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Sammanfattning
Atlas Copco Craelius är en del av Atlas Copcos division Geotechnical Drilling and
Exploration inom affärsområdet anläggnings- och gruvteknik. Atlas Copco Craelius som är
beläget i Märsta utanför Stockholm utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för
undersöksborrning, grundläggning och markförstärkning.
Detta examensarbete syftar till att identifiera möjliga förbättringsområden i
materialhanteringen och effektivisering av materialflöden. Fokus för examensarbetet har
riktats mot vilken strategi och principer som används för lagerhållningen och utformning av
lagerlayouten. Examensarbetet är också en del av Atlas Copco Craelius kontinuerliga
verksamhet om att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och arbetsmetoder.
I examensarbetet har en organisationsjämförelse gjorts mot både Scania och Öhlins för att
nyansera infallsvinklarna och bidra med ett annat perspektiv på verksamheten.
Slutligen har denna rapport författats innehållande förbättrings- och utvecklingsområden
med förslag på hur materialhanteringen kan förbättras samt materialflöden effektiviseras,
med reducerade ledtider och transporter samt förbättrad arbetsmiljö som positiva effekter.
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EXAMENSARBETE MASKINTEKNIK: MATERIALHANTEIRNG – FÖRBÄTTRING OCH EFFEKTIVISERING AV
MATERIALHANTERING OCH MATERIALFLÖDE

1 Inledning
1.1 Disposition
Rapporten består av sex huvuddelar; med en inledning som beskriver examensarbetet,
nulägesanalys som beskriver Atlas Copco Craelius idag, organisationsjämförelse med
Scania respektive Öhlins, teoretisk litteraturstudie, analys av situationen med utgångspunkt
i föregående kapitel samt avslutande rekommendationer/slutsatser och diskussion. Sist i
rapporten återfinns referenser och bilagor.

1.2 Bakgrund
Atlas Copco Craelius (ACC) är en del av Atlas Copcos division Geotechnical Drilling and
Exploration inom affärsområdet anläggnings- och gruvteknik. ACC som är beläget i Märsta
utanför Stockholm utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för undersöksborrning,
grundläggning och markförstärkning. I anläggningen i Märsta arbetar i dagsläget ungefär
100 medarbetare med allt från montering, lager, och produktionsplanering till
teknikutveckling, service, inköp och HR. (Atlas Copco, u. å.)

1.3 Problembeskrivning
Produktionen vid ACC i Märsta har funnit ett behov av att förbättra materialhanteringen
och materialflödet genom att reducera intern ledtid och genom att eliminera icke
värdeskapande aktiviteter. Detta för att fortsatt kunna hålla hög kvalité på produktionen
trots en varierande efterfrågan och krav på flexibilitet i montering. ACC har genom tidigare
examensarbeten kartlagt hur arbetet med att implementera LEAN skulle kunna gå till och
hur de skulle kunna förbättra sina processer med godsmottagning och lagerläggning.
Genom att effektivisera hanteringen av material i lager och produktion samt genom att
reducera och eliminera icke värdeskapande aktiviteter kan produktionen bli mer
kostnadseffektiv. Studier av fysiska flöden av material och produkter kan ge förståelse för
verksamhetens begränsningar och möjligheter, och med utgångs punkt i detta kan
verksamheten utvecklas.

1.4 Syfte
Examensarbetet syftar till att identifiera möjliga förbättringsområden för
materialhanteringsprocesserna hos ACC. Detta syftar i sin tur till att minska lagervolymer
och på så sätt minska det bundna kapitalet för material i lager eller på väg till arbete och
produktion. Ett annat syfte är också att erhålla input från ett annat perspektiv som inte är
lika präglat av nuvarande verksamhet och arbetssätt. Däri kan tankesättet breddad och
utmana existerande processer och arbetsmetodermetoder.

1.5 Mål
Examensarbetet förväntas öka kunskapen om hur existerande produktion kan utformas för
att öka flexibilitet och användas mer kostnadseffektivt. Examensarbetets mål är också att ge
förslag på hur olika arbetsmetoder skulle kunna implementeras och vilken effekt dessa
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skulle ha på materialhanteringen övergripande. Målet är också att analysen och dessa
förslag ska utgå ifrån intervjuer om nuvarande verksamhet och information affärssystemet
som används.

1.6 Frågeställningar
Utifrån syftet och målet med examensarbetet har en övergripande frågeställning formulerats
som sedan delats in i underfrågeställningar.
Hur kan ACC utforma en tydligare lagerhållningsstrategi som bidrar till reducerade
ledtider, eliminering av onödiga aktiviteter och processer samt förbättraring av
arbetsmiljön?
Underfrågeställningar:
• Hur kan ACC reducera ledtid genom informationen som finns tillgänglig för
medarbetarna, och specifikt orderplockare?
• Hur kan ACC reducera ledtid genom minskade transportsträckor?
• Hur kan ACC förbättra arbetsmiljön för medarbetarna med reducering av tunga lyft
samt risksituationer?

1.7 Avgränsningar
Huvudfokus för examensarbetet ligger på materialflödet och den fysiska hanteringen av
artiklar från inleverans tills det att produkterna levereras internt för montering. Speciellt
studeras lagerhållningen och materialhanteringen.
Utveckling av implementeringsprojekt för dessa möjliga förbättringsåtgärder och
dokumentation för den kontinuerliga verksamhetens arbetssätt utelämnas därför i detta
examensarbete. Arbetsprocesser för montering och sluttillverkning av produkterna samt
provning, målning och packning för leverans är även det utanför avgränsningarna.
Simulering av produktionen samt alltför detaljerad kapacitetsmätning utlämnas även det, då
det skulle resultera i att examensarbetet blir alldeles för omfattande samt att verksamhetens
beläggning är långt ifrån vad som kan beskrivas som normal.

1.8 Metod
Examensarbetets arbete har delats i fem faser:
• Nulägesanalys av nuvarande verksamhet
• Litteraturfördjupning
• Organisationsjämförelse och studiebesök
• Utveckling av förbättringsmöjligheter
• Rapportskrivning
En nulägesanalys genomfördes för att kartlägga nuvarande verksamhet och bygger
uteslutande på informella intervjuer och samtal samt icke-deltagande observationer.
Intervjuerna och samtalen har utgått från en semistruktur där tonvikt lagts vid en dialog
med personen, vilket anses som en viktig faktor för att öka förståelsen om verksamhetens
2
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möjligheter och hinder för förbättringar. Intervjuerna och samtalen har endast
dokumenterats i arbetssyfte och biläggs inte rapporten. Observationerna av verksamheten
har genomförts omaskerat med låg interaktion, vilket betyder att de personer som
observerats vet om situationen och att ingen delaktighet från observatörens har skett i
aktiviteterna. Information och data om verksamheten har även hämtats från ACC:s
affärssystem MOVEX. Känslig data som kan vara av sekretessvärde för ACC har bilagts
och finns endast tillgänglig i den fullständiga versionen.
Examensarbetet ges också relevant akademisk anknytning med en litteraturstudie om
aktuell forskning inom området. Litteraturfördjupning syftar till att öka kunskapen om
fördelar och nackdelar med olika arbetssätt inom ämnet kvalitetsteknik och logistik, och har
sedan anpassas och tillämpas på relevanta delar i förbättringsmöjligheter för ACC. Teorin i
examensarbetet återkopplas och anknyts på olika sätt. I vissa avseenden är den direkt och i
andra fall ger den berörda intressenter en djupare förståelse om kvalitetsteknik och fungerar
som en teoretisk beskrivning av nuläget.
För att inspireras från framgångsrika verksamheter har två organisationsjämförelser och
studiebesök genomförts. Detta har fungerat som en ytterligare bidragande faktor till ett av
de syften som ACC ställt på examensarbetet; att utmana existerande arbetssätt med ett
utomstående perspektiv.
Nulägesanalysen, litteraturfördjupningen och organisationsjämförelsen har gett upphov till
möjliga förbättringsområden som har analyserats och utvecklats tillsammans med kunniga
medarbetare hos ACC. Tillsammans utgör alla dessa delar grunden för slutrapporten för
examensarbetet.	
  

1.9 Benämningar och begrepp
De begrepp och benämningar som används förklaras utförligare i rapportens teorikapitel.

1.10 Sekretess
De delar av rapporten som kan innehålla känslig information för ACC är förlagd till
bilagorna. Detta gör att kapitlet med slutsatser och vidare rekommendationer kan te sig
något kortfattat.
De bilagor som är belagda med sekretess är borttagna ut denna version och återfinns endast
finns endast i den fullständiga versionen.
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2 Teori
2.1 Inledning
2.1.1 Logistik
För att inleda teoriavsnittet så krävs en liten förklaring om vad logistik egentligen är.
Jonsson & Mattsson (2011) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden,
samtidigt som Storhagen (2011) också framhåller att logistik är en synsätt för att
administrera och styra materialförsörjning och produktion.
Logistiken är i många fall också ett viktigt konkurrensmedel för organisationer för att
kunna tillfredsställa kundbehov. Segerstedt (2008) framhåller att logistik även handlar om
att samordna organisationens delar med marknad, produktion och ekonomi, och att däri
göra avväganden mellan leveransservice, resursutnyttjning och kapitalbindning.
Logistik har förkommit länge och är förknippat med vissa antaganden, de flesta om en
gemensam terminologi som beskriver olika aktiviteter som utförs inom ramen för logistik.
Exempelvis material, flöde, produktion, produkter etc. (Storhagen, 2011).
Vidare i kapitlet redogörs flera termer och dess innebörd inom ramen för logistik hos en
producerande organisation.
2.1.1.1 Logistikens effektivitet och mål
Syftet med logistiken är ökad och förbättrad effektivitet i organisationen vilket har en
positiv effekt på organisationens ekonomiska resultat. Med variabler och mått kan man då
mäta effektiviteten och sätta upp mål för organisationen, vilket syftar till att verksamhetens
inriktning ska öka och stämma överens med organisationens konkurrensförmåga respektive
övergripande strategi (Jonsson & Mattsson, 2011).
2.1.1.2 Logistikens målkonflikter
Kostnader, kundservice, kapitalbindning, tid och flexibilitet är faktorer som påverkar
effektiviteten i logistiksystemet och även om målet är att det ska vara så bra som möjligt är
det inte alltid realistiskt eller praktiskt genomförbart. Ofta står dessa faktorer i
motsatsförhållanden och är motstridiga mot varandra, vilket leder till att prioritering måste
göras (Jonsson & Mattsson, 2011).
Man strävar efter att söka den bästa övergripande effekten hos logistiksystemet, och inte
suboptimera olika delar med avseende på dess möjligheter. Exempelvis så ökar
kundservicen med hjälp av stora färdigvarulager, men detta medför också stora
kapitalbindnings- och lagerkostnader. Det finns ofta även motsatsförhållanden mellan olika
avdelningar inom organisationen, då vanligaste organisationsformen kan liknas med ett
funktionellt upplägg. Även suboptimering av avdelningarna tenderar att utvecklas då varje
avdelning fokuserar på sina avgränsade uppgifter utan att se till helheten och utifrån
kundens behov (Jonsson & Mattsson, 2011).
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2.1.2 Hur förbättringsarbete genomförs
Storhagen (2011) beskriver att en logistikstudie i allmänhet har två olika utgångspunkter;
antingen med ursprung av ett upplevt specifikt problem med fokus på att lösa problemet,
eller en förutsättningslös studie med målsättningen att finna förbättringspunkter i den
logistiska verksamheten. Storhagen (2011) menar också att skillnaden mellan dessa två
utgångspunkter inte är så stor i praktiken, ibland till följd av att flertalet olika faktorer
påverkar varandra så att det finns stora hinder för att kunna genomföra en isolerad studie på
ett helt avgränsat område. Detta ställer då krav på ett brett angreppssätt. En logistikstudie
består enligt Storhagen (2011) av tre olika faser; förstudie, åtgärdsprogram och
implementeringsfas. Förstudien syftar till att förstå och sortera problemen, med historien
bakom och nulägesanalys av situationen. Därefter så prioriteras problem och lösningar med
åtgärdsförslag och konsekvenser, både positiva och negativa, i åtgärdsprogrammet.
Slutligen i implementeringsfasen så genomförs åtgärdsförslagen som valts ut, med att
anpassa organisationen och verksamheten samt att åtgärderna följs upp (Storhagen, 2011).
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) skriver att det finns många olika metoder för hur
förbättringsprojekt och studier inom logistik bör genomföras, men författarna framhåller att
det viktigaste kanske inte är exakt vilken metod som används utan att arbetet som
genomförs är strukturerat och genomtänkt. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013)
publicerar ändå en modell som innehåller; klargöra förutsättningarna, beskriva och
analysera nuläget, föreslå alternativa lösningar, jämförelse mellan nuläge och alternativa
lösningar samt beslut, implementering och uppföljning av lösning.

2.1.3 Internt perspektiv
Jonsson & Mattsson (2011) skriver om tre olika systemperspektiv på logistiksystemet,
internt-, externt- eller nätverksperspektiv. Ett internt perspektiv studerar logistiken inom
organisationen, där leverantörer och kunder är externa faktorer utanför systemgränserna.
Med det interna perspektivet så fokuseras på samordning av produktion och
materialförsörjning. Detta för att skapa effektivitet inom hela organisationen och för att
undvika suboptimering av enskilda instanser som kan få negativa konsekvenser för andra
delar av organisationen, ofta till följd av oförståelse om interna kundförhållanden. (Jonsson
& Mattsson, 2011)

2.2 Lager
Ett lager har till uppgift att fungera som en buffert för att säkerställa att alla instanser i
produktionskedjan har nödvändiga insatsmaterial. Dess viktigaste uppgift är att över tiden
jämna ut svängningar och variationer mellan inflöden och utflöden (Lumsden, 2006;
Storhagen, 2011).
Storhagen (2011) menar att lager tenderar att tillskrivas en negativ klang, och att synen på
lager oftast är att lager endast är av ondo. Det finns dock goda sidor av lager och behövs
framförallt för olika aspekter av kapacitetsutjämning. Produktionen blir inte lika känslig för
störningar i inleverans och för att man ska kunna tillgodose kunder med en viss
leveransservice.
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2.2.1 Säkerhetslager
Under den tid det tar för en leverantör att producera och leverera beställd kvantitet så har
man kvar ett visst antal artiklar i lager, motsvarande så många produktionen kommer
behöva under leveranstiden. Detta benämns ofta som säkerhetslager. Nivån på
säkerhetslagret bygger på tidigare erfarenheter och störningsanalyser (Storhagen, 2011).
Säkerhetslagrets syfte är att kompensera för osäkra prognoser och hastiga samt oförutsedda
variationer och förändringar i efterfrågan eller leverantörsleden (Olhager, 2013). Ett större
säkerhetslager minskar organisationens känslighet för störningar, men ökar också
kapitalbindningen och risken för investeringar i material som måste kasseras vid utebliven
efterfrågan. Det ställer också större krav på utrymme i lokalen, vilket medför att
organisationens totala lagringskostnader ökar.

2.3 Ledtid
Ledtid eller leveranstid beskrivs ofta som samma, men leveranstid används oftast för att
beskriva tiden från det att en och samma kund beställt till och fått beställningen levererad
till sig. Ledtid används i större utsträckning för att beskriva tiden mellan
behovsidentifikation till behovstillfredsställelse, och lämpar sig bättre för att beskriva
interna kundförhållanden, exempelvis mellan en produktionsinstans och lagret (Storhagen,
2011).
En produkts produktionsledtid utgör summan av varje enskild ingående operations ledtid. I
förekommande fall kan även en viss säkerhetstid räknas in. I huvudsak kan
produktionsledtiden delas upp i fem olika delar: transporttid, kötid (innan operation),
ställtid (uppsättningstid/maskinens omställningstid), bearbetningstid samt väntetid (i väntan
på transport efter operation). Transport-, kö- och väntetid bildar tillsammans ett glapp
mellan operationer i produktionskedjan. Olhager (2000) skriver att glappet ofta utgör mer
än 90 % av produktionsledtiden.

2.4 Lastbärare
För att effektivisera och underlätta hanteringen av material så används olika former av
lastbärare. En lastbärare ska skydda materialet från transportskador och underlättar
hanteringen när alla lastbärare har standardiserade dimensioner. Allra vanligast är en
lastpall, normalt inom Europa är att använda en Europapall, EUR-pall. (Jonsson &
Mattsson, 2011)

2.5 Flexibilitet
Ordet flexibilitet återkommer flera gånger i kommande kapitel, och det ges genomgående
en positiv tolkning. Enligt Olhager (2013) är samsynen på flexibilitet att det är bra, men få
kan precisera vad som man menar och vad flexibiliteten innebär. Olhager (2013) skriver
också att i produktionstekniska sammanhang så pratar man om att en flexibel organisation
eller verksamhet har en god förmåga att anpassa sig till förändrade eller nya förhållanden
både snabbt och kostnadseffektivt. Däri kan man då också dela upp flexibilitet i två
huvuddelar; produktflexibilitet och volymflexibilitet. Orden är relativt självförklarande i att
verksamheten ska vara flexibel för vilka produkter som produceras eller i vilken volym som
kunderna efterfrågar. Det ena behöver inte heller utesluta det andra, samtidigt som vissa
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organisationer är högflexibla i båda delarna kan andra organisationer vara väldigt
lågflexibla.

2.6 Produkter i arbete
Produkter i arbete, (PIA), benämns material som lämnat råvarulagret och befinner sig
någonstans i produktionskedjan för vidarebearbetning eller montering (Lumsden, 2006).
Tiden som det tar från lagret till att produkten färdigställs benämns ledtid alternativt
genomloppstid. Även om man stävar mot att ha så kort ledtid som möjligt för att minska
leveranstiden till kunden och kapitalbindningen i PIA, så skriver Storhagen (2011) att det
inte är något större problem så länge det är rätt produkter som värdeförädlas i förhållande
till efterfrågan.

2.7 Japans influens inom logistiken
2.7.1 JIT
Just-in-Time (JIT) härstammar från den Japanska produktionskulturen och syftar till att
eliminera allting som inte tillför värde till produkten och kunden. JIT handlar om rätt
produkt, i rätt kvantitet, till rätt instans i rätt tid (Olhager, 2013). Just JIT har stor betoning
på tidsaspekten, och ska främst ses som ett hjälpmedel för att styra verksamheten. Man
strävar mot att eliminera allt onödigt och icke-värdeskapande som medför direkta eller
indirekta kostnader, göra rätt från början, skapa prioriteringar etc. (Storhagen, 2011).
JIT är inte ett enskilt och isolerat arbetssätt utan samspelar på många plan och delar samma
målsättningar som logistiken. Det som skiljer i stort är att JIT inte optimerar eller anpassar
säkerhetslagernivårer eller hemtagningskvantiteter, utan eliminerar och minimerar dem.
Själva poängen för effektiva och förbättrade flöden är synergieffekter mellan olika åtgärder,
där JIT spelar en viktig roll (Storhagen, 2011).

2.7.2 Flödesmetoder
Man skiljer ofta mellan tryckande och dragande flödessystem [på engelska push respektive
pull-system]. I tryckande system så utför en instans sin del av produktionen och
efterföljande instans tar sedan vid och utför sin operation av produktionen. Denna typ av
system utgår ifrån en fastslagen produktionsplan och schema, där störningar som uppstår i
produktionen upptas av mellanlager och produktionsbuffertar (Storhagen, 2011). En
funktionell verkstad med tryckande system och stora partistorlekar medför en hög
beläggning i de operationer som ingår i produktionskedjan. Nackdelen är oftast längre
genomloppstider, till följd av kö- och väntetider, och större kapitalbindning och PIA
(Lumsden, 2006).
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Figur 2.1. Tryckande system (Lumsden, 2006).

I ett dragande system så är det den efterföljande instansen i produktionskedjan som påkallar
den föregående instansens uppmärksamhet om vilket behov som finns. På sådant sätt så
undviker man överproduktion och bundet kapital i mellanlager genom att varje föregående
instans i produktionskedjan endast producerar i enlighet med vad efterföljande instans har
för behov (Storhagen, 2011). Nackdelen med dragandesystem är vice versa mot tryckande
system, där vissa operationer stundtals inte har någon verksamhet men istället kan man då
minska kapitalbindningen och PIA (Lumsden, 2006).

Figur 2.2. Dragande system (Lumsden, 2006).

2.7.2.1 Kanban
Kanban hämtas från den Japanska tillverkningsfilosofin och är en av nyckelkomponenterna
i ett dragande flödessystem. I dess enklaste form innebär det direktavrop av material och
mest förknippat med Kanban är de fysiska informationskort som används för att visualisera
behovet hos en efterföljande instans i produktionskedjan. Elektroniska Kanban-kort i olika
affärssystem förkommer även de, men en viktig poäng att framhålla är att ett av kortens
syfte är att de ska vara visuella och lättillgängliga (Storhagen, 2011). Det ska gå snabbt att
skapa sig en överblick över produktionens status och man får en relativt enkel och effektiv
anpassning av produktionen till den verkliga efterfrågan (Segerstedt, 2008).
Olhager (2013) framhäver att en effektiv produktion kan erhållas då man kombinerar JIT
med Kanbanstyrning, där behov av material förmedlas med hjälp av Kanbankort och varje
instans i produktionen inte tillverkar mer än behovet hos efterföljande instans. På så sätt
kan antalet PIA också reduceras. Dock ställer det vissa krav på förutsättningarna i
produktionen. Olhager (2013) beskriver att för att kunna lyckas till fullo med JITproduktion och Kanban så är det mycket fördelaktigt med så partistorlekar, korta ledtider,
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ett flödesorienterat produktionssystem, flexibel personal, en hög och jämn efterfrågan samt
en liten variation i produkterna.
En variant av Kanban-styrning är tvåbingesystem. Tvåbingesystem innebär att objekten
placeras på två lastbärare, och när den ena är tom så fylls den. Under tiden som den ena
lastbäraren fylls på förbrukas materialet från den andra (Storhagen, 2011). Tanken är att
materialet från en lastbärare ska motsvara behovet i tid som det tar att fylla på den andra
lastbäraren. Instansen blir således aldrig utan material och det material som ligger i
produktionsbufferten hålls på så låg nivå som möjligt för att undvika onödigt stor
kapitalbindning.

2.7.3 Japanska sjön
Stora mellanlager och högt antal PIA är tryggt för leveranssäkerheten, men binder mycket
kapital och ställer stora krav på hantering och lagerhållning. En aktiv reducering av PIA
medför att olika problem lyfts fram och synliggörs, vanligtvis upptäcks obalans mellan
olika arbetsstationer och instanser i produktionen. Man får då möjlighet att lösa problemen
istället för att dölja dem i stora mängder PIA (Olhager, 2013; Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2013; Storhagen, 2011).
En liknelse för att illustrera ovanstående kan göras med Den Japanska Sjön, som även den
är hämtad från den Japanska tillverkningsfilosofin. Den Japanska Sjön syftar till att
illustrera för hur olika problem upptäcks och synliggörs, dvs. undervattensklipporna, när
man sänker nivån på lagerhållningen, motsvarande vattennivån i illustrationen. Tanken är
då att eliminera exempelvis mellanlager och överproduktion och istället övergå till JITtillverkning (Lumsden, 2006; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).

Figur 2.3. Den Japanska Sjön (Storhagen, 2011).

10

EXAMENSARBETE MASKINTEKNIK: MATERIALHANTEIRNG – FÖRBÄTTRING OCH EFFEKTIVISERING AV
MATERIALHANTERING OCH MATERIALFLÖDE

2.8 Kapitalbindning
En viktig utgångspunkt i materialhantering och styrning är kapitalbindningen i lager. Allt
material som hålls i råvarulager, PIA eller färdigvarulager binder kapital, vilket är negativt
ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnaderna kommer främst från inköp av insatsmaterial,
men också till viss del av de aktiviteter som utförts för att öka kundvärdet på produkterna.
Produktens värde ökar succesivt i produktionskedjan och sägs därför binda mer och mer
kapital till följd av förbrukade resurser, där den maximala kapitalbindningen nås precis
innan leverans till kund alternativt när produkten placeras i färdigvarulager (Olhager, 2000;
2013).
Kapitalbindningen bör hållas på en så låg genomsnittlignivå som möjligt, med lägsta
möjliga lagernivå. Detta medför då också en hög lageromsättningshastighet. Även om
kapitalbindningen eftersträvas vara minsta möjliga, och lageromsättningshastigheten hög,
så är det inte bara förenat med fördelar. Detta medför en tätare leverans från leverantörer
vilket i sin tur gör produktionsflödet känsligare för störningar (Storhagen, 2011). Lumsden
(2006) framhåller ett antal fysiska åtgärder som leder till sänkt kapitalbildning och högre
omsättningshastighet:
• Lägre start- och ställkostnader
o Mindre partistorlekar
• Parallella flöden
o Reducerad köbildning
• Färre planeringspunkter
o Reducerad köbildning
o Bättre överblick
• Minskade lagerytor
o Ej planerade lagerytor minskar
Lagerhållningskostnaderna av material brukar traditionellt delas upp i kostnader för
lagerföringskostnader och lagringskostnader. Lagerföringskostnader är kostnader för riskoch investeringar som en direkt följd av materialet som lagerhålls, inklusive svinn,
kassationer m.m. Lagringskostnader är operativa kostnader för personal, utrustning m.m.
(Storhagen, 2011).

2.9 Olika typer av flöden
Logistik enligt Storhagen (2011), handlar om att skapa flödeseffektivitet där syftet med at
studera flöden grundar sig i att utveckla dem, att göra dem effektivare. Flödeseffektivitet
inbegriper flera olika flöden; fysiska flöden, informationsflöden och betalningsflöden.
Fysiska flöden är det som de flesta refererar till när man pratar om logistik eller flöden, och
består av produkter, dvs. både varor och tjänster (Storhagen, 2011). En förutsättning för att
lyckas förbättra och utveckla flöden krävs ändå en djupare förståelse för var och ett och hur
de samverkar både inom och mellan organisationer.
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Figur 2.4. Flöden (Storhagen, 2011).

2.10 Processflödesanalys
För att dokumentera aktiviteter detaljerat och grafiskt är en metod att genomföra en
processflödesanalys. Detta syftar till att ge bättre förståelse för processen och för att
tydliggöra potentiella processförbättringar (Olhager, 2013). Det underlättar också
förståelsen genom att beskriva och analysera processerna med olika scheman och diagram.
En processflödesanalys kan också kallas processflödesschema, flödesanalys,
processkartläggning, flödeskartläggning eller dylikt. Litteraturen och forskningen har
många likalydande begrepp, och det är oklart vad som egentligen skiljer mellan alla de
olika. Vad analysen syftar till att uppnå och krav på omfattningen är oftast lika dem
emellan. Förutsättningarna för analysen som ska genomföras bestämmer omfattningen,
vilket kan variera från hela produktionsförlopp till detaljerad kartläggning av enskilda
produktionsaktiviteter. En processflödesanalys ger möjligheter till att minska gapet mellan
hur medarbetare uppfattar en process och den faktiska processen. Ge grundläggande stegen
som metoden bygger på är; identifiera och kategorisera processaktiviteterna, dokumentera
processen, analysera processen för att identifiera potentiella förbättringar, utforma och
genomför lämpliga processförbättringar (Olhager, 2013; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl,
2013).
En processflödeskartläggning kan också innehålla en analys av layouten av lagret. Med det
avses den fysiska placeringen av olika resurser, där man avser att analysera flödet och
tydliggöra transportvägar. Ett materialflöde kan vara komplext med många korsade vägar,
vilket gör att kartläggningen ibland kan vara svår att förstå i sin helhet och illustrera på ett
tydligt och bra sätt. (Olhager, 2013). Korsande vägar bör undvikas och materialflödet bör
sträva efter att vara så kort och rakt som möjligt.

2.11 Materialhantering
Materialhantering inom logistik avser hantering, förflyttning och transport av material
internt inom en organisation. Materialhanteringen inverkar på såväl kostnader och
leveransservice (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Ett lager innehåller också flertalet
olika aktiviteter som är en ingående del i produktionskedjan och har direkt påverkan på
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produktionen. Godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, plockning är vanligt
förekommande.
För att hantera material och artiklar i ett lager använder man sig oftast av någon form av
utrustning och lagerinredning. Allra vanligast är pallar som lastbärare i ställage som lyfts
med hjälp av en bemannad truck. (Jonsson & Mattsson, 2011)

2.11.1

Materiauttag

Vid materialuttag på ett lager finns olika arbetssätt. Utformningen på lagerlayouten
möjliggör och skapar fördelar och nackdelar för alla plockmetoder.
Lumsden (2006) redogör för fyra olika plockprinciper utifrån hur många ordrar som
plockas samtidigt av en medarbetare och hur stor del av lagersortimentet som måste
genomgås. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) framhåller tre av dessa, där den som
utelämnas är samplockning.

Figur 2.5. Matris för olika metoder/uttagsprinciper av artiklar (Lumsden, 2006).

2.11.2

Zonplockning

Plockas en order uppdelat efter zonindelning plockas alla artiklar inom ett avgränsat
område medför detta kortare transportsträckor men mer administration i form av
uppdelning av plockordern samt ihop-plock av alla artiklar som plockats från respektive
zon (Lumsden, 2006; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).

2.11.3

Orderplockning

När en order plockas utifrån hela sortimentet så ökas ledtiden för plockningen till följd av
ökade transporter, men fördelarna är att varje order hanteras separat vilket betyder att
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artiklar från olika ordrar inte blandas ihop och ingen eftersortering krävs (Lumsden, 2006;
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).

2.11.4

Artikelplockning

Vid artikelplockning så plockas en och samma artikel utifrån flera ordrar, och sedan
eftersorteras artiklarna till respektive order vid en speciell sorteringszon alternativt
levereras till respektive instans i produktionskedjan för montering. En förutsättning är
oftast att det finns tillräckligt med utrymme för avställning vid monteringen. Den stora
fördelen är att större volymer kan hanteras samtidigt och ledtider kan minskas eftersom den
hela ordern plockas av flera samtidigt. Nackdelen är att det tenderar att bli en högre PIA
med mellanlagring vid monteringsstationerna och att en extra sorteringsprocess måste
tillföras. (Lumsden, 2006; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013)

2.11.5

Samplockning

Vid samplockning så plockas flera ordrar samtidigt genom hela lagret. Detta ställer då
högre krav på sorteringen som med fördel sker samtidigt som plockningen, men kan även
ske i en efterföljande sorteringszon. Transporttiden minskar per orderrad men innebär en
extra hanteringsprocess. Samplockningen lämpar sig bäst när flera moment utförs vid en
och samma instans i produktionskedjan, då flertalet olika artiklar ingår i varje order.
(Lumsden, 2006)
2.11.5.1 Kittning/Satsning
Kittning, också kallat satsning, är en metod som innebär att materialet som ska levereras till
en instans i produktionen läggs samman i en sats (Jonsson & Mattsson, 2011). Det kan till
exempel vara alla artiklar som tillhör ett specifikt delmontage. Detta för att underlätta för
montören som ska tillverka produkten.

2.11.6

Förvaringssystem

2.11.6.1 Ställage
Ett ställage är en typ av lagerinredning där lastbärare, vanligtvis pallar, kan placeras i
lättåtkomliga fack. Ställagen kan anpassas till olika förutsättningar av lokalen och det som
ska förvaras. Den stora fördelen är att lastbärarna är lättåtkomliga från transportgångar,
men nackdelen är då att transportgångarna också tar upp mycket yta. (Jonsson & Mattsson,
2011)
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Figur 2.6. Ställage (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.11.6.2 Hyllfackslagring
Hyllfackslagring används med fördel för mindre artiklar som kan placeras i lådor eller fack.
Ett annat sätt för att lagerhålla mindre artiklar av standardutförande är i ett paternosterverk.
En dator styr då exponeringen rätt hylla och lagerfack, vilket minskar transportsträckan och
effektiviserar användandet av lagerytan. (Jonsson & Mattsson, 2011)

Figur 2.7. Hyllfackslagring (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.11.6.3 Paternosterverk
I Paternosterverk kan många mindre artiklar förvaras där plockningen underlättas av en
dator som styr och lagerutrustningen står för transportsträckan. Mindre lageryta upptas då
utrustningen använder större vertikalt utrymme för att förvara och förflytta artiklarna.
(Lumsden, 2006)
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Figur 2.8. Paternosterverk (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.11.7

Truck

Det finns flertalet olika truckar som fyller olika syften. Mindre truckar används oftast för
mindre transporter kortare sträckor och för att hantera lastbärare på plats. Till det finns det
då motviktstruckar som lämpar sig väl för att hantera större och tyngre material lite längre
sträckor, samtidigt som det också finns plocktruckar som syftar till att ge god arbetskomfort
till personen som plockar material och artiklar till produktion (Jonsson & Mattsson, 2011).

Figur 2.9. Olika vanligt förekommande trucktyper (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.12 Layout
2.12.1

Produktionslayout

Resurserna som används för att skapa produkter i en producerande organisation kan
övergripande organiseras på fyra olika produktionsupplägg; linje, grupp, funktionellt samt
byggplats (Jonsson & Mattsson, 2011). Olhager (2013) skriver att det generellt gäller att
utforma organisationens resurser i produktionslayouten på ett sådant sätt att det är så
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gynnsamt som möjligt med hänsyn till de produkter som ska produceras och med beaktande
av organisationens produktionstrategi.

Figur 2.10. Lämpligt upplägg beroende på produktionsvolym och produktmix (Jonsson & Mattsson, 2011).

2.12.1.1 Linjeutformat produktionsupplägg
Linjeutformat produktionsupplägg fokuserar på kontinuerligt flöde av produkter och stora
kvantiteter, där resurserna placeras utefter den ordning som materialet förädlas.
Materialflödena är raka och överskådliga, och ledtiderna kan hållas väldigt korta vilket är
gynnsamt ut kapitalbindnings- och leveranssynpunkt. Transporterna minskar i det
linjeutformade produktionsupplägget, och är även lättare att planera och administrera. Dock
är flexibiliteten i systemet är väldigt begränsad och det finns en stor störningskänslighet där
hela produktionen kan tvingas pausa till följd av problem vid en instans. Detta kan
avhjälpas med mellanlager och produktionsbuffertar, men detta är då också
kapitalbindande. (Jonsson & Mattsson, 2011; Segerstedt, 2008)
2.12.1.2 Grupporganiserat produktionsupplägg
För att öka flexibiliteten jämfört med det linjeutformade produktionsupplägget man
resurserna grupperas i flödesgrupper eller produktionsceller. Produkterna som skapas
grupperas efter tillverkningslikheter och en cell blir då inte beroende av andra instanser i
produktionen vilket minskar störningskänsligheten. Nackdelen blir oftast att det är svårt att
få ett högt kapacitetsutnyttjande av alla resurser som finns inom respektive produktionscell.
Det krävs ofta också att antalet produktervarianter är relativt få med större efterfrågan för
att det ska vara lämpligt med grupporienterat produktionsupplägg. (Jonsson & Mattsson,
2011; Olhager, 2013)
2.12.1.3 Funktionellt produktionsupplägg
Ett funktionellt produktionsupplägg är processorienterat, dvs. det karaktäriseras av att
resurserna organiseras efter funktion. Materialet flyttas mellan respektive instans som har
en fast position. Ett funktionellt produktionsupplägg lämpar sig väl när produktsortimentet
är brett och det är förhållandevis små volymer. Fördelen ur logistiksynpunkt är att man med
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lätthet kan ändra och anpassa efter förändringar i produktmix och volym. Systemet blir
således väldigt flexibelt och mindre störningskänsligt. Personalen som arbetar med
respektive instans blir specialiserade och har hög kompetens om den operationen vilket kan
vara en fördel med problem eller vid utveckling av nya produkter. Dock kan det också vara
en nackdel med att medarbetarna blir alltför specialiserade, de kan bli alienerade och
svårersättliga vid frånvaro, men det kan också leda till suboptimering av respektive process
och helhetsfokus kan förloras. Med det funktionella produktionsupplägget erhåller man
också en hög resursutnyttjandegrad vilket är önskvärt. Nackdelarna är att de interna
transporterna ofta blir omfattande och det är ett komplext och svåröverskådligt
materialflöde. Systemet är också negativt ut kapitalbindningssynpunkt och det är svårt att
undvika långa ledtider. (Jonsson & Mattsson, 2011; Olhager, 2013; Segerstedt, 2008)
2.12.1.4 Byggplatsupplägg
Vid produktion av stora och otympliga produkter som inte är särskilt lämpliga att förflytta
lämpar sig byggplatsupplägg. Resurserna flyttas därför till och organiseras kring produkten.
Oftast har man inte mycket val vid denna typ av produktion och därför är det svårt att tala
om generella för- och nackdelar med denna typ av produktion ur logistiksynpunkt (Jonsson
& Mattsson, 2011). Då produkterna oftast kräver en fast tillverkningsplats till följd av de
fysiska dimensionerna så framhåller Olhager (2013) ändå att utvecklingen går mot att skapa
delmontage och moduler i förtillverkning. Enheterna kan då tillverkas i enlighet med andra
produktionsupplägg där endast slutmontaget kräver en fast plats.

2.12.2

Lagerlayout

Jonsson & Mattsson (2011) beskriver att ett fysiskt lager ska utformas på ett sådant sätt att
lagerhållningskostnaderna minimeras, vilket med fördel uppnås med hög fyllnadsgrad och
låga driftkostnader. Lagret ska alltså utnyttjas i så stor grad som möjligt utan att för den
delen försvåra hanteringen. Onödiga transporter och förflyttningar kan undvikas genom att
lagrets layout utformas med högfrekventa artiklar är lättillgängliga samtidigt som
lågfrekventa och/eller otympliga artiklar kan ha längre transportsträckor.
2.12.2.1 Lagerplatser, fast eller flytande
En fast lagerplats innebär att varje artikel har en bestämd lagerplats, och flytande lagerplats
är tvärtom, att artiklar placeras där utrymme finns (Lumsden, 2006). Det vanliga är att ett
datorprogram håller reda på vart alla artiklar lagerhålls. Fördelen med fasta lagerplatser är
att artiklar kan placeras utifrån den uttagfrekvens som de har, med mer lågfrekventa artiklar
längre in i lagret och högfrekventa artiklar nära in- och utlastningsområdena. Nackdelen
med just fasta lagerplatser är då att det krävs en större total lagringsvolym eftersom lagret
måste dimensioneras efter maximal lagervolym för respektive artikel. Fördelar och
nackdelar med flytande lagerplatser är vice versa mot strategin om fasta lagerplatser, med
en tydlig fördel att det fodras ett mindre antal lagerplatser (Jonsson & Mattsson, 2011;
Lumsden, 2006).
2.12.2.2 Lagerplatser, zonindelning
En strategi för utformning av lagrets layout kan vara att dela upp lagret i mindre zoner, s.k.
zonindelning. Artiklarna i respektive zon har då likvärdiga attribut. Det kan vara allt mellan
vilken typ av artikel det är, exempelvis muttrar och skruvar, till vilken produktfamilj de
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monteras på (dvs. att de ofta plockas till samma tillverkningsordrar) eller hanteringsmässiga
faktorer, som vikt, dimensioner eller uttagsfrekvens (Jonsson & Mattsson, 2011).
Grundprincipen är att så långt som möjligt underlätta hantering och transport, utifrån vilka
artiklar som plockas mest och utifrån artiklar som i generella drag plockas samtidigt
(Jonsson & Mattsson, 2011). Zonindelningens stora fördel är att förflyttningen per orderrad
minskar kraftigt, dock innebär det att en extra sortering av plockordern tillkommer
(Lumsden, 2006).
2.12.2.3 Lagerplatser, höjdplacering
Lagerinredningen, och framförallt ställage, ger möjlighet att placera artiklar på höjd för att
använda lagerutrymmet mer effektivt. Golvytan och precis ovanför är den ”mest attraktiva”
höjden att placera artiklar på, då det är där det är lättast att komma åt för påfyllning
respektive uttag. Högre upp placeras då mer lågfrekventa artiklar som med fördel hanteras
på hela pallar samtidigt som högfrekventa artiklar i mindre förpackningar placeras på den
höjd som kräver minst tidsåtgång. Vanligt är också att använda de översta nivåerna för
närbuffert till de artiklar som plockas på de lägre nivåerna. (Jonsson & Mattsson, 2011)

2.13 Lagerstyrning
2.13.1

Principer för lageruttag

För att utforma lagret på lämpligaste sätt är det en förutsättning att först bestämma vilken
princip som ska användas för materialet. Två uttagsprinciper som står i ett
motsatsförhållande är First in, first out (FIFO) och Last in, first out (LIFO).
2.13.1.1 FIFO
FIFO innebär att det material som kom in i lagret först också ska vara det som förbrukas
först. Principen är speciellt lämplig vid raka materialflöden och för att undvika att material
lagerhålls onödigt länge, något som kan ha negativ inverkan på materialets egenskaper
(Lumsden, 2006).
2.13.1.2 LIFO
LIFO innebär vice versa, att det material som kom in sist också används först, vilket är
speciellt tillämpbart när godsmottagning och avsändning sker på samma plats. Detta ställer
mindre krav på åtkomsten av godset och nyanlänt material kan placeras i vägen för det som
sedan tidigare lagerhålls (Lumsden, 2006).

2.13.2

Lagerplacering av artiklar

Lumsden (2006) skriver att det inte existerar någon generell metod för att bestämma den
mest optimala placeringen av artiklar i lager. Istället får man utgå ifrån ett antal principer
som ger vägledning samt eventuell begränsningar som artiklarna medför.
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) skriver att plockplatsens placering främst styrs
utifrån fyra parametrar; uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym samt artikelvikt.
Högfrekventa artiklar placeras lätt och snabbt åtkomliga för medarbetarna. Vidare ju lägre
uttagsfrekvens en artikel har, desto längre bort och högre upp bör den artikeln placeras.
Även artikelns vikt och volym påverkar placeringen på lagret, där tyngre gods bör placeras
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lågt för en förbättras arbetsmiljö med riskminimering för medarbetarna till följd av tunga
och höga lyft (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013).
2.13.2.1 Produktrotering
Produktrotering kräver att FIFO tillämpas, och används när en artikel har en förutbestämt
livslängd, dvs. måste förbrukas inom en viss tidsrymd. Denna princip ställer då också krav
på åtkomst vilket utesluter vissa typer av lagringsmetoder som skulle medföra stora
hanteringskostnader för att FIFO ska kunna tillämpas (Lumsden, 2006).
2.13.2.2 Plockposition/Likheter
Materialuttag kan underlättas genom att artiklar som plockas samtidigt placeras intill eller
nära varandra, för att reducera transportsträckorna. Principer fungerar såväl som vid
flytande eller fasta plockpositioner, men påverkar också vilken lagringsmetod som är
lämpligast att använda för att undvika onödiga hanteringskostnader (Lumsden, 2006).
2.13.2.3 Familjegrupper
Principen innebär att artiklar med liknande egenskaper lagerhålls tillsammans. Det kan vara
liknande dimensioner eller säkerhetskrav som har samma behov av hanterings- och
lagringsutrustning. Detta gör lagerhållningen med effektiv (Lumsden, 2006).
2.13.2.4 Popularitet
ABC-klassificering (kapitel 2.13.4) kan underlätta uppdelning och placeringen av artiklar.
Högfrekventa artiklar står ofta för en liten del av det totala antalet artiklar som lagerhålls,
och man bör då placera artiklarna efter respektive grupptillhörighet med de populäraste
artiklarna mest lättåtkomligt och minst hanteringskostnad. Vid utformning av lagret efter
popularitetsprincipen bör man ta i beaktande att samtidigt som transporter för plockning
minskar ökar arbetet för påfyllning. Flera olika utflöden gör också att artikelplacering efter
uttagsfrekvensen kan effektivisera ett flöde på bekostnad av ett annat. Desto mindre antal
högfrekventa artiklar, desto mer effektivt blir det att placera artiklarna utefter
uttagsfrekvensen. (Lumsden, 2006)
2.13.2.5 Likheter
Artiklar som levereras eller skickas tillsammans, samt komplementartiklar som ligger långt
ifrån varandra skapar onödigt lång ledtid. Därför kan de placeras intill varandra för att
effektivisera påfyllning och plockning av artiklarna. Dock medför denna princip en ökas
risk för felplock och misstag när väldigt lika artiklar lagerhålls bredvid varandra.
(Lumsden, 2006)
2.13.2.6 Storlekar
Utifrån storleken och dimensionerna på artiklarna kan tyngre och skrymmande artiklar
placeras separat nära monteringsplatsen, då hantering av dessa artiklar ofta är större i både
tid och kostnad. Därför kan det vara fördelaktigt att minimera transportsträckor och antal
moment där hantering av materialet måste ske. (Lumsden, 2006)
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2.13.2.7 Höjd
Artikelns vertikala placering har också stor inverkan på ledtiden för att plocka artikeln.
Dessutom påverkar detta direkt arbetsmiljön. Plockning av artiklar bör ske i den nivå som
det är mest ergonomisk för medarbetaren. (Lumsden, 2006)

2.13.3

Lageromsättningshastighet

Lageromsättningshastighet (LOH), eller också kallat uttagsfrekvens, anger hur många
gånger lagret omsätts per år och används ofta för att jämföra lagrets beläggning eller
kapitalbindning. Omsättningshastigheten ger till skillnad från kapitalbindningen möjlighet
att jämföra olika artiklar emellan i termer av användande. Måttet kan appliceras på olika
delar av materialflödet och räknas ut med nedanstående formel för en enskild artikel
(Jonsson & Mattsson, 2011). Ju högre omsättningshastigheten är, desto lägre är
kapitalbindningen i lagret. Vanligast är att använda kvantitet, dvs. antal fysiska artiklar, när
man räknar ut lageromsättningshastigheten, men det går även att uttrycka det i ekonomiskt
värde (Olhager, 2000; 2013).
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(2.1)

Med LOH kan man även beräkna den genomsnittliga tiden för artiklarna som lagerhålls.
!
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2.13.4

(2.2)

ABC-klassificering

Paretos princip, 80/20-reglen, beskriver att 80 % av organisationens produkter svarar för 20
% av omsättningen och tvärtom. Huvudbudskapet är att ett litet antal produkter står för en
majoritet av omsättningen. ABC-analys är en volymvärdesanalys som har sin utgångspunkt
i Paretos princip och används för att balansera lagernivåer och efterfrågan (Olhager, 2013;
Segerstedt, 2008; Storhagen, 2011).
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =   å𝑟𝑙𝑖𝑔  𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

(2.3)

Metoden kan användas till många olika områden inom logistiken men används främst som
ett verktyg för att kunna jämföra produkter emellan. ABC-analysen är också ett vanligt
hjälpmedel för att beräkna säkerhetslager för lagerhållningen av artiklar och kan likväl som
den baserar sig på volymvärde och omsättning basera sig på andra ingångsvärden som
behovsfrekvens, täcktid eller någon annan faktor som bedöms kritisk och man önskar bättre
kontroll och styrning över (Olhager, 2013; Segerstedt, 2008).
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) menar att genom att basera grupperingen av
artiklar på flera urvalskriterier ges i de flesta fall möjlighet till bättre lagerstyrning än den
”traditionella” ABC-klassificeringen. Vanliga kriterier att använda kan vara inkurans eller
hur strategiskt viktig (kallat kritiskhet) artikeln är. Man gör då en matris utifrån två kriterier
på vardera X- respektive Y-axeln, och artiklar som placeras i grupp A för båda kriterierna
bör styras och kontrolleras hårdast.
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Metoden bygger på att produkterna delar in i olika klasser, vanligtvis A, B och C, baserat
på i vilken utsträckning som de motsvarar för organisationens totala omsättning. De som
kategoriseras i klass A är det mindre antal som står för den större delen av omsättningen,
och är den klass som prioriteras högst och ägnas mest intresse åt (Storhagen, 2011). ABCanalysen ger också ett kraftfullt verktyg för lagerstyrningen, där A-klassen som har störst
betydelse för omsättningen är viktigast och bör styras hårdast (Lumsden, 2006). Lumsden
(2006) framhåller att de två första stegen, att bestämma vilka kriterium som ska användas
för kategoriseringen samt rangordna utifrån omsättningen bygger på data och kvantitativa
beräkningar, samtidigt som det sista steget i ABC-analysen, att bestämma omfattningen av
grupperna, kräver en mer subjektiv bedömning. Segerstedt (2008) ger ett exempel om att 520 % av artiklarna kan klassas i grupp A, 10-50 % kan klassas i grupp B och resterande ca
50 % kan klassas i grupp C.

Figur 2.11. Ackumulerat volymvärde och antal artiklar utifrån ABC-klassificering. Fritt efter Lumsden
(2006), Olhager (2013) och Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013).

En av de nackdelar som ABC-analysen har är att den inte tar hänsyn till produkternas
täckningsbidrag. Med det menas att produkter som man tjänar mycket ekonomiskt på och
har en väldigt hög vinstmarginal, kan klassas i de lägre klasserna och på så sätt ägnas lite
intresse. En annan nackdel är att det finns risk att kompletterande produkter och artiklar blir
klassade lägre än den produkt som de ska komplettera, och därför kan påverka
försäljningen och omsättningen av ”A-produkten negativt”. (Oskarsson, Aronsson &
Ekdahl, 2013; Storhagen, 2011)

2.14 PDCA
För att angripa och åstadkomma kvalitetsförbättringar så är PDCA-cykeln ett strukturerat
och användbart angreppssätt. PDCA står för; Plan, Do, Check samt Act. Plan innebär att
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definiera och förstå skillnaden mellan nuläget och önskad situation. Do är att man ska
genomföra förbättringsåtgärderna, förslagsvis initialt i en pilot eller mindre omfattning.
Därefter symboliserar Check utvärdering, med eventuella modifieringar innan fullskalig
implementation kan genomföras. Act innebär lärande och införande av standardiserade
arbetssätt för att undvika att problemet återkommer genom att åtgärda rotorsaken (Olhager,
2013). PDCA-cykeln är en ständig process och fungerar iterativt, detta för att arbeta med
ständiga förbättringar.

Figur 2.12. PDCA-cykeln, fritt efter Olhager (2013).
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3 Nulägesanalys
Hela materialflödet i ACC:s produktion kan förenklat illustreras i figur 2.1 nedan.
Aktiviteterna och processerna inom lagerläggning och plockning är de processer som
examenarbetet riktar sig mot. Processer utanför avgränsningarna måste till viss del ändå
studeras, för att skapa bättre förståelse för helheten och interna kundförhållanden.

Figur 3.1. Processkartläggning av produktionen, ACC.

3.1 Övergripande processkartläggning
Först ankommer godset till godsmottagningen, som registrerar att godset är hemkommet,
men ännu ej lagerlagt och på så sätt kan det ännu inte automatiskt reserveras i Movex mot
en tillverkningsorder. Detta gör dock att produktionsplanerare kan se status på ankommet
gods, om det ens har anlänt till anläggningen eller ej, och ändra status på artiklar manuellt
om de ska ingå i en tillverkningsorder som arbetas med eller ska precis påbörjas. Artiklarna
behöver således aldrig lagerläggas i väntan plockning när materialbehovet är direkt. Detta
sker i undantagsfall, men ACC framhåller att det är viktigt med flexibilitet i systemet och
att det är lättövervakat.
Efter att godset ankommit och en första visuell kontroll gjorts av godsmottagningen så
transporteras det antingen till en extra kontroll, i de fall det är en strategiskt viktig artikel
eller om artikeln har en historik om undermålig kvalité.

3.1.1 Lagerläggning och lagerhållning
Därefter sker lagerläggningen, med att placera artiklarna på rätt lagerplats. Är det mindre
standardkomponenter så placeras de med fördel i ett av två Paternosterverk, alternativt i
plocklagret. Större artiklar som också levererats på EUR-pall placeras i pallställagen. Om
artiklarna lagerhålls i dagsläget och det endast är tal om en påfyllning av artiklar så
specificeras lagerplatsen på mottagningsdokumentet som skrivs ut från Movex. I annat fall
om det är nyupplägg alternativt om artikeln inte lagerhålls i dagsläget så placeras artiklarna
på närmaste lediga plats utifrån artiklarnas storlek och kvantitet. ACC har flytande
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lagerplatser vilket innebär att ingen artikel har bestämd lagerplats, mer än i vilken zon de
ska placeras. Mycket stora och skrymmande artiklar placeras utomhus under ett skärmtak,
medan resterande artiklar placeras inomhus för att inte väder ska påverka artiklarnas
egenskaper negativt.
Tabell 3.1. Visar generellt hur artiklarna placeras och lagerhålls.

Artikelutförande
Små artiklar
Standardutförande ex. muttrar,
skruvar etc.
Levereras i ask
Mindre artiklar
Tillverkade för ACC
Max ungefär 5kg
Mindre kvantiteter
Levereras i ask eller på EUR-pall
Större artiklar
Tillverkade för ACC
Vikt över 5kg
Levereras på EUR-pall
Skrymmande gods
Svårhanterliga dimensioner ex.
långa rör
Stor vikt

Paternosterverk Plocklager Pallställage
Ja
Ja
Enstaka fall

Nej

Ja

Enstaka fall
Vid större kvantiteter

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Enstaka fall

Övergripande layout av pallställage finns i
bilaga 1.
Specificering och indexering av lagerplatser,
hur de delas in och numreras återfinns i
bilaga 2.
Utformningen av respektive sektion kan
variera lite med behovet utifrån artiklarna
som lagerhålls där, framförallt i plocklagret.
Höjden för respektive rad i pallställagen och
således hur stora och många lastbärare som
kan lagerhållas där varierar även det. De
pallställage som har fåtal hyllor påbörjas
alltid numreringen från golvet med start på
rad 10. Vissa pallställage har således
radnumrering 10 till 18, medan andra kan ha
10 till 15 eller 13.
Figur 3.2. Bild på pallställaget hos ACC.
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Figur 2.3 visar en mer detaljerad processbeskrivning över hur en tillverkningsorder med
tillhörande plockorder för materialbehovet skapas och hanteras.

Figur 3.3. Processkartläggning av tillverkningsorder samt plockorder, ACC.

Alla tillverkningsordrar planeras och prioriteras utifrån efterfrågan och leveranstid, som
sedan påverkar för när materialbehovet måste tillgodoses. Detta gör att plocklistor kan
tvingas prioriteras över redan befintliga plockordrar, om än i undantagsfall. De plockordrar
som ”släppts” dvs. skapats först ska också slutföras först. När en plocklista är färdig
rapporteras detta in i Movex samt transporteras till mellanlagring, kallad PIA. Därifrån
hämtar montörerna själva materialet när de behöver det. I enstaka fall kan färdigplockade
ordrar levereras direkt till montören och således undvika mellanlagringsställagen. Detta
ställer då krav på ledigt utrymme hos montören.

3.1.2 Plockning av ordrar
Figur 2.4 visar mer detaljerat ingående delprocesser i hur plockning av en order går till.
Plocklistan är sorterad i ordningsföljd efter lagerplats, med start i Paternosterverk, därefter
plocklager och sist pallställage. I enstaka fall måste även artiklar utifrån hämtas eller från
ett speciellt renrum där allting till alla rotationsenheter lagerhålls. Detta görs då sist i
plockordern.

Figur 3.4. Processkartläggning av materialplockning, ACC.

Figur 3.5. Etikett från plocklista, ACC.
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Tabell 3.2. Information på plocketiketter från plocklista.

Information
PNR:
BEN:
Tekn.ref:
LPL:
Ant:
POS:
T.O
Produkt:
F-niv
Batchnr.:

Beskrivning
Artikelnumret hos ACC
Namn på artikeln
Lagerplats
Antal som ska plockas
Monteringsposition utifrån
konstruktionsritning
Tillverkningsorder
Sista siffrorna anger kittningssats

Viktig information
För orderplockare och montör
För orderplockare
För orderplockare
För orderplockare och montör
För montör
Alla

För orderplockare (skapar värde för
montör)
I förekommande fall för ökad spårbarhet på enstaka artiklar

3.1.2.1 Plockning i paternosterverk
Plockningen inleds med de minsta artiklarna i de båda paternosterverken. Ett
paternosterverk fungerar som så att medarbetaren knappar in lagerplatsen i datorn, och
verket själv roterar fram rätt lagerplats för plockning. I de flesta fall kittas artiklarna från
paternosterverken i mindre lastbärare, vanligtvis plastboxar. De sista siffrorna i figur 2.5,
34 (från ”F-niv”), visar vilka artiklar som ska kittas tillsammans.

Figur 3.6. Processkartläggning av plockning av artiklar i Paternosterverk.

3.1.2.2 Plockning i plocklager
Efter att alla artiklar hämtats från paternosterverken så hämtas artiklarna från plocklagret,
där kittningen kan fortsätta. När alla artiklar från paternosterverken och plocklagret är
plockade så lämnas lastbäraren, i detta fall en vagn, på mellanlagring i väntan på att
plockorderns ska bli färdigställd och slutgiltig lastbärare, EUR-pall, är klar att transportera
alla artiklar till nästa instans i produktionskedjan.

28

EXAMENSARBETE MASKINTEKNIK: MATERIALHANTEIRNG – FÖRBÄTTRING OCH EFFEKTIVISERING AV
MATERIALHANTERING OCH MATERIALFLÖDE

Figur 3.7. Processkartläggning av plockning av artiklar i plocklager.

3.1.2.3 Plockning i pallställage
Plockningen i pallställagen kräver en truck för att kunna transportera plockat material men
även för att kunna komma åt lastbärare på högre nivåer i ställagen.

Figur 3.8. Processkartläggning av plockning av artiklar från pallställage, övergripande.

Figur 2.9 visar övergripande plockning i pallställagen, under förutsättning att inga tyngre
artiklar och/eller artiklar på högre nivå behöver plockas. Med tyngre artiklar åsyftas artiklar
med en vikt över ca 22kg. Under de observationer som genomfördes så förekom dock
någon av dessa aktiviteter alltid. Processen inleds med att hämta en lastbärare för att
förvara plockade artiklar i, och sedan transport till rätt lagerplats. När alla artiklar i
pallställagen är plockade hämtas artiklarna från paternosterverken och plocklagret som
mellanlagrats och placeras i lastbäraren. Därefter sker transport till mellanlagring i väntan
på montör ska hämta artiklarna för montering alternativt i enstaka fall så sker transporten
direkt till montören. Lastbäraren märks också upp för lättare identifiering och plockorder
rapporteras som slutförd i Movex.

Figur 3.9. Processkartläggning av plockning av artiklar på hög nivå i pallställage.

I de fall när artiklar behövdes plockas på högre nivå i pallställagen, med högre nivå åsyftas
rad 14 och uppåt, så måste den lastbärare som plockade artiklar förvaras i att ställas ned på
golven innan lastbäraren från ställaget kan tas ned. Hela aktiviteten med att plocka en
artikel på en högre nivå uppskattas utifrån observationerna att ta 2 minuter. Med det
inräknat att även ställa tillbaka lastbäraren i ställaget och ta upp lastbäraren med plockade
artiklar i. Observationerna visar också att mellan 5-8 % av plockpositionerna är på högre
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nivå. Som grund för observationerna har kopior på ”typiska” plockordrar skrivit ut och
efterföljts utan att fysiskt utföra plockaktiviteterna, samt flertalet ”skarpa” plockordrar
observerats.
Figur 2.10 visar ingående aktiviteter för att plocka tyngre artiklar som finns i pallställagen.
En tung artikel väger i generella drag för mycket för att medarbetarna ska kunna lyfta över
den från den lastbärare som lagerhåller artikeln på lagerplatsen till lastbäraren med
plockade artiklar. Därför måste den lastbäraren som lagerhåller den tunga artikeln
transporteras till en travers (lyftkran) för att lyfta över den tunga artikeln. Hela aktiviteten
är väldigt tidskrävande och bara transportsträckan till lagerplatsen och sedan till traversen
tar upp emot 2,5 minuter. Sedan tar överflyttningen med hjälp av traversen tid och även
returtransporten. Aktiviteten tar väl över 10 minuter. Även föregående aktivitet med att
hämta en lastbärare tar tid och transporteras en onödig sträcka till lagerplatsen för att sedan
transporteras tillbaka till traversen. Lagerhållningsplatsen för EUR-pallar är i närområdet
till traversen.

Figur 3.10. Processkartläggning av plockning av tunga artiklar i pallställage.

Observationerna visar också att lastbärare med tunga artiklar oftast endast innehåller en
eller två, i enstaka fall tre, tunga artiklar.
När plockning av artiklar är slutförd så är efterföljande processer i tillverkningen montage
(även delmontage), provning och sedan packning för leverans. Samtal har förts med flera
montörer för att förstå hur förgående delprocess, med plockning av artiklar, påverkar
efterföljande, monteringen. Den identifiering av artiklarna som plockettiketterna ger,
genom att de klistras på artikeln i fråga, samt kittningen av artiklarna underlättar avsevärt
för montörerna. Detta gör att de slipper gissa och leta efter rätt artikel i lastbäraren.
Speciellt framhävs att informationen om vilken position (POS) artikeln har utifrån ritningen
är kritisk för en smidig montering. I förekommande fall kan det också vara samma artikel
som behövs flera gånger vid montering av en produkt, men på olika ställen. Om samma
artikel då behövs flera gånger på samma produkt men på olika positioner så är plocklistan
då uppbyggd med flera orderrader med flera plock på samma position, detta för att hålla
isär de olika kittningarna som görs och för att undvika förvirring och missförstånd när
montören ska ta artiklarna ur lastbäraren för montering.
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3.2 Layoutobservationer
Hur en plockorder hanteras utifrån ett transportperspektiv finns illustrerat i bilaga 3.
Plockningen i pallställaget börjar i den gång med lägst numrering, 502, då den kommer
först enligt plocklistan. Första plockpositionen (röd punkt) i illustrationen är då 502BXX,
med exakt rad irrelevant för transportobservationerna. När alla plockpositioner i en gång är
färdiga, sker transport till första plockpositionen i nästa gång, i illustrationen 503JXX.
Därefter plockas alla artiklar i den gången innan transport till första plockpositionen i nästa
gång sker. I illustrationen syns att gång 505 plockas ”baklänges”, vilket så observerats sker
i de flesta fall när det är en erfaren medarbetare som plockar artiklar. Man hoppar du över
tidigare plockpositioner i plocklistan och tar etiketten för gångens sista plockposition. Efter
samtal med medarbetare har det framkommit att anledningen till att detta görs är för att
spara tid och minska transportsträckorna. Medarbetaren väljer själv hur den planerar och
strukturerar upp processen med att plocka artiklarna, istället för att följa den plocklista som
skrivits ut och sorterats efter lagerplatsernas ordningsföljd. I de fall när en montör själv
plockar artiklar till monteringen, så har det observerats att medarbetarna i full utsträckning
följer plocklistan och inte själva planerar aktiviteterna.
När plockningen i pallställagen är slutförd så hämtas tidigare mellanlagrat material från
paternosterverk och plocklager samt plockordern registreras som slutförd i Movex (gul
punkt). Sedan lämnas allt material i EUR-pall vid PIA eller direkt till montörerna (gröna
punkter).
Röd-gul markering på figuren i bilaga 3 åsyftar att det är en zonindelning för artiklar med
speciella egenskaper utifrån brandsäkerhetssynpunkt.
Det övergripande materialflödet i pallställagen illustreras i bilaga 4. Transportsträckorna
tydliggörs med gröna pilar som motsvarar transportsträckor som innehåller värdeskapande
aktiviteter, och röda pilar för att synliggöra ”döda” transportsträckor som inte är
värdeskapande. Varje transport tillbaka till början av en gång har observerats ta 0,5
minuter. Plockordern avslutas också på lämplig plats i närheten av vart materialet ska
transporteras efter, under förutsättning att inga artiklar med speciella brandföreskrifter ska
plockas (vilket sker väldigt sällan). En genomsnittlig order utifrån observationerna har då
mellan 2-3 minuter av döda transportsträckor. Sedan bör även transporten till och från
arbetsstationen till höger om plocklagret, där plockordrarna rapporteras som slutförda i
Movex, tas i beaktande.

3.3 Diamecproduktionen
Produktionen av Diamec-maskinerna är unik för ACC i den meningen att delmonteringen
av ingående material förflyttats betydligt närmare slutmonteringen. Med det har också de
artiklar som är unika för Diamec-produkterna förflyttats från huvudlagret till att lagerhållas
i direkt anslutning till delmonteringen, i Diamechallen. Standardprodukter och mindre
artiklar, skruvar, muttrar etc. som används finns också i nära anslutning till
monteringsplatsen. När behov av påfyllning av dessa artiklar identifieras lämnas ett
Kanbankort till huvudlagret med information om vilket artikel det gäller, vart den ska
lagerhållas i Diamechallen och hur många artiklar som behövs. Huvudlagret gör då en
förflyttning av önskat material från huvudlagret till Diamechallen. Detta medför att
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standardartiklar etc. lagerhålls dubbelt, vilket har negativ inverkan på kapitalbindningen.
Dock har dessa artiklar förhållandevis lågt volymvärde och korta leveranstider. ACC
undviker också att artiklar som är unika för Diamec-produkterna lagerhålls långt ifrån
monteringsytan vilket minimerar transporterna. Dock ställer detta större krav på utrymme i
anslutning till monteringen och att det kan vara svårt att nyttja de fulla vertikala
lagerhållningsmöjligheterna.
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4 Organisationsjämförelse
Som inspiration för examensarbetet har en organisationsjämförelse genomförts mot två
producerande företag som har relativt olika verksamhet jämfört med ACC. Ändå har
gemensamma knutpunkter kunnat identifieras och anses därför berika och nyansera
examensarbetet. Framförallt har studiebesöken gett mycket inspiration och nya
infallsvinklar på hur man arbetar inom produktion, med alla de problem och
utvecklingsmöjligheter som medföljer. Detta styrker också ett av de syften som ACC har
med examensarbetet, att få ett perspektiv utifrån som utmanar nuvarande arbetssätt och
metoder för att kunna identifiera förbättringsområden.

4.1 Teori
Benchmarking är arbetssätt för att finna möjliga processförbättringar. Uttrycket innebär att
en utvald verksamhet utvärderas kvantitativt i förhållande till en annan verksamhet som
man uppfattar som bäst inom utvalt verksamhetsområde. Benchmarking kan ha fyra olika
synsätt; internt, konkurrens, funktion och allmän. Internt fokuserar på jämförelse och
utvärdering mot egna avdelningar, dotterbolag eller andra delar av en organisation eller
koncern. Konkurrens fokuserar externt på konkurrenter inom samma bransch, med både
skillnader och likheter mellan verksamheterna. Funktion är även det externt, men inte på
konkurrenter. Istället fokuseras utvärderingen till framstående företag och organisationer
som anses vara ”bäst i klassen”. En allmän fokuserar på utvärdering mot det erkänt bästa
företaget oavsett bransch eller verksamhetsområde. (Berman & Klefsjö, 2007)
Ordet benchmarking används relativt frikostigt men för att det med all korrekthet ska kallas
benchmarking ska det också kunna påvisas att de verksamheter som man utvärderar mot är
ledande inom sin bransch. Ordalydelsen i detta examensarbete är därför
organisationsjämförelse, även om innebörden i stor är densamma.

4.2 Scania
4.2.1 Övergripande
Scania tillverkar tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Verksamheten
bedrivs i ca 100 länder världen över och har mer än 35 000 anställda. Produktsortimentet
bygger på ett välkänt modulsystem, med begränsat antal huvudkomponenter.
Modulsystemet gör en stor mängd anpassningar utifrån kundönskemål möjliga samtidigt
som kostnader för utveckling, produktion och materialhantering kan hållas nere. (Scania, u.
å.)

4.2.2 Observerad verksamhet
Då Scania är ett väldigt stort företag med utspridd verksamhet är det svårt att fastställa att
alla delar av Scanias verksamhet fungerar på ett och samma sätt. Den verksamhet som är
underlag för denna organisationsjämförelse är två studiebesök vid motortillverkningen samt
intilliggande förråd. Förrådet i byggnad 177-184 servar hela Scanias verksamhet i
Södertälje, men framförallt motortillverkningen. Produkterna som produceras i den
studerade verksamheten bör endast ses som delmontage då slutmontering av lastbilarna
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eller bussarna inte studerats utan endast motortillverkningen. Anpassningsgraden på
produkterna som levereras ut från motortillverkningen blir således väldigt låg.

4.2.3 Produktionsprocesser
Scanias produktion har ett väldigt jämnt flöde och alla ingående processer och aktiviteter är
taktade. Detta gör att produktionen har ett högt tempo och korta ledtider, men kan vara lite
störningskänsligt. Insatsmaterialet från godsmottagningen levereras enligt FIFO-principen,
vilket efterlevs med tydligt markerade platser på golvet för lastbärarna, där inleverans sker i
ena ändan och utleverans i andra. Det finns också kedjebanor som transporterar lastbärare
med material i den ordning som det placerats på banan. Detta gör att FIFO-principen
efterlevs till fullo i och med att medarbetarna inte kan arbeta med någon annan lastbärare
än just den som står längst fram.
Lagerhållningen i förrådet är uppbyggt med två olika zoner, där material som klassats som
högfrekventa är närmast in och utlastningen. Detta gör att transportsträckorna reduceras.
Även lagerplatsspecificeringen är liknande ACC, med ställage, kolumn och därefter rad.
Ställagen är numrerade efter ett logiskt flöde, och följer ett logiskt flöde när material sätts
in eller tas ut ur lager. Ingen av gångarna slutar i en återvändsgränd och nästkommande
gångs första lagerplats är närmast möjliga till föregående gångs sista lagerplats. Detta gör
också att antalet transportsträckor som inte är förenat med värdeskapande aktiviteter kan
reduceras.
Placering av nya artiklar vid inleverans föreslås av affärssystemet utifrån vart det finns
lediga lagerplatser som fyller dimensionerna för lastbäraren. Gången närmast in- och
utlastningen är oftast fullbelagda och gångarna längst bort kan vara helt tomma. Detta till
följd av att datorsystemet börjar söka lediga lagerplatser utifrån första gången som är
närmast in. och utlastningen. Det finns också en annan fördel med att de närmaste gångarna
är fullbelagda och efterföljande tomma, nämligen att det synliggörs väldigt tydlig vilken
fyllnadsgrad av lagret som råder för stunden.
Insatsmaterialet till produktionen kittas utifrån behovet i produktionslinan och placeras på
specialanpassade lastbärare, produktionsvagnar, efter omplacering från EUR-pallar. I direkt
anslutning till monteringen förvaras sedan insatsmaterialet enligt ett tvåbingesystem. En
tom lastbärare ersätts med en full, och under tiden som det sker använder monteringen
material från den andra lastbäraren. Där insatsmaterialet kittat och omplaceras från EURpallar till produktionsvagnar så är alla materialflöden raka. En tom lastbärare lämnas i ena
änden och en fylld lastbärare hämtas i andra änden. Medarbetaren som då arbetar med att
fylla på produktionsvagnen med artiklar förflyttar sig åt ett håll och samtidigt plockar
artiklar, vilket minimerar antalet döda transportsträckor.

4.3 Öhlins
4.3.1 Övergripande
Öhlins tillverkar avancerade och högpresterande stötdämpare för motorcyklar, bilar och
skotrar. Produkterna används främst inom motorsporten men även till mer exklusiva fordon
så som Lamborghini. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Sverige och Upplands
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Väsby, där ca 200 personer arbetar med utveckling, produktion. Därutöver har Öhlins
verksamhet i USA, Tyskland och Thailand. (Öhlins, u. å.)

4.3.2 Produktionsprocesser
Produktionen hos Öhlins är relativt varierande och har mindre produktionsvolymer. Även
om produktionsvolymerna är mindre och produktmixen är stor, så arbetar produktionen
med hög beläggning.
Materialflödet hos Öhlins är väldigt likt ACC, där godsmottagning, kvalitetskontroll,
lagerhållning, montering, packning är snarlika processer. Öhlins har också delvis
produktion till färdigvarulager, något som skiljer från ACC som inte producerar mot lager
utan i huvudsak bara mot kundorder.
Lagerhållningen hos Öhlins sker delvis i ställage, där större artiklar och framförallt artiklar
av större kvantiteter förvaras i lastbärare i höga ställage. För att plocka dessa artiklar
använder Öhlins stora högplockstruckar där operatören kan förflytta sig horisontellt och
vertikalt utan att lämna trucken. Artiklarna på höga nivåer kan då också plockas utan att
någon lastbärare behöver förflyttas ut eller in i ställaget. Ställagen fungerar också som
färdigvarulager och produkterna som Öhlins producerar har relativt låg vikt jämfört med
ACC:s produkter.
Lagerhållningen av insatsmaterial sker också till stor del i flera paternosterverk. Från
paternosterverket sker en kittning av insatsmaterialet till produktionen. Materialet lastas på
olika lastbärare, vanligast i plastaskar på en vagn. Därefter placeras lastbärarna i
mellanlagring i väntan på att produktionen ska ta materialet. Varje lastbärare tilldelas också
ett Kanbankort som specificerar vilken tillverkningsorder materialet tillhör. Antalet
Kanbankort är begränsat utifrån produktionens kapacitet, detta för att begränsa materialet i
mellanlagring och kapitalbindningen.
Öhlins produktionslayout håller på att förändras för att skapa rakare materialflöden.
Tidigare har produktionens slutpunkt varit intill en vägg, vilket ställer krav på lastbärarna
som transporterar de färdiga produkterna från monteringen till packningen. Genom att
förändra layouten så att materialflödet blir rakare och ansluter direkt till packningen kan
användandet av lastbärare reduceras, vilket sänker lagringskostnaderna men även minskade
ledtider och att onödiga aktiviteter med att placera produkterna på en lastbärare kan
elimineras. På så sätt undviker Öhlins också korsande materialflöden.

4.4 Likheter och skillnader mellan ACC, Scania och
Öhlins
Det första tydliga produktionstekniska detaljen är att alla tre företag använder sig av
visuella hjälpmedel, så som White boards och diagram för att styra verksamheten. ACC har
varje dag på morgonen ”daglig styrning”, där man går igenom eventuella händelser från
igår och ser över dagens och veckans aktiviteter. Både Scania och Öhlins arbetat även de
med White boards och visuella hjälpmedel för att tydliggöra och skapa förståelse för
produktionens välmående och status.

35

Alla tre företag använder sig av kittning i någon utsträckning. De stora fördelarna är att
delmonteringen kan underlättas och man på så sätt minskar risken för fel och ökade ledtider
till följd av uteblivna artiklar från plockningen.
Det som också är väldigt slående utifrån studiebesöken är att både Scania och Öhlins
arbetar väldigt mycket med raka materialflöden. Både inom produktionen men framförallt
för hur lagerhållningsstrategin utformas efter hur artiklar till monteringen plockas och
transporteras. Detta för att reducera ledtider och onödiga transporter som inte innehåller
några värdeskapande aktiviteter.
Alla tre företagen arbetar efter också FIFO-principen, men Scania och Öhlins har mycket
tydligare arbetssätt och struktur för att stödja denna princip. Exempelvis används
markerade områden på mark och golv som visar hur materialflödet levereras in i ena änden
och tas ut från andra. De lastbärare och artiklar som stått stilla längst tid i väntan på att
nästa aktivitet ska utföras kommer då alltid att stå längst fram, sett från den änden där
materialet ska hämtas. Scania arbetar också tydligt med det logiska flödet vid indexering av
ställagen i lagret. Dels har man en zon med högfrekventa artiklar väldigt nära in- och
utlastningen, men också att materialflödet kan liknas med ett S, sett i transportsträckan.
Man skapar då ett kontinuerligt flöde utan avbrott i transporten för återtransporter och inga
korsande flöden. Detta gör också att man eliminerar risksituationer för medarbetarna där
man skulle kunna krocka med truckarna i och med att allas färdväg är tydlig åt samma håll.
Utifrån tabell 3.1 synliggörs att ACC mest liknar Scania när det kommer till
produktdimensioner men Öhlins när det kommer till mer produktionstekniska aspekter.
Tabell 4.1. Jämförelse av verksamhet och produktmix.

ACC
Produktionsvolym
Låg
Produktionsledtid
Lång
Produktdimensioner Stora/Tunga
Produktanpassning Medel-hög
Efterfrågan
Varierande

Scania
Hög
Kort-medel
Stora/Tunga
Låg
Jämn
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Öhlins
Låg-medel
Kort
Små/Lätta
Medel-hög
Varierande
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5 Slutsatser
Huvuddelen av slutsatserna och de förbättringsförslag som utvecklats återfinns i bilagorna.
Dessa bilagor är belagda med sekretess och återfinns endast i den fullständiga versionen.

5.1 Utvecklingsförslag, lagerlayout och materialflöde
pallställage
Materialflödet har analyserats med utgångpunkt i bilaga 4. Många av de transportsträckor
som finns är döda transporter som inte innehåller värdeskapande aktiviteter. Genom att byta
ordning på indexeringen av sektionerna, så att nästkommande ställagegång börjar med A
närmast möjliga där föregående ställagegång avslutas med V kan döda transportsträckor
elimineras. Utifrån de observationer som genomförts så kan tidsvinster på ungefär 3
minuter per plockorder erhållas. Då varje plockorder är relativt unik och vissa medarbetare
i dagsläget redan arbetar utefter detta arbetssätt är detta en generell uppskattning utifrån de
observationer som genomförts.
Två olika förslag har tagits fram och illustreras i bilaga 5 respektive 6.
Utvecklingsförslag 1 (bilaga 5) har utformats med start och stopp av plocknings i
pallställagen nära arbetsstationen där plockordrar förvaras och där medarbetarna slutligen
rapporterar in att plockordern är slutförd. Stoppet är också vid mellanlagringen av de
artiklar som plockats i paternosterverk och plocklager, för omlastning till den lastbärare
som resterande artiklar befinner sig i. Dock innebär detta förslag att stopp är längre ifrån
materialbehovet.
Utvecklingsförslag 2 (bilaga 6) har start och stopp nära materialbehovet. Detta har en stor
fördel om materialet som plockats kan transporteras direkt till PIA eller monteringen, utan
att behöva transporteras fram och tillbaka till arbetsstationen för inrapportering av slutförd
plockorder.
Oavsett viket förslag som väljs innebär dessa betydligt rakare materialflöden och på så sätt
reducerade transporter. Ledtiden för plockningen kan då också reduceras. Samtidigt som
start och stopp hamnar på närmre och logiska platser sett ut nästkommande aktivitets
perspektiv, så bidrar även dessa förslag till en förbättrad arbetsmiljö. Alla medarbetare på
lagret får ett logiskt flöde att följa, vilket gör att korsande materialflöden minimeras, och på
sådant sätt även olika risksituationer som kan uppkomma till följd av många truckar på
samma plats som alla ska åt olika håll.
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6 Diskussion
Arbetet med detta examensarbete var initialt svårarbetat, med en bred och mindre tydlig
uppgift. Andra faktorer som också påverkat arbetet, både direkt och indirekt, har varit att
förutsättningarna för Atlas Copco Craelius förändrats drastiskt. Måndag 7 april så
förmedlade Atlas Copco att man beslutat att verksamheten hos Craelius i Märsta ska flyttas
till anläggningen som finns i Örebro. Detta har påverkat motivationen hos både mig som
examensarbetare men också hos de anställda hos ACC negativt. En av de bakomliggande
orsakerna till flytten är en nedåtgående orderingång och beläggningen på produktionen i
Märsta har under examensarbetet varit under det normala. Därför har en fullständig
kapacitetsmätning, i explicita kvantitativa mätningar inte riktigt varit möjlig att genomföra.
Viktiga mätetal på verksamheten har ändå kunnat tas fram, och har på ett gott sätt varit en
viktig del av analysen för identifiering av förbättringsområden. Detta har varit mindre ett
hinder för examensarbetets fullgörande som kan vara bra att känna till.
Efter att denna förändring blev känd så togs beslut om att fortsätta examensarbetet utan
direkt inverkan av detta. Så även om verksamheten inte kommer att fortsätta i exakt den
form som bedrivits tidigare och utvecklingsförslagen inte kommer till implementation i de
utföranden som presenteras så kan ändå examensarbetet fungera som vägvisare för hur
effektiviseringar kan genomföras, men med tydligare anpassning mot den nya
verksamheten. Upp- och nedgångar till trots är jag ändå nöjd med de förslag som
presenteras examensarbetet och den kunskap som jag kunnat utveckla under
examensarbetet.
Utgångsperspektivet för examensarbetet och de förslag som presenteras har alltid varit mot
de små och enkla lösningarna, då det oftast är de som är bäst. Fokus har därför alltid legat
på att finns enkla lösningar som inte medför radikala förändringar, men som ändå kan ha en
stor positiv påverkan på materialhanteringen och materialflödet.
Litteraturen inom segmentet för logistik måste jag säga har varit intressant att studera, dock
känns det som att den var lite väl ”ekonomisk” med mycket beräkningar på detaljnivå och
väldigt lite ”hands-on” om verkligheten. Mycket av litteraturen har därför inte riktigt varit
aktuell för examensarbetet, och jag tycker snarare mycket av det som finns i litteraturen
finns integrerat och automatiserat i de affärssystem som alla företag använder sig av i
dagsläget.
Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) skriver att litteraturen som behandlar logistik
vanligtvis har avsnitt om segmentering av artiklar, främst ABC-klassificering. De skriver
också att det däri saknas litteratur som behandlar detta område särskilt omfattande, och
därför inte har vidare litteratur att rekommendera (vilket de brukar avsluta varje kapitel
med). Detta upplever jag som väldigt tydligt och har därför försökt lyfta den teoretiska
anknytningen till andra områden som även de spelar in i logistikens effektivitet, allt för att
försöka skapa en högre övergripande förståelse som kan bidra med bredd till ämnet.
Slutligen skulle jag vilja lyfta lite tankar kring metoden som använts. Det finns alltid en
risk att de som observeras kan arbeta på ett annorlunda sätt i och med att de blir
observerade. I vanliga fall kanske man inte agerar riktigt efter arbetsbeskrivningen till fullo,
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men förändrar arbetet när man blir observerad. Min uppfattning är snarare tvärtom, att de
som arbetar på ACC idag har varit väldigt öppna om olika brister som de anser och de har
hjälpt mig mycket med tankar och idéer. Tydligaste exemplet är att man egentligen redan
arbetar utefter ett av förbättringsförslagen, utan att egentligen veta om det och utan att
uppdatera arbetsmetoderna utefter hur arbetet sker i verkligheten.
Den riktiga styrkan ligger också som jag ser det i kombinationen av de förslag som
presenterats, med de synergieffekter som de ger upphov till.
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