12-26 340 21560450 P4 CL 2012-08-31 91

21458799 P4 13 2012-01-19 316 21560451 P4 CL 2012-08-31 91

21459058 P4 10 2012-01-19 316 21560452 P4 CL 2012-08-31 91

21465635 P4 23 2012-02-01 303 21565283 P4 23 2012-09-10 81

21466153 P4 28 2012-02-02 302 21573207 P4 23 2012-09-25 66

21467329 P4 38 2012-02-04 300 21576551 P4 CL 2012-10-01 60

21467679 P4 13 2012-02-05 299 21577355 P4 30 2012-10-02 59

21470225 P4 30 2012-02-09 295 21578523 P4 26 2012-10-04 57

21481202 P4 83 2012-02-29 275 21581612 P4 33 2012-10-11 50

21482369 P4 23 2012-03-02 273 21584337 P4 29 2012-10-16 45

21483623 P4 R 2012-03-11 264 21584484 P4 CL 2012-10-16 45

21483624 P4 R 2012-03-11 264 21586356 P4 13 2012-10-19 42

21485656 P4 CL 2012-03-08 267 21586357 P4 13 2012-10-19 42

21485657 P4 CL 2012-03-08 267 21588338 P4 30 2012-10-23 38

21487362 P4 31 2012-03-11 264 21588861 P4 30 2012-10-24 37

21491029 P4 33 2012-03-17 258 21588870 P4 30 2012-10-24 37

21495834 P4 23 2012-03-27 248 21588871 P4 30 2012-10-24 37

21495835 P4 23 2012-03-27 248 21588931 P4 30 2012-10-24 37

21496539 P4 23 2012-03-28 247 21588932 P4 30 2012-10-24 37

21496588 P4 13 2012-03-29 246 21589019 P4 30 2012-10-24 37

21496837 P4 13 2012-03-29 246 21589020 P4 30 2012-10-24 37

21498400 P4 28 2012-04-01 243 21589296 P4 30 2012-10-24 37

21498969 P4 88 2012-04-02 242 21591703 P4 R 2012-11-03 27

21499266 P4 30 2012-04-02 242 21594803 P4 1 2012-11-05 25

21500251 P4 23 2012-04-04 240 21595002 P4 13 2012-11-05 25

21501322 P4 6 2012-04-06 238 21595003 P4 13 2012-11-05 25

21501635 P4 33 2012-04-07 237 21595006 P4 13 2012-11-05 25

21501639 P4 28 2012-04-08 236 21595366 P4 30 2012-11-06 24

21505810 P4 83 2012-04-16 228 21595520 P4 S4 2012-11-09 21

21510879 P4 CL 2012-04-26 218 21595965 P4 24 2012-11-07 23

21510880 P4 CL 2012-04-26 218 21596944 P4 2 2012-11-08 22

21515021 P4 12 2012-05-04 210 21596960 P4 33 2012-11-08 22

21523656 P4 9 2012-05-23 191 21596964 P4 33 2012-11-08 22

21525853 P4 13 2012-05-29 185 21596992 P4 33 2012-11-08 22

21529721 P4 1 2012-06-05 178 21597090 P4 33 2012-11-09 21

21530824 P4 R 2012-06-14 169 21601434 P4 23 2012-11-17 13

21532138 P4 30 2012-06-09 174 21601544 P4 12 2012-11-17 13

21540478 P4 9 2012-06-27 156 21601619 P4 33 2012-11-18 12

21543350 P4 31 2012-07-02 151 21601620 P4 33 2012-11-18 12

21543663 P4 30 2012-07-02 151 21601739 P4 12 2012-11-18 12

21543664 P4 30 2012-07-02 151 21602021 P4 2 2012-11-19 11

21550058 P4 1 2012-07-22 131 21602953 P4 23 2012-11-20 10

Minsta antal 

dagar i lagretPaketId Till Från Datum

2012-11-30

PaketId Till Från Datum

Minsta antal 

dagar i lagret



xx 

 

  

21603634 P4 40 2012-11-21 9 21607138 P4 12 2012-11-27 3

21603635 P4 40 2012-11-21 9 21607238 P4 30 2012-11-27 3

21603651 P4 40 2012-11-21 9 21607239 P4 30 2012-11-27 3

21603653 P4 40 2012-11-21 9 21607315 P4 1 2012-11-28 2

21603657 P4 40 2012-11-21 9 21607349 P4 29 2012-11-28 2

21603658 P4 40 2012-11-21 9 21607359 P4 1 2012-11-28 2

21603886 P4 13 2012-11-21 9 21607501 P4 40 2012-11-28 2

21604066 P4 10 2012-11-22 8 21607633 P4 23 2012-11-28 2

21604571 P4 2 2012-11-23 7 21607635 P4 23 2012-11-28 2

21605244 P4 1 2012-11-24 6 21607659 P4 1 2012-11-28 2

21605552 P4 33 2012-11-25 5 21607713 P4 2 2012-11-28 2

21606945 P4 12 2012-11-27 3 21607749 P4 13 2012-11-28 2

21606946 P4 12 2012-11-27 3 21607751 P4 28 2012-11-28 2

21605767 P4 33 2012-11-25 5 21607763 P4 23 2012-11-28 2

21605768 P4 33 2012-11-25 5 21607766 P4 23 2012-11-28 2

21605769 P4 33 2012-11-25 5 21607798 P4 1 2012-11-28 2

21605789 P4 33 2012-11-25 5 21607825 P4 2 2012-11-28 2

21605809 P4 33 2012-11-25 5 21607832 P4 1 2012-11-28 2

21605810 P4 33 2012-11-25 5 21607842 P4 23 2012-11-28 2

21605829 P4 13 2012-11-25 5 21607843 P4 23 2012-11-28 2

21605913 P4 13 2012-11-25 5 21607844 P4 23 2012-11-28 2

21605935 P4 13 2012-11-26 4 21607845 P4 23 2012-11-28 2

21605970 P4 31 2012-11-26 4 21607861 P4 30 2012-11-28 2

21606122 P4 31 2012-11-26 4 21607875 P4 2 2012-11-28 2

21606123 P4 31 2012-11-26 4 21607879 P4 30 2012-11-28 2

21606166 P4 23 2012-11-26 4 21607895 P4 30 2012-11-28 2

21606167 P4 23 2012-11-26 4 21607902 P4 30 2012-11-29 1

21606237 P4 9 2012-11-26 4 21607903 P4 30 2012-11-29 1

21606283 P4 23 2012-11-26 4 21607917 P4 31 2012-11-29 1

21606419 P4 29 2012-11-26 4 21607931 P4 1 2012-11-29 1

21606430 P4 13 2012-11-26 4 21607933 P4 2 2012-11-29 1

21606448 P4 29 2012-11-26 4 21607945 P4 30 2012-11-29 1

21606494 P4 31 2012-11-26 4 21607946 P4 30 2012-11-29 1

21606495 P4 31 2012-11-26 4 21607952 P4 30 2012-11-29 1

21606498 P4 6 2012-11-26 4 21607953 P4 30 2012-11-29 1

21606557 P4 23 2012-11-27 3 21607972 P4 1 2012-11-29 1

21606692 P4 1 2012-11-27 3 21608008 P4 2 2012-11-29 1

21606990 P4 9 2012-11-27 3 21608037 P4 2 2012-11-29 1

21606991 P4 9 2012-11-27 3 21608038 P4 30 2012-11-29 1

21606992 P4 9 2012-11-27 3 21608057 P4 30 2012-11-29 1

21607048 P4 33 2012-11-27 3 21608058 P4 30 2012-11-29 1

21607049 P4 33 2012-11-27 3 21608082 P4 23 2012-11-29 1

21607078 P4 33 2012-11-27 3 21608083 P4 23 2012-11-29 1

21607101 P4 9 2012-11-27 3 21608084 P4 23 2012-11-29 1

21607108 P4 12 2012-11-27 3 21608086 P4 23 2012-11-29 1

21607110 P4 12 2012-11-27 3 21608088 P4 23 2012-11-29 1

21607123 P4 30 2012-11-27 3 21608092 P4 28 2012-11-29 1

21607137 P4 12 2012-11-27 3 21608093 P4 28 2012-11-29 1

Från Datum

Minsta antal 

dagar i lagretPaketId Till Från Datum

Minsta antal 

dagar i lagret PaketId Till
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Detta visar på det minsta antalet dagar som material legat på 
lager i P4. Den sista dagen för insamling är 2012-11-30, vilket 

gör att materialet som kommit till P4 inom tiden för 
datainsamlingen minst kommer att ligga där till detta datum. 
Det skulle annars finnas uppgifter/statistik om utförsel från 

lagret. Dessa dagar visar bara på MINSTA antalet dagar i lagret 
då vi inte vet hur långt efter sista datum för insamling som 

materialet plockats ut. 

 
 

  

21608094 P4 28 2012-11-29 1

21608095 P4 28 2012-11-29 1

21608096 P4 28 2012-11-29 1

21608179 P4 30 2012-11-29 1

21608180 P4 30 2012-11-29 1

21608182 P4 23 2012-11-29 1

21608183 P4 30 2012-11-29 1

21608198 P4 30 2012-11-29 1

21608199 P4 28 2012-11-29 1

21608200 P4 28 2012-11-29 1

21608252 P4 1 2012-11-29 1

21608267 P4 1 2012-11-29 1

21608323 P4 2 2012-11-30 0

21608399 P4 1 2012-11-30 0

21608438 P4 1 2012-11-30 0

21608478 P4 1 2012-11-30 0

21608528 P4 1 2012-11-30 0

Datum

Minsta antal 

dagar i lagret

Minsta antal 

dagar i lagret PaketId Till FrånPaketId Till Från Datum
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Bilaga 19 –Utgående ordrar där liggtiden ej kan styrkas 

 

 

 

 

Detta visar på det minsta antalet dagar som material legat på 
lager i P4. Den första dagen för insamling är 2011-12-01, vilket 

gör att materialet som kommit till P4 innan detta datum 
enbart är spårbart på vägen ut. Det skulle annars finnas 

uppgifter/statistik om införsel från lagret. Dessa dagar visar 
bara på MINSTA antalet dagar i lagret då vi inte vet hur långt 
före första dag för insamling som materialet placerats i lager. 

 

Från P4 Första dag för insamling av data 2011-12-01

21476423 41 P4 2012-03-20 40988

21482182 13 P4 2012-03-02 40970

21486726 28 P4 2012-03-10 40978

21491039 13 P4 2012-03-17 40985

21498753 1 P4 2012-04-18 41017

21500438 30 P4 2012-04-05 41004

21500948 9 P4 2012-04-09 41008

21501690 9 P4 2012-04-08 41007

21508132 23 P4 2012-04-20 41019

21516837 9 P4 2012-05-08 41037

21517731 14 P4 2012-05-25 41054

21518551 13 P4 2012-05-14 41043

21519476 13 P4 2012-05-13 41042

21526962 23 P4 2012-05-31 41060

21542459 28 P4 2012-06-30 41090

21542797 28 P4 2012-07-01 41091

21547562 9 P4 2012-08-07 41128

21558857 10 P4 2012-08-28 41149

21560362 9 P4 2012-08-31 41152

21585804 9 P4 2012-10-18 41200

PaketId Till Från Datum

Minsta antal 

dagar i lagret


