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SAMMANFATTNING

Logistik är en grundpelare för samhället och ett krav för funktionella
industrier. Utveckling av logistik och transport sker kontinuerligt och
resultatet av detta speglar en stor del av hur världsekonomin ser ut idag.
Att distribuera material ineffektivt kan bli kostsamt och är därför en
parameter som inte kan bortses ifrån. En del av problematiken i att
effektivisera interna transporter är att veta vilka nyckeltal som är
relevanta, hur dessa nyckeltal ska mätas och hur en eventuell förbättring
ska implementeras.

En fallstudie har utförts på ATA Timber i Moheda då de har identifierat
brister inom dess interna transport. Den interna transporten som studien
syftar till är motviktstruckar. Bristerna utgörs av låg utnyttjandegrad och
långa transportsträckor som i förlängningen bidrar till en onödigt hög
trafik på anläggningen i Moheda. En lösning på att minska de långa
transportsträckorna var att implementera en truck vars enda syfte var att
köra en dedikerad rutt repetitivt och se hur denna förbättring påverkade
den ordinarie trafiken i körsträcka och utnyttjandegrad. Testning av
trucken resulterade i en mindre körsträcka men även en minskad
utnyttjandegrad. För att säkerställa en mer effektiv interntransport på
ATA Timbers anläggning i Moheda skapades en metod som ligger till
grund för ett strukturerat arbetssätt i vidare förbättringar av den interna
transporten.
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ABSTRACT

Logistics is a cornerstone of society and a requirement for industries. The
performance in logistics and transports within industries reflects on how
the world economy looks today. Distributing materials inefficiently can
be costly and is therefore a parameter that cannot be ignored. One
problem with reaching efficiency in internal transports is knowing which
KPIs are relevant, how these KPIs should be measured and how a
possible improvement should be implemented.

A case study has been conducted at ATA Timber in Moheda as they have
identified deficiencies in their internal transports. The transport vehicle
the study focuses on are counterbalanced trucks. The deficiencies consist
of a low degree of utilization and long transport distances, which in the
long run contribute to unnecessarily high traffic at the facility in Moheda.
One solution to reduce the long transport distances was to implement a
truck whose sole purpose was to drive the longest route repetitively and
see how it affected the regular traffic in mileage and utilization rate.
Testing of the truck resulted in a lower mileage but also a reduced
utilization rate. To ensure an efficient internal transport at ATA Timber's
facility in Moheda, a template was produced that forms the basis for a
structured approach to further improvements within internal transports.
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1. INTRODUKTION

1.1  BAKGRUND

Konsumenter efterfrågar en hög tillgänglighet på produkter antingen
genom näthandel eller i fysiska affärer samt snabb och säker leverans.
Lumsden, Stefansson & Woxenius (2019) menar att de servicekrav som
konsumenterna sätter på leverantörerna kan vara besvärliga att möta men
konkurrenstrycket bidrar även till en utveckling av logistiken i ett allt
snabbare tempo. Enligt Jonsson (2008) är logistik ett samlingsnamn för
alla aktiviteter som tillsammans säkerställer att produkter och material är
på rätt plats vid rätt tidpunkt. Logistik definieras enligt Svenska
akademien (2015) som “teori för organisation av transporter ofta för
företag”.

Svenska akademien (2021) beskriver begreppet effektivitet som förmågan
att nå avsett resultat snabbt eller ofta. Jonsson (2008) menar att oplanerad
logistik leder till att interna transporter påverkas negativt i form av
onödiga förflyttningar, fasta och oflexibla rutter samt tomma transporter.
Detta i sin tur resulterar i en dålig effektivitet till exempel i form av låg
utnyttjandegrad och långa transportsträckor. Vidare skriver Jonsson
(2008) att onödiga transportsträckor ökar trafikeringen vilket medför en
större säkerhetsrisk. Ineffektiv logistikhantering leder till slöseri, det vill
säga aktiviteter som inte är direkt värdeskapande för kunden. Liker
(2018) beskriver åtta slöserier inom lean. Dessa är överproduktion,
väntan, onödiga transporter/förflyttningar, överarbetning/felaktig
bearbetning, överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad
kreativitet. Transporter är en av de åtta slöserierna i form av långa
transporter, förflyttning av gods in och ut ur lager samt mellan de olika
processerna. Detta skapar en ineffektiv transport oavsett transportmedel.
För att upprätthålla en god logistik krävs planering i ett tidigt skede av
processen.
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1.2  PROBLEMATISERING

Inom internlogistiken kan effektivitet påverkas beroende på vilka val av
transportfordon och körscheman som görs (Van der Meer, 2000). Cottyn,
Govaert och Van Landeghem (2008) menar att truckar är ett av det
vanligaste industriella transportmedlet vilket beror på dess flexibilitet.
Trots denna flexibilitet byter allt fler företag ut hela transportsystemet av
truckar istället för att strukturera och effektivisera det nuvarande
systemet. En orsak till utbytet av truckar som transportsystem kan vara
ineffektiva körsträckor och materialhantering. För en effektivisering av
interna transporter behövs kunskap om vad som ska mätas och vilka
nyckeltal som är relevanta (Rother, 2013). Vid identifiering och
beräkning av relevanta nyckeltal, behövs ett strukturerat förhållningssätt
till interntransporten för att en eventuell implementering ska bli lyckad.
Författaren menar att ett strukturerat arbetssätt har en direkt korrelation
med resultatet.

Det kan uppstå svårigheter att effektivisera logistiskt komplexa områden
då material transporteras mellan ett flertal olika stationer. Ett områdes
logistiska komplexitet kan även orsaka problem vid identifiering av
relevanta nyckeltal och mätning av dessa. I detta sammanhang innebär
logistiskt komplext ett stort område där material transporteras mellan ett
flertal stationer, vilket medför komplexitet i materialflödet och dess
planering.

1.3  SYFTE OCH MÅL

Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur företag med
logistiskt komplexa områden kan effektivisera den interna transporten.

Målet med studien är att identifiera nyckeltal som är lämpliga för att mäta
effektivitet och föreslå ett strukturerat arbetssätt som stödjer
förbättringsarbetet inom interna transporter.

1.4  FRÅGESTÄLLNINGAR

- Hur kan effektivitet mätas inom interna transporter?
- Hur kan ett strukturerat arbetssätt tillämpas för att förbättra

interna transporter?
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1.5 AVGRÄNSNINGAR

Studien fokuseras på interntransporten hos ATA Timber i Moheda. I
studien kommer alla truckar vara avgränsade till dess transportsträckor
utan koppling till produktionens volym. Truckarnas utnyttjandegrad
kommer beräknas på maximal lyftkapacitet. I studien kommer teoretiskt
underlag av layoutdesigner inte studeras.
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2. TEORI
I följande avsnitt presenteras olika begrepp som utgör det teoretiska
underlag som ligger till grund för studien och dess frågeställningar.

2.1 Logistik

Jonsson (2008) definierar begreppet logistik som vetenskapen av effektivt
materialflöde. Begreppet är ett samlingsnamn för alla aktiviteter som
tillsammans säkerställer att produkter och material är på rätt plats vid rätt
tidpunkt. Målet med logistik är finansiella fördelar för alla intressenter.

2.2 Interntransport

Truckar har länge varit en standard för materialhantering inom
internlogistik. Cottyn, Govaert och Van Landeghem (2008) hävdar att
truckarna överdimensioneras men tillsammans med den mänskliga
faktorn blir logistiken mer flexibel trots en ökad kostnad till skillnad från
alternativa transportmetoder. Uppbyggnaden av produktionsområdet samt
vilken typ av produkter som tillverkas påverkar transportmetoden som
kan bedrivas. Detta leder till att truckar kan blir den gynnsamma
lösningen för företaget.

2.3 Materialhantering

Materialhantering innebär hantering och förflyttning av
material/produkter inom anläggningens område. Jonsson (2008) namnger
olika faktorer som påverkar systemet: antalet stationer, flödes frekvensen,
avståndet godset transporteras och vilket typ av gods.

Van der Meer (2000) menar att materialhantering består av generella
aktiviteter som innefattar:

- Ta emot material
- Transport av material
- Lagerhållning av material
- Intern transport mellan olika stationer i anläggningen
- Adderat värde av material
- Extern transport

Positionen av ett lagrat material spelar roll. Van der Meer (2000) påvisar
detta genom att dra liknelsen där butiker positionerar högt efterfrågade
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produkter i början eller i slutet av butiken. Detta sparar kunderna den
annars onödiga transporttiden.

Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att hur material hanteras och
förflyttas beror på vilket system och utrustning det utgår ifrån. Vanligaste
utrustning inom funktionellt organiserade tillverkningsprocesser med
varierat flöde är truckar. Bemannade truckar är mest frekventa vid
hanteringen av material .

Van der Meer (2000) beskriver motviktstruckar som arbetshästen inom
materialhantering. Motviktstruckar har möjlighet att utföra lastning,
avlastning, transporter med en hög lyftkapacitet och god
anpassningsförmåga till vad som transporteras. Trucken har till fördel
dess relativt låga kostnad och höga flexibilitet i kontrast med arbetet
trucken kan genomföra.

2.4 Loop-baserad ruttplanering

Tompkins (2010) beskriver att loop-baserad ruttplanering karaktäriseras
av dess cirkulära körschema där transportfordonet utgår ifrån en
nollstation. Från nollstationen körs ett cirkelschema som ligger i kontakt
med andra arbetsstationer för att sedan återgå till station noll, se figur 1.
Flödet kan vara enkelriktad eller dubbelriktad där varje station i kedjan
har hämtning och/eller lämning av material.

Figur 1 - teoretiskt exempel på hur ett loop-baserat körschema kan se ut.

Inom loop baserad ruttplanering finns “single loop design” vilket
Asef-Vaziri och Laporte (2004) beskriver som designen av loopen under
förutsättningen att stationerna är fasta. Målet med single loop design är
att minimera loopens längd och därmed minimera den totala
transporttiden. Författarna beskriver att detta kan åstadkommas med det
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så kallade “traveling salesman problem”. Traveling salesman problem är
ett konceptuellt problem där en person ska besöka olika städer oberoende
av ordning och tillslut återgå till utågngsstaden på kortast möjliga distans.
Enligt Segerstedt (2018) finns n! olika utfall där n är antal städer som ska
besökas. De matematiska koncepten för att räkna ut denna problematik
kan enligt Asef-Viziri och Laporte (2004) appliceras inom en single loop
design. Författarna beskriver att en loop baserad ruttplanering inom
industrin har visat sig vara kostnadseffektivt och effektivt ur en
operationell synvinkel.

2.5 Lean produktion och dess koppling till logistik

Liker (2018) hävdar att lean fick mycket uppmärksamhet under åttiotalet
när Toyotas produkter påvisade hög kvalité. Under de kommande åren
visade Toyota bättre siffror och produkter än konkurrenterna. Författaren
beskriver hur Toyota identifierat åtta slöserier inom Lean produktion.

Liker (2018) beskriver de åtta slöserierna som överproduktion, väntan,
onödiga transporter/förflyttningar, överarbetning/felaktig bearbetning,
överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet.
Slöserierna är inte enbart kopplade direkt till produktionen utan även till
alla andra processer. Teorin är att identifiera vilka delar i processen som
skapar värde för kunden. En metod är att mäta tiden på en tidsaxel.
Genom identifiering av slöserierna, fokuseras resurser på de
värdeskapande processerna. Onödiga transporter och förflyttningar av
material långa sträckor, skapar en ineffektiv logistik. Detta är inte
värdeskapande för kunden och en kostnad för företaget.

2.6 Nyckeltalen körsträcka och utnyttjandegrad

Jonsson och Mattsson (2016) beskriver att en optimal och effektiv
ruttplanering genomförs då ett lågt antal transportkilometer förekommer
samtidigt som en hög utnyttjandegrad bibehålls. Detta minskar antalet
behövda transportfordon och är ekonomiskt gynnsamt för verksamheten.

Inom logistika områden menar Björklund (2018) att mätning handlar
främst om att skapa en uppfattning om utnyttjandegraden vilket beskrivs
som hur resurser används. Tillgängliga fordon, anläggningar, maskiner
och personal utgör den tillgängliga kapaciteten på företaget. Årliga
avskrivningar och kostnaden för anläggningen eller fordonen utgör deras
kapacitetskostnader. Jonsson och Mattsson (2016) menar att en högre
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utnyttjandegrad bidrar till att samma kostnad fördelas över ett större antal
enheter, och därmed sänker kostnaden per enhet. Waters (2003) definierar
utnyttjandegrad som: utnyttjandegrad =  använd kapacitet / max
kapacitet. Författaren menar att inom tillverkningsindustrin finns det
olika typer av utnyttjandegrader. Vid transport finns det en
utnyttjandegrad i hur mycket material ett fordon transporterar men även
en utnyttjandegrad i transportens sträcka. Författaren beskriver även hur
utnyttjandegrad kan appliceras inom en produktion med maskiner och
lagerlokaler.

I studien definieras utnyttjandegrad som koordinater med material på
trucken dividerat med alla koordinator inom hela uppmätta tidsramen.
Denna metod skiljer sig från det traditionella sättet att mäta
utnyttjandegrad på då transportfordonet kan stå still men är en indikator
på hur truckbeteendet ser ut.

2.7 PDCA

PDCA (Plan, do, check, act) är ett arbetsverktyg som enligt Rother
(2013) introducerades på 50-talet. PDCA beskrivs som en praktisk
modell för att uppnå ett måltillstånd. Modellen är indelad i fyra olika
faser:

1. Plan. Definiera vad som ska göras och hypoteser om vad som kan
hända.

2. Do. Testa hypotesen. Detta brukar vanligtvis göras i små skalor. I
detta skede av PDCA är observationer viktigt för nästkommande
steg.

3. Check. Här jämförs det faktiska resultatet från föregående steg
med det förväntade resultatet.

4. Act. Standardisera och implementera det som under arbetet
fungerat.

Rother (2013) menar att Toyota anammade PDCA som arbetssätt men
vidareutvecklade det genom att lägga till “gå och se” i alla steg av cykeln.
Vidare beskrivs att oavsett hur säkert något är så är det alltid bäst att se
det aktuella tillståndet med egna ögon.
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2.8 Spagettidiagram

Bicheno och Holweg (2016) beskriver spagettidiagram som ett
väletablerat verktyg för effektivare planering och layout design.
Spagettidiagram visualiserar transportsträckor och rörelser på en karta av
anläggningen med viktiga stationer markerade som lagerplatser och
produktionstationer. På kartan markeras de olika rörelserna så som
med/utan material i olika färger. Genom beräkningar och ett
spagettidiagram blir långa transporter och dålig layoutdesign visuellt
uppenbara. Spagettidiagram är ett verktyg för att etablera ett nuläge och
ta fram de optimala rutterna på en anläggning.
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3. METOD
I metodavsnittet behandlas vilken forskningsdesign som används i

studien. Andra relevanta begrepp och termer som kopplas till hur arbetet
utförs beskrivs.

3.1  FORSKNINGSDESIGN OCH ANSATS

Det finns enligt Säfsten och Gustavsson (2019) många olika
forskningsmetoder och forskningsupplägg. För att underlätta valet av
forskningsdesign behövs kännedom och kunskap om de olika metoderna.
De vanligaste forskningsmetoderna är survey, aktionsforskning,
experiment och fallstudie. Survey är en forskningsmetod där flertalet
undersökningsobjekt utreds. Forskningsmetoden definieras som en
storskalig undersökning vars tillhörande syfte är beskrivande eller
förklarande. Aktionsforskning är en forskningsmetod där strävan är
praktiska handlingar för att identifiera och lösa problem. Svenska
akademiens ordbok (2015) definierar experiment som “försök i
undersökande syfte”. Blomkvist och Hallin (2015) menar att denna
forskningsmetod förekommer ofta där syftet är att pröva en hypotes .
Svenska akademiens ordbok  (2009) definierar en fallstudie som
“vetenskaplig studie av enskilt fall”. Blomkvist och Hallin (2015) skriver
att i en fallstudie ska tillräckligt mycket information insamlas som
underlag för att kunna förklara, beskriva eller utforska vad uppsatsen ska
handla om .

Blomkvist och Hallin (2015) menar att i ett vetenskapligt arbete kan
teorin avhandlas på tre olika förhållningssätt, deduktiv-, induktiv- och
abduktiv ansats. Teorin kan användas likt en stöttepelare som den
empiriska studien utgår ifrån. Att formulera hypoteser utifrån teorin för
att sedan testa dem empiriskt kallas för en deduktiv ansats. En induktiv
ansats karakteriseras av en empirisk studie utifrån det identifierade
problemet. Teorin i en induktiv ansats används främst för att utveckla
bättre förståelse för resultaten. Det är det empiriska materialet som sätter
prägel på teorin. Abduktion är en forskningsansats där både deduktiva
och induktiva ansatser används.

För att besvara frågeställningarna kommer valet av forskningsdesign till
studien bli fallstudie. Detta beror på att studiens huvudsakliga syfte och
mål är att få en djupare förståelse inom området interntransport samt
föreslå ett arbetssätt som stödjer effektivisering av interna transporter.
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Den interna transporten kommer studeras i en verklig miljö där det
empiriska materialet används för att besvara forskningsfrågorna vilket
också bidrog till valet av forskningsdesign.

Då studiens problematisering både behandlas med teoretiskt och
empiriskt underlag kommer en abduktiv ansats tillämpas. I studien valdes
en abduktiv ansats då den låter förståelsen successivt växa fram.

3.2  DATAINSAMLINGSMETOD OCH URVAL

Blomkvist och Hallin (2015) menar att vetenskapliga studier oftast
bygger på iakttagelser av omvärlden. Dessa iakttagelser har endast värde
ur ett vetenskapligt perspektiv om de konverteras på rätt sätt. Datan som
insamlas kan antingen vara primär- eller sekundär. Data som alstras från
exempelvis observationer, intervjuer och mätning är primärdata, det vill
säga data som iakttas. Data som erhålls från någon annan, ofta via
litteratur är sekundärdata. Säfsten och Gustavsson (2019) hävdar att det
finns olika datainsamlingstekniker som kan tillämpas i en vetenskaplig
studie oberoende av forskningsdesign . I studien kommer primärdata
samlas in via ostrukturerade intervjuer, observationer och mätningar.

Blomkvist och Hallin (2015) beskriver intervjuer som en av de vanligaste
datainsamlingsmetoderna vilket underkategoriseras i strukturerade- och
ostrukturerade intervjuer. Syftet med en strukturerad intervju är att
resultatet baseras på mätbara siffror medan en ostrukturerad intervju
baseras på ord och resonemang . I studien har flera ostrukturerade
intervjuer och diskussioner utförts med relevanta nyckelpersoner på
fallföretaget.

Säfsten och Gustavsson (2019) menar att när insamling av data sker i
samband med observation krävs det att observatören är väl förberedd.
Observationer i vetenskapliga sammanhang delas in i direkta- respektive
indirekta. I direkta observationer används sinnena på observatören till
skillnad från indirekta observationer där instrument används. Mätning
kategoriseras som en indirekt observation där undersökta kvaliteter och
egenskaper ofta tillsätts ett mätetal. I studien har observationer och
mätningar skiljts åt, då t.ex. ATA Timbers körschema har observerats och
sedan har mätningarna fastställts i nyckeltal för att bidra med
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rekommendationer till fallföretaget. I kapitel fem beskrivs alla mätningar
som utförts under studiens gång.

Utöver datan från de ovanstående datainsamlingsmetoderna har
sekundärdata samlats in via en litteratursökning och litteraturstudie.
Datan samlades in utifrån relevanta begrepp kopplade till området.
Litteratursökningen utfördes systematiskt och omfattade främst
begreppen, logistik, interntransport, lean-produktion och ruttplanering.
Litteraturstudien genomfördes genom insamling och undersökning av
tidigare  vetenskapliga artiklar som berör ämnena interntransport och
ruttplanering.

Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) fördelas urval i två kategorier,
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär
att element slumpmässigt väljs inom en population. Alla element har lika
stora möjligheter att bli valda. Icke-sannolikhetsurval innebär en relativ
spegling på populationen. I studien mäts hela populationen, men ett urval
av datan utgör basen av resultatet. Urvalet av datan bearbetades och
analyserades på en population som kunde spegla hela organisationen
vilket innebär att denna aspekten av studien ingår i ett
icke-sannolikhetsurval.

3.3  FORSKNINGSKVALITET

Vetenskap definieras enligt Blomkvist och Hallin (2015) som ett
systematiskt, oberoende och kritiskt sökande utifrån problematiseringen.
Dessa kriterier på vetenskaplighet hänger samman med arbetets kvalitet.
Validitet och reliabilitet är två begrepp starkt kopplade till ett
vetenskapligt arbete för att bedöma kvaliteten.

3.3.1 Validitet

Blomkvist och Hallin (2015) beskriver validitet där det som studeras ska
vara relevant till studien. Validitet uppnås genom att ha relevant litteratur
till som berör frågeställningarna, problematiseringen och syftet. Validitet
kan även uppnås genom att använda rätt datainsamlingsmetoder vilka
överensstämmer med syftet, problematiseringen och frågeställningarna .

Validiteten säkerställs i studien genom att identifiera teori kopplat till
bland annat, interntransport, logistik och ruttplanering vilket är relevant
till både frågeställningarna, syftet och problematiseringen. Genom en
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litteraturstudie där tidigare forskning inom området undersöks, säkerställs
kopplingen till att en relevant teori används.

3.3.2 Reliabilitet

Blomkvist och Hallin (2015) anser att reliabilitet innebär att det som
studeras utförs på rätt sätt och det som mäts är tillförlitligt. Validitet och
reliabilitet är inte kommutativa begrepp då en hög reliabilitet inte
garanterar en hög validitet. En hög validitet försäkrar dock en hög
reliabilitet. I studien försäkras en hög reliabilitet genom en stor
transparens i den insamlade datan och beräkningarna som utförts. I
kapitel 5 beskrivs hur beräkningarna är utformade och på vilken data
vilket stärker reliabiliteten.

I studien användes ett GPS-system där primärdata alstrades utifrån
truckarnas koordinater. Koordinaterna är tillförlitliga så länge den
tekniska aspekten inte förfaller. Under mätningen kan även mänskliga
faktorer förekomma som en felkälla vilket kan sänka reliabilitet i studien.

3.4 FORSKNINGSETIK

Blomkvist och Hallin (2015) menar att under studiens gång ska
författarna ta ett etiskt ansvar genom att följa en god praxis och förhålla
sig opartisk under skrivandets gång. Studien ska inte bidra till att någon
tar skada. Datan ska vara korrekt refererad och hänvisad till de källor som
använts.

I denna studien förhåller sig författarna opartiska genom att t.ex. uppvisa
både negativa och positiva resultat. Personalen som ligger till grund för
mätningarna är anonyma och kan ej ta skada av resultatet.

Vetenskapliga rådet (2018) beskriver att det finns en europeisk kodex för
forskningsintegritet. Traditionellt definieras oredlighet inom
forskningsintegritet av fabricering, förfalskning och plagiering.
Fabricering beskrivs som ett påhittad resultat vilket återges som äkta. Vid
förfalskning manipuleras uppgifter. Plagiering innebär att källor anges
inkorrekt. Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) menar att
källdatan som presenteras ska hanteras med omsorg och vara tillgänglig
för andra forskare, så resultatet kan granskas i efterhand.
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4. NULÄGESBESKRIVNING
I följande avsnitt beskrivs fallföretaget, nuläget av truckorganisationen

och det förbättringsförslag som studien fokuserar på.

4.1 FÖRETAGSBESKRIVNING

ATA Timber AB är ett familjeföretag som bedriver verksamheter inom
skogsbranschen. I nuläget har ATA Timber sex olika sågverk i Moheda,
Rörvik, Sandsjöfors, Widtsköfle, Åboda, Eneryda och ett massabruk i
Vaggeryd. Företaget grundades år 1945 och har idag ca 250 anställda med
en ungefärlig omsättning på 2000 Mkr. Studien kommer genomföras på
sågverket i Moheda.

Sågverket i Moheda är det största inom koncernen och här befinner sig
även huvudkontoret. Moheda bedriver en årlig produktion av ca 60
000m3 klentimmer per 8 timmars skift. Torkning av varan sker i någon av
de åtta kammartorkarna eller i de två vandringstorkarna. Bearbetning sker
i någon av de fyra hyvlerierna som befinner sig på området.

Sågverket bedriver ett obemannat och övervakat kantverk med en årlig
produktion av 95 000m3 per 8 timmars skift. Här sågas timmer efter
kvalite och dimension för att föras vidare till torkning eller slutprodukt.
På området finns sex magasin markerade på figur 2. Magasinen bidrar
med avlastning för produktion och lagerhantering för bearbetade
produkter. Truckarna utgår ifrån varsin produktionstation, norrhyvlen,
nya norrhyvlen, normalsågen, söderhyvlen, läkthyvlen, klensåg och
justerverket.

20 (42)



Figur 2 - Karta över ATA Timbers anläggning i Moheda
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4.2 TRUCKORGANISATIONEN

I följande avsnitt beskrivs nuläget för ATA Timbers truckorganisation.
Avsnittet omfattar de truckar som används och hur de används.

4.2.1 Arbetssätt för interntransport

Det finns tio truckar på sågverket i Moheda som körs mellan respektive
produktionsstation. Truckarna benämns med olika nummer enligt,
Truck 53, 59, 60, 61, 62, 71, 76, 90, 91 och 99. Sågverket i Moheda delas
in i två områden utifrån logistikplaneringen av interntransporten, södra
och norra området. Truckarna utgår i nuläget från varsin
produktionsstation med ansvarsområde att hämta och lämna material.
Truckarna flyttar även materialet mellan olika magasin och färdig
produkt transporteras till lastplanet. En av dessa rutter går mellan
justerverket och lastplanet, här hämtas färdigt material på justerverket
och transporteras till lastplanet för avlastning. Denna rutt sträcker sig
genom hela anläggningen där truckarna i nuläget kör ineffektivt som en
konsekvens av den långa körsträckan se bilaga 4. När variation i
produktionen förekommer har truckarna möjlighet att vara flexibla och
avlasta de utsatta områdena. Truck 59 och 62 har ett utgångsläge att förse
utgående lastbilar med färdiga produkter.

Moheda sågverk använder motviktstruckar av model Svetruck 1260, Se
figur 3. Trucken har en lyftkapacitet på 12 ton.

Figur 3 - Svetruck 1260
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4.2.2 Körschema

ATA Timber AB i Moheda har fastställt ett körschema för respektive
truck. Varje truck har en produktionsstation som de utgår ifrån, se tabell
1. Enligt nyckelpersoner på ATA Timber AB avviker många truckar från
sin planerade ruttbeskrivning. Detta kan enligt ATA Timber bero på flera
anledningar:

- Felaktigheter i produktionstationer vilket medför variation i
truckbeteendet vars område drabbats.

- Variationer i material, mer efterfrågan av avlastning vid en
produktionsstation.

- Den mänskliga faktorn där chaufförer frångår sina planerade
rutter.

- Sjukskrivningar av chaufförer.
- Felaktighet på truck.

Att avvikelser sker bekräftas även vid mätning av truckbeteendet, se
detaljerade beskrivningar i kapitel 5.1.

Tabell 1 - Nuvarande planerade körschemat för respektive truck

Utifrån det planerade körschemat kan en maximal utnyttjandegrad uppnås
till 75% under förutsättningen att respektive truck följer körschemat
exakt, se tabell 1. Utnyttjandegraden kunde räknas ut genom en
framställning av ett spagettidiagram för respektive truck där det visuellt
tydliggjordes när en truck hämtar och/eller lämnar material. T.ex. har
truck 90 en utnyttjandegrad på 100% då trucken både hämtar och lämnar
material från de produktionsstationer den besöker.
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4.3 ANALYS AV NULÄGE OCH PRESENTATION AV
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Anläggningen i Moheda är logistiskt komplext och som successivt
utvecklats genom åren där logistikplaneringen för den interna transporten
är komplicerad. Att utforma ett loop-baserat körschema hade enligt
Asef-Viziri och Laporte (2004) varit gynnsamt för utnyttjandegraden.
Detta är dock tidskrävande med tanke på anläggningens komplexitet.
Anläggningslayouten hindrar utnyttjandegraden att öka då t.ex. rutten
mellan justerverket och avlastningsplanet måste ske. Utifrån information
från nyckelpersoner på ATA Timber kan stora avvikelser från körschemat
för respektive truck bekräftas. Avvikelserna kan påvisa att chaufförerna
hjälper att avlasta varandra men det bidrar även till en högre trafik på
anläggningen. För att minska trafiken på anläggningen krävs därför att
det planerade körschemat är rätt utformat och implementeras i högre
grad. I kapitel 4.2.2 beskrivs orsaker till avvikelserna från det ordinarie
körschemat, vilka kan leda till ineffektiva transporter men studien är
avgränsad till körtider och transportsystem i första hand.

Som del av förbättringsarbetet på ATA Timber i Moheda hyrdes under
studiens gång en större motviktstruck in av modell 1560. Den inhyrda
trucken namngavs truck 100 och användes för att repetitivt köra rutten
mellan justerverket och avlastningsplanet för att avlasta de andra
truckarna. Truck 100 har en lyftkapacitet på 15 ton vilket är 3 ton mer än
de övriga truckarna och ansågs därför mer lämpad för rutten. Hur den
ordinarie trucktrafiken påverkas av implementeringen av truck 100 testas
och analyseras i kapitel 5.
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5. TEST OCH ANALYS AV
FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

Följande avsnitt beskriver de mätningar som utförts och analys av dessa.

5.1 GENOMFÖRANDE

För att etablera ett exakt nuläge med utnyttjandegraden och körsträcka i
beaktande utrustades truckarna med ett GPS-system som samlade data
enligt koordinat, tidpunk och last. Vi påbörjade mätningarna 21-04-07
och avslutade dem 21-04-21. Data samlades in på följande ordinarie
truckar: 53, 59, 60, 62, 71, 76, 91 och 99. Data mättes även på den
icke-ordinarie, truck 100. Truck 61 och 90 har ingen insamlad mätdata på
grund av tekniska problem. I kapitel 5.3 utesluts truck 59 och 71 då dess
rutter enbart lastar material till lastbilar. Dessa rutter kan ej påverkas och
uteslöts därför i beräkningarna.

Utifrån mätningen registrerades 495081st koordinater. Koordinaterna
insamlades under tio arbetsdagar där chaufförerna fick var sin uppmärkt
mobil som mätte GPS-koordinaterna. I mobilen fanns ett program som
programmerades av Stefhan Stjärnås på ATA Timber som möjliggjorde
att chaufförerna under dessa tio arbetsdagar kunde klicka i när de har last
på trucken och ej, se bilaga 2 och 3. Datan kopplades till respektive
trucks koordinater där varje koordinat antingen var grön eller röd
beroende på om trucken har vid koordinaten i fråga last eller inte. Är en
koordinat röd har en chaufför registrerat att det finns last på trucken och
är den grön har chauffören registrerat att det ej finns last på trucken.

GPS-koordinaterna exporterades till ett visuellt kartprogram, Maps.co
vilket är ett verktyg som plottar koordinaterna över en karta på
anläggningen i Moheda. Det gick inte att få en visuell bild över
truckarnas rutter vid plottning av alla koordinater då de låg för tätt.
Koordinaterna bearbetades därför i Excel. Tre fjärdedelar av datan
sorterades bort på dagar med över 4000 koordinater, då detta resulterade i
att få en tydligare visuell bild över den interna transporten och området
utan att rutter förlorades. Den bearbetade datan uppdelades per truck och
dag i Maps.co, se bilaga 1.
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Totalt antal uppmätta koordinater skiljer sig för respektive truck där den
största skillnaden i antal koordinater är 98325 st. Tabell 2 visar att antal
mätdagar skiljer sig från truck till truck.

Tabell 2 - Antal koordinater för respektive truck samt antal mätdagar

5.2 UTNYTTJANDEGRAD

Den totala insamlade datan var 495081st koordinater varav 226831st
registrerades som “LAST” och 268250st som “OLAST”. Den totala
utnyttjandegraden beräknades genom koordinaterna med “LAST”
dividerat med totalt antal koordinater, vilket resulterade i en total
utnyttjandegrad på 45,82%. Figur 4 visar utnyttjandegraden för de nio
uppmätta truckarna där koordinater med “LAST” på har dividerats med
de totala antalet koordinater för varje enskild truck.

Figur 4 - utnyttjandegrad för respektive truck

5.3 INVERKAN PÅ TRANSPORT MED TRUCK 100

Tabell 3 visar att truck 100 har två mätdagar. De två mätdagarna skedde
2021-04-12 och 2021-04-13. Under dessa dagar finns mätdata av
respektive truck men det är endast truck 60, 71, 76 och 99 som har
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mätdata efter 2021-04-13. Detta medför att det är de fyra truckarna som
kan användas för att se hur körsträckan påverkas av huruvida truck 100 är
aktiv eller ej. Vid uppmätt körsträcka avgränsas koordinaterna mellan
tidsintervallet 10:00-16:00 för truck 60, 71, 76 och 99.

Tabell 3 - Körsträcka

Tabell 3 visar att när truck 100 var aktiv 2021-04-13 körde truck 60, 71,
76 och 99 totalt 97291 meter vilket motsvarar ungefär 97 km. Den totala
medelkörsträckan när truck 100 var inaktiv är 134227 meter vilket
motsvarar ungefär 134 km. De fyra truckarna körde ungefär 37 km mer
när truck 100 var inaktiv vilket motsvarar en ökning på cirka 38%. När
truck 100 var aktiv avlastade den truck 60, 71, 76 och 99 med en
medelprocent på cirka 27,52%.

Tabell 4 - Avlastning på truckorganisation

För att beräkna den totala avlastningen på truckorganistionen exklusive
truck 59 och 71, görs antagandet att 27,52% även kan appliceras på de
icke-mätta truckarna 53, 61, 90, 91. Detta antagande görs utifrån de
ostrukturerade intervjuerna med nyckelpersoner på ATA Timber där de är
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övertygade att avlastningen på 27,52% kan vara högre i praktiken. Detta
beror på att de truckar som påverkas mest av implementationen av truck
100 inte är inkluderade i mätningen. Antagandet är dock till viss mån
riskfyllt då det inte finns data på de fyra andra truckarna. Resultatet
påvisar att truck 100 avlastar den totala truckorganistationen med
220,16%, vilket motsvarar körsträckan av ungefär 2,2 ordinarie truckar
på anläggningen, se tabell 4.

Christer Sellen, platschef på ATA Timber AB framställde ett preliminärt
körschema för truckarna under testperioden av truck 100. Direktiven var
att köra mer koncentrerat och endast korsa den södra eller norra delen av
anläggningen vid så få tillfällen som möjligt. Det preliminära körschemat
utformades som ett utgångsläge för en eventuell framtida investering i
truck 100 och huruvida ett sådant framtida körschema kunde se ut.
Truckarna 60, 71, 76 och 99 hade en medel-utnyttjandegrad på 45,8% vid
implementering av det preliminära körschemat. När truckarna återgick till
det ordinarie körschemat ökade utnyttjandegraden med 7,5
procentenheter till 53,3%. Denna utnyttjandegrad beräknades genom att
dividera antalet koordinater med “LAST” på med totala antalet
koordinater för truck 60, 71, 76 och 99 den 21-04-12 och 21-04-13. Detta
var tiden då truck 100 var aktiv. Beräkningen av medel-utnyttjandegraden
för samma truckar utformades på de mätdagar som fanns efter att truck
100 hade inaktiverats vilket var 21-04-15, 21-04-20 och 21-04-21.

5.4 ANALYS AV MÄTDATA

5.4.1 Koordinater

Utnyttjandegraden är en förlängning av de uppmätta koordinaterna. I
tabell 2 uppmärksammas den stora skillnaden i antal koordinater men
även antal mätdagar. Tabell 2 visar även att antal mätdagar och antal
koordinater ej korrelerar. Exempelvis har truck 62, 6275 st koordinater
fördelat på åtta arbetsdagar medan truck 91 har 70800 st koordinater
fördelat på tre arbetsdagar. Målet med mätningen var att respektive truck
skulle registrera koordinater under tio arbetsdagar då det ansågs vara
tillräckligt antal mätdagar för en tillförlitlig bearbetning av data.

Vissa tekniska problem uppstod vid mätningen. Mobilerna kunde under
majoriteten av dagar inte registrera koordinater vilket är den främsta
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faktorn till alla bortfallen av mätdagar, se tabell 2. En förutsättning för att
mobilen ska registrera koordinater är att mobilen inte får vara låst. Vissa
mobiltelefoner som truckchaufförerna tilldelades hade tekniska problem
där koordinaterna registrerade punkter där truckarna i fråga inte hade
kört, se figur 5.

Figur 5 - Påvisar den tekniska felaktigheten där truck 59 ska ha kört i
Mohedas samhälle med trucken vilken chauffören inte gjort. De blåa

ellipserna visar koordinater som ligger utanför truckområdet.

5.4.2 Utnyttjandegrad

En förutsättning för att utnyttjandegraden skulle bli exakt var att
respektive chaufför registrerade i den utdelade mobilen varje gång de
hade last på trucken och ej. Den första officiella mätdagen började
2021-04-08 och chaufförerna fick en provdag, 2021-04-07. I och med
den stora skillnaden i utnyttjandegrad beroende på vilken truck som
iakttogs skulle en längre testperiod utförts.
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5.4.3 Inverkan på transport med truck 100

Mätning av körsträckan är tillförlitlig då den baseras utifrån registrerade
GPS-koordinater där den mänskliga faktorn är försumbar till skillnad från
utnyttjandegraden. Dock finns endast data från truck 100 på två dagar
vilket kan ligga som grund till en eventuell felkälla. Figur 5 visar även
hur GPS-koordinater har registrerats på platser trucken i fråga aldrig varit
på. Detta kan påverka körsträckans reliabilitet negativt.
GPS-koordinaterna för truck 100 är registrerade från ungefär 08:00 och
slutar 16:20 båda dagarna. De fyra truckarna hade däremot inte detta
breda tidsspann och beräkningen av körsträckan fick avgränsas av
GPS-koordinater mellan 10:00 och 16:00. De fyra truckarna 60, 71, 76
och 99 som iakttogs kontrollerades visuellt i maps.co där författarna inte
kunde se avvikelser i GPS-koordinaterna.

Effektiviteten i form av utnyttjandegrad höjdes med 7,5 procentenheter
när truck 100 inte körde. Detta kan bero på det preliminära körschemat
som testades, där tiden för att lära sig köra på respektive rutt var för kort.
Visuellt kunde en mer koncentrerad körning konstateras men författarna
noterade att rutter där chaufförerna borde ha haft last på trucken förblev
registrerade som “olast” alltså gröna GPS-koordinater. Detta kan bero på
att kortare rutter leder till fler antal registreringar där chaufförerna ska
notera huruvida de har last på trucken eller ej. Den uppmätta datan kan
påverkas negativt av fler antal registreringar på kortare tid.
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6. RESULTAT

Studien visade att effektivitet kan mätas med nyckeltalen körsträcka och
utnyttjandegrad på det logistiskt komplexa området i Moheda. Följande
resultat besvarar frågeställning 1. De två nyckeltalen utnyttjandegrad och
körsträcka är beroende av varandra. Att enbart sänka körsträckan är ej
relevant. Förutsättningen för en ökad effektivitet inom interna transporter
är att sänka körsträckan samtidigt som utnyttjandegraden bibehålls eller
ökar. Utifrån beräkningarna av körsträcka och utnyttjandegrad när truck
100 var aktiv eller ej ligger till grund för studiens resultat. När truck 100
körde påverkades den ordinarie truckorganisationen med en avlastning på
27,52% i körsträcka och en minskad utnyttjandegrad på 7,5
procentenheter. Detta innebär att effektiviteten inte uppnår
förutsättningen att utnyttjandegraden bibehålls eller ökar. Att
utnyttjandegraden sjönk kan bero på flera faktorer som tidigare
diskuterats i kapitel 5.4.

Att nyckeltalet körsträcka minskade stödjer ATA Timbers mål med
implementeringen av truck 100, att koncentrera den nuvarande trafiken
på anläggningen. Baseras resultatet enbart utifrån nyckeltalet körsträcka
och i förlängningen, en mer koncentrerad trafik, var resultatet gynnsamt.
De åtta truckar som påverkades av truck 100 körde totalt 220,16%
mindre. Att trafiken blev mer koncentrerad kunde även konstateras i det
visuella kartprogrammet.

Arbetssättet har under studiens gång varit PDCA-inspirerat med
inriktning mot interna transporter och följande resultat besvarar
frågeställning 2. De fyra stegen i PDCA-modellen korrelerar med
studiens genomförande på följande vis:
Plan - information insamlades och ett nuläge fastställdes (kapitel 4).
Do - Truck 100 testades (kapitel 5).
Check - Resultatet av truck 100 utvärderades (kapitel 5 och 7).
Act - Truck 100 har inte köpts in och implementerats vilket gör att detta
steget i PDCA-modellen inte testats. (kapitel 6.2)

Utifrån detta arbetssätt kom författarna fram till en mer anpassad modell
mot interntransport på anläggningen i Moheda enligt, figur 6.
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Figur 6 - Modell för ett strukturerat arbetssätt inom interna transporter.

De sex steg som figur 6 visar beskrivs nedan:

1. Utför en kartläggning av nuläget - Kan utföras med
GPS-koordinater, spagettidiagram och tabeller över södra och
norra delen av Mohedas anläggning.

2. Analys av nuläge - Analysera datan för nyckeltalen körsträcka
och utnyttjandegraden. Jämför med studiens totala uppmätta
utnyttjandegrad.

3. Förbättrat körschema - Efter analysen av nuläget kan förbättrade
körscheman appliceras på anläggningen. Den nuvarande
maximala utnyttjandegraden är 75% och kan höjas med hjälp av
t.ex. ett loop-baserat körschema. Att hela truckorganisationen kör
cirkulärt på den södra eller norra delen av anläggningen kommer
bidra till en högre utnyttjandegrad och bibehålla den minskade
trafiken. I körschemat kan potentiella mellanlager införas till
nyckeltalens fördel.

4. Genomför det loop-baserade körschemat på anläggningen -
Kommunicera tydligt med chaufförerna för att minska eventuella
missuppfattningar och få feedback.

5. Analysera resultatet av genomförandet - Kan utföras genom att
beräkna utnyttjandegraden och körsträcka. kan utnyttjandegraden
bibehållas eller öka samtidigt som körsträckan minskade?
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Utvärdera för- och nackdelar - nådde nyckeltalen de önskade
målen med det loop-baserade körschemat?

6. Implementera - Vid önskat resultat, implementera arbetssättet i
verksamheten.
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7. DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER
Följande avsnitt behandlar reflektioner om studiens genomförande,

förbättringsförslag, validitet, reliabilitet och rekommendationer.

Studiens huvudsakliga mål var att mäta och effektivisera den interna
transporten på ATA Timbers anläggning i Moheda. Förbättringen
beskrevs initialt som ett nyckeltal i form av utnyttjandegrad men skiftade
successivt fokus till en minskad trafik på området med nyckeltalet,
körsträcka. Varför denna skiftningen inträffade berodde på ett antagande
från ATA Timber. Antagandet var att vid en minskad körsträcka kommer
truckbeteendet således bli mer koncentrerat och flexibiliteten i truckarna
kan utnyttjas till dess fulla potential. Resultatet utifrån de mätningar som
utförts kan bekräfta att körsträckan minskades.

7.1 RESULTATDISKUSSION

Studiens resultat omfattar en jämförelse av nyckeltal körsträcka och
utnyttjandegrad utifrån implementeringen av truck 100. Det resultat som
rekommendation 1 utgör är högst relevant för ATA Timber i Moheda då
företaget har som mål att minska den nu höga trafikeringen på
anläggningen. Resultatet visar att den faktiska körsträckan minskar vid en
implementering av truck 100 men det gör även utnyttjandegraden. I
resultatet beskrivs även ett arbetssätt för vidare förbättringar inom ATA
Timbers interntransport. Skulle ett loop-baserat körschema
implementeras kommer utifrån det teoretiska underlaget
utnyttjandegraden att öka. Detta innebär att om ATA Timbers körschema
anpassas utifrån förutsättningen att truck 100 implementeras och rutterna
för respektive truck är loop-baserade kan investeringen resultera i en
markant kortare körsträcka samtidigt som utnyttjandegraden bibehålls
eller ökar.

7.2 METODDISKUSSION

De datainsamlingsmetoder som beskrevs i kapitel 3.2 anser vi säkerställer
en hög validitet då problematiken i studien inte låg i valet av
datainsamlingsmetoder utan i form av mänskliga faktorer och tekniska
svårigheter. De ostrukturerade intervjuerna utfördes med Göran Swärdh
Teknisk chef och VD Widtsköfle, Anders Aronsson Platschef, Christer
Sellen Platschef och Jonas hafmar Quality engineer vilket stärker att
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informationen som studiens empiriska underlag utgör har en hög
validitet.

Skulle studien utföras på nytt finns det aspekter som hade kunnat
behandlats annorlunda. De huvudsakliga faktorer som hade prövats på
nytt är:

- Tekniken: Att få tillförlitliga GPS-koordinater är grundläggande
för att kartlägga nuläget. I en framtida studie hade en mer
anpassad teknik för registreringen av GPS-koordinater använts.

- Utnyttjandegrad: Att mäta utnyttjandegraden baserat på huruvida
konsekvent chaufförerna klickar i en app eller ej kan ge utrymme
för felaktig mätning i än mer grad vid koncentrerad körning. Ett
alternativ är en våg som fästs på truckarnas gafflar och indikerar
när trucken i fråga har last på eller ej vilket är en integrerad teknik
på nyare truckar.

7.3 REKOMMENDATIONER

Utifrån resultatet påverkades truckorganisationen positivt och negativt
beroende på vilket nyckeltal som undersöktes. Förutsättningen är att
utnyttjandegraden bibehålls eller ökar vid ett mer koncentrerat
truckbeteende. Utifrån denna förutsättning rekommenderar författarna ej
en investering i truck 100 då utnyttjandegraden sjönk. Felkällorna för
nyckeltalet utnyttjandegrad är så pass omfattande att vidare mätningar
krävs. Skulle ATA Timber implementera truck 100 och samtidigt
förbättra körschemat för de ordinarie truckarna är författarna övertygade
om att utnyttjandegraden skulle påverkas positivt. Med det sagt,
rekommenderar författarna inköpet av truck 100 under förutsättningen att
det nuvarande körschemat förbättras i bemärkelsen att effektiviteten höjs.
Författarna rekommenderar ett loop-baserat körschema då Asef-Viziri
och Laporte (2004) menar att det skulle höja utnyttjandegraden utan att
körsträckan påverkas negativt.

Enligt Rother (2013) har ett strukturerat arbetssätt en direkt koppling till
ett projekts resultat. För vidare förbättringar inom den interna transporten
på ATA Timbers anläggning i Moheda rekommenderar författarna att
följa den modell som utformades enligt figur 6. Rekommendationen
baseras på teoretiska underlag och det praktiskt testade arbetssättet under
studiens gång.
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8. SLUTSATSER
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens
resultat och syfte.

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur företag med
logistiskt komplexa områden kan effektivisera den interna transporten.
För att uppnå en hög effektivitet på ett logistiskt komplext område
behöver nyckeltal identifieras eftersom de ligger till grund för hur den
interna transportens effektivitet kan mätas. Valet av nyckeltal kan variera
beroende på hur anläggningen ser ut och vilken typ av transportmedel
som används. I rapporten visade sig körsträcka och utnyttjandegrad vara
relevanta nyckeltal men det finns andra faktorer kopplade till effektivitet i
form av t.ex. tid, lönsamhet och flexibilitet. Effektivitet är ett komplext
uttryck som sällan går att identifiera enbart utifrån en faktor. Att enbart
fokusera på ett nyckeltal kan vara missvisande då andra parametrar kan
bli lidande. På ett logistiskt komplext område måste avgränsningar
tydliggöras, då det ofta sker många aktiviteter med ett flertal
transportfordon i omlopp. I kapitel 6.1 konstruerades en modell som
stödjer ett strukturerat arbetssätt i syfte att effektivisera interna
transporter. I beskrivningen av figur 6 är modellen anpassad utifrån
anläggningen i Moheda men de sex faserna med vissa modifieringar kan
även appliceras på andra företag. Det teoretiska underlaget och empirin
utgör grunden till vår förståelse för effektivitet inom interna transporter
på logistiskt komplexa områden.
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