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Sammanfattning
Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När
avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att
bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer
gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. För att
underlätta arbetet och planeringen för den interna logistiken krävs att rätt teknik och
förhållningssätt finns.
Detta arbete tar fram en metodik som undersöker vilka faktorer som finns för att effektivisera
den interna logistiken, samt hur ett IT-stöd för effektivisering kan utformas. Fallstudien
avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där sidlastare och
grensletruckar utför transporter.
Genom fallstudien på företaget visade det sig att de bristfälliga områdena var integrering och
samarbete, kommunikation samt standardiserat arbetssätt. Detta försvårar arbetet med den
interna logistiken och gör att företagsfunktionerna inte är synkroniserade i arbetet. Den
bristfälliga informationsdelningen om framtida beläggningar och prognoser gör att planeringen
av interna transporter mot produktionsenheterna inte fungerar önskvärt.
I den teoretiska referensramen framgår att faktorer som påverkar effektiviteten av internlogistik
är IT-stöd, arbetssätt och rutiner, planering och kommunikation samt resursutnyttjande. IT-stöd
är något som kan hjälpa företag inom de bristfälliga områdena och vara en start till att integrera
ett företags processer för att förbättra kommunikationen och informationsdelningen, som i sin
tur ger bättre förutsättningar för att planera bistående företagsfunktioner till ett bättre
resursutnyttjande.
Genom metodiken för att effektivisera den interna logistiken påbörjas ett första steg av ett ITstöd genom att en EXCEL-modell skapas som ett underlag för planeringsprocessen av interna
transporter på fallföretaget. EXCEL-modellen skapas genom sammanförandet av historiska
data från transportavdelningen och produktionsfabrikerna. Metodiken kan vidare användas för
framtida undersökningar för effektivisering av den interna logistiken på företag.
.

Abstract
It can be difficult to handle the internal logistics when the market is volatile and moving. If
company functions do not communicate or share information with each other, it can lead to the
supporting functions, as internal transportation, having more trouble planning their processes
towards the manufacturing unit and the market, which can lead to waste of resources. To better
plan and facilitate the work, right technical tools and approach is required.
This study generates a methodology which investigates the factors that make internal logistics
more effective, also how an IT-support can be constructed. The case study is defined to the
internal transportation system to the manufacturing units where side loaders and straddle
carriers perform transports.
The case study showed that the inadequate areas were integration, cooperation, communication
and standardized way of working. This complicates the internal logistics as a company function
and makes other company departments not synchronized. The planning of internal
transportation towards the manufacturing unit does not operate in a desirable way due to the
deficient share of information about future occupancy and forecasts.
The factors which affect the internal logistics have through the theory chapter been known as
IT-support, way of working, planning, communication and use of resources. IT-support is
something that can help companies within their inadequate areas and be a start of the integration
needed to give the companies better communication and sharing of information. This in turn,
gives better conditions to plan the supporting functions with a better use of resources.
Through the methodology to make the internal logistics more efficient a first step of IT-support
has been taken to create an EXCEL-model to make a ground for the company’s planning
process of internal transportation. The EXCEL-model is constructed through the alignment of
historical data from the department of internal transportation and the manufacturing units. The
methodology can further be used for future studies to make the internal logistics more efficient.
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1 Inledning
Nedan följer studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Enligt Christopher (2011) har företagens omgivning och miljö blivit mer volatil och mer
oförutsägbar den senaste tiden. Världen har gått från relativt stabil till att bli mer turbulent
genom

globalisering

av

ekonomiska

verksamheter

och

snabb

utveckling

inom

informationsteknik. Detta har ökat osäkerheten i efterfrågan vilket gör det svårare att skapa
prognoser som stämmer överens med verkligheten (Melo et al., 2009). En volatil marknad gör
att prognoserna blir svårare att förutse och detta ökar i utsträckning utifrån hur långt fram
prognosen sträcker sig. Ju längre fram i produktens ledtid man kommer desto mer rätt blir
prognoserna (Christopher, 2011). Företag behöver information för att kunna reagera till den
föränderliga marknaden och för att kunna förbättra konkurrensfördelarna genom att snabbt ge
gensvar

mot

marknaden

och

ändra

produkter

och

tjänster

genom

förbättrad

informationsöverföring (Sweat, 1998). Det försvårade läget för företaget i form av den
föränderliga marknaden kommer bland annat från tuffare konkurrens i globala marknader och
ökande förväntningar från kunder och har gjort att vinsten hos företagen minskat. Detta har lett
till att företag i större utsträckning önskar minska kostnaderna för icke-värdeskapande
aktiviteter som distribution och ser därför över sina logistikprocesser (Cruijssen et al., 2007).
Christopher (2011) menar att dagens turbulenta marknad borde förhindra företagsfunktioner
som produktion- och marknadsavdelningen att agera oberoende av varandra. Enligt Stank et al.
(2001) är kunder och intern integrering den mest betydelsefulla differentieringen för den
övergripande prestationen hos företag. En del av denna interna integrering består av intern
logistik (intralogistik) som definieras enligt Halbeisen och Segerlund (2015) som den del av
logistiken som berör lagerhållning och förflyttningen av material eller gods innanför gränserna
av ett fabriks- eller företagsområde. Den interna materialhanteringen är en logistikaktivitet som
inte kan anses isolerad utan bör vara i enlighet med den övergripande affärsplanen för service,
kvalitet och lönsamhet. Det finns en stark koppling mellan materialhanteringen som den interna
logistiken styr och andra faktorer till exempel orderbeställningsmetoder och lagringsmetoder
(Gelder och Pintelon, 1994). Halbeisen och Segerlund (2015) understryker att den interna
logistiken är komplex och att hantera den är en utmaning för företag. Men vid ett lyckat arbete
och användande av lösningar kan detta emellertid resultera i ett förhållningssätt för att reducera
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kostnader och ett verktyg för att på ett hållbart sätt öka kvalitet på service (Halbeisen och
Segerlund, 2015). Den interna hanteringen av material bekräftar Gelders och Pintelon (1994)
som icke värdeskapande men menar samtidigt att en korrekt och effektiv materialhantering ändå
kan påverka även lönsamhet. Detta arbete kommer att undersöka möjligheter att effektivisera
den interna logistiken för att möta marknadens behov på ett tillfredsställande sätt.
Företaget, som fallstudien sker vid, står inför de ovannämnda förändrade förutsättningarna på
grund av osäkerhet i att marknad och konjunktur har förändrats från att vara cyklisk och
förutsägbar till att vara mer osäker. Detta gör att företaget har svårt att fastställa sina interna
resursbehov och saknar fakta för att skapa prognoser och planering. Detta arbete kommer
undersöka förbättringsmöjligheterna för att kunna bli effektivare i det interna logistiksystemet
och

verksamheten

i

förhållande

till

framtida

beläggningar

och

prognoser

i

produktionsfabrikerna. Faktorer som påverkar den interna transporten av material på ett
tillverkningsföretag undersöks, samt hur resursbehovet av interna transporter i form av personal
och fordon kan räknas ut med hjälp av historiska data och prognoser på beläggningsgrad i
produktionsfabriker. I fallstudien framställs ett underlag för transporter och antal körningar till
aktuella portar på fallföretaget så att resurser kan optimeras utifrån transportbehov och
servicekrav.

1.2 Syfte
Syftet är att utforma en metodik för effektivisering av interna transportsystem där resursbehov
varierar. Metodiken testas och utvärderas vid fallföretaget.

1.3 Teoretisk frågeställning


Vilka faktorer påverkar effektiviteten i interna transportsystem?

1.4 Praktisk frågeställning


Hur kan ett IT-stöd utformas till hjälp för resursplanering av interna transporter?

1.5 Avgränsningar
Fallstudien på företaget avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där
sidlastare och grensletruckar utför transporter.

2

2 Metod
Nedan presenteras metoden som studien utförts enligt, samt avslutas med genomgång av
reliabiliteten, validiteten samt generaliserbarheten i studien.

2.1 Litteraturgenomgång
En scanning av tidigare forskning för att inhämta kunskap har utförts. Information har inhämtats
genom vetenskapliga artiklar samt annan relevant litteratur genom sökningar gjorda på
databaser som exempelvis Emerald, Science Direct, Springer Link och Web of Science. Sökord
som använts är till exempel: ”logistics”, ”internal”, ”inbound”, ”integrated”, ”resource”,
”planning”, ”system”, ”supply chain”, ”information”, ”efficiency”, ”communication”, ”digital”
och ”cooperative”.

2.2 Fallstudie
En fallstudie är en undersökning av ett fall som finns på ett företag. Information samlas in från
flera olika källor som bevis. Det kan inkludera data från direkta observationer, intervjuer
tillsammans med arkiv. All relevant information som beskriver fallet kan användas i en
fallstudie (Voss et al., 2002).
Det som görs i detta arbete är en fallstudie på en intern logistik-avdelning inom ett stort
tillverkningsföretag. Informationen samlas in genom observationer, intervjuer, samtal med
anställda på avdelningen, samt historiska data och framtida prognoser tillhandahållen från
företaget. Intervjuer på företaget skedde i form av möten med chef, planerare och truckförare
på den interna logistikavdelningen samt huvudplanerare från avdelningen för produktion.
Information delgavs även genom att företaget hade guidade turer för att beskriva arbetssätt och
visa hur lokalerna, där tjänsten utförs, såg ut.
Historiska data tillhandahölls från interna logistikavdelningen och planeringsavdelningen för
produktion, samt ytterligare data i form av framtida prognoser för produktion. Kartor för
område och beskrivningar av de olika berörda områdena tillhandahölls även av företaget.
Fallstudien började med att undersöka de interna transporterna till och från ett produktionsställe
som ett test för att senare kunna appliceras på de andra berörda avdelningarna. Avdelningen
som testet utfördes på valdes av att produktionen hade ett rakt flöde och två portar, där den ena
oftast används för inlastning och den andra oftast används för utlastning. Testet användes för
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att kunna skapa en mall där ett flöde var tydligt för att sedan kunna utveckla en modell till att
även kunna användas på mer komplexa flöden.

2.3 Intervjuer
En intervju är en dialog för att samla information och utförs med förutsättning att intervjuaren
har ett syfte med utfrågningen (Lantz, 2013). Den vanligaste typen av intervjuer är semistrukturerade intervjuer som innebär att varierande typer av frågor ställs och där varje intervju
anpassas till den intervjuade (Rowley, 2012). Patel och Davidson (1994) menar att semistrukturerade intervjuer bygger på att öppna frågor ställs som sedan blir mer detaljerade under
intervjuns gång.
Intervjuer har gjorts med fyra anställda på företaget. Två chefer, en truckförare och en
produktionsplanerare intervjuades för att få olika infallsvinklar på vilka faktorer som påverkar
de interna transporterna. Intervjuperson valdes efter avdelning samt att chefen valde ut
truckföraren. Intervjuerna var semi-strukturerade intervjuer med några förberedda och öppna
frågor som sedan spanns vidare på utifrån intervjupersonen. Få personer intervjuades för att få
en djupare förståelse för deras helhetssyn av arbetet på avdelningen. De anställda som
intervjuades var en logistikchef, en sektionschef, en truckförare och en produktionsplanerare
för att få olika perspektiv i svaren på frågorna och för att bredda bilden från ett ensidigt
perspektiv. De frågeområden som berördes under intervjuerna var kommunikation, samarbete,
planering, IT-system samt arbetssätt och rutiner. För intervjufrågor se bilaga 1.
Intervjuerna utfördes på arbetsplatsen för att de intervjuade skulle känna sig trygga att lämna
öppna svar. Kommunikationen var öppen där frågor ställdes fortlöpande och möjlighet fanns
till följdfrågor. Vid intervjuerna antecknades svaren av två intervjuare som sedan
transkriberades till digital form. Sammanställningen av svaren från intervjuerna redovisas i
kartläggningen av nuläget.

2.4 Observationer
Observation är en viktig forskningsaktivitet för att kunna ha möjligheten att noga observera
människor på arbetet när de utför aktiviteter (Biggam, 2008).
Observationer har gjorts på företaget för att förstå och kartlägga nuläget. Vidare användes
observationer för att se verksamheten med nya ögon och för att få en neutral bild av denna.
Resultatet från observationerna ställdes sedan mot intervjuerna för att få en bredare bild av
nuläget och hur det fungerar på avdelningen.
4

2.5 Statistik
Data tillhandahölls av företaget. De tog fram historisk statistik över alla transporter som utförs
under de senaste tre månaderna. Detta för att få en överblick hur transporterna har sett ut
tidigare. Materialet togs fram från ett program som företaget använder sig av där alla transporter
som utförts registreras. Programmet registrerar beställningar av alla transportorders och kan
sorteras per port och på typ av transportfordon.
Datat bearbetades sedan i statistiska uträkningar för att generera ett medeltal som sedan används
i IT-stödet för resursplaneringen.

2.6 Reliabilitet
Med reliabilitet menas då tester, experiment eller vilken mätning som helst resulterar i samma
sak oavsett mängden upprepningar (Carmines och Zeller, 1979). Då intervjuerna utfördes med
ett strikt och systematiskt tillvägagångssätt samt utfördes under liknande förhållanden kunde
en högre reliabilitet uppnås (Christensen et al., 1998).
Avseende information till de som har intervjuats så har det eftersträvats standardisering då
samma information har delgivits före intervjuerna till samtliga. Intervjuerna har genomförts i
lugn miljö i konferensrum. Eftersom intervjuerna genomfördes på samma tid av dygnet kan
reliabiliteten ha påverkats.
I möjligaste mån har primärkällan använts vid litteraturgenomgången och vid de fall då detta
inte varit möjligt har andrahandskällor använts om de ansågs tillförlitliga och flera olika källor
hänvisat att de sagt samma sak.

2.7 Validitet
Med validitet menas att den mätmetod som väljs är lämplig för det som ska undersökas. Det
vill säga det som mäts är det som är för avsikt att mätas (Biggam, 2008).
För att stärka validiteten har samma och en tydlig struktur av intervjufrågor använts i samtliga
intervjuer. Frågorna har på ett tydligt sätt framtagits av i studien aktuella frågeställningar, vilket
enligt Weber (1990) stärker validiteten. Något som enligt Weber (1990) kan påverka studiens
validitet negativt är egen tolkning av materialet och att försöka bekräfta sin egen tes under
intervjuerna. Detta har säkrats upp genom att båda författarna medverkat vid samtliga intervjuer
och vid transkribering av materialet från tal till skrift.
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2.8 Generaliserbarhet
Studien har baserats på teori som är oberoende av företag och bransch, vilket har föranlett att
de faktorer som framkommit är generalla. Metodiken kommer från teori som är generell vilket
ger indikationer på att metodiken är generellt användbar. För att ytterligare styrka
generaliserbarheten skulle metodiken kunna testas på fler företag i samma bransch och andra
företag i andra branscher med liknande förutsättningar.
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3 Teoretisk referensram
Nedan presenteras litteraturgenomgången i form av en teoretisk referensram för arbetet.

3.1 Logistik
Logistik är den strategiska ledningsprocessen för anskaffning, förflyttning och förvaltning av
material, delar och färdigt lager genom företaget och dess marknadskanaler på ett sådant sätt
att daglig och framtida lönsamhet är maximerad genom kostnadseffektivt uppfyllande av orders
(Christopher, 2011). Definitionen av logistik har allmänt accepterats som: ”De synsätt och
principer enligt vilka vi strävar efter att planera, utveckla, samordna, organisera, styra och
kontrollera materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare” (Lumsden, 2006, pp.
248). Logistik har en stor avgörande påverkan för framgångsrika företag och har även haft en
stor påverkan på utgången i krig. Logistik står för en plan och ett ramverk för att skapa ett
arbetssätt för hur produkter och information rör sig i ett företag och logistikledningens mål bör
vara att planera och koordinera alla aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå önskvärd nivå
av levererad service och kvalitet (Christopher, 2011). Ett förbättrande av logistikprocesser kan
enligt Loebbecke och Powell (1998) vara det som är avgörande hur konkurrenskraftigt ett
företag är på marknaden.

Materialflödet

Anskaffning

Processer

Distribution

Informationsflödet
Figur 1. Logistikledning (Christopher, 2011)

3.1.1 Transportlogistik
Transporter är en nyckelfunktion i en försörjningskedja och är den fysiska länken mellan kunder
och tillverkare som flyttar material och resurser och gör flödet möjligt (Naim et al., 2006). Ett
transportuppdrag består av en materiell del och en immateriell del. Den materiella delen består
av förflyttning och hantering av gods, samtidigt som den immateriella delen står för
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information, kvalitet och säkerhet (Lumsden, 2006). Vid en stark ekonomi så kommer både
produktion och konsumtion att öka, vilket ökar behovet av transport (Aschauer et al., 2015).

3.1.2 Flexibilitet i logistik
Olhager (2013) benämner flexibilitet som anpassningsbarheten till ändrade situationer, där
volymflexibilitet avser att på kort sikt kunna öka och minska produktionsvolymen vid given
produktmix samtidigt som produktmixflexibilitet avser förmågan att vid given volym ändra
typen av produkter och kvantiteten. Kortsiktig flexibilitet syftar till att upprätthålla god
leveransförmåga medan långsiktig flexibilitet ämnar bestående produktivitet och lönsamhet.
Logistikflexibilitet kan enligt Zhang och Jeen-Su (2005) delas upp i två delar. Den ena delen
avser logistikkompetens, de fysiska leveranserna och flexibilitet i inköp. Den andra delen
innebär flexibel logistikkapacitet, fysisk distribution och hantering av flexibilitet i efterfrågan.
Naim et al. (2006) menar att med logistisk flexibilitet kan effektivitet skapas vilket ger bättre
kundservice. Ett sätt att definiera logistisk flexibilitet kan vara för företag att utveckla samarbete
i logistikarbetet och bestämma hur deras informationsdelningsstrategi ska se ut, vilket formar
deras konkurrensfördelar och därmed definierar förmågan att vara flexibla (Naim et al., 2006).

3.1.3 Effektiv logistik
Effektiv logistik kan beskrivas i form av service, kostnader och kapitalbindning (Lumsden,
2006). Damen (2001); Lumsden (2006) skriver att det traditionella sättet att leda logistik blir
allt svårare att hantera eftersom variationen på produkter och kravet på service har ökat.
Leveransservice, som är den intäktskapande delen av logistik, kan förklaras enligt:


Ledtid – Tiden från beställning tills det att kunden har leveransen i sin ägo.



Säkerhet – Står för grunden till alla logistiska aktiviteter. Leveranser måste ske i rätt tid,
i rätt mängd, till rätt plats och med rätt kvalitet.



Leveranspålitlighet – Avser leveranser som inkommer då kunden förväntar sig den att
komma. Hög leveranspålitlighet anses oftast som mer betydelsefullt än kort ledtid.



Information – Information står också som en grund till logistiska aktiviteter och har på
senare tid blivit en värdeökande del i leveranser i form av exempelvis att spåra paket
och se försändelseförloppet.



Flexibilitet – Avser förmågan att ändra eller anpassa en leverans för att tillgodose
specifika krav från kunder.
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Tillgänglighet – Beskriver förmågan att leverera kundorders mot lager eller omedelbart
när behovet stiger.
(Halbeisen och Segerlund, 2015; Lumsden 2006)

Kostnader inom logistiken är lagring- och hanteringskostnader, administrativa kostnader samt
transportkostnader (Halbeisen och Segerlund, 2015; Lumsden, 2006). Dessutom övriga
kostnader

så

som

informationskostnader,

standardiseringskostnader

eller

emballeringskostnader (Halbeisen och Segerlund, 2015). Kapitalbindning avser förråd, PIA
(produkter i arbete) och storlek av lager (Lumsden, 2006).

3.1.4 Logistik i försörjningskedjor
Logistik i försörjningskedjor (Supply Chain Management) står för ett nätverk av enheter eller
organisationer som är involverade både uppströms och nedströms i materialförflyttningen och
aktiviteter som tillför värde i form av produkter och service (Christopher, 2011). Detta bygger
på samma ramverk som för logistiken samt att skapa en länk och en koordination mellan alla
processer hos de enheter som ingår i affärsverksamheten och försörjningskedjan (Christopher,
2011). Att skapa en länk är inte enbart kopplat till interna processer utan även till externa, där
synkroniserade aktiviteter bland medlemmarna i en försörjningskedja skapar ett värde för
slutkunder genom att reducera kostnader i form av överflöd och duplicering (Stank et al., 2001).
Historiskt sett så har detta varit svårt eftersom externa organisationer eller olika
företagsaktiviteter oftast har skilda mål som motsätter sig integreringen som måste ske (Stank
et al., 2001).
Affärsledningar som har tillgång till koordineringsdata som samtidigt är anknutet genom
mjukvaruprogram är i bättre position att snabbt kunna få insikt i efterfrågandemönster och
trender och kan med sådan tillgång hantera behovet för kortsiktiga och långsiktiga planer som
i sin tur översätts till strategiska mål och utförandeplaner för alla operationella delar i
försörjningskedjan (Stank et al., 2001).

3.2 Resursutnyttjande
Resursutnyttjande beskriver hur företaget använder sina tillgängliga resurser och kan definieras
som förhållandet mellan tillgängliga och utnyttjade resurser (Lumsden, 2006):
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟
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Ingen resurs finns i obegränsad mängd och genom att disponera sina resurser varsamt och
försöka inbringa så mycket så möjligt med så få förbrukade resurser som möjligt skapas
produktivitet. Produktivitet avser att processer och aktiviteter utgörs på rätt sätt (Lumsden,
2006).
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒
𝐼𝑛𝑓𝑙ö𝑑𝑒

Freitag et al. (2015) skriver att medelvärdet för resursutnyttjande de senaste 30 åren endast är
81 procent inom EU, vilket innebär att det ofta finns oanvända resurser hos företaget som kostar
pengar. Anledningen till att så är fallet är egen utrustning hos företaget eller funktioner som
endast används av dem själva, vilket oftast finns i förberedande syfte ifall marknaden stiger.
Att ens förbereda för överproduktion menar Freitag et al. (2015) går emot alla de principer som
resurseffektivt utnyttjande står för (se även kapitel 3.2.2). En lösning för detta kan vara
samordnade resurser mellan företag och funktioner för att resurser nyttjas där dem behövs, men
som i så fall blir beroende på informationsöverföring och samarbete, samt ny teknologi för
realtidsövervakning (Freitag et al., 2015). Studien av Freitag et al. (2015) visar dock på att mer
forskning är nödvändig i ämnet.

3.2.1 Effektivitet
Samtidigt som produktivitet handlar om hur saker utförs på rätt sätt handlar effektivitet om att
rätt aktiviteter och processer görs från början. Effektivitet kan vidare delas upp i inre effektivitet
och yttre effektivitet. Yttre effektivitet avser ett företags förmåga att lämpa sig mot omgivningen
och andra system, samtidigt som inre effektivitet avser hur väl företaget förhåller sig till, och
kan förbättra, exempelvis sin material- och orderhantering (Lumsden, 2006).

3.2.2 Slöseri
Slöseri innefattar aktiviteter och processer som inte tillför något värde. Slöseri kan exempelvis
vara överproduktion, väntetider, onödiga transporter, onödig lagerhållning, onödiga aktiviteter,
oanvända resurser eller resurser som används på fel sätt (Liker, 2004; Olhager, 2013; Lumsden,
2006). Arbetet med att förhindra slöseri finns hos det flesta tillverkare, men Emiliani (1998)
menar på att slöseri i form av stilleståndstid bland anställda på andra arbetsplatser är något som
ofta ses förbi. Denna form av slöseri kan enligt Emiliani (1998) bero på dåliga relationer eller
avsaknad av information.
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3.3 Internlogistik
Internlogistiken står för en relativt liten del av logistiken och fokuserar på flödet innanför något
specifikt. Halbeisen och Segerlund (2015) definierar internlogistik som den del av logistiken
som berör lagerhållning och förflyttningen av material eller gods innanför gränserna av ett
fabriks- eller företagsområde. Vidare menar Halbeisen och Segerlund (2015) att
internlogistiken börjar så snart ett inkommande material blivit avlastat på området och avslutas
när det lämnar företagsområdet. Internlogistik inom ett företag är oftast komplext och att
hantera den interna logistiken kan vara en utmaning, men som vid ett lyckat arbete kan resultera
i att företag ser stora förbättringar och resultat (Halbeisen och Segerlund, 2015).

3.3.1 Interna transporter
Interna transporter är de transporter som utförs för att förflytta material mellan två punkter, påoch avlastningspunkter (Olsson, 1983). Vissa företag definierar samtliga transporter inom ett
industriområde som interna, samtidigt som andra gör avgränsningen mellan interna och externa
transporter beroende på transportsträckans längd (Olsson, 1983).
Interna fordonstransporter initieras av ett transportbehov (Olsson, 1983) och är en
andrahandsaktivitet som påverkas av andra ekonomiska aktiviteter (Aschauer et al., 2015). För
genomförande av transporterna tillförs olika resurser och aktiviteter. Som resurser finns
produktiva och administrativa. Produktiva resurser avser mottagandet och/eller avlämnandet av
material samtidigt som administrativa resurserna avser mottagandet och/eller återgivandet av
information (Olsson, 1983).

3.3.2 Grensletruckar och sidlastare
Grensletruckar och sidlastare är fordon som används vid förflyttning av material inom
internlogistiken.
För hantering av rör, stålstänger och andra långa material används sidlastare. Lasten plockas
upp genom att stativ skjuts ut från sidan av trucken och in i spår på lasten för upplyftning.
Lasten läggs sedan på chassit och transporteras i samma riktning som körriktningen (TFKrapport 1989:6). Se figur 2.
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Figur 2. Sidlastare (TFK-rapport 1989:6)

En grensletruck är ett fordon för hantering av stora enhetslaster och tunga lång-gods (TFKrapport 1989:6). Grensletrucken har hytten på ovansidan av ramverket och lyfter lasten emellan
sina hjulben vilket skapar stor rörlighet, se figur 3.

Figur 3. Lyftprocess för grensletruckar (TFK-rapport 1989:6)

3.3.3 Materialhantering
Gelders och Pintelon (1994) skriver att hanteringen och förflyttningen av material är en
logistikaktivitet som inte kan anses som isolerad, utan bör inkluderas och vara
sammanhängande i och med den övergripande affärsplanen för service, kvalitet och lönsamhet.
Varje system bör vara utformade för att kunna försörja specifika områden och material, och det
finns en stark koppling mellan materialhantering och andra facilitetsfaktorer så som till exempel
byggnadslayout, lagringsmetoder och orderbeställningsmetoder (Gelders och Pintelon, 1994).
Vidare betonar Gelders och Pintelon (1994) att materialhantering och förflyttning av material
inte är något som adderar värde till en produkt, men att en korrekt materialhantering ändå kan
påverka lönsamheten inom en tillverkningsprocess.
Med nya trender och krav påverkas materialhanteringen, logistiken och behovet av snabbare
och mer frekventa leveranser. Hantering och förflyttning av material som funktion blir också
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påverkad av andra företagsfunktioner som marknads- och reklambranschen, där behovet av
materialförflyttning kan öka vid eventuella kampanjer (Gelders och Pintelon, 1994).

3.3.4 Klassificering
ABC-analys eller -klassificering är något som görs för att indela artiklar eller rutiner som mer
eller mindre prioriterade och är något som oftast sammankopplas till lagerstyrning (Lumsden,
2006). Att utföra en ABC-analys har även fler funktionsområden som klassificering av
leverantörer, vilket innebär ett närmare samarbete och förbättrade rutiner med A-leverantörer
än med C-leverantörer, samt differentiering av leveransservice eller val av fysisk placering av
lagerförda artiklar efter utförd ABC-analys baserad på plockfrekvens (Lumsden, 2006). Att
utföra en ABC-analys kan ge fördelar genom att visa var resurser ger störst verkan.

3.3.5 Ruttplanering
Ruttplanering kan förklaras som planering av rutter som ska utföras inom ett område och en typ
av nätverksanalys där målet med planeringen är att köra den kortaste, snabbaste och mest
kostnadseffektiva rutten (Lumsden, 2006). Med ruttplanering kan olika rutter kombineras på ett
effektivt sätt vilket gör att användandet av fordon bli effektivare och skapar en högre
utnyttjandegrad (Jonsson och Mattsson, 2005). Att göra ruttplaneringar är något som varit
aktuellt för transporter i flera årtionden och ett av de senare påkomna sätten för att ruttplanera
är med hjälp av GPS (Global Positioning System) vilket underlättar aktuell och korrekt data
(Hess et al., 2015).

3.3.6 Administration
Administrationen för logistiken kan definieras som styrning, anskaffning, utveckling och
förvaltning av resurser för intern fordonstransportverksamhet (Olsson, 1983). Styrning kan
vidare definieras som aktiviteterna: planering, organisering, ledningssamordning och kontroll
(Olsson, 1983).
Ett styrsystem innefattar en styrande enhet, exempelvis administrationen för internlogistik och
interna transporter, samt en styrd enhet, exempelvis fordonstransporter. Med styrinformation
från överordnade system, omgivningen samt även feedback från den styrda enheten kan den
styrande enheten avge styrsignaler vilket avgör beteendet hos den styrda enheten (Olsson,
1983). Det finns tre styrnivåer som är vertikala delsystem, strategisk styrning, resursstyrning
samt operativ styrning som samtliga innehåller olika fokusområden, se figur 4.
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Strategisk
styrning

Resursstyrning

Operativ
styrning

•Bestämning av servicenivå
•Bestämning av resursramar

•Transportorganisation
•Beräkning och styrning av servicenivå
•Val och dimensionering av transportsystem
•Planering av anskaffning, utveckling och förvaltning av resurser
•Aktiviteter: beställning, planering, beordring, ledning och
kontroll av transporter
•Resurser för genomförande: adresseringsystem, styrutrustning,
beslutsregler och instruktioner, transportpersonal

Styrsignaler
Transportfordon
Interna
fordonstransporter

Pålastningsplats

Transportrutt

Avlastningsplats

Figur 4. Egen bearbetning av administrativ styrning för internlogistik utifrån Olsson, 1983.

3.4 Logistik och IT
Flödet av information är en av de tre huvudfaktorerna för vilken logistikaktivitet som helst
(Helbeisen och Segerlund, 2015). IT-struktur inom logistiken hjälper att balansera och
förhindra att aktiviteter eller processer fallerar och en integration till IT-avdelningen är att
föredra för att kunna planera den komplexa internlogistiken (Helbeisen och Segerlund, 2015).
Christopher (2011) menar att företag som vill besvara den oförutsägbara marknaden behöver
bli mer reaktionssnabba och att en sådan hjälp kan vara att använda sig av
informationsteknologi och dela nödvändig data mellan funktioner och enheter så att den
verkliga efterfrågan blir synlig för alla aktörer.
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3.4.1 Informationsöverföring
Savitskie (2007) menar att en förbättrad informationsöverföring kan ha stor inverkan på ett
företags prestationer och effektivitet. Företag behöver information för att agera på en
föränderlig marknad och där konkurrenskänslighet ökar för att kunna vara snabba på att möta
förändringarna

på

marknaden

och

detta

görs

tillsammans

med

en

effektiv

informationsöverföring (Savitskie, 2007). Intern logistiskinformationsteknologirelationer med
lågkostnadslogistikprestationer

indikerar

att

effektiv

informationsöverföring

mellan

avdelningar är en del i att skapa låga logistikkostnader. För att uppnå detta behöver avdelningar
arbeta tillsammans och ha tydlig insikt i aktiviteterna som är relaterade till de olika
avdelningarna. Detta är möjligt med hjälp av effektiv och internt använd informationsteknik.
Enligt Gelders och Pintelon (1994) finns ofta rätt information att tillgå, men att den återges
felaktigt och är utdaterad, samt att den ofta inte är användarvänlig. Att dela information som är
korrekt, relevant och aktuell genom försörjningskedjan kan förbättra företagsprestationer på
lång sikt (Savitskie, 2007).
Savitskie (2007) menar att ett kalkylblad i EXCEL fungerar som informationsteknologi för
logistiken eftersom det kan hjälpa till att bevaka material- och produktförflyttningen vilket i sin
tur ökar reaktionssnabbheten mot kunderna.

3.4.2 Digital Produktion
Produktlivscykler har minskat avsevärt på grund av att marknaders behov har blivit mer
differentierade vilket inneburit att företag blivit tvingade att hitta nya strategier för sin
produktion och tillverkning (Kim et al., 2002). Digital produktion är en teknologi som är en
automatiserad produktion av CAD-ritningar och simuleringar och som inte använder några
fysiska

verktyg

vid

konstruktion

och

erhåller

information

genom

existerande

informationsteknologi (Holmström och Partanen, 2014; Kim et al., 2002). Tillsatstillverkning
eller tredimensionell utskrivning är de vanligaste digitala produktionerna (Holmström och
Partanen, 2014).
Holmström och Partanen (2014) menar att teknologin för digital produktion är en teknik som
skulle kunna användas inom logistik och försörjningskedjor, eftersom digital produktion blir
integrerad i komplexa produkter borde den således också kunna appliceras på logistiken.
Holmström och Partanen (2014) menar att logistiktjänster skulle kunna nyttja en innovativ
kombination av digital produktion och konventionell logistikservice där synligheten av
efterfrågan tillåter logistiktjänster att dynamiskt förbättra sitt resursutnyttjande till förhållande
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av produktionen. Komplexiteten inom försörjningskedjor och logistiken skulle kunna minskas
med sådan teknologi, men ämnet är samtidigt i behov av vidare forskning (Holmström och
Partanen, 2014).

3.5 Arbetssätt och rutiner
Att ha ett måltillstånd är viktigt för effektiv processförbättring och styrning. Ett måltillstånd
används för att kunna förbättra och ta sig vidare i arbetssättet. Detta gör att människors kraft
läggs ner på det som behöver fokuseras på istället för olika idéer och åsikter om vad som kan
förbättras. Ett måltillstånd beskriver hur ett arbetssätt bör utföras, vad som är arbetssättet idag,
framtida problem och vad som är nästa steg i en förbättringsprocess. För att kunna ha ett
måltillstånd så krävs också ett nuläge med ett standardiserat arbetssätt hur arbetet utförs idag
(Rother, 2010).
Stock et al. (1998) menar att volatiliteten och osäkerheten i ekonomiska och konkurrenskraftiga
aspekter är grunden till varför nya strukturer inom logistiken behövs. Vid komplexa
affärsmodeller menar Stefansson och Lumsden (2008) att behovet av skräddarsydda
logistiklösningar och verkställandet av dessa ökar.

3.5.1 Standardisering
Liker (2004) beskriver standardisering som en nödvändighet för att säkra kvalitet och för att
möjliggöra ständiga förbättringar. Enligt Liker (2004) så utformas arbetsstandarder av de
anställda dem själva eftersom de vet hur uppgifter bäst utförs och sedan hur dem kan förbättras.
Ett standardiserat arbetssätt kan enligt Olhager (2013) öka produktionstakten och skapa en
utgångspunkt för arbetet med ständiga förbättringar. En förbättring av en process kan enligt
Liker (2004) endast ske om den är standardiserad. Muenstermann et al. (2010) skriver att
standardiserade arbetssätt inom ett företag ger gynnsam påverkan eftersom det stärker
processförmågan och kortar ned tidsåtgången för att utföra processen.
Lumsden (2006) skriver att standardisering finns i olika nivåer och kan ske på flera plan. Allt
från globala standarder till specifika standarder hur aktiviteter utförs vid ett företag. ISOstandarden (International Organization of Standardization) är den mest övergripande
internationella standarden (Lumsden, 2006).

3.5.2 Integrering
Definitionen av integrering inom en försörjningskedja kan beskrivas som tillämpningar och
förhållningssätt där företag erhåller operativ och strategisk effektivitet, både internt och externt,
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genom samarbete bland interna funktioner och med andra företag (Stank et al., 2001; Rodrigues
et al., 2004; Kim, 2006; Flynn et al., 2010). Jain et al. (2001) menar att fördröjningar kan
minimeras om viktiga komponenter inom ett företag agerar inom ett integrerat arbetssätt och
att integreringen måste finnas i alla nivåer inom hierarkin. Då kan företagen besvara de snabba
och rörliga processerna som den segmenterade marknaden skapar (Jain et al., 2001).
Stock et al. (1998) myntar ett begrepp om företagsvidsträckt logistik (enterprise-wide-logistics)
och att denna bygger på integreringen av logistikaktiviteter både innanför och mellan
strategiska

aktörer

inom

företaget.

Vidare

beskriver

Stock

et

al.

(1998)

hur

produktionsavdelningar ofta har sina strategier som konkurrenskraftiga prioriteringar skapas
genom, så som kostnad, kvalité, flexibilitet och utförande. Dessa strategier bör även involvera
logistiken, som inte bör ses som bara en kostnad eller nödvändighet för att göra affärer.
Logistiken har blivit en betydande funktion för att integrering och samarbete ska kunna ske
genom alla delar inom produktkedjan och fördelar kommer att uppnås för företag som opererar
logistiken som en integrerat system snarare än en funktion som optimerar andra funktioner
(Stock et al., 1998). Stank et al. (2001) menar att arbetet med att integrera företagets delar kräver
nytt tänkande och agerande.
Luo et al. (2016) tar upp att kostnader som produktionskostnader, lagerkostnader och
transportkostnader inte bör ses som antingen eller, utan bli likvärdigt prioriterade. Vidare bör
alla segment inom en produktionsanläggning fungera och arbeta nära varandra på ett integrerat
sätt, där samtliga funktioner är i åtanke för att tillsammans och samtidigt optimera processerna.
Det vill säga att logistik- och produktionsaktiviteter ska gå från att vara separerade och
oberoende till samordnade och synkroniserade (Luo et al., 2016). Detta är något som oftast inte
sker idag, eftersom produktionsavdelningar har sitt eget schema och inte tar hänsyn till interna
transporter (Luo et al., 2016). Produktioner och lagerhållningsaktiviteter som inte är
samordnade är därför vanligt, med material som oftast ligger i buffert utan att tas till nästa steg,
för att det saknas synkronisering mellan produktionen och den interna logistiken (Luo et al.,
2016). Stefansson och Lumsden (2008) tar upp att en krossfunktionell integrering mellan
företag eller aktörer är en förutsättning för lyckade operationer och är nödvändig för potentiella
serviceförbättringar. I studien gjord av Jain et al. (2001) menar författarna att en simulering kan
öka integreringen mellan olika funktioner på ett företag, och att en sådan simulering kan vara
en virtuell fabrik. Den virtuella fabriken är en integrerad simulationsmodell av ett företags
funktioner, som behandlar funktionerna som ett, med överläggande beslutsåtgärder (Jain et al.,
2001).
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3.5.3 Samarbetsvillighet
Min et al. (2005) definierar samarbetsvillighet som två eller fler företag som delar
ansvarstagande för utbyte av planering, ledning, utförande och prestationsmätande information.
Ett samarbete genom försörjningskedjan och en gemensam strategi kan skapas av Supply Chain
Management, där fördelarna framför allt enligt (Prajogo och Olhager, 2011) är
kostnadseffektivisering, kundnöjdhet och bättre service. Enligt Christopher (2011) bör
individuella funktioner eller enheter inte längre stå enskilda i sina aktiviteter, utan hellre som
försörjningskedjor där fokus ligger på synkronisering och samarbete om kedjan ska kunna bli
reaktionssnabb. Stank et al. (2001) skriver att ett samarbete med externa verksamheter kan öka
expertisen och synergierna som kombinerade aktiviteter ger. Vidare är samarbete enligt Stank
et al. (2001) en relativt låg kostnad för att reducera operationellt slöseri samtidigt som
servicekvalitet ökar. För ett resurseffektivt utnyttjande och bättre kostnadseffektivitet så
behöver företag gå från den vanliga, mer eller mindre stängda affärsstrategin, till att vara mer
öppen informationsmässigt, där operationell planering, delade tillgångar och teknologi, samt
villighet att dela information finnas (Stank et al., 2001). En realistisk, informerad och detaljerad
fördelning av information mellan funktioner hjälper till att fatta beslut som rör processerna i
försörjningskedjan att bli mer effektiv (Min et al., 2005). Vidare kan ett samarbete och
samarbetsvillighet kan ge fördelar och ett ramverk i form av förbättrad prognosering, planering
av marknadsföring, produktionskapacitet, schemaläggning, logistiklösningar och högre
kvalitetskontroll (Min et al., 2005).

3.5.4 Kommunikation
För att stimulera ett företag att agera är kommunikation en viktig del, där intern kommunikation
kan definieras som utbytet av information och idéer inom ett företag (Jacobs et al., 2016). En
internkommunikation kan skapa en atmosfär av respekt för alla anställda vilket påverkar de
anställda. För att skapa pålitliga och strategiska relationer mellan alla i en försörjningskedja är
den interna kommunikationen en viktig del, men dessa kommunikationsfärdigheter kan vara
svår att inhämta (Jacobs et al., 2016). Heide et al. (2012) menar att kommunikation är av vikt
för organisationers överlevnad och är viktig för att samtliga organisationsmedlemmar ska
acceptera mål och utföra dessa. För att meddelanden måste upprepas för att förstås och följas
är, en vanlig missuppfattning. Det som måste ske är en återkoppling från mottagaren av
informationen att denne har tolkat informationen på samma sätt som det var avsett (Heide et
al., 2012). Quinn och Hargie (2004) skriver att organisationers effektivitet bygger på värdet av
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kvalitativ internkommunikation. Effektiv kommunikation spelar en betydande roll för
deltagande och säkerställandet av företagsmål.

3.5.5 Planering
Olhager (2013) skriver att huvudplaneringen bör inkludera alla de funktioner som påverkar
leveransförmågan mot kund så att en överenskommen plan kan bildas. Stank et al. (2001)
skriver att planering är beroende av ett väl fungerande informationssystem. Teknisk och logisk
integrering i planering genom företagen och enheter möjliggör bättre tidsanpassat stöd och mer
precist informationsutbyte, vilket leder till mer effektivt beslutstagandestöd (Stank et al., 2001).
Kjellsdotter Ivert och Jonsson (2010) skriver att planering är ett övergripande mål genom att
skapa konsensus bland flera funktioner och aktörer, så att den givna planen kan följas. Många
fördelar i hur väl ett företag presterar kan sammankopplas med ett sådant mål som uppkommer
vid korrekt utförd planering. Betydelsen av ett mjukvarusystem som stöd är av vikt, vilket
annars innebär en utmaning för planeringsprocessen (Kjellsdotter Ivert och Jonsson, 2010).

3.5.6 Personalplanering och personalutnyttjande
Defraeye och Van Nieuwen (2015) skriver att i ett servicesystem är det tillsättande av personal
som bestämmer både kostnaderna och servicekvaliteten. Personalkapacitetsplanering för
servicesystem tenderar dock att anses oviktig på grund av de många orsakerna till variation i
ett system som påverkas av det verkliga livet och till exempel att kunder som lämnar företaget.
Personalkapacitetsplaneringsprocessen brukar delas upp i fyra följande steg:
1. Framtagning av prognoser på efterfrågan av servicen
2. Bestämmandet av personalbehovet, personalbehovet över tid bestäms och detta för att
möta specifika prestationsmål till minimala kostnader.
3. Skiftplanering, i detta steg bestäms hur många i personalen som behöver arbeta de olika
skiften utifrån behovet av personal.
4. Tjänstgöringsschema, i detta sista steg är anställda tilldelade vilken skiftgång de ska gå.

3.6 Sammanställning av teoretisk referensram
Nedan kommer en summering av kapitlen från den teoretiska referensramen.

Logistik
I kapitel 3.1 så förklaras vad logistiken i sin helhet är och vad definitionen för logistik är. Vidare
förklaras transportlogistik och där framkommer att ett transportuppdrag består av en materiell
del (fysisk hantering) och en immateriell del (information, kvalitet, säkerhet). I nästa avsnitt
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beskrivs flexibilitet inom logistik som innebär anpassningsbarheten till förändrade situationer,
som till exempel produkt- eller kvantitetändringar. Effektiv logistik är nästa del, och kan
beskrivas som service, kostnader och kapitalbindning, där leveransservice står för den
inkomstskapande delen av logistik. Leveransservice kan exempelvis vara ledtid, säkerhet,
leveranspålitlighet, flexibilitet. Exempel på kostnader är lagring- och hanteringskostnader,
administrativa kostnader samt transportkostnader. I avsnittet logistik i försörjningskedjor
beskrivs att försörjningskedjor (Supply Chain Management) är ett nätverk av enheter eller
organisationer som är involverade både uppströms och nedströms i materialförflyttningen och
aktiviteter som tillför värde. Målet med försörjningskedjor är att skapa en koordination både
internt och extern. Här framkommer att koordineringsdata underlättar insikten i
försörjningskedjor vilket senare kan översättas till strategiska mål och utförandeplaner.

Resursutnyttjande
Kapitel 3.2 avhandlar resursutnyttjande, effektivitet och slöseri. Resursutnyttjande innebär
förhållandet utnyttjade resurser kontra tillgängliga resurser. Ett effektivt resursutnyttjande är i
korrelation med en god produktivitet. Det framkommer att det finns ett lågt medelvärde för
resursutnyttjande bland företag i Europa och en lösning för att höja resursutnyttjandet kan vara
samordnade resurser bland företag och funktioner, men som i det fallet är beroende av
informationsöverföring och samarbetsförmåga. Avsnittet om effektivitet beskriver att
effektivitet handlar om att rätt aktiviteter och processer utförs. Effektivitet kan vidare delas upp
i inre effektivitet och yttre effektivitet. Med slöseri menas processer eller aktiviteter som inte
tillför något värde, vilket kan vara överproduktion, väntetider, onödiga transporter, oanvända
resurser eller resurser som används på fel sätt. Vidare kan stilleståndstid bland anställda även
anses som slöseri och som kan bero på dåliga relationer eller avsaknad av information.

Internlogistik
I kapitel 3.3 tar den teoretiska referensramen upp internlogistik, interna transporter, interna
transportfordon, materialhantering, klassificering, ruttplanering och administration. Det
framkommer att internlogistik är den del av logistik som utförs innanför något och definieras
som lagerhållning eller förflyttningen av material innanför gränserna av ett fabriks- eller
företagsområde. Interna transporter är de transporter som förflyttar materialet innanför
företagsområdet och initieras av ett transportbehov och är en andrahandsaktivitet som påverkas
av andra ekonomiska aktiviteter. I avsnittet interna transportfordon förklaras fordonstyperna
sidlastare och grensletruckar. Vidare beskrivs materialhantering som en logistikfunktion som
inte bör vara en isolerad process på sidan av affärsplanen. Att förflytta material tillför inget
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värde, men en inkluderad materialhantering i affärsplanen kan ändå påverka lönsamheten.
Klassificering som avtäcks som nästa del beskriver hur utförda ABC-analyser kan ge fördelar
genom att visa var vissa resurser ger störs verkan, till exempel vid lagerplacering, val av
leverantörer och närmare samarbete. Nästa del som är ruttplanering beskriver att målet med
ruttplanering är att få fram den kortaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva körningen. På
senare tid har GPS-system blivit inkluderade i ruttplaneringen vilket medför ett skarpare och
mer aktuellt inflöde av data. Administration är den avslutande delen och där definieras
administration för intern fordonstransportverksamhet som styrning, anskaffning, utveckling
och förvaltning av resurser. Vidare förklaras styrsystem där det finns en styrande enhet och en
styrd enhet. Ett styrsystem finns i tre nivåer som är vertikala delsystem, strategisk styrning,
resursstyrning samt operativ styrning.

Logistik och IT
Kapitel 3.4 handlar om relationen Logistik och IT. Här framkommer att IT-struktur hjälper att
hantera den komplexa internlogistiken och hur en integration till IT-avdelningen är av vikt för
att kunna planera. Genom att nyttja informationsteknologi kan företag blir mer reaktionssnabba
genom att nödvändig data blir synlig för involverade aktörerna. Genom IT-struktur kan
informationsöverföring ske. Med god informationsöverföring kan effektiviteten öka hos
företagen vilket medför en snabbare respons till den förändrande marknaden och skapa lägre
logistikkostnader. Effektiv och internt använd informationsteknik möjliggör ett samarbete
mellan avdelningar och ger insikt. Nästa avsnitt i kapitlet är digital produktion och där
framkommer att tekniken som använda för digital produktion skulle kunna användas på
logistisktjänster vilket skulle kunna innebära ett förbättrat resursutnyttjande.

Arbetssätt och rutiner
Avslutande kapitel i teoretiska referensramen är kapitel 3.5, Arbetssätt och rutiner. Det här
kapitlet avtäcker standardisering, integrering, samarbetsvillighet, kommunikation, planering
samt personalplanering och personalutnyttjande. Kapitlet börjar med att beskriva att ett
måltillstånd behövs för att kunna förbättra och ta sig vidare i arbetet och är beroende av ett
nuläge med redan standardiserat arbete. Standardiseringsavsnittet beskriver standardisering
som en nödvändighet för att säkra kvalitet och möjliggöra ständiga förbättringar. Ett
standardiserat arbetssätt kan stärka processförmågan och korta ner tidsåtgången vilket gynnar
företag. Integrering definieras i nästa avsnitt som tillämpningar och förhållningssätt där företag
erhåller operativ och strategisk effektivitet, både internt och extern, genom samarbete bland
interna funktioner och med andra företag. Vidare hjälper integrering företag att på snabbare sätt
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svara mot de rörliga processer som den föränderliga marknaden skapar. Att integrera logistiken
kräver ett nytt tänkande och agerande, men kan ge fördelar i form av servicefördelar.
Samarbetsvillighet beskriver två eller fler företag som delar ansvarstagandet för utbyte av
planering, ledning, utförande och prestationsmätande information. Samarbete kan vidare skapas
genom att utveckla en försörjningskedja och då kan fördelar som kostnadseffektivitet,
kundnöjdhet och bättre service uppnås. Att samarbeta kan öka expertisen och synergin
samtidigt som det förhindrar slöseri. För att samarbete ska kunna ske måste företag bli mer
öppen informationsmässigt. Ett bra samarbete kan även ge förbättrad prognosering, planering,
produktionskapacitet, schemaläggning, logistiklösningar samt högre kvalitetskontroll.
I nästa del förklaras kommunikation, som är en viktig del för organisationers överlevnad. Med
kommunikation kan mål och utförandet av dessa kommuniceras. En god internkommunikation
viktig för att skapa pålitliga och strategiska relationer i en försörjningskedja och skapar en
positiv atmosfär. Slutligen bidrar kvalitativ internkommunikation till effektiviteten hos företag.
Huvudplaneringen bör inkludera alla funktioner som påverkar leveransförmågan mot kund så
att en överenskommen plan kan bildas genom att skapa konsensus. En god planering är i behov
av informationssystem, och teknisk och logisk integrerad planering möjliggör ett bättre
tidsanpassat stöd och bättre informationsutbyte. Utan ett mjukvarustöd blir planeringsprocessen
svårare. Personalplanering och personalutnyttjande är den avslutande delen och där förklaras
att tillsättandet av personal är det som bestämmer kostnader och servicekvaliteten.
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4 Metodik för att analysera och effektivisera interna
transportsystem
Nedan presenteras faktorer och metodiken för att analysera och effektivisera den interna
logistiken.

4.1 Viktiga faktorer för effektivisering av internlogistik
De faktorer som framkommit enligt den teoretiska referensramen som är påverkande för
effektivisering av den interna logistiken beskrivs nedan.

IT-stöd
Ett IT-stöd möjliggör en integrering mellan avdelningar som i sin tur innebär att data och
information kan delas och koordineras för att fungera som ett beslutstagandestöd.

Arbetssätt och rutiner
Integreringen genom IT-stöd påverkar arbetssättet och rutiner i form av att samarbete och
koordination kan skapas, vilket underlättar planeringsprocessen och hanteringen av
internlogistiken. Vidare skapar standardiserade arbetsprocesser förutsättningar för att förbättra
ett företags arbetssätt och rutiner.

Kommunikation och planering
Planering och kommunikation påverkar ett företags effektivitet mot att besvara den rörliga
marknaden och har en betydande roll för kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och service, samt
minimera mängden slöseri.

Resursutnyttjande
För ett bra resursutnyttjande behövs vetskap om framtida data. Med mjukvarustöd, integrering,
informationsdelning och samarbete kan planeringsprocessen effektiviseras som i sin tur skapar
ett effektivare användande av personal och fordon.

4.2 Metodikbeskrivning
Metodiken har sin gång enligt fyra uppdelningar som är nuläge, analys, förbättringsförslag samt
värdering och val av förbättringsförslag. Detta går att följa enligt figur 5.
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Nuläge

Arbetssätt och
rutiner

IT-stöd

Analys
Kommunikation
och planering

Resursutnyttjande

Förbättringsförslag

Värdering och val av
förbättringsförslag
Figur 5. Metodik för att analysera och effektivisera den interna logistiken

4.3 Nuläge
Först kartläggs nuläget av interna transportsystem genom flera insamlingsmetoder. Besök på
företag, samtal och intervjuer är några av metoderna som kan användas. För att få flera
infallsvinklar på hinder och utvecklingsområden samlas informationen in från olika personer
med olika befattningar.
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Informationen som samlas in kommer från berörda avdelningar som påverkar hur arbetet med
interna transportsystemet fungerar. Insamling av information av nuläget sker med ett öppet
sinne för all information som kommer upp. Allt som uppmärksammas genom kartläggningen
samlas in och sammanställs i huvudområden genom en beskrivning av nuläget.

4.4 Analys
Interna transportsystemet för intern logistik analyseras där påverkande faktorer används som
ett filter för att undersöka tillståndet på de interna transporterna. Dessa betydande faktorer är
framtagna från den teoretiska referensramen och tar upp påverkande faktorerna för intern
logistiksystem. Tillsammans bildar de ett analysunderlag, se figur 5.
De påverkande faktorerna som analyseras är:


IT-stöd



Arbetssätt och rutiner



Kommunikation och planering



Resursutnyttjande

Varje faktor analyseras som ett område på avdelningen hos fallföretaget genom informationen
som samlats in under kartläggningen av nuläget. Det som undersöks är hur det fungerar, vilka
hinder som finns, vad som är bristfälligt, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. De
saker som är påverkande och avgörande för att det interna transportsystemet ska fungera på ett
önskvärt sätt. Därefter görs en sammanställning av analysen som vidare leder till nästa steg.

4.5 Förbättringsförslag
I förbättringsförslag berörs de delar i analysen som anses bristfälliga och de hinder som finns
för det interna transportsystemet. Detta fångas upp vilket kan ge underlag för att effektivisera
det interna transportsystem. Förbättringar och utvecklingsmöjligheter tas fram för varje
påverkande faktor om det anses nödvändigt och för samma hinder kan flera förbättringsförslag
tas fram. Dessa bör ge vidare utrymme för uppföljning av effektivisering. Förbättringsförslagen
kan vara i olika former, till exempel metoder, rutiner, IT-program och införande av nya
arbetssätt. Vid ett framtaget förbättringsförslag bör aktuell data kontinuerligt beräknas för att
möjliggöra uppföljning av förbättringen och säkerställa dess användbarhet.
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4.6 Värdering och val av förbättringar
När förbättringsförslag beräknats och tagits fram värderas de för att undersöka vilka som kan
vara av störst betydelse. Därefter väljs de förbättringar som anses mest passande utifrån
påverkande omständigheter, som till exempel arbetsmiljö, ekonomi, teknisk utrustning och
miljö. Den förbättring som väljs är den som anses ge störst vinning för företaget att
implementera, vilket görs i samspråk med berörda parter.
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5 Tillämpning av metodiken på fallföretaget
Nedan tillämpas metodiken vid fallföretagets interna transportsystem.

5.1 Nuläget
Nuläget på fallföretaget som uppmärksammats genom besök, samtal, intervjuer och
observationer beskrivs nedan.

5.1.1 IT-stöd
Idag finns inget gemensamt eller integrerat affärssystem inom företaget. Transportavdelningen
och planeringsavdelningen har olika system som inte kan kommunicera med varandra. EXCELdokument finns att tillgå med viss information så som skiftgång och historiska transporter men
dessa dokument delas inte genom avdelningarna på rutinmässig basis och kan i nuläget inte nås
krossfunktionellt.
Den integrering som sker mellan planeringsavdelningen och transportavdelningen sker på
grund av att medarbetarna känner varandra på ett privat plan och därför har viljan att delge
information och integrera varandra i respektive arbete. Ingen övrig integrering finns mellan
funktionerna på företaget.
Informationen på företaget finns inte i dagsläget på lång sikt då veckomötena enbart eller oftast
bara hanterar produktionsplanen en kort tid framåt. Eftersom inget integrerat affärssystem finns
att tillgå så blir det vidare komplicerat för avdelningarna att använda varandras information för
planering på lång sikt.
Beställningssystemet

som

produktionsfabrikerna

använder

innehåller

ingen

kommunikationsmöjlighet.
Truckförarnas orderhanteringssystem tillåter inte att en transportorder som av misstag
markerats som utförd går att återkalla till ej utförd. Detta orsakar att transporter blir bortglömda
eller svårare att hantera. Det krävs att en samordnare tar tillbaka transportordern vilket medför
extra tidsåtgång och arbetsbörda.
Något uppföljningssystem finns inte idag för att kunna se resursutnyttjandet tillbaka i tiden,
vilket medför att ingen faktabaserad uppföljning sker.
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5.1.2 Arbetssätt och rutiner
Vid färdigställande av en produktionsorder i en produktionsfabrik inkommer beställning av
transport till datorsystemet i truckarna. Vid inkommande av transportorder väljer truckförarna
själv vilken transportkörning som passar bäst i förhållande till vart de befinner sig på området.
För grensletruckar uppkommer ett förslag av rutt vid vald transportorder. När truckföraren valt
vilken transportorder att hämta upp eller leverera försvinner den från datorsystemet så att inga
dubbelkörningar sker.
Det finns inga rutiner eller standardiserade arbetssätt för truckförarna. Nyanställda truckförare
utbildas av samma person som går igenom grunder och vart alla portar finns. Denna berättar
även om regler och undantag. Alla arbetar olika där en del lägger upp en hel rutt och tar åt sig
ett visst antal transportorders beroende på hur rutten utfaller. Andra truckförare tar en
transportorder i taget. En del arbetslag arbetar områdesvis medan andra kör mer varierat. Nya
förare, utan erfarenhet var alla portar ligger, väljer oftast en transport i taget och inte utifrån det
som ligger i närområdet utan efter hur de ligger i orderlistan i det program som används för att
ta emot order i truckarna.
Det finns heller inte några rutiner eller standardiseringar för beställarna vilket kan orsaka att
beställningar ibland blir fel. Exempelvis då tre laster av material läggs samman i en och samma
last och beställaren bara beställer transport för två av dessa. En order stannar då kvar hos
produktionsfabrikens system men materialet försvinner. Truckförarna får då oftast kritik för att
de slarvat bort beställningen och materialet. Eftersom inget standardiserat beställningssätt finns
som är anpassat för de interna transporterna innebär det att arbetsbelastningen för truckförarna
blir högre vid skiftskarvar och lunchraster då produktionsfabrikerna gör många beställningar
för att effektivisera sitt eget arbete.
Produkter kategoriseras utifrån hur bråttom det är att de ska levereras. Det finns markeringar
på transportorders som kommer från produktionsenheten till systemet i truckarna. Markeringen
är antingen ”bråttom” vilket innebär att den ska levereras inom 30 min eller ingen markering
som innebär att den ska levereras inom en timme.

5.1.3 Kommunikation och planering
Kommunikationen mellan förarna sker på avdelningen för grensletruckar via en kom-radio.
Detta anses som en viktig del för samarbete och samförstånd av transporter förarna emellan.
För sidlastare finns idag ingen kom-radio utan där används istället mobiltelefoner vilket orsakar
missförstånd och längre tidsåtgång för att ringa upp och kommunicera. På kom-radion sitter
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alla grensletrucksförare på samma frekvens och mottar kommunikationen när den kommer
vilket inte blir fallet hos sidlastare som har mobiltelefoner. Om en sidlastarförare tar åt sig en
transport tänkt till en rutt och någon annan samtidigt tar en transport i anknytning till den rutten
så måste sidlastarföraren ringa runt på mobilerna för att ta reda på vem som tagit åt sig
transporten.
Kommunikationen med andra avdelningar anses vara ett problem som uppstår när
kommunikation mellan förare och beställare krävs. Vid de tillfällen det förekommer ett hinder
för föraren att plocka upp lasten är kommunikationssättet endast en notering i ett program där
de flesta beställare inte ens tittar. Det finns också telefonnummer som förare kan ringa vid
problem, men där beställaren ofta inte nås. När detta sker och lasten inte har plockats upp och
beställaren inte uppmärksammat noteringen så inkommer beställningen återigen till
truckförarnas datorer. Många beställare i portarna är villiga att kommunicera men steget till
kommunikation tas ofta av truckförarna. Bristfälliga kommunikationsmedel skapar hinder för
kommunikation, även om vilja finns. Vid de tillfällen då truckföraren behöver gå ur trucken för
att prata med beställaren blir det omständligt och tidskrävande.
Kommunikation mellan produktionsfabriker finns inte, vilket orsakar ett problem för
truckförarna. Till exempel när en produktionsfabrik beställt en transport från sin port till en
annan port och den mottagande porten inte har någon plats eller är redo för denna last. Det
innebär att truckförarna får köra lasten tillbaka eller till ett ute lager.
En gång i veckan träffas planerare på transport med tre till fyra huvudplanerare, som var och
en planerar för flera produktionsfabriker. Produktionsfabrikerna som berörs av dessa
transporter är indelade fyra avsnitt och innefattar ca 12 produktionsfabriker. På dessa möten
diskuteras och kommuniceras hur det ser ut i de olika avsnitten, bland annat rådande skiftgång
och eventuell tillfällig övertid eller någon fabrik ska stå still under kommande vecka på grund
av för få beställningar. Eventuella skiftförändringar som ska ske längre fram kan hintas under
mötena, men detta är något som transportplaneraren inte kan meddela vidare då det sker med
mycket osäkerhet. Mötena tar ungefär en timme där alla huvudplanerarna tillsammans med
transportplanerarna ses samtidigt. Under denna timme kommer information fram från
huvudplanerarna som har koll på sina respektive avsnitt.
Truckförarna har tillsammans med planerare på transport möte en gång i veckan där föregående
vecka diskuteras, där bland annat hur belastningen varit och hur veckan har varit. Statistik finns
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på antalet transporter men innehåller inte avstånd vilket kan ge en missvisande bild över
belastningen.

5.1.4 Resursutnyttjande
Truckförare nämnde att de ibland kunde sitta i 40 minuter utan att få en transport, men hur
mycket de har att göra är väldigt varierande. Enligt truckföraren så känns det vissa stunder som
att de inte hinner med allt arbete som ska utföras. De som planerar för avdelningen hade inga
uppgifter på hur mycket tid truckarna eller personalen arbetar aktivt eller hur resursutnyttjandet
ser ut. Genom erfarenhet kan de ändå få en bild av detta utifrån statistiken över antalet
transporter per vecka och via samtal med förarna hur känslan av arbetsbelastningen är.
Truckföraren nämner också att det ibland sker flera transporter med samma last på grund av det
bristfälliga samspelet mellan produktionsenheter.

5.2 Analys
Nuläget analyseras enligt de påverkande faktorerna på interna transportsystem.

5.2.1 IT-stöd
Flödet av information på fallföretagets IT-system, med information om beställningar, ger inte
de möjligheter och funktioner som produktionen och avdelningen för interna transporter
behöver. En funktion som saknas är enkla kommunikationsmöjligheter i systemet som går
mellan produktionsavdelningen och truckförarna. Istället blir det extra tidsåtgång för
truckförarna till exempel då de ibland kan behöva gå ur trucken och in på
produktionsavdelningen för att kommunicera en snabb fråga eller information. Det finns
möjlighet till en notering i systemet idag men det är en envägskommunikation i systemet men
fungerar inte på ett önskvärt sätt att kommunicera åt två håll.
Informationen som ska överföras kan också behöva kommuniceras mellan avdelningar men då
det inte möjliggörs i beställningssystemet och då ett gemensamt IT-stöd saknas finns inte
möjlighet till detta på någon plattform.
Bristen på ett gemensamt IT-stöd gör också att avdelningarna för produktion och transporter
inte kan delge information mellan varandra. Transportavdelningen har inte någon möjlighet att
komma åt planering och prognoser för produktionsavdelningarna i något system. De kan därför
inte se denna information på något sätt, även om den finns hos produktionsplaneringen, vilket
hindrar deras långsiktiga planering. Detta gör att avdelningen för interna transportsystem inte
kan inneha den flexibilitet mot produktionsavdelningen som de annars skulle kunna ha.
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I truckarna finns inte heller något verktyg för att kunna planera transporter som en rutt för
förarna. Nya förare väljer oftast att ta en transport i taget utan medvetenhet om hur närområdet
ser ut och kan skapa slöseri med onödigt långa transportsträckor.

5.2.2 Arbetssätt och rutiner
Arbetssättet som truckförarna arbetar efter är inte standardiserat. Truckföraren väljer själv hur
de ska lägga upp sitt arbete. Några truckförare väljer att ta en order i taget medan andra lägger
upp en plan för en rutt i huvudet och kör efter den. Detta skapar i vissa fall irritation truckförarna
emellan. Det finns inget sätt som är standard och därför vet de inte heller vilket arbetssätt som
är bäst, vilket i sin tur minskar möjligheten till att förbättra arbetssättet. Vid en del svårare
transporter ska det finnas en rutin hur dessa utförs, men vid intervjuer ansågs befintliga
instruktioner och handböcker vara bristfälliga eller saknades helt. Detta medför att förbättringar
är svåra att implementera eftersom alla arbetar på sitt egna sätt och inget bäst lämpade sätt att
arbeta efter är utvecklat och framtaget som en standard för arbetssättet.
Det finns inte arbetssätt eller rutiner för processen mellan produktionsavdelningen och
truckförarna. Beställningarna sker på olika sätt och saknar en standard. Ibland lastas inte de
häckarna, som lasten ligger i, fulla när de ska fraktas och detta medför att inte transporterna
sker på det bästa möjliga sätt. Det finns inte något arbetssätt för hur informationen från
produktionerna ska kommuniceras till truckförarna. Varje produktionsställe gör på olika sätt
och arbetar utifrån olika rutiner. Vilket medför att det blir svårt att säkra kvalitén på rutinen i
samband med transporterna och möjliggörandet av förbättringar av dessa.
Produktionerna har inte heller ett arbetssätt de följer som är anpassat efter truckförarna då de
ofta beställer utifrån sin egen verksamhet. Detta gör att flera produktioner ofta beställer stora
mängder vid lunch, rast och skiftbyten vilket visar på brist av integrering mellan transport och
produktion då detta är till nackdel för transportavdelningen. Avsaknad av integrering mellan
dessa avdelningar kan orsaka fördröjningar av viktiga komponenter. Detta minskar
effektiviteten för truckförarna eftersom de då har en ojämn arbetsbelastning under sitt
arbetspass. För att kunna möta dessa toppar av beställningar kan bidra att effektiviteten
resterande av arbetspasset blir sämre.

5.2.3 Kommunikation och planering
Det finns två olika arbetssätt för kommunikation mellan de olika arbetslagen på avdelningen.
Det arbetslaget som kör grensletruckar har en kom-radio som de kommunicerar genom med
varandra. Detta gör att de truckförare har enkelt att kommunicera, att meddela och få
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återkoppling så att de ser att informationen är tolkat på det sättet som var menat. Det förenklar
arbetet för dessa truckförare. Här finns en skillnad till de som är truckförare för sidlastarna, de
har ingen kom-radio utan kommunicerar med mobiltelefoner som försvårar deras
kommunikation. Vid behov av snabb kommunikation kan det försvåra att de når rätt person och
det blir svårt för medarbetarna att agera och kan ha en negativ inverkan på
internkommunikationen.
Samarbetsvilligheten finns på de flesta ställen mellan produktionen och transportavdelningen
men bristen av kommunikationsmedel gör att kommunikationen inte når ända fram. Detta
medför på flera platser att missförstånd skapas som gör att samarbetet försämras. Utan detta
samarbete förloras möjligheter för reducering av slöseri och servicekvaliteten kan minska.
Planering är beroende av sammarbetsvilligheten som finns mellan produktionsplanerarna och
transportavdelningen. Detta krävs eftersom de behöver överföra informationen mellan varandra
men saknar system som kan kommunicera och utföra denna överföring. Samarbetet som de har
bygger på villigheten att dela informationen som finns. Informationen som överförs vid
kommunikation och fysiska möten bygger på att informationen är realistisk, informerad och
hjälper därför avdelningarna att fatta beslut för de interna transportsystemen.
Planeringen som sker för längre sikt genom företaget och mellan de olika avdelningarna är inte
information som kan överföras via informationssystem vilket gör att planeraren för det interna
transportsystemet inte kan vidarebefordra informationen till de anställda och därför skapar det
inte ett tidsanpassat stöd och medför att beslutstagandet blir mindre effektivt. En del
information som planeraren får kan inte vidarebefordras till truckförarna eftersom den är så
osäker. På grund av detta kan inte heller effektivt beslutstagande gällande personplaneringen
utföras. Med avsaknad av prognoser för framtida behov av service blir bestämmande av
personalbehovet bristfälligt och därför kan inte heller personalbehov över tid och skiftplanering
göras utifrån faktagrundade beslut. De scheman som truckförarna får kan därför bidra till den
ojämna arbetsbelastning som truckföraren nämnde och skapa slöseri och minskad effektivitet
samt kostnadseffektivitet.

5.2.4 Resursutnyttjande
De resurser som finns på avdelningen för interna transporter har resurser i form av truckar och
personal. Det finns ingen statisk eller utförlig information för hur mycket dessa resurser
används. Truckföraren berättar själva att de kan sitta 40 minuter utan någon transport vilket är
ett slöseri av en resurs då detta inte skapar något värde till produkterna.
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En annan sak som visar på att resursutnyttjande inte är optimalt är de tillfällen som truckföraren
beskriver då de behöver köra flera omgångar med samma last. Ett slöseri i form av onödiga
transporter, väntetider och onödiga aktiviteter blir då kommunikationen mellan produktionerna
inte fungerar och de beställer material till varandra. Det finns då ibland inte plats hos
mottagande produktion och port som innebär att truckföraren då får köra tillbaka lasten till den
utlastande porten. Vid de tillfällen då de inte heller har plats får truckföraren köra vidare lasten
till ett lager. När lasten sen ska användas av produktionsfabriken behövs ytterligare en transport
för detta. Resursutnyttjandet kan då påverkas av detta slöseri som sker i forma av onödiga
transporter. Detta har en påverkan på företagets service, kvalitet och lönsamhet eftersom
slöseriet är stort i materialhanteringen av just detta material även om själva förflyttningen i sig
inte
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5.2.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar analysen på att de problem och hinder som finns för fallföretaget är
att de saknar ett IT-stöd som möjliggör integrering och samarbete mellan avdelningar för
produktion och transport, planering för produktion och planering för transport samt integrering
och samarbete för de olika produktionsenheterna. Viss teknisk utrustning finns inte för enkel
och snabb kommunikation till truckförarna för sidlastare och det finns inte heller ett
standardiserat arbetssätt för truckförares val av order och rutter samt för produktionsenheternas
beställningar. En stor del som saknas är ett IT-stöd vilket kan vara till hjälp för att förbättra
många av de problemen på fallföretaget. Ett IT-stöd saknas för att förbättra och underlätta inom
integrering och samarbete mellan avdelningarna samt som kan vara till hjälp för planering och
prognoser på resursbehovet av transporter.

5.3 Förbättringsförslag
Genom analysen har utvecklingsområden hos fallföretaget och deras interna transportsystem
identifieras. Dessa områden kan förbättras och utvecklas genom IT-stöd som gör integrering,
kommunikation och standardiserat arbetssätt möjligt. Detta IT-stöd bör uppdateras samt följas
upp för att säkerställa effektivisering och möjliggöra ytterligare utveckling av detta.

5.3.1 IT-stöd
Ett IT-stöd skulle ge företaget en möjlighet till att integrera alla processer på avdelningarna och
skapa ett informationsflöde av data. Ett IT-stöd skulle kunna lägga grunden för bättre
kommunikation, integrering och standardiserat arbetssätt.
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Kommunikation och planering
Eftersom information finns men inte kommuniceras skulle tillgång till krossfunktionell data via
ett IT-stöd möjliggöra bildandet av en helhetsbild över verksamheten som i sin tur skulle
möjliggöra för den interna logistiken att bli lättare att hantera och styra mot
produktionsenheterna för ökad service. Tillgång till krossfunktionell data skulle underlätta
styrandet i form av faktabaserat underlag för beslutstagenden och skulle innebära effektivare
och mer pricksäkra prognoser som sedan mer långsiktig planering kan utformas efter.
Integrering
Vidare skulle en integrering mellan transportavdelningen och produktionsenheterna skapa
möjligheter till att snabbare leverera den service som produktionsenheterna efterfrågar och
säkra upp kvaliteten på dessa transporter. Integrering mellan de olika produktionsenheterna
skulle göra det möjligt att leverera material på exakt den tidpunkt då materialet önskas vilket
lägger grunden för effektivitet och minskar slöseri.
Arbetssätt och rutiner
Ett standardiserat arbetssätt skulle med hjälp av IT-stöd kunna vara en mall för ruttplanering
vilket gör det möjligt för truckförarna att utföra sitt arbete mer effektivt och minimera slöseri
samt onödiga transporter. Det skulle skapa en tydlighet mellan truckförarna och bygga en grund
för bättre samarbete mellan truckförarna. För produktionsenheterna skulle ett standardiserat
arbetssätt i deras beställningar göra det enklare för dem själva och för det interna
transportsystemet att göra rätt saker. Truckförarna skulle få korrekt och nödvändig information
direkt och alla produktionsenheter skulle arbete likadant vilket lägger grunden för ständiga
förbättringar.
Resursutnyttjande
Med ett IT-stöd skulle uppföljning kunna göras på historiska data för att se prognoser på
resursbehovet. Vid uppföljning av detta samt uppföljning på hur mycket de resurser som finns
har använts, skulle IT-stödet bidra till en högre grad av resursutnyttjande som skulle bidra till
effektivisering av interna transporter.

5.4 Värdering och val av förbättringsförslag
Val av förbättringar skedde gemensamt med fallföretaget utifrån vilka tekniska möjligheter som
företaget hade. Hänsyn togs till vilka datorprogram som fanns och kunde hanteras. Det togs
även i beaktning vilken ekonomisk möjlighet företaget hade för utveckling och inköp av ITstöd.
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Därifrån påbörjades ett IT-stöd, vilket skulle bidra till att förbättra de delar som identifierats
som problem hos fallföretaget. Det passande IT-stödet visade sig efter samspråk med
fallföretaget vara en EXCEL-modell där relevant data från produktionsenheter och
transportledningen togs i beaktning. Genom detta räknade modellen ut en prognos av
resursbehov som vidare bidrar till effektivisering av de interna transporterna. Effektivisering
genom att modellen ger faktabaserat underlag för beslut gällande resursbehov bör också följas
upp för att kunna utvecklas ytterligare. Funktioner och beskrivningar av EXCEL-modellen
redovisas vidare i kapitel 6.

5.5 Diskussion av tillämpning av metodik
Metodiken ger en struktur att arbeta efter, som en arbetsgång för effektivisering av interna
transportsystem. Det första metodiken avtäcker är viktigt och krävs för att kunna utföra
förbättringar och effektiviseringar vilket är att den kartlägger nuläget. Ett nuläge är något som
krävs enligt Rother (2010) för att kunna förbättra och ta sig vidare i ett arbetssätt. Genom
metodiken analyseras nuläget ingående vilket uppmärksammar områden som är bristfälliga och
har utvecklingsmöjligheter som sedan ställs mot den teoretiska referensramen.
Metodiken innehåller ett antal betydelsefulla och påverkande faktorer för förbättring och
effektivisering av interna transportsystem. Dessa berör allt från truckar till muntlig
konversation vilket ger en överblick över stora områden.
Tillämpning av metodiken lyfter med hjälp av en analys fram problem och hinder som finns för
interna transportsystem. Analysen undersöker noggrant vilka problem samt hinder som finns
och vad som kan förbättras och utvecklas för att en effektivisering ska kunna möjliggöras
samtidigt som den ger en bred och djup bild av systemet.
Eftersom resursutnyttjande var en påverkande faktor som undersöktes så kan en utveckling i
tillämpningen av metodiken på fallföretag vara framtagandet av historiska data gällande
resursutnyttjande. Detta kunde inte vidare uppföljas då historiska data inte fanns gällande
resursutnyttjande av personal och truckar. Det som istället kartlades i nuläget och analyserades
var den upplevda känslan av resursutnyttjandet vilken kan överensstämma med verkligheten
men också kan vara ofullständig eller bristfällig. Vid framtagande av historiska data för detta
hade en noggrannare bild visas av vilken nivå resursutnyttjande av personal och truckarna
innehar.
Val av förbättringar kan baseras på en värdering av förbättringsförslagen utifrån de analyserade
faktorerna i nuläget, vilket skulle innebära och visa den effektivisering som skulle lämpa sig
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bäst och vilken som minst skulle lämpa sig. För att gå vidare med nästa steg kan metodiken
användas igen för att analysera nästa område.
Utifrån metodiken utvecklades ett IT-stöd i form av en EXCEL-modell som ett första steg.
Detta är en form av integrering, men effektiviseringen av interna transportsystem bör inte stanna
där utan vidareutvecklas utifrån exempelvis figur 11. De historiska data som använts i EXCELmodellen bör uppdateras kontinuerligt för att fortsatt kunna ge ett stöd för planeringsprocessen.
En utveckling av metodiken kan vara att förbättringsförslagen fokuserar på fler än valda
faktorer och därmed kan utökas beroende på situation. I dagsläget anses ändå att valda faktorer
är de som har störst inverkan på interna transporter. En utveckling med metodiken kan också
vara att ta kostnader i beaktning, vilket inte har gjorts i denna studie. Författarna anser ändå att
metodiken genom effektiviseringen kan bidra med att minska kostnader på lång sikt då en bättre
planering av resurser kan utföras, på liknande sätt som Gelders och Pintelon (1994) menar att
korrekt materialhantering kan påverka lönsamheten inom en tillverkningsprocess. För att
utveckla metodiken ytterligare kan ett arbetssätt för implementeringar och förändringsarbete
tas fram. Författarna anser att metodiken kan vara en grund och implementeringen bör utvecklas
utifrån varje funktion.
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6 Utformning av IT-stöd för fallföretaget
Utifrån tillämpningen av metodiken beskrivs här en uppbyggnad av ett IT-stöd i form av en
EXCEL-modell för att ge stöd för interna transportsystem på fallföretaget. EXCEL-modellen
är byggd på historiska data för att se hur många transporter som utförs dagligen till
verksamhetens produktionslokaler under en viss tid. Modellens syfte är att vara en grund och
ett faktaunderlag så att företaget vidare kan optimera och planera sina resurser utifrån det
transportbehov och servicekrav de har.

6.1 EXCEL-modellens uppbyggnad
EXCEL-modellen är konstruerad enligt följande steg. Steg 1 samlar in historiska data och
räknar ut medeltal för antal transporter per arbetad timme i produktion vilket skickas vidare till
steg 2. Steg 2 räknar förväntade antal transporter utifrån prognoser från produktionsfabrikerna
och skickar vidare förväntade antal transporter till steg 3. I steg 3 visas en jämförelse mellan
förväntade antal transporter samt planerad kapacitet och produktivitet, som visas visuellt i ett
linjediagram, se figur 10. För visualisering av EXCEL-modellens uppbyggnad, se figur 6.
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Figur 6. EXCEL-modellens uppbyggnad

6.1.1 Förklaring till EXCEL-modellen
Nedan förklaras hur EXCEL-modellen fungerar. Varje steg i modellen är en arbetsbok där olika
funktioner utförs. I steg 1 utförs uträkningar med hjälp av historisk data som sedan används i
steg 2 där prognoser räknas ut som redovisas i steg 3 tillsammans med underlag för
schemaläggning av truckar och förare.
Steg 1 Uträkningar
I första steget samlas historisk data in från två parametrar. Det första är produktionsenheten
som redovisar antalet maskintimmar/arbetstimmar och skiftgång för produktionsenheten. Det
andra är antalet transporter till och från alla portar. Data är insamlad från tre månader tillbaka i
tiden och går att uppdatera om den blir inaktuell. Detta är något som användare fyller i
markerade rutor, se figur 7.
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Varje port, där transporten sker till eller från, är ihopkopplad med en produktionsenhet eller en
maskin och utifrån antalet arbetstimmar hos denna produktion eller maskin, räknas antalet
transporter per timme ut. Alltså antalet transporter i varje port per arbetad timme på påverkade
produktionsenhet. Då en transport sker mellan två portar utan någon mellanlagring räknas
transporten ut ifrån den port som är transporten åker från. Detta för att en transport inte ska
räknas flera gånger och eftersom det är fabriken som transporten kommer ifrån som bestämmer
när transporten sker.
Informationen från varje månad gällande antalet transporter per arbetad timme i påverkande
produktionsenhet adderas med varandra och divideras med tre för att få fram ett medeltal från
de tre senaste månadernas antal transporter per arbetad timme i påverkande produktionsenhet,
nedan kallat för transport per timme.

Figur 7. Steg 1 i EXCEL-modell

Steg 2 Prognoser
I andra steget av modellen så tas prognoser fram. Här används medeltalet av antal transporter
per timme och multipliceras med antal arbetade timmar i produktionen från den berörda porten
uppdelad i förmiddag, eftermiddag och natt på vardagar samt dag och natt på helger, se figur 8.
Om maskinen är i gång dygnet runt alla dagar i veckan, fylls 8 i på varje parameter på vardagar
och 12 i varje parameter på helger. Är det en produktionsenhet som endast arbetar dagskift på
vardagar fylls 4 i på förmiddag och 4 i på eftermiddag. Sedan tas en total på antalet förväntade
transporter fram utifrån vilket skift som produktionen ska arbeta utifrån de tidigare nämnda
parametrarna. Detta presenteras utifrån varje port men också i form av en total.
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Det som skickas vidare till nästa steg är alltså totalt förväntade antalet transporter per veckodag
och skift då transporten sker, vardagar: förmiddag, eftermiddag eller natt och helger: dag eller
natt.
Antal transporter per
timme som kommer
från steg 1

Planerade arbetstimmar
i produktionen fylls i
här

Prognosvärden på
antal transporter

Figur 8. Steg 2 i EXCEL-modellen med förklarande bubblor.

Steg 3 Jämförelse
I steg 3 presenteras en jämförelse mellan förväntade antalet transporter och planerad
resurskapacitet i form av transporter och personal. Det bygger på en produktivitet som är
information framtagen av företaget men kan ändras utifrån framtida beräkningar eller
justeringar, se figur 9. Det planerade resurskapaciteten kan ändras och uppdateras vid eventuella
ändringar genom att ta bort timmar och kapacitet från en eller flera truckar.
En jämförelse presenteras för att få en tydlig visuell bild av läget hos det interna
transportsystemet genom ett linjediagram. Det finns två linjer i linjediagrammet där den ena
visar kapaciteten (antal truckar och personal som är tillgängliga för transporter) och den andra
linjen visar antalet förväntade transporter. Stora skillnader mellan kapacitet och förväntad
efterfrågan syns tydligt i detta diagram.
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I linjediagrammet visas jämförelsen per skift och på helger är timmarna annorlunda för skiftet
vilket gör att det kan se ut som att det är högre belastning under helger. Belastningen är inte
högre under helgerna utan det är fler timmar per skift. Alla antal transporter under helgerna är
fördelade på 12 timmar istället för 8 som transporterna är fördelade under på vardagarna.
Planerade
arbetstimmar för
truckförare

Figur 9. Steg 3 i EXCEL-modellen med förklarande bubbla.
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Figur 10. Linjediagram över kapacitet och antalet förväntade transporter. Vid underkapacitet arbetar truckförarna
övertid för att hinna med transporterna.

6.2 Vidareutveckling
Det framtagna IT-stödet kan vara en början på en vidareutveckling till en mer omfattande
modell där även uppföljning tas med i beaktning för att sedan kunna utveckla beräkningar eller
en analytisk simulering av transportbehovet för att få mer övergripande översikt som grund för
prognosering och planering, se figur 11. Genom att vidare införa ny och aktuell data skulle
modellen kontinuerligt uppdateras och användas.

Data
IT-stöd
Beräkningar/Analytisk
Simulering

Uppföljning
Figur 11. Vidareutveckling av IT-stödet.
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7 Slutsats
Nedan presenteras slutsatsen för studien.

7.1 Metodik för effektivisering av interna transportsystem
Syftet med studien var att utforma en metodik för effektivisering av interna transportsystem där
resursbehov varierar. Det studien undersökte var vilka faktorer som påverkar effektiviteten av
interna transportsystem och hur ett IT-stöd kunde se ut till hjälp för resursplanering av interna
transporter.
Metodiken för effektivisering av interna transportsystem, som beskrivet i kapitel 4, ser ut enligt
följande:

Nuläge

IT-Stöd

Kommunikation
och planering

Analys
Arbetssätt
och rutiner

Resursutnyttjande

Förbättringsförslag

Värdering och val av
förbättringsförslag
Figur 12. Metodik för att analysera och effektivisera den interna logistiken

43

7.2 Påverkande faktorer
Påverkande faktorer för effektivisering av interna transporter som framkommit är enligt
följande:


IT-stöd



Arbetssätt och rutiner



Kommunikation och planering



Resursutnyttjande

Ett IT-stöd möjliggör en integrering mellan avdelningar som i sin tur innebär att data kan delas
och koordineras för att fungera som ett beslutstagandestöd. Arbetssätt och rutiner i form av att
samarbete och koordination kan skapas, vilket underlättar planeringsprocessen och hanteringen
av internlogistiken. Vidare skapar standardiserade arbetsprocesser förutsättningar för att
förbättra ett företags arbetssätt och rutiner. Samarbete och kommunikation påverkar ett företags
effektivitet mot att besvara den rörliga marknaden och har en betydande roll för kundnöjdhet,
kostnadseffektivitet och service, samt minimera mängden slöseri. För ett bra resursutnyttjande
behövs vetskap om framtida data. Med mjukvarustöd, integrering, informationsdelning och
samarbete kan planeringsprocessen effektiviseras som i sin tur skapar ett effektivare
användande av personal och fordon.

7.3 IT-stöd utformat för fallföretaget
Det IT-stöd som har utformats är en EXCEL-modell som ger fallföretaget ett faktabaserat
underlag på resursbehov från historiska data. EXCEL-modellen anses vara en början på en
informationsintegrering som skulle kunna göras mellan produktionsenheter och avdelningen
för interna transporter för att underlätta planering och prognosering av resurser. EXCELmodellen som utformats beskrivs i detalj i kapitel 6.

7.4 Identifierade problem hos fallföretaget
Problemen som visade sig vid fallstudien på företaget var bristen på kommunikation och
samarbete mellan avdelningar vilket orsakar svårigheter med planeringen av de interna
resurserna. Dessa problem grundar sig mestadels på grund av bristen på IT-stöd som integrerar
enheterna med varandra.
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7.5 Vidare studier
Förslag på vidare studier är att testa metodiken på fler fallföretag med liknande förutsättningar,
för att undersöka om fler påverkande faktorer kan identifieras.
Vidare kan studier angående uppföljningssystem i resursanvändning och hur sådana kan
appliceras vara av intresse. Vid utfört integreringsarbete på företag och tillgång på information
kan uppföljning bidra till att möjliggöra en simulering av processerna för utökad synlighet över
resurserna och hur dem kan påverkas vid en rörlig marknad.
Vidare studier kan också behandla hur man på ett bra sätt utför det förändringsarbete som krävs
för att effektivisera interna logistiksystem för att de anställda ska vara motiverade och
mottagliga för förändring på sin arbetsplats.
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Bilagor
Nedan presenteras det underlag som har använts vid fallstudien.

Bilaga 1
Frågeformuläret som användes för att utföra intervjuer presenteras nedan.

Kommunikation
Vad har ni för kommunikation på er avdelning?
Hur kommunicerar ni med andra avdelningar?

Planering
Hur fungerar planeringen på er avdelning?
Vad skulle du vilja se mer av för att ni skulle kunna ha bättre planering på avdelningen?

IT-system
Använder ni några IT-program i det dagliga arbetet?
Vilka? Hur fungerar dessa?

Arbetssätt och rutiner
Hur utför du ditt arbete? Finns det någon rutin eller guide på hur du ska göra?
Om ja, använder alla dessa på samma sätt?
Vad kan påverka hur många transporter du har på en dag?
Hur många transporter brukar du göra per dag?
Vad skulle du vilja ändrades för att din arbetssituation skulle bli bättre?
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