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Förord 
Detta examensarbete utgör den sista och avslutande delen av författarna Christoffer Björklunds 

och Joakim Ebenhards civilingenjörsstudier inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska 

universitet (LTU). Examensarbetet omfattade 30 högskolepoäng och genomfördes under 

vårterminen 2013 på Sandvik Mining i Sandviken. 

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla som bidragit till studien och hjälp oss på vägen samt alla 

personer som förgyllt våra fem år i Luleå. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare vid LTU, 

Martin Holmbom, för givande diskussioner och som bidragit med ett inre lugn under arbetets 

mörkare dagar.  

Vi vill även passa på att tacka alla medarbetare vid Sandvik Mining i Sandviken för ett trevligt 

bemötande. Ett speciellt tack vill vi rikta till Johan Basth som gjorde studien möjlig samt till vår 

handledare Pehr Åberg som tagit sig tid till att hjälpa två stundtals förvirrade studenter. Tiden 

har varit mycket lärorik för oss och vi hoppas att studien även tillför Sandvik Mining något 

positivt. 

Ett sista tack vill vi rikta till våra familjer, nära och kära som bistått med kärlek och stöd. 

Sandviken, Juni 2013 
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Sammanfattning 
Materialhantering är den del av produktionslogistiken som hanterar det interna materialflödet, 

vilket innefattar intern lagerhållning och transport. Målet med den interna materialhanteringen 

är att säkerställa tillgången av material till produktionssystemet där hanteringen ska ske utan 

skador på material eller personal. I ett tillverkande företag kan en betydande del av den totala 

produktionskostnaden härledas till den interna materialhanteringen. Enligt Lean Production 

ska både transport och lagerhållning betraktas som slöseri. Det är därmed viktigt att 

effektivisera den interna materialhanteringen samtidigt som det inte får ske på bekostnad av 

sämre leveransprecision till produktionssystemet eller säkerheten.  

I studien förutsätts att materialhanteringssystemet ska tillhandahålla produktionssystemet med 

rätt material, av rätt kvantitet, vid rätt tidpunkt vilket ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera materialhanteringen för att utveckla och 

presentera förbättringsförslag för säkrare och mer kostnadseffektiv materialhantering med 

bibehållen leveransprecision.  

Studien är en fallstudie som bedrivits på plats på Sandvik Mining i Sandviken. Sandvik Mining 

tillverkar borrkronor, borrstänger och adaptrar vilka används vid bergborrning. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer och observationer, där författarna har intervjuat 

medarbetare på Sandvik Mining samt genomfört direkta observationer av de studerade 

processerna. Studien har kompletterats med en litteraturstudie, där de mest tongivande 

teoriområdena för studien är materialhantering och Lean Production. 

Rapporten presenterar en kartläggning av Sandvik Mining nuvarande materialtransport samt 

hur styrningen av denna sker. Utifrån kartläggningen har problemområden identifieras och 

orsakerna till dessa kan härledas till de variationer som existerar i arbetsmetoderna. 

Variationerna uppstår eftersom materialhanteringen inte uppfyller alla sex aspekter i 

materialhanteringsekvationen, nämligen: varför, vad, vart, när och hur material ska 

transporteras samt av vem flytten ska utföras. 

För att skapa en effektiv materialhantering presenterar studien förbättringsförslag som syftar 

till att definiera och standardisera materialhanteringsaktiviteter, vilket kan ske med hjälp av 

materialrutor. Studien menar att materialrutor skulle kunna fungera som referenspunkter i 

verksamheten, från vilka det är möjligt att definiera de olika materialhanteringsaktiviteterna. 

Materialrutorna skulle även kunna tillhandahålla nödvändig styrning till 

materialhanteringssystemet och produktionssystemet. Enligt studien skulle en standardisering 

av materialhanteringsaktiviteterna kunna minska variationerna i materialhanteringen samt 

skapa möjligheter för framtida förbättringar. 

 



 

 



 

 

 
 
 
 

Abstract 
As a part of production logistics, materials handling is concerned with the internal material 

flow, which consist of inventory management and transportation. The overall goal with 

materials handling is to ensure the production system access to material, where the handling is 

to be performed without any damage to neither material nor personnel. In a manufacturing 

company, a sufficient part of the total production cost can be directly derived from internal 

materials handling. According to Lean Production both transportation and inventory should be 

considered as waste. Therefore, it is important to improve the efficiency of the internal 

materials handling system, though it must not be on the expense of the delivery precision or 

compromising the safety. 

The study assumes that the materials handling system is supposed to provide the productions 

system with the right materials, in the right quantity, at the right time, and doing so in cost 

effective manner. The purpose with this study is to identify and analyze materials handling in 

order to develop and present recommendations for a safer and more cost efficient materials 

handling, with preserved delivery precision. 

The study is a case study, which has been conducted on site at Sandvik Mining in Sandviken. 

Sandvik Mining produces drill bits, drill rods and adapters, which are used for rock drilling. The 

data collection has been done through interviews and observations, where the authors have 

been interviewing employees from Sandvik Mining as well as conducting direct observations of 

the processes within the field of study. The study was complemented by a literature review, 

where the most influential fields of study where materials handling and Lean Production. 

The report presents a map of current material transportation flows within Sandvik Mining as 

well as how the management of these flows is conducted. From the map, problem areas have 

been identified and the underlying cause of these can be derived from the variations within the 

working methods. The variations occur due to the fact the material handling system does not 

meet the six aspects of the materials handling equation, namely: why, what, where, when and how 

materials should be transported as well as by who the transportation should performed. 

In order to create an effective materials handling, the study presents recommendations that 

aims to define and standardize materials handling activities, which could be done by material-

dedicated buffer zones. The study claims that these material-dedicated buffer zones would 

serve as reference points for the materials handling system, and based on which, it is possible to 

define the different materials handling activities. The buffer zones can also provide necessary 

control to the materials handling system as well as to the production system. Standardization of 

the materials handling activities can, according to the study, reduce the variations in the 

materials handling system as well as create opportunities for future improvements.  
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1. Inledning 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en introduktion till studiens bakomliggande förutsättningar, 

utmaningar och problem. Utifrån detta kommer studiens syfte att presenteras tillsammans med 

forskningsfrågorna. 

1.1 Bakgrund 
Många företag möter idag en global konkurrens där kunder ställer höga krav på kvalitet och 

service. Enligt Jonsson och Matsson (2005) eftersträvar kunder inte bara rätt funktion och 

utseende på produkten, utan även att den ska finnas tillgänglig vid rätt tid och plats. De menar 

att logistiken i en verksamhet därför ofta är en avgörande faktor för att kunna tillfredsställa 

kundens behov. Enligt Christopher (2011) kan logistik betraktas som ett system, med målet att 

koordinera och samordna ett företags aktiviteter för att tillhandahålla de produkter som kunder 

eftersöker. Logistik kan också beskrivas som en strategisk disciplin med stor inverkan på 

företags konkurrenskraft (Jonsson & Mattsson, 2005).  

Jonsson och Mattsson (2005) identifierar tre logistiska delsystem: materialförsörjning, 

produktion och distribution, mellan vilka information och material utbyts. Enligt Christopher 

(2011) har de logistiska delsystemen tidigare betraktas som isolerade system, med individuell 

strategisk inriktning gällande styrning och planering, vilket krävt stora lager för att kunna 

erbjuda kunder önskad servicenivå. Segerstedt (2008) menar att en samverkan mellan 

delsystemen krävs för att en verksamhet ska vara effektiv. Enligt Christopher (2011) krävs det 

en gemensam strategisk inriktning, vilken bör återspegla kundernas önskemål.  

Lean Production säger att hela verksamheten ska genomsyras av samma värderingar och 

strategiska inriktning (Liker & Meier, 2006). Ett central begrepp inom filosofin är Just-in-Time, 

där produktion av rätt kvantitet, vid rätt tid och av rätt typ eftersträvas (ibid). Segerstedt (2008) 

menar att eliminering av slöseri, alltså icke värdeskapande aktiviteter, är en förutsättning för att 

lyckas med detta, eftersom systematisk eliminering av slöseri frigör resurser som kan fördelas 

till värdeskapande aktiviteter. Enligt Nahmias (2008) har tillverkande företag under de senaste 

åren fokuserat på att optimera tillverkningsprocesserna. Han menar att det förvisso 

fortsättningsvis finns en förbättringspotential, men att den största källan för effektivisering 

finns i värdekedjan och förflyttning av produkter inom den. Företag som hanterar sina 

produkter effektiv kan därför öka sin konkurrenskraft (ibid).  

1.2 Problematisering 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) är produktionslogistik ett samlingsnamn för alla aktiviteter 

som bidrar till att material och produkter finns på rätt plats i rätt tid i en produktion. De menar 

att syftet med produktionslogistik är att förbättra effektiviteten i ett producerande företag, där 

bättre styrning kan minska den totala kapitalbildningen för material i lager, produktion och 

under transport, vilket möjliggör en positiv resultatpåverkan. 

Jonsson och Mattsson (2005) beskriver materialhantering som den del av produktionslogistiken 

som avser hantering och förflyttning av gods i en anläggning, där flödet av material mellan 

processer är en del av detta system. Ray (2008) menar att målet med 

materialhanteringssystemet att tillhandahålla produktionssystemet med rätt material, av rätt 
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kvantitet vid rätt tidpunkt. Materialhanteringen bör ske på ett sätt som minimerar skador på 

material, personal och utrustning (ibid).  

Heragu och Ekren (2009) menar att det är eftersträvansvärt att standardisera metoder och 

flytthjälpmedel som används vid materialhantering. Enligt Baudin (2004) är en utveckling och 

användning av standardiserat arbetssätt en förutsättning för att kunna arbeta effektivt med 

materialhantering inom en produktionsanläggning. Detta är också eftersträvansvärt då 

materialhantering inte adderar mervärde till slutprodukten och betraktas således som ett slöseri 

enligt Leans principer, även om det är ett nödvändigt sådant (Jonsson & Mattsson, 2009). 

Enligt Christopher (2011) bör aktiviteter inom en verksamhet koordineras och samordnas för 

att tillgodose kundernas önskemål. Heragu och Ekren (2009) menar att 

materialhanteringsaktiviteter bör planeras innan de utförs. Utifrån ett helhetsperspektiv menar 

Ray (2008) att planering skapar förutsättningar för att identifiera onödiga transporter samt 

möjliga kombinationer av dessa och således kan ett effektivt materialhanteringssystem erhållas. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera materialhantering för att utveckla och 

presentera rekommendationer för säkrare och kostnadseffektivare materialhantering, med 

bibehållen leveransprecision.  

För att uppnå studiens syfte har följande forskningsfrågor tagits fram: 

1. Hur kan transportsträckor, arbetsmetoder och styrning för materialhanteringen 

kartläggas? 

2. Hur kan identifierade problemområden beskrivas, analyseras och prioriteras? 

3. Hur bör ett kostnadseffektivt och säkert materialtransportsystem med bibehållen 

leveransprecision utformas? 

1.4 Avgränsningar 
Resultatet av denna studie avgränsas till företag inom tillverkningsindustrin med liknande 

produktionssystem som det affärsområde inom fallföretaget som studien fokuserar på. Detta 

eftersom definitionen av tillverkningsindustrin är bred. Vidare avgränsas studien till att inte 

beröra beräkning och utformning av lagerplatser.  
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2. Metod 
Kapitlet behandlar studiens forskningsmetodik, där studiens metodval presenteras samt det 

tillvägagångssätt som författarna använt sig av.   

2.1 Forskningsmetodik 
Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) är en studie ett systematiskt tillvägagångssätt för att 

erhålla kunskap om en specifik händelse eller ett område. Studiens forskningsmetodik beskriver 

det systematiska tillvägagångssättet, där en eller flera metoder används för att genomföra 

studien, med målet att uppnå studiens syfte. 

2.1.1 Forskningssyfte  

Enligt Saunders et al. (2009) kan en forskning bedrivas enligt tre olika syften: explorativ, 

deskriptiv och förklarande. Patel och Davidsson (2003) menar att en explorativ undersökning 

syftar till att förklara händelseförlopp och orsakssamband, vilket kräver att så mycket kunskap 

som möjligt inhämtas inom området. Deskriptiva undersökningar ämnar enligt Olsson och 

Sörensen (2007) till att beskriva ett antal aspekter och fenomen inom ett avgränsat område 

grundligt. Enligt Saunders et al. (2009) strävar förklarande studier efter att beskriva relationen 

mellan de underliggande variablerna till en situation eller ett problem.   

Denna studie syftade till att beskriva aspekter och fenomen inom materialhantering för att 

erhålla en helhetsbild av området. Materialhantering betraktas som ett specificerat område 

inom logistik, varför studiens syfte sammanfaller med Olsson och Sörensens beskrivning av 

deskriptiva studier. Andersen (1990) menar att deskriptiva studier ofta strävar efter att inringa 

problematik inom det studerade området, vilket denna studie även syftade till. Utifrån den 

initiala helhetsbilden ämnade författarna att identifiera problemområden inom 

materialhanteringen.  

2.1.2 Forskningsansats 

Till denna studie har redan befintliga teorier legat som grund för arbetsgången samt till 

utformningen av forskningsfrågorna. Författarna har jämfört insamlad data med teorierna för 

att kunna förklara de aktuella problemen samt se hur teorierna kan appliceras i detta specifika 

fall. Ansatsen ligger inom ramarna för vad Saunders et al. (2009) beskriver som en deduktiv 

forskningsansats, där vedertagna teorier tillämpas för att förstå det aktuella problemet och 

utveckla hypoteser. Motsatsen till detta är induktiv ansats, vilket Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver som upptäckter i verkligheten som sammanställs till allmänna principer och teorier. 

Enligt Saunders et al. (2009) kräver en induktiv forskningsansats även stor förkunskap inom det 

studerade området. 

Andersen (1990) menar att undersökningsmetodiken även delas upp i en kvalitativ och en 

kvantitativ ansats. Enligt henne ämnar den kvantitativa ansatsen till att göra studieobjektet 

mätbart där resultatet av undersökningen presenteras numeriskt. Olsson och Sörensen (2007) 

menar att den kvalitativa ansatsen eftersträvar att beskriva och förklara händelser genom ord, 

då allting inte går att översätta numeriskt. Denna studie kommer att ge en beskrivande bild av 

ett händelseförlopp, vilket främst kommer att ske genom ord. Insamlad data har varit av både 

kvalitativ och kvantitativ natur, men den grundläggande ansatsen för studien är kvantitativ.  
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2.1.3 Forskningsstrategi 

Yin (2003) menar att forskning kan bedrivas enligt fem olika strategier. Han menar att det inte 

finns några generella regler för valet av forskningsstrategi, men att det är fördelaktigt om valet 

återspeglar studiens natur. Yin (2003) har sammanställt tre områden för att underlätta valet av 

forskningsstrategi samt redogjort vilken strategi som är lämplig givet vissa förutsättningar. 

Forskningsstrategierna och Yins områden sammanfattas i Tabell 1.  

Tabell 1 Forskningsstrategier (Yin, 2003) 

Strategi Typ av 
forskningsfråga 

Krävs kontroll av 
aktiviteter? 

Ligger fokus på 
nuvarande händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Forskningsfrågorna till denna studie är alla av “hur” karaktär, varför alla forskningsstrategier 

skulle vara lämpliga enligt Yin. Studien fokuserade på aktuella händelser, men kunde ej 

kontrollera dessa, varför valet faller mellan fallstudie och enkätstudie.  

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är fallstudie en benämning på de metoder som används för 

att studera en grupp, ett fall, en person eller en social enhet. Patel och Davidson (2003) menar 

att fallstudier är att föredra när studien eftersträvar att erhålla ett helhetsperspektiv inom ett 

begränsat område. Denna studie har eftersträvat en helhetsbild av materialhantering på en 

avgränsad organisation och alltså bedrivits som en fallstudie. Yin (2003) menar dock att en av 

nackdelarna med fallstudier är att resultatet ej kan generaliseras.   

2.2 Datainsamling 
Under studien har författarna anskaffat sig information, vilken ligger till grund för studiens 

resultat. Saunders et al. (2009) menar att det finns två typer av information, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är information som samlats in specifikt för den aktuella studien och 

sekundärdata är information som samtals in för ett annat syfte än den aktuella studiens 

(Saunders et. al, 2009). Denna studie berör områden vilka, till viss del, inte studerats tidigare 

och författarna har därmed använt sig av primärdata i en stor utsträckning. Primärdata har 

samlats in genom litteraturstudier, intervjuer och observationer. Sekundärdata består av 

existerande dokumentation från fallföretagets interna databas. 

2.2.1 Intervju 

Kahn och Cannell (1957) beskriver en intervju som en målmedveten diskussion mellan två eller 

fler personer. Det finns olika intervjutekniker som kan tillämpas, där de skilda teknikerna 

lämpar sig olika bra beroende av den struktur och formalitet som eftersträvas. Saunders et al. 

(2009) menar att det vid strukturerade intervjuer ställs samma frågor till alla deltagare, och i 

den mån det går, i samma takt och tonfall för att minska den yttre påverkan. I en 

semistrukturerad intervju har utfrågaren en lista med fördefinierade frågor och teman där både 
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turordning och antalet frågor kan variera mellan deltagare. Ostrukturerade intervjuer är 

informella och syftet med dessa är att söka svar inom ett specifikt område genom att låta den 

intervjuade tala fritt utifrån och omkring detta område (ibid). 

Under studien har författarna samlat in kvalitativ data genom intervjuer med ett 15-tal olika 

personer med insikt i fallföretagets processer. Intervjuernas karaktär anpassades efter de 

enskilda intervjutillfällena och var främst semi-strukturerade och ostrukturerade. Syftet med 

intervjuerna var att skapa förståelse för fallföretagets materialhantering, vilket både innefattar 

hur materialhanteringen fungerar samt vilka problem som finns. Valet av respondenter har skett 

enligt vad Saunders et al. (2009) beskriver som medvetna selektiva urval, där valet av 

respondent baserats på författarnas omdöme. Utöver detta har författarna även frågat 

respondenterna om andra personer med kunskap inom området, vilket kan liknas vid det som 

Saunders et al. (2009) beskriver som snöbollsurval.  

2.2.2 Observation 

Saunders et al. (2009) beskriver observation som en systematisk övervakning, beskrivning, 

analys och tolkning av personer eller aktiviteter. Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det två 

typer av observationer, strukturerade och ostrukturerade. De menar att skillnaden mellan dessa 

definieras av det angreppssätt som används. En strukturerad observation har ett väl preciserat 

problem vilket ska studeras. En ostrukturerad observation utförs utan förbestämda aspekter 

(Olsson och Sörensen, 2011).  

Observationer kan även ta formen direkta, indirekta och deltagande. Vid en direkt observation 

studeras och iakttas företeelser i deras naturliga kontext. Vid en indirekt observation läses 

mätvärden istället av från ett instrument. En deltagande observation sker genom att forskaren 

deltager och påverkar omgivningen i naturen denne observerar. (Olsson och Sörensen, 2011) 

Författarna har under denna studie genomfört direkta och indirekta observationer. De direkta 

observationerna fungerade som ett komplement till intervjuerna, där författarna observerade 

processer för att kontrollera insamlad data samt erhålla en större förståelse för den. Vid de 

indirekta observationerna samlades primär kvantitativ data in genom avläsning av 

mätinstrument.   

2.2.3 Litteraturstudier 

Andersen (1990) menar att syftet med litteraturstudier är att samla den kunskap som föreligger 

den problemställning som ämnas undersökas. Enligt Ejvegård (2009) avser litteratur i 

forskningssammanhang allt tryckt material i form av bland annat böcker, artiklar, rapporter och 

uppsatser. Till det tryckta materialet inkluderas även de uppgifter och den information som kan 

hittas på internet. Andersen (1990) menar att problemet vid litteraturstudier inte är att finna 

litteratur om ett särskilt ämnesområde, utan att finna de mest relevanta verken inom detta 

område. Vidare menar Saunders et al. (2009) att kritiskt granskande av litteratur är nödvändigt 

för att utveckla en ingående förståelse för, och insikt i, tidigare forskning. 

Saunders et al. (2009) menar vidare att det existerar tre typer av litterära källor: primära, 

sekundära och tertiära. Primära källor är de första litterära förekomsterna av ett arbete eller en 

studie, som till exempel rapporter, avhandlingar och protokoll. Sekundära källor består främst 

av böcker och journaler vilka är efterföljande publikationer av primära källor. Tertiära källor, 
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även kallade sökverktyg, är designade att underlätta sökning efter litteratur av primär eller 

sekundär natur. Dessa kan bestå av uppslagsverk, encyklopedier, indexeringstabeller eller 

bibliografier (ibid). 

Syftet med dessa studier var att författarna, genom kritisk granskning av litteratur, skulle få en 

ingående förståelse för studieområdet. Till studien har författarna använt sig av källor av både 

primär och sekundär natur. De primära källorna har bestått av interna dokument och rapporter 

och de sekundära av böcker och artiklar. Tertiära källor har använts i form av 

indexeringsverktygen Google scholar och Scopus. Det tillvägagångssätt författarna har används 

sig av vid litteratursökning i tertiära källor har varit att definiera nyckelfraser och -ord för att på 

så sätt identifiera relevanta primära och sekundära källor till studien. 

Följande nyckelfraser och -ord har identifierats: 

Materialhantering Lean Production 
Intern materialhantering Kanban 
Intern transport Logistik 
Materials handling Logistics 
Materials handling system Slöseri 
5S Ständiga förbättringar 
Kartläggning Processkartläggning 
Materials handling utilities Fleet optimization  

2.2.4 Beskrivning av studiens tillvägagångssätt  

I studiens initiala skede ämnade författarna att skapa en helhetsbild av materialhanteringen 

genom en nulägesbeskrivning och kartläggning. Genom teoristudier skapade författarna en 

allmän förståelse för materialhanteringen vilken sedan låg till grund för den efterkommande 

datainsamlingen. Data för kartläggningen samlades in genom intervjuer och direkta 

observationer. Utöver detta erhöll författarna även sekundärdata med syfte att få en djupare 

förståelse för det studerande området.  

Nuläget har sedan analyserats, där insamlad data jämförts med den teoretiska referensramen. 

Analysen innefattar även det data som samlats in genom indirekta observationer. Syftet med 

analysen är att skapa en förståelse för materialhanteringen samt identifiera och prioritera 

problemområden på fallföretaget. Till de prioriterade problemområdena utformades och 

presenterade rekommendationer. I Figur 1 visualiseras studiens tillvägagångsätt.  
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Litteraturstudier Intervjuer Observation

Nulägesbeskrivning 
och kartläggning

Analys av nuläget

Rekommendationer

Slutsats och 
diskussion

Datainsamling

 

Figur 1 Det tillvägagångssätt som studien använt sig av 

2.4 Reliabilitet och validitet 
Enligt Easterby-Smith, Thorpe och Jackson (2008) refererar reliabilitet till den utsträckning som 

undersökningar kommer ge konsekventa resultat. De menar att det är möjligt att bedömda 

reliabiliteten i en undersökning genom att ställa den inför följande tre frågor: 

1. Kommer mätdatat att uppvisa liknande resultat vid andra mättillfällen? 

2. Kommer andra observatörer erhålla samma resultat? 

3. Finns det ett konsekvent tillvägagångssätt vid tolkning av data? 

Robson (2002) menar att det finns fyra hot mot studiens reliabilitet, där det första hotet utgörs 

av ämnes- eller deltagarfel. Exempelvis kan detta vara att resultatet av en arbetsuppgift varierar 

med vem som utför den. Det andra hotet är definierat som ämnes- eller deltagarpåverkan. Med 

detta menas att de medarbetare som studeras frångår eller förändrar sin vanliga rutin då de är 

medvetna om att de studeras, vilket kan leda till missvisande resultat. Det tredje hotet utgörs av 

observationsfel. Ett exempel på detta kan vara en intervjusituation där frågor ställs på olika vis 

beroende på vem som för tillfället intervjuar. Det fjärde och sista hotet är definierat som 

observationspåverkan där de studerades svar kan tolkas på olika sätt av olika observatörer, 

vilket kan leda till missvisande slutsatser. 

Enligt Robson (2002) refererar validitet till att studiens mätningar verkligen mäter det som är 

relevant att mäta. Ett exempel på bristande validitet kan vara då studien ämnar till att 

undersöka ankomstintensitet av en viss produkt till en process men mätningen sker på utgående 

produkter. Ejvegård (2009) menar att det som forskare är viktigt att veta vad det använda 

måttet står för och att använda det konsekvent, vilket säkerställer att det som ämnas mätas 

verkligen är det som mäts. 
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Under studien har intervjuer förts med flertalet personer med insyn i fallföretagets processer. 

För att säkerställa att insamlad data varit korrekt har författarna kontinuerligt även intervjuat 

andra personer, vilka anses ha lika god insyn i processerna. Eftersom de andra personerna till 

stor del identifieras genom snöbollsurval finns risken att respondenten hänvisar till personer 

med likande synsätt. Under studien har författarna kompletterat intervjuerna med egna 

observationer, vilka dels syftar till att säkerställa att insamlad data är korrekt samt reducera 

risken för att data feltolkas. Vid tillfällen det funnits oklarheter har ytterligare intervjuer 

genomförts för att validera data. Vid observationstillfällena har författarna klargjort i vilket syfte 

observationen genomförs för att reducera ämnespåverkan, vilken dock ej helt eliminerats. 

Robson (2002) menar att validiteten kan påverkas av tidsaspekten, alltså när mätningar utförs. 

Författarna har genom diskussion med personer på fallföretaget identifierat under vilka 

tidpunkter det är lämpligast att genomföra datainsamling. Det existerar även en risk för att 

mätinstrument avläst felaktigt vid de indirekta observationerna och därmed påverkat resultatet. 

Data kan enligt Robson (2002) påverkas av mognadsaspekten, vilket betyder att undersökta 

personer och processer utvecklats under studiens gång. Majoriteten av processerna på 

fallföretaget har funnits i flera år, men under studiens genomförande skedde gradvisa 

förändringar och således kan studien ha påverkats av mognadsaspekten. 
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3. Teori 
Kapitalet presenterar den teoretiska referensram som legat till grund för studiens arbete och som 

använts för att analysera det studerade området. 

För att visa hur de presenterade teorierna är relevanta för studien har författarna tagit fram en 

visualisering för sambandet mellan forskningsfrågorna och teorierna, vilken återfinns i Figur 2. 

Genom att studera de utvalda områdena kan den nödvändiga teoretiska grunden erhållas för att 

söka svar på forskningsfrågorna.  

Logistik

Kartläggning
- Processkartläggning

Materialhantering
- Materialhanteringssystem
- Materialhanteringsekvationen
- Planering

- Säkerhet

Lean Production
- Kaizen/Ständiga förbättringar
- Standardiserat arbetssätt
- Slöseri
- 5S

- Kanban

RQ 1
Kartläggning av materialhanteringen

RQ 2
Identifiering av problemområden

RQ 3
Utformning av materialhanteringssystem

Genom kartläggning och analys av materialhanteringen, med fokus på interna materialtransporter, 
utveckla och presentera förbättringsförslag för säkrare och mer kostnadseffektiva materialtransporter 

med bibehållen leveransprecision
 

Figur 2 Studiens teoretiska referensram 

3.1 Logistik 
Segerstedt (2008) menar att logistik strävar till att samordna aktiviteter med syfte att skapa ett 

effektivt flöde från leverantör till kund. Arnold, Chapman och Clive (2008) menar att målet med 

logistik är att maximera utnyttjandet av verksamhetens resurser och samtidigt tillhandahålla 

önskad servicenivå till kunder. Segerstedt (2008) utvecklar resonemanget och beskriver den 

logistiska målmixen som balansen mellan leveransservice, resursutnyttjning och 

kapitalbindning.  
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Jonsson och Mattsson (2005) menar att logistik kan betraktas som ett system. Christopher 

(2011) menar att det totala logistiksystemet sträcker sig utanför en organisations gränser, från 

leverantör till kund. Jonsson och Mattsson (2005) beskriver tre olika flöden som transporteras 

mellan aktörerna, illustrerade i Figur 3.  

Leverantör Företaget Kund

Informationsflödet

Materialflödet

Monetära flödet

  

Figur 3 Ett företags logistikflöden (Jonsson & Mattsson, s10, 2005) 

3.1.1 Materialflödet 

Materialflödet är det flöde av produkter som förflyttas från ursprunglig källa till slutgiltig 

förbrukare och har enligt Jonsson och Mattsson (2005) traditionellt setts som logistikens 

primära flöde. För tillverkande företag består oftast flödet av råvaror och komponenter vilka 

kommer till, och passerar genom, företaget. Processer tillför detta material värde som sedan 

fortsätter ut från företaget till kund, i form av produkter. Arnold et al. (2008) menar vidare att 

materialflödet även kan utgöras av tjänster.   

3.1.2 Informationsflödet 

Informationsflödet är det flöde av information vilket passerar genom logistikflödet och är enligt 

Jonsson och Mattsson (2005) en förutsättning för ett effektivt materialflöde. Enligt dem krävs 

information om kunders behov, det egna företagets tillgängliga kapacitet och leverantörernas 

förmåga att leverera, för att kunna balansera tillgång och användning av nödvändiga resurser.  

Den information som utgör grunden för befintlig och framtida efterfrågan består bland annat av 

försäljningsinformation, prognosinformation och kundorderinformation. Informationen 

genereras dels internt i företaget genom att prognoser tas fram, men förmedlas även från 

kunder i form av kundorder, försäljningsstatistik, leveransplaner et cetera. (Jonsson & Mattsson, 

2005) 

3.1.3 Monetära flödet 

Som ett resultat av det materialflöde som går mellan företag och kund följer ett betalningsflöde i 

motsatt riktning. Betalningsflödet kan även röra sig från företag till kund vid händelse av 

reklamering av en såld produkt. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

3.2 Det logistiska systemet  
Som nämnt i kapitel 3.1 Logistik kan logistik betraktas som ett system. Enligt Jonsson och 

Mattsson (2005) kan ett företags logistiksystem delas in tre delsystem: 

materialförsörjningsystemet, produktionssystemet och distributionssystemet, mellan vilka 

information och material flödar. Christopher (2011) menar att det krävs en samverkan mellan 
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delsystemet för att material- och informationsflödet ska kunna ske effektivt. Varje delsystem 

styr över aktiviteter, vilka syftar till att förflytta och förädla materialet genom logistiksystemet 

(Jonsson & Mattsson, 2005).  

Det totala logistiska systemet blidas enligt Christopher (2011) genom en sammanlänkning av 

företagets, leverantörernas och kundernas logistiksystem, vilket illustreras i Figur 4. 

Material-
försörjning

Produktion DistributionLeverantör Kund

Styrning Styrning Styrning

Sam-
ordning

Sam-
ordning

Sam-
ordning

Sam-
ordning

Råvaru
lager

Intern 
transport

Buffert
PIA

Färdigvaru
lager Extern 

transport

Distributions
lager Extern 

transport

Material
-flöde

Företagets logistiksystem

 

Figur 4 Företagets logistiksystem (Jonsson & Matsson, s24, 2005) 

3.2.1 Materialförsörjningssystemet 

Jonsson och Mattsson (2005) beskriver materialförsörjningen som sammanlänkningen mellan 

leverantörernas och företagets logistiksystem. Den primära uppgiften för 

materialförsörjningssystemet är att förse produktionen med råmaterial, där information om 

produktionens behov ska utgöra grunden för materialförsörjningen. Det måste därför finnas en 

samordning med de resterande delsystemen. Vidare menar de även att materialförsörjningen 

ska vara anpassad efter leverantörernas distribution och produktion för att minska den totala 

kapitalbindningen i systemet.  

3.2.2 Produktionssystemet 

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) avser produktionssystemet att koordinera maskiner, 

personal och material till en effektiv produktionsprocess. Produktionssystemet förser 

produktionsenheterna med information om vad som ska produceras samt säkerställer tillgången 

av material (Jonsson & Mattsson, 2005). För att lyckas med detta krävs en samordning med 

materialförsörjningssystemet, då materialförsörjningen hanterar den interna transporten från 

råvarulagret till produktionsbufferts, där även gränsen mellan de två systemen sätts (ibid). 

3.2.3 Distributionssystemet 

Utgångspunkten för distributionssystemets utformning är företagets marknadsstrategi, vilket 

fastställer vilken leveransservice distributionssystemet ska uppnå (Jonsson & Mattsson, 2005). 

Som Figur 4 illustrerar berör distributionssystemet den externa transporten samt eventuell 

lagerhållning i en distributionscentral.  Jonsson och Mattsson (2005) menar att 

distributionssystemet är en viktig informationskälla för de övriga delsystemen i och med den 

nära kundkontakten. Detta betyder att informationsspridning mellan distributionssystemet och 
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de övriga systemen är kritisk för att möjliggöra rätt produkt vid rätt tidpunkt. Vidare menar 

Christopher (2011) att distributionssystemet slutar först då kundens behov uppfyllts, varför 

systemet kan sträcka sig ända till kundens lagerhylla.  

3.3 Materialhantering 
Ray (2008) beskriver materialhanteringen som konsten och vetenskapen om förmedling, 

positionering, transport, packning och lagerhållning av material. Han menar att i alla 

tillverkande industrier måste material tas emot, lagerhållas och transporteras genom 

produktionsflödet. Enligt honom ska materialhanteringen utformas efter verksamhetens 

individuella förutsättningar, men att de grundläggande ansvarsområdena är intern lagerhållning 

och transport, enligt Figur 5.  

Inleverans Produktion
Råvaru-

lager
Buffert-

lager
Produktion

Slut-
lager

Transport Transport Transport Transport Transport

 

Figur 5 Materialhanteringssystemets ansvarsområde  

Jonsson och Mattsson (2005) beskriver att ett materialhanteringssystem kan använda sig av 

flertalet olika utrustningar och hjälpmedel för att förflytta och hantera material. De menar att 

det vanligaste hjälpmedlet för materialförflyttningen i en tillverkande industri med flertalet 

materialflöden är en bemannad truck som kan lyfta och transportera material. Då det finns en 

stor variation av olika flytthjälpmedel menar Ray (2008) att valet av dessa ska återspegla de 

givna förutsättningarna.  

Enligt Matt (2009) kan kostnader kopplade till materialhantering utgöra en betydande del av 

den totala produktionskostnaden. Meyers (1993) menar att halva produktionskostnaden för ett 

företag är förknippat med materialhanteringsaktiviteter, trots att de inte adderar något värde till 

produktionsprocessen. Heragu och Ekren (2009) anser det därför vara av yttersta vikt att 

reducera antalet individuella materialhanteringsaktiviteter och deras kostnader.  De lägger även 

stor vikt vid att materialhanteringsaktiviteterna ska ske säkert, utan skador på varken personal 

eller material. 

3.3.1 Materialhanteringssystemets utformning 

Ray (2008) menar att målsättningen för ett materialhanteringssystem är att öka 

produktionssystemets produktivitet genom att tillhandahålla rätt material, av rätt kvantitet, vid 

rätt tidpunkt och vid rätt plats på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Enligt Heragu och Ekren 

(2009) ska materialhanteringssystemets utformning sammanfalla med den övergripande 

tillverkningsstrategin. Ray (2008) menar att produktionsprocesser och övrig utrustning ska 

placeras så det optimerar produktionsflödet. Han anser att vid planering av materialflöden ska 

raka flöden eftersträvas för att minska komplexiteten för både produktions- och 

materialhanteringssystemet. Vidare menar han att materialhanteringssystemet ska utformas på 

ett sätt som säkerställer att material levereras till korrekt plats från början.  
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Enligt Heragu och Ekren (2009) kan arbetet utfört av materialhanteringssystemet mätas genom 

att multiplicera materialflödet (volym, vikt, antal) med distansen. De menar att det totala arbetet 

utfört av materialhanteringssystemet kan reduceras genom att eliminera onödiga rörelser och 

transporter, förkorta transportsträckor samt kombinera transporter. Enligt Arnold et al. (2008) 

kommer en ökad mängd material per transport att reducera antalet transporter. Baudin (2004) 

menar att reducering av antalet transporter är av större prioritet än reducering av deras 

transportsträcka. Ray (2008) menar även att detta kan reducera antalet flytthjälpmedel i 

verksamheten, vilket frigör bundet kapital. Heragu och Ekren (2009) poängterar dock att 

åtgärder för att effektivisera materialhanteringen kan påverka produktionssystemet negativt om 

nödvändig tillgänglighet går förlorad. 

Enligt Ray (2008) har många verksamheter en begränsad yta, varför lagerhållning och transport 

av material bör nyttja minsta möjliga utrymme. Arnold et al. (2008) menar att lagerhållning på 

höjden utnyttjar lokalen på ett effektivare sätt då det frigör golvyta för processer och 

transporter. Heragu och Ekren (2009) menar vidare att ett bra utformat lagersystem skapar 

möjligheter för en effektivare materialtransport. Om utformningen av lagerplatser och 

lastbärare anpassas väl efter materialet kan detta underlätta för andra delar i 

materialhanteringssystemet.  

Heragu och Ekren (2009) beskriver lastbärare som en behållare för att transportera flera 

produkter samtidigt. Arnold et al. (2008) menar att det är effektivare att transportera material i 

lastbärare än att transportera dem en och en. Enligt Heragu och Ekren (2009) ska utformningen 

av behållare anpassas efter de rådande förutsättningarna, med hänsyn till varje del av 

materialflödet. De menar dock att utformningen av lastbärare kan komma att ändras under 

materialflödet, där råmaterial kan transporteras i större kvantiteter jämfört med vad 

produkterna kan i produktionen. Detta då det inom många produktionsstrategier eftersträvas 

mindre batchstorlekar för att reducera produkter i arbete. 

Enligt Ray (2008) reducerar stopp och väntan materialhanteringssystemets effektivitet. Han 

menar att varje gång ett flytthjälpmedel måste stanna för av- eller pålastning är detta en förlust, 

varför detta bör ske på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Enligt honom har utformningen av 

lastbärare och flytthjälpmedel stor påverkan, där de med fördel ska vara anpassade efter 

varandra.  

Sanne (2012) menar att materialhanteringen bör hanteras av en centraliserad organisation 

eftersom det annars finns risk för suboptimering. Vid en decentraliserad materialhantering finns 

svårigheter att erhålla en helhetsbild och avdelningarna stävar således endast till att uppfylla 

sitt egna transportbehov (Sanne, 2012). Detta medför sämre utnyttjande av truckar vilket kan 

leda till fler truckar än nödvändigt i verksamheten (ibid). Vidare kan en centraliserad 

organisation även förbättra kontrollen av materialhanteringsaktiviteter (ibid). Enligt Ray (2008) 

bör materialhanteringsaktiviteter utföras av indirekt personal, alltså personal vilka inte 

ansvarar för produktionen. Han menar att detta både förbättrar tillgängligheten och 

effektiviteten för materialhanteringen. 

3.3.2 Materialhanteringsekvationen 

För att skapa ett effektivt materialhanteringssystem menar Heragu och Ekren (2009) att 

aktiviteterna ska planeras innan de utförs och Ray (2008) presenterar ett verktyg för att 
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underlätta denna planering. Materialhanteringsekvationen, visualiserad i Figur 6, är ett 

tillvägagångssätt för att strukturera och identifiera nödvändiga aktiviteter. 

Varför? Vad? Vart? När? Hur? Vem?

Onödig Material Förflyttning Metoder

++ + =

+ =

Nödvändig

 

Figur 6 Materialhanteringsekvationen (Ray, s10, 2008) 

Enligt ekvationen existerar förhållandet material + förflyttning = förflyttningsmetod vid tillfällen 

då materialtransport är nödvändig. Ekvationen inleds med aspekten varför? material bör flyttas. 

Anses flytten nödvändig bör den också initieras. Nästa aspekt som behandlas är vad? som ska 

flyttas, följt av vart? och när?. Resultatet av dessa aspekter ligger till grund för den metod som 

bör användas, det vill säga hur? flytten ska ske och vem? som utför den. Ekvationen betonar 

vikten av att noggrant analysera vad, var och när någonting ska flyttas innan metoden som ska 

tillämpas definieras. (Ray, 2008) 

Heragu och Ekren (2009) menar att utformningen av planen ska ske genom ett samarbete 

mellan planeraren och brukaren för att säkerställa en hållbar och effektiv plan. Ray (2008) 

beskriver att planering skapar förutsättningar för att identifiera onödiga transporter, möjliga 

kombinationer av transporter samt reduktion av tomkörning. Detta då planeringen ska ske 

utifrån ett helhetsperspektiv och därmed identifiera möjligheter för materialtransport i båda 

riktningar. Heragu och Ekren (2009) menar att planen även bör specificera aktiviteterna, där 

använda metoder och problem dokumenteras. De anser även att framtida mål och behov tydligt 

ska framgå i den framtagna planen.  

3.3.3 Standardisering av materialhanteringsaktiviteter 

Heragu och Ekren (2009) menar att det är eftersträvansvärt att standardisera metoder och 

flytthjälpmedel som används vid materialhantering. De menar även att det är fördelaktigt att 

applicera metoder och flytthjälpmedel som är flexibla och kan utföra olika typer av aktiviteter. 

Dennis (2002) menar vidare att standardisering reducerar variationer, vilket kan ha positiva 

effekter på företagets effektivitet. Heragu och Ekren (2009) menar dock att det inom 

materialhantering är av största vikt att inte offra nödvändig flexibilitet och tillgänglighet framför 

standardisering, då detta kan ha negativa konsekvenser på produktionssystemet. 

3.3.4 Säkerhet och materialhantering 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) menar i en publikation från 2002 att 

grundförutsättningen för att bedriva en säker materialhantering är att tillhandahålla personalen 

tillräcklig utbildning. Detta innefattar hur utrustningen ska framföras på ett säkert sätt samt hur 

potentiella faror kan identifieras och undvikas. Ray (2008) menar att utrustningen ska vara 

lämplig för det tilltänkta ändamålet, där utrustningens specifikation överensstämmer med 
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förflyttningens förutsättning. Vidare menar han att utrustningen ska hållas i önskvärt skick, där 

tillsyn och service ska ske regelbundet.  

Enligt OSHA (2002) är det eftersträvansvärt att ha skilda transportvägar, vilka ska vara fria från 

material och andra hinder. Detta gäller även lagerhållning av material, vilket inte ska vara i 

vägen för det dagliga arbetet. Vidare ska alla passager och portar vara väl dimensionerade för att 

minimera risken för att materialet eller utrustningen fastnar vid genomfart. Som tidigare 

beskrivet finns det ofta stora skillnader mellan företags materialhanteringssystem. I och med 

detta menar OSHA (2002) att stor vikt bör läggas vid att identifiera specifika risker vid 

utformandet av varje enskilt materialhanteringssystem.  

3.4 Lean Production 
Enligt Segerstedt (2008) är Lean Production en tillverkningsfilosofi som strävar efter att 

eliminera allt som är onödigt, vilket skapar en effektiv verksamhet. Liker och Meier (2005) 

menar att detta grundar sig i att endast utföra aktiviteter som kunden efterfrågar och resterande 

aktiviteter ska klassas som slöseri och elimineras. Liker (2009) beskriver att detta kan uppnås 

genom att ständigt eftersöka perfektion i verksamhetens processer. Han beskriver vidare att det 

finns olika verktyg inom Lean Production vilka kan användas för att arbeta med förbättring av 

processer, men att tillverkningsfilosofins fulla potential först erhålls då strävan efter perfektion 

genomsyrar hela verksamheten. 

3.4.1 Kaizen 

Liker (2009) beskriver Kaizen som den japanska termen för ständiga förbättringar vilket syftar 

till att göra små värdeökande förbättringar. Enligt Liker och Meier (2005) är detta ett 

angreppsätt för att eliminera slöseri i verksamhetens processer. Liker (2009) menar att arbetet 

med Kaizen sker i mindre grupper, där alla lär sig arbeta med problemlösning, att dokumentera 

och förbättra processer, samla in och analysera data samt utföra självstyrning inom gruppen. 

Enligt honom ska beslutsfattandet vid arbete med Kaizen ske inom den egna gruppen, vilket 

kräver diskussion inom teamet tills alla kommer överens.  

3.4.2 Standardiserat arbetssätt 

 

“There can be no kaizen without standardization” - Masaki Imai (1986) 

Enligt Liker och Meier (2005) strävar standardiserat arbetssätt inom Lean Production till att 

definiera, dokumentera och visualisera den just nu lämpligaste arbetsmetoden för en process. 

Liker (2009) beskriver att detta är det fundament som framtida förbättringar kommer att vila 

på. Dennis (2002) menar att målet med standardiserat arbetssätt är en stabil process, där 

resultat alltid är identiskt.  

Dennis (2002) beskriver vidare att standardiserat arbetssätt bygger på tre element: takttid, 

arbetsföljd och minsta tillgängligt förråd. Takttid specificerar hur ofta en produkt måste 

förflyttas genom processen och erhålls genom kvoten av tillgänglig tid och efterfrågan. Han 

beskriver arbetsföljd som en specificering och visualisering av arbetsmetoden i en process. Han 

menar att minsta tillgängliga förråd är det minsta antalet komponenter och verktyg som krävs 

för att utföra arbetsföljden.  
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Liker och Meier (2005) menar att när arbetet sker enligt det specificerade arbetssättet befinner 

sig processen i normalläge, där önskad kvalitet och effektivitet uppnås. Detta är den bästa 

arbetsmetoden hittills, men inte den ideala, varför det förekommer variationer. Liker (2009) 

menar att eftersom arbetsmetoderna är kända är det möjligt att identifiera varför variationen 

uppstod, förbättra processen så denna variation inte uppstår igen och skapa ett nytt normalläge. 

Liker och Meier (2005) beskriver standardiserat arbetssätt som en fortlöpande aktivitet där 

identifiering av problem, förbättring av metoder samt implementering av metoderna ständigt 

upprepas. 

3.4.3 Slöseri 

Som tidigare nämnt är målet med ständiga förbättringar och standardiserat arbetssätt att 

eliminera allt slöseri i en verksamhets processer. Enligt Dennis (2002) förekommer det att 

endast 5 % av den totala ledtiden är direkt värdeskapande, där resterande tid är slöseri. Liker 

och Meier (2005) beskriver åtta olika typer av slöseri, vilka presenteras nedan: 

 Överproduktion - producera produkter före eller i större kvantiteter än vad kunden 

efterfrågar. Detta leder även till andra slöseri som större lager och ökad transport. 

 Väntan - den tid som medarbetare behöver vänta på att utföra en process. Detta kan till 

exempel vara att vänta på att föregående process ska bli klar, vänta på ett verktyg eller 

att det helt enkelt inte finns något arbete att utföra. 

 Transport - förflyttning av material från ett ställe till ett annat under 

produktionsprocessen eller förflyttning av produkter in och ut ur lagerutrymmen. 

Transport är dock ett nödvändigt slöseri eftersom material måste förflyttas inom 

produktionsflödet. 

 Onödig rörelse - rörelser av personalen under produktionsprocessen som inte är 

värdeskapande. Detta kan tillexempel vara att sträcka sig efter verktyg eller material 

under produktionsprocessen. 

 Lager - onödigt lager, så som råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter, 

förlänger ledtider samtidigt som det binder kapital. Lager kan även förhindra 

identifikation av slöseri eftersom problem med processer kan gömma sig under lagret. 

 Omarbete - reparation av redan processade produkter är dyrt samt att det kräver 

onödiga resurser och tid.  

 Överarbete - genomförandet av onödiga processer samt ineffektiv produktion på grund 

av dåligt utformade produkter och verktyg. Dessutom ska tillhandahållandet av högre 

kvalitet än det kunden efterfråga betraktas som slöseri.  

 Medarbetares outnyttjade kreativitet - förlust av tid, idéer, kunskap, förbättringar och 

lärande på grund av att inte lyssna till eller engagera medarbetare.  

3.4.4 5S 

Segerstedt (2008) beskriver 5S som ett verktyg för att identifiera och eliminera slöseri vid 

arbetsplatsen. Liker (2009) menar att 5S är ett verktyg för att ständig förbättra arbetsmiljön och 

samtidigt skapa förutsättningar för att identifiera avvikelser och problem. Han menar att vid en 

ren och organiserad arbetsplats är det lättare att se ifall något är fel, som till exempel ett 

oljeläckage. Dennis (2002) menar att 5S består av fem element vilka beskrivs nedan.  
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Sortera 

Initialt ska allt som är överflödigt rensas bort från arbetsplatsen. Detta kan vara verktyg, 

komponenter, dokument, stolar och annat som sällan eller aldrig används. Genom "red taggning" 

kan de överflödiga sakerna vid arbetsplatsen identifieras och avlägsnas. Detta sker genom att 

röda lappar placeras på sakerna som anses överflödiga, vilka avlägsnas från arbetsstationen i 

syfte att undersöka huruvida de är nödvändiga eller ej. Under denna period ska sakerna förvaras 

i anslutning till arbetsplatsen så operatören enkelt kan hämta sakerna om de skulle behövas. När 

de överflödiga sakerna väl identifierats rensas de bort helt och hållet. (Dennis, 2002)  

Strukturera 

Efter att alla onödiga verktyg, komponenter, dokument och annat eliminerats ska de 

kvarvarande sakerna organiseras på ett systematiskt och visuellt sätt. Sakerna ska placeras 

lättåtkomligt, samt på ett sätt så att onödig rörelse minimeras. Genom visualisering kan varje 

individuell plats för en sak tydligt indikeras, vilket gör det enkelt att veta var en sak ska placeras 

efter användning. Vidare indikerar detta även ifall något saknas. (Dennis, 2002)  

Städa 

För att skapa en trivsam arbetsmiljö måste arbetsplatsen städas och hållas ren. Initialt ska 

personalen på arbetsplatsen definiera vad som ska städas, hur detta ska gå till, vem som ska 

städa samt hur rent det ska vara. Förutom själva städandet innefattar det tredje S:et även 

inspektion av arbetsplatsen, där funktionaliteten på maskiner och verktyg kontrolleras. (Dennis, 

2002) 

Standardisera 

Standardisering syftar till att skapa gemensamma rutiner och metoder för att utföra det arbete 

som genomförts i de första tre S:en. Dennis (2002) menar att en arbetsplats tenderar att bli 

stökig om inget aktivt arbete för att förhindra detta utförs. Genom att upprätta ett schema samt 

gemensamma metoder för städning och sortering menar Segerstedt (2008) att det är möjligt att 

bevara ordningen på arbetsplatsen. 

Skapa vana 

Segerstedt (2008) menar att regler rörande de fyra första S:en måste upprättas för att bibehålla 

ordningen över en längre tid. Enligt Dennis (2002) ska 5S ses som en del av det vardagliga 

arbetet. För att lyckas menar han att medarbetare måste känna sig delaktiga och erhålla 

uppskattning för arbetet de utför. 

Segerstedt (2008) poängterar att även om resultatet av en lyckad implementering av 5S ofta är 

en ren och städad arbetsplats så är det grundläggande syftet att reducera slöseriet vid varje 

process. Dennis (2002) menar vidare att det är viktigt att kontinuerligt uppdatera rutiner och 

verktygsplatser eftersom arbetsmoment utvecklas, vilket kan göra verktyg och rutiner onödiga.   

3.4.4 Kanban 

Liker och Meier (2005) beskriver Kanban som ett verktyg för att skapa ett dragande 

produktionsflöde, där den verkliga efterfrågan styr produktionen. De menar att grundfilosofin 

ligger i att endast producera produkter när dessa efterfrågas senare i kedjan. Ett Kanbansystem 

förbinder processteg med varandra och bygger på att visuellt signalera en produktionsstart. 

Dennis (2002) menar att den visuella signalen kan anta olika former, där allt från kanbankort till 
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en tom materialruta kan agera startsignal. Enligt honom ska kanbankort betraktas som en 

tillåtelse att utföra en aktivitet. 

Segerstedt (2008) beskriver ett Kanbansystem med två typer av kanbankort: produktions- och 

transportkort. I systemet används standardiserade behållare i vilka produkter förflyttas genom 

produktionen. Systemet kan exemplifieras med tre produktionsprocesser, enligt Figur 7, där P 

står för produktionsort och T för transportkort. 

1 2 3

T P TP

 

Figur 7 Kanbansystem (Segerstedt, s55, 2008) 

Segerstedt (2008) menar att när process två förbrukat alla artiklar i en behållare fästs ett 

transportkort på denna, vilket indikerar att behållaren är redo att transporteras. Behållaren 

förflyttas tillbaka till process ett, där transportkortet flyttas till en full behållare. 

Produktionskortet, som funnits på den fulla behållare, fäst på den tomma behållaren och 

produktionen startar. Samtidigt förflyttas den fulla behållaren till nästa process. 

Enligt Segerstedt (2008) sammanlänkas produktionsprocesserna eftersom antalet kort och 

behållare i systemet är konstant, vilket skapar ett dragande flöde. Detta medför att ingen 

produktion kan starta utan att det finns en efterfråga, alltså en tom behållare. Hopp (2003) 

menar vidare att ordersläpp blir beroende av systemet status. Segerstedt (2008) menar även att 

antalet behållare kommer att bestämma maximalt antal produkter i arbete (PIA) mellan två 

operationer. Utformningen på behållaren kan dock variera mellan olika stationer, men 

bestämmer likväl begräsningen för hela produktionssystemets maximala PIA. 

3.5 Kartläggningsverktyg 
Liker och Meier (2005) menar att en grundläggande förutsättning för att kunna eliminera slöseri 

inom en verksamhet är att dessa först kan identifieras. Enligt Jonsson och Mattsson (2005) kan 

problemområden identifieras och visualiseras genom kartläggning. De menar vidare att 

kartläggning även kan användas som underlag för att sänka genomloppstider eller för att 

åstadkomma ett mer rationellt flöde, med avseende på materialhantering och intern transport. 

Enligt Liker och Meier (2005) finns flertalet kartläggningsverktyg, där valet av verktyg är 

beroende av naturen och omfattningen av problemet som ämnas undersöka. 

3.5.1 Processkartläggning 

För att skapa förutsättningar för att effektivisera processer är det enligt Jonsson och Mattson 

(2005) lämpligt att genomföra en kartläggning av hur dessa ser ut i dagsläget. Syftet med denna 

kartläggning är att identifiera slöseri med målet att skapa förutsättningar för att förbättra 

processen. Författarna menar fortsättningsvis att när alla aktiviteter kartlagts kan processen 

granskas och analyseras kritiskt. Detta görs lämpligen genom kritiskt ifrågasättande av varje 

individuell aktivitet. Syftet med detta är för att försöka eliminera, kombinera, ändra eller 

förenkla de olika aktiviteterna i den process som ska effektiviseras. (Jonsson & Mattson, 2005) 
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4. Företagspresentation 

Kapitlet introducerar fallföretaget där studien bedrivits och ger en överskådlig inblick i företagets 

utformning, deras produkter samt den bransch de är verksamma inom.  

4.1 Sandvik AB 
Sandvik är ett globalt industriföretag med avancerade produkter, bland annat verktyg för 

metallbeskärning, utrustning och verktyg för gruvdrift och konstruktion samt rostfria 

stålprodukter. År 2012 hade företaget 49,000 anställda, var verksam i 130 länder och en hade en 

försäljning på cirka 99 miljarder svenska kronor (Sandvik C). Sandvik AB är världsledande inom 

tre huvudområden: 

 Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt komponenter i 

hårdmetall och andra hårda material. 

 Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin. 

 Produkter i avancerade rostfria material, titan, speciallegeringar, metalliska och 

keramiska motståndmaterial samt processanläggningar. 

Sandvik AB är uppdelat i fem affärsområden enligt Figur 8. Affärsområdena ansvarar för sin 

egen forskning och utveckling, produktion samt försäljning av sina produkter.  

 

Figur 8 Sandviks affärsområden (Sandvik C) 

4.2 Sandvik Mining 
Sandvik Mining är en global leverantör av utrustning, verktyg, service och tekniska lösningar för 

gruvindustrin. Försäljningen år 2012 var cirka 38 miljarder svenska kronor och antalet anställda 

var 14,000. (Sandvik A) Tabell 2 redogör för de olika produktsegmenten inom Sandvik Mining. 
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Tabell 2 Produktsegment för Sandvik Mining (Sandvik A) 

Segment Produkter 

Bulk materials handling Skovelhjulmaskiner, mobila krossar och andra stora 
anläggningsmaskiner för gruvdrift i dagbrott. 

Exploration drilling rigs Borrmaskiner anpassade för långhålsborrning vid 
prospektering. 

Underground loading & 
hauling 

Maskiner för lastning och transport av material under 
markytan.     

Underground drilling and 
bolting 

Maskiner för borrning och bultning under markytan. 

Surface drilling Maskiner för borrning och bultning ovan mark. 

Rock drilling tools Borrkronor, stänger och andra verktyg som används vid 
borrning. 

Crushing and screening Mobila och stationära krossar samt sållningsmaskiner. 

Mechanical cutting Maskiner för borrning under markytan. 

4.2.1 Sandvik Mining Sandviken 

Sandvik Mining i Sandviken (hädanefter SM Sandviken) tillverkar produkter inom 

produktkategorierna Topphammar och Down-the-Hole-borrkronor (DTH-borrkronor), vilka 

ingår i segmentet Rock drilling tools. Förutom tillverkningen bedrivs även forskning och 

utveckling på området, samt global planering. SM Sandviken har totalt 450 anställda.   

Produkter 

Som tidigare nämnt är produkter inom segmentet Rock drilling tools verktyg som används vid 

bergborrning. Segmentet innefattar borrkronor, borrstänger och adaptrar, vilka appliceras till 

borriggen för att möjliggöra borrning. Borrkronan är den delen av utrustningen som har direkt 

kontakt med berget och utför själva borrningen. På SM Sandviken tillverkas två olika typer av 

borrkronor: topphammarkrona och DTH-borrkrona. I Figur 9 illustreras en mindre 

topphammarkrona  

 

Figur 9 Topphammarkrona med tillhörande borrstång 

Till topphammarkronan appliceras stänger eller rör som en förlängning mellan borriggen och 

borrkronan. Som genomskärningen i Figur 10 visar så har stängerna och rören en gängad ända 

till vilken borrkronan skruvas fast. Beroende på produkttyp har motstående ända antingen 

invändig eller utvändig gänga. De stänger och rör som tillverkas på SM Sandviken är mellan 0,8 

och 6,1 meter långa.  
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Figur 10 Genomskärningsbild av borrstång med borrkrona (Sandvik B) 

Adaptern är den del som sammanlänkar borrverktygen med borriggen. Adaptern appliceras i 

borriggens chuck och skruvas sedan fast i borrstången eller röret. Eftersom olika tillverkare 

använder sig av olika chucklösningar finns ett flertal varianter av adaptrar. I Figur 11 visas en 

adaptervariant anpassad till Sandviks egna borriggar. 

 

Figur 11 Adapter, vilken sammanlänkar borrverktyg med borrigg 

SM Sandviken tillverkar även helstångsborr och konstänger. Helstångsborr och konstänger är 

verktyg ämnade för mindre borrmaskiner. Helstångsborr tillverkas, tillskillnad från övriga 

produkter, som en komplett enhet. Konstång är en utvecklad variant av helstångsborr, där 

borrkronan är separat.  

Utöver dessa produkter sker även tillverkning av komponenter som sedan används vid 

tillverkningen av borrör. Det finns två olika huvudgrupper av komponenter, hankomponenter 

och honkomponenter. Hankomponenten har en utvändigt gängad ända och honkomponenten 

har en invändigt gängad ända, båda illustrerade i Figur 12. 

 

Figur 12 Hon- och hankomponent, vilka kommer fästas på borrör 
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5. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver produktionen vid SM Sandviken vilket innefattar verksamhetens utformning, 

produktionsavdelningar, de olika produktionsflödena samt produktionsplaneringen.  

5.1 Introduktion av SM Sandviken 
Produktionen på SM Sandviken är uppdelad i två olika områden, produktion av långa produkter 

(borrstänger och borrör) och produktion av korta produkter (borrkrona, DTH-borrkronor, 

adapter och komponenter). Produktionsavsnitten delas upp i olika produktionsflöden beroende 

på produkttyp och tillverkningsprocesser. Figur 13 illustrerar verksamhetens utformning.  

 

Figur 13 Layout för produktionsenheten vid SM Sandviken 

5.1.1 Avdelningar 

Som Figur 13 illustrerar är verksamheten uppdelad i flera avdelningar. I varje avdelning finns 

olika produktionsprocesser och produktionsflödena genomgår således flera avdelningar. Nedan 

följer en beskrivning för varje avdelning samt deras ansvarsområde.  

Godsmottagningen och innegruppen 

Personalen på godsmottagningen ansvarar för att mottaga och lagerhålla ingående material till 

produktionen, vilket även innefattar transport till rätt lagerplats internt på SM Sandviken. Inom 

godsmottagningen finns även en innegrupp som ansvarar för komponentlagret med tillhörande 

transporter.   
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Avdelning S4 

Avdelning S4 ansvarar för att tillverka borrör vilka processas i friktionssvetsar på avdelningen. 

Personalen ansvarar även för ytterligare friktionssvetsning, induktionshärdning och anlöpning, 

men dessa processer är belägna i S5. Förutom produktionsprocesserna ansvarar S4 även för den 

interna materialtransporten på S4 samt uppstart av order. 

Avdelning S5 

Avdelning S5 tillverkar borrstänger vilka processas i automatiska svarvceller belägna i 

avdelningen. De ansvarar även för en smidesoperation, vilken är belägen inne på S4. Likt S4 

ansvarar även S5 för den interna transporten samt uppstart av order. 

Avdelning S9 

På S9 sker sätthärdning, vilket majoriteten av alla produkter på SM Sandviken genomgår. Det 

finns två olika typer av sätthärdningsugnar, ipsen och gropen. Ipsen består av flera mindre 

ugnar där korta produkter värmebehandlas för att sedan kylas i olja. Gropen består av ugnar, 

vilka kan beskrivas som långa lodräta rör dit de långa produkterna sänks ner. Till gropen finns 

även avkylningsrör med liknande utformning där produkterna kyls av.  

Avdelning H3 

På H3 sker de avslutande operationerna för varje flöde. På avdelningen finns sittriktar, ståriktar, 

blästring, invändig och utvändig kulbombning samt ytbehandling. Det finns även ett 

laddningsbord, där produkter förbereds för ytbehandling. 

Avdelning H1 

Personal på H1 ansvarar för produktionen av helstångsborr och konstänger. På avdelningen 

finns en produktionslina där flera operationer är sammanlänkade efter varandra i samma flöde.  

Utöver linan finns även separata operationer, i form av fräsning, slipning, riktning samt lödning.  

Avdelning S1 

På S1 sker tillverkning av komponenter och adaptrar. Inom avdelningen finns nio 

produktionsceller. För adapterproduktion finns celler som utför svarvning, fräsning och 

borrning, cell för blästring och riktning samt celler för slipning. Till produktion av komponenter 

har S1 fyra celler som svarvar, fräser och borrar.  

Avdelning DTH 

Avdelningen DTH ansvarar för tillverkningen av DTH-borrkronor, vilket sker i produktionsceller 

där svarvning, fräsning och borrning utförs. På DTH finns även en operation för blästring och en 

för stiftpressning. Utöver detta ansvarar personalen även för målning av den färdigställda DTH-

borrkronan.  

Avdelning Packning 

I packningsavdelningen lagras färdiga produkter i väntan på att lastas ut. Personalen packar 

produkter enligt givna orders, vilka sedan transporteras till utlastning för transport till kund. 

Avdelning Borrkrona 

På borrkrona tillverkas Topphammarborrkronor. Detta sker i ett antal olika produktionsceller, 

alla belägna i borrkronsverkstaden. Då denna avdelning är avskild resterande den övriga 
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produktionsenheten kommer studien inte att beröra materialhanteringen på 

borrkronsverkstaden.  

5.2 Produktion av långa produkter  
Tillverkningen av långa produkter sker i tre olika flöden: svarvade flödet, svetsade flödet samt 

flödet för konstänger och helstångsborr. Produktionen för respektive flöde delas upp i en 

startande del, härdning och en avslutande del. För varje flöde är den startande delen individuell, 

där materialet genomgår produktionsprocesser specifikt för det aktuella flödet. Vid härdning 

och den avslutande delen sammanfaller flödena och genomgår samma produktionsprocesser. 

Nedan följer en redogörelse för de tre produktionsflödena.  

5.2.1 Svarvade flödet 

I det svarvade flödet tillverkas borrstänger med svarvad gänga. I godsmottagningen mottas 

borrstål från underleverantör och placeras i det ingående lagret. Råmaterialet är orderspecifikt 

och anländer enligt den planerade ordersekvensen på SM Sandviken.  Figur 14 visar 

materialflödet för det svarvade flödet. 
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Figur 14 Illustration av det svarvade flödets väg genom produktionsenheten 

I den startande delen av det svarvade flödet sker svarvning och smide. Majoriteten av stängerna 

genomgår smidesprocessen innan de svarvas. I svarvcellerna svarvas en gänga i antingen ena 

eller båda ändarna på stängerna. Efter svarvbearbetningen delas flödet upp i tre delar där 

stänger som endast svarvats i ena ändan förflyttas till det svetsade flödet för vidare bearbetning. 

Resterande stänger genomgår härdning, vilket antingen sker genom sätt- eller 

induktionshärdning. Sätthärdningen sker i S9 där hela stången värms upp i lodräta ugnar. Vid 

induktionshärdning, vilket sker i S5, härdas endast den del av stången som tidigare svarvats.  

Efter härdning sker den avslutande delen av flödet på H3. Stängerna som sätthärdats riktas i en 

av ståriktarna. Alla stänger genomgår blästring och kulbombning för att reducera eventuella 
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ojämnheter. Efter detta laddas stängerna i speciella behållare ämnade för ytbehandling. Vid 

ytbehandlingen sänks stängerna ner i kar med fosfat och vax. Efter detta transporteras de 

färdiga produkterna till packningsavdelningen för lagerhållning och utskeppning. 

5.2.2 Svetsade flödet 

I det svetsade flödet svetsas komponenter fast i ändarna på borrör. Borrören lagerhålls i det 

ingående lagret vid godsmottagningen och levereras orderspecifikt från underleverantörer. 

Tillverkningen av komponenter sker både på SM Sandviken och hos underleverantörer. Dessa 

har antingen en invändig eller utvändig gänga och lagerhålls i komponentförrådet. Det svetsade 

flödet illustreras i Figur 15 
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Figur 15 Illustration av det svetsade flödets väg genom produktionsenheten 

Det svetsade flödet startar med bearbetning i en av svetscellerna. Vissa produktgrupper 

genomgår dock först ett urtag vilket sker i en svarvcell i S5. I svetsbearbetningen fästs 

komponenter till rörens ändor och majoriteten av produkterna erhåller skilda komponenter i 

respektive ända. I detta skede bearbetas även de produkter som startat i det svarvade flödet, 

men endast svarvats i ena ändan. På dessa svetsas en komponent fast på den obearbetade 

ändan.  

Alla produkter i det svetsade flödet sätthärdas i S9. Därefter transporteras de till H3 för den 

avslutande delen av flödet. Det svetsade flödet riktas i sittriktarna undantaget de allra längsta 

produkterna, vilka riktas i stårikt. En del av det svetsade flödet anlöps efter riktning och 

transporteras således fram och tillbaka till S5 innan de genomgår blästring och kulbombning 

tillsammans med resterande borrör. Slutligen laddas och ytbehandlas produkterna innan de 

transporteras vidare till packningsavdelningen för lagerhållning.  

5.2.3 Produktionsflöde för helstångsborr och konstänger 

Råmaterialet till helstångsborr och konstänger består av borrstål och mottas från 

underleverantörer i en godsmottagning belägen på H1. Råmaterialet lagerhålls i ett ingående 
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lager på H1 i anslutning till de startande produktionsprocesserna. Figur 16 illustrerar 

produktionsflödet för helstångsborr och konstänger.  
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Figur 16 Illustration av produktionsflödet för helstångsborr och konstänger 

Produktionsflödet startar med ämnestillverkning, vilket sker i en tillverkningslina på H1. I 

tillverkningslinan finns tre processer: smide, kapning och induktionshärdning. Konstänger 

smids och kapas medan helstångsborr även induktionshärdas. Efter ämnestillverkningen 

separeras produktgrupperna i två skilda flöden. Helstångsborr genomgår fräsning, där en skåra 

fräses i stångens ena ände. I denna skåra placeras ett skär vilket löds fast i nästa process. 

Därefter slipas stängerna innan de transporteras vidare till H3 för färdigställning. Konstänger 

genomgår sätthärdning i S9 efter ämnestillverkningen. Efter härdningen sker riktning av 

konstänger på H1 innan de transporteras till H3. 

På H3 sammanfaller flödet och båda produkterna genomgår samma produktionsprocesser. 

Initialt sker blästring och kulbombning innan de laddas i behållare för ytbehandling. Likt övriga 

produkter sänks produkterna ner i kar med fosfat och vax. De färdigställda produkterna 

transporteras sedan till packningsavdelningen för lagerhållning och utskeppning.  

5.3 Produktion av korta produkter 
Produktionen av korta produkter delas in i två produktionsflöden: adaptrar och komponenter 

samt DTH-borrkronor. Likt produktionen av långa produkter har även dessa flöden initialt 

separata produktionsprocesser. Flödena sammanfaller dock under produktionens senare del, 

både med varandra, men också med långa produkter. 
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5.3.1 Produktionsflöde för adaptrar och komponenter  

Råmaterialet till adaptrar och komponenter består av ett runt massivt stål. För adaptrar är 

råmaterialet orderspecifikt, vilket inte är fallet för råmaterialet till komponenter. 

Lagerhållningen av råmaterialet sker i skilda ställ, placerade i anslutning till 

produktionsprocesserna inne på S1. Figur 17 illustrerar materialflödet för adaptrar och 

komponenter. 
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Figur 17 Illustration av produktionsflödet för adaptrar och komponenter 

Adaptrar och komponenter tillverkas i skilda produktionsprocesser. Initial sker svarvning av 

komponenter och svarvning samt fräsning av adaptrar i bearbetningsceller. Efter den inledande 

produktionsprocessen skiljs komponent- och adapterflödet åt. Alla adaptrar transporteras till S9 

för sätthärdning. Efter att adaptrarna har sätthärdats riktas och blästras de inne på S1 innan de 

transporteras vidare till H3 för fosfatering. Efter fosfatering transporteras adaptrar tillbaka till 

S1 för slipning för att sedan återvända till H3 för vaxning. Adaptrarna transporteras åter till S1 

för packning innan den färdiga produkten transporteras till packningsavdelningen för 

lagerhållning.  

Beträffande komponenter så transporteras vissa av dessa direkt till komponentförrådet efter 

svarvningen. Resterande genomgår sätthärdningen i S9 samt anlöpning innan även dessa 

komponenter transporteras till komponentförrådet i väntan för vidare förädling i det svetsade 

flödet.  

5.3.2 Produktionsflöde för DTH-borrkronor 

Råmaterialet till DTH-borrkronor består av stålblock, färdigt smidda till en konliknande form. 

Råmaterialet anländer till godsmottagningen från underleverantörer och transporteras sedan 

till ett tält, beläget utanför produktionsanläggningen för lagerhållning. Produktionsflödet för 

DTH-borrkronor illustreras i Figur 18 
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Figur 18 Illustration av produktionsflödet för DTH-borrkronor 

Tillverkningen sker i avdelning DTH där borrkronorna initial svarvas och fräses i en 

produktionscell. Efter den inledande processen transporteras produkterna till S9 för 

sätthärdning. Efter detta sker borrning, applicering av stift och blästring på avdelning DTH. 

Slutligen målas borrkronan innan den färdigställda produkten transporteras till 

packningsavdelningen för lagerhållning.  

5.4 Legoproduktion  
SM Sandviken skickar en del av sin produktion till lego, vilket innebär att underleverantörer 

tillverkar SM Sandvikens produkter. Detta sker för både korta och långa produkter. Gemensamt 

för alla legoprodukter är att det vid något skede sammanfaller med SM Sandvikens interna flöde. 

Av de korta produkterna är det främst komponenter och adaptrar som tillverkas på lego. 

Underleverantörer utför produktionsprocesserna för den startande delen av respektive flöde. All 

härdning sker dock på SM Sandviken då underleverantörer ej besitter denna 

produktionsprocess. Efter härdning genomgår materialet resterande produktionsprocesser på 

SM Sandviken. 

För långa produkter är det främst korta, svetsade stänger som tillverkas på lego. Även dessa 

produkter skickas till SM Sandviken för härdning. Dock förkommer det att även 

färdigställningen av de långa produkterna sker på lego. Ordern som färdigställs på lego behöver 

nödvändigtvis inte vara en order som tidigare tillverkats där, utan materialet kan först processas 

på SM Sandviken och sedan färdigställas på lego.  

5.5 Produktionsplanering 
Tillverkningen på SM Sandviken sker främst mot färdigvarulager. Produktionsplaneringen 

baseras på prognoser med tre månaders horisont som uppdateras varje månad. Prognosen bryts 

sedan ned lokalt på SM Sandviken till veckoplaner. Utöver prognosen förekommer även direkta 

kundorders. Den lokala planeringshorisonten på SM Sandviken är två veckor, där planeringen 

sker skilt för korta och långa produkter. Varje vecka släpps en planering till produktion, 

innehållande dagliga orders.  
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Den dagliga planeringen sker främst efter den kapacitetsbegränsande resursen för respektive 

flöde. Utöver detta strävar SM Sandviken även efter en viss produktmix, då detta påverkar den 

totala genomloppstiden. 

5.5.1 Inplanering av kampanjer 

På SM Sandviken förekommer planerade kampanjkörningar, vilket innebär att flera orders av 

samma produkttyp planeras in efter varandra i flödet. Syftet med detta är att minimera den 

totala ställtiden. Förutom de inplanerade kampanjkörningarna förekommer även icke 

inplanerade kampanjer, där produktionspersonalen väljer att frångå den satta planeringen.  

5.5.2 Produktionsuppföljning 

Produktionsuppföljning sker på varje order där fokus ligger på att starta order i rätt ordning och 

i rätt tid. Dessa ska även färdigställas inom utsatt tid och i rätt ordning. SM Sandviken strävar 

efter ett FIFO1-flöde genom produktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1FIFO-flöde innebär att produkter produceras enligt sekvensen först in, först ut (Arnold et al. 2009).
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6. Kartläggning av materialhanteringen på SM Sandviken 
Kapitlet syftar till att kartlägga och beskriva materialhanteringssystemet på SM Sandviken utifrån 

de intervjuer och observationer som genomförts under studiens gång.  

Kartläggningen är uppdelad i tre delar, där den första delen ämnar till att beskriva de 

flytthjälpmedel som används på SM Sandviken. Den andra delen beskriver styrningen av 

materialhanteringen och hur det övergripande datasystemet används. Den andra delen tar även 

upp den dokumentation som finns för materialhanteringsaktiviteter på SM Sandviken. Den sista 

delen ämnar till att beskriva förflyttningar för två produkter som sker i verksamheten.   

6.1 Flytthjälpmedel 
Vid majoriteten av alla materialförflyttningar på SM Sandviken krävs ett flytthjälpmedel. I 

verksamheten finns olika typer av flytthjälpmedel för att passa olika ändamål. Då materialet är 

otympligt krävs även lastbärare för att kunna förflytta materialet med till exempel en truck. 

Nedan beskrivs de flytthjälpmedel och lastbärare som används på SM Sandviken. 

6.1.1 Travers 

En travers är en lyftkran vilken består av en bärande kranbrygga som vilar på fasta balkar. Till 

kranbryggan finns ett traversok monterat med stålvajrar. Traversoket kan sänkas och höjas för 

att lyfta och förflytta material. Traversen har en trådlös fjärrkontroll från vilken kranen 

opereras. På SM Sandviken används travers främst för att flytta långa produkter, vilket sker 

genom att lägga två stålvajrar runt materialet som ska lyftas. I verksamheten finns travers på 

avdelningarna S4, S5, S9, H3, H1, Ytbehandlingen och Packningen. Figur 19 illustrerar ett 

traverslyft.  

 

Figur 19 Långa produkter vilka flyttas med hjälp av travers 

6.1.2 Truckar 

SM Sandviken använder sig av olika sitt-, stå- och handstyrda truckar för materialhantering. 

Totalt finns 52 truckar i verksamheten, presenterade i Bilaga C. Mer specifikt rör det sig om 

motviktstruckar, ledtruckar, skjutstativtruckar, ledstaplare, sidlastare och plattformstruckar. 

Sidlastare och ledtruckar används främst för att frakta långa produkter medan de andra 
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varianterna används för materialflytt av korta produkter samt till exempel tömning av 

spånlådor. De olika truckvarianterna illustreras i Figur 20. 

 

Figur 20 Bilden visar fyra olika sorters truckar. Medurs från övre vänster hörn: ledtruck, fyrvägstruck, 
skjutstativstruck och motviktstruck 

Alla truckar är batteridrivna vilket innebär att de måste laddas. Personalen strävar efter att 

ladda truckar på natten och vid skiftbyte. Ibland förekommer dock att truckar måste laddas 

under pågående skift, vilket gör dem otillgängliga för produktionspersonalen. SM Sandviken 

genomför även daglig tillsyn på truckar. Detta betyder att produktionspersonalen dagligen 

kontrollerar att trucken är i funktionsdugligt skick.  

6.1.3 Lastbärare 

För att underlätta och effektivisera materialtransport kan lastbärare användas. På SM Sandviken 

används ett antal olika typer av lastbärare. All materialtransport som sker med truck kräver en 

lastbärare. I de flesta fall ryms en hel order av produkter i respektive lastbärare, förutom för 

adaptrar där vissa produkter kräver två lastbärare per order. Figur 21 illustrerar en 

materialbock som används vid transport av långa produkter samt en lastpall som används vid 

transport av korta produkter.  
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Figur 21 Materialbock vilken håller långa produkter samt lastpall innehållande råmaterial för korta 
produkter 

6.1.4 Truck- och traversutbildning  

För att få tillåtelse till att framföra truck och travers på SM Sandviken krävs truck- och 

traverskort. I verksamheten har all produktionspersonal genomgått utbildning och kan således 

framföra alla flytthjälpmedel. Vart femte år måste utbildningen även kompletteras med en 

repetitionsutbildning. Utöver detta måste även personen få ett godkännande av respektive 

avdelningschef för att få framföra truck eller travers i verksamheten. 

6.2 Styrning och dokumentation 
Denna del beskriver den styrning och dokumentation som finns för materialhanteringen på SM 

Sandviken. Styrning behandlar de verktyg som används för att säkerställa att materialet 

tillhandahålls produktionen. Dokumentation syftar till att beskriva på vilket sätt 

materialhanteringen är specificerad och hur detta är dokumenterat.  

6.2.1 Styrning 

På SM Sandviken är varje avdelning kopplad till ett övergripande datasystem. Ur systemet kan 

varje avdelning erhålla aktuell ordersekvens. När föregående order har processats klart 

identifieras vilken order som ligger näst i ordersekvensen. Detta triggar en materialflytt i och 

med att materialet till ordern måste transporteras till processen. När materialet färdigställts 

indikeras detta i systemet. Orden flyttas då i systemet till nästkommande avdelnings 

ordersekvens. Samtidigt förflyttas även materialet vidare i flödet. Detta förfarande upprepas vid 

varje ny order.  

När en ny orderstart sker i flödets första tillverkningsprocess skrivs ett orderkort ut vilket följer 

med materialet genom hela flödet. På orderkortet kan ordernummer, färdigställandedatum och 

tillverkningslinje utläsas. I verksamheten används orderkortet för att identifiera materialet till 

en order.  

Genom systemet är det inte möjligt att identifiera var materialet till ordern befinner sig i lokalen. 

Alla produktionsprocesser är inte heller uppkopplade mot systemet. Till exempel finns det inget 

systemstöd för de interna förflyttningarna på H3. Ordersekvensen bestäms då manuellt genom 



Kartläggning av materialhanteringen 

 
 

 
   33 
   

att operatören avläser orderkortet och prioriterar order efter färdigställandedatum. Även om 

majoriteten av produktionsprocesserna erhåller den planerade ordersekvensen från 

datasystemet så följs den inte alltid. Detta kan bero på att operatörer planerar in kampanjer eller 

att materialet till en order inte återfinns.  

6.2.2 Dokumentation 

För materialhanteringen på SM Sandviken existerar riktlinjer kring vilken avdelning som ska 

utföra de olika materialförflyttningarna. Detta gäller även för materialförflyttning inom varje 

avdelning, där det till varje produktionsprocess finns ett antal materialförflyttningar som ska 

utföras av operatören. Dessa riktlinjer är dock inte dokumenterade. 

I platsmanualen, tillgänglig på SM Sandvikens intranät, finns ett dokument som beskriver hur 

truck och travers ska framföras och hanteras. Detta dokument är framtaget med hänsyn till 

rådande arbetslagar för användning av truck och travers. Dokumentet beskriver således 

allmänna aspekter som gäller för alla verksamheter och är inte direkt utformat för SM Sandviken 

och deras arbetsmetoder. 

6.3 Materialflytt 
I syfte att representativt redogöra för materialförflyttning inom SM Sandviken presenteras 

nedan två produkters väg genom flödet. Liknande situationer och problem beskrivna i exemplen 

nedan uppstår även för de andra flödena. Den första produkten är en högvolymprodukt från det 

svarvade flödet och den andra produkten är adaptrar från det korta flödet. Till varje 

produktflöde finns en figur som illustrerar de förflyttningar som utförs. En fullständig 

redogörelse för alla materialförflyttningar som utförs på SM Sandviken återfinns i Bilaga A. 

6.3.2 Högvolymprodukt från svarvade flödet 

Högvolymprodukten genomgår fyra av avdelningarna på SM Sandviken, nämligen S4, S5, S9 och 

H3 innan den transporteras till packningen. En materialflytt sker vid i- och urladdning av en 

produktionsprocess samt vid transport mellan de olika avdelningarna. I Figur 22 illustreras den 

materialförflyttning som krävs för att produkten ska färdigställas.  
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Figur 22 Illustration av materialflytt för högvolymprodukt i långa flödet 

Råmaterial transporteras från underleverantörer till SM Sandvikens godsmottagning på ett släp. 

När släpet anlänt lossar personal från godsmottagningen materialet med travers och placerar 

detta i det ingående lagret, vilket består av materialgafflarna illustrerade i Figur 23. 
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Figur 23 Bild på materialgafflar och material i det ingående lagret. De vita lapparna är magnetlappar vilka 
syftar till att tydliggöra vilket material som lagerhålls var. 

Materialgafflarna lagerhåller även råmaterial till andra produkter i det svarvade och svetsade 

flödet. För att tydliggöra vilket material som lagerhålls i vilken materialgaffel märks de upp med 

magnetlappar, vilka kan flyttas runt allt eftersom nytt material anländer. Även fast materialet 

levereras i rätt ordersekvens förekommer tillfällen då eftersökt material ligger under annat 

material. När så sker måste det överliggande materialet lyftas undan innan korrekt material kan 

erhållas och transporteras. 

När material ska transporteras till smidesbearbetningen lyfts det med travers från det ingående 

lagret direkt in i laddningsfickan. Flytten utförs främst av smidesoperatören, men det 

förekommer även att personal vid godsmottagningen hjälper smidesoperatören att flytta 

materialet. Om smidesoperationen behöver laddas samtidigt som godsmottagningen lossar 

släpet, prioriteras laddning av smidet framför lossning av släpet  

Efter stängerna är smidda ska de bearbetas i en av svarvcellerna i S5. Mellan S4 och S5 finns en 

skiljevägg genom vilken material endast kan transporteras med truck. Färdigsmidda stänger 

lyfts ur smidet med travers och placeras på en materialbock intill processen. Personal från 

godsmottagningen transporterar sedan materialbocken med en ledtruck till en av de sex 

materialrutorna i S5 vilka återfinns i anslutning till svarvarna. Materialet placeras i en godtycklig 

ruta, utan hänsyn till vilken svarv materialet ska processas i näst. Vissa materialrutor saknar 

även tydlig markering. Materialtransporten mellan S4 och S5 sker på en markerad truckgång, 

vilken både är smal och hårt trafikerad. Sikten är skymd och många personer rör sig på 

avdelningen. Vidare förekommer det att material placeras i truckgången.  

Laddning av svarvcell utförs av personal på S5. Från datasystemet erhålls vilken order som ska 

processas näst och personalen eftersöker materialet till ordern. För att identifiera rätt material 

måste orderkortet avläsas. Då materialet placerats i en godtycklig ruta vid transporten från S4 

förekommer det att operatörer måste avsätta tid till att leta efter rätt material. När rätt material 

identifierats laddas svarvcellen med travers.   
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Vid urladdning av svarvcellen lyfts materialet från cellen till ett materialtorg i anslutning till S9. 

Materialtorget är uppdelat i flera produktspecifika materialrutor vilka fungerar som 

buffertplatser till S9. Tanken är att dessa materialrutor ska vara styrande, där en full 

materialruta indikerar att tidigare processer ska avvakta tills plats på materialrutan frigörs. 

Detta efterföljs inte alltid, då det förekommer att material startas upp i tidigare processer även 

om materialrutorna är fulla. Det överflödiga materialet placeras då invid svarvcellerna eller på 

någon annan plats i S5 i väntan på transport till materialtorget. Figur 24 illustrerar två 

produktspecifika materialrutor belägna på materialtorget 

 

Figur 24 Produktspecifika materialrutor 

Från materialrutorna transporteras materialet med ledtruck in till S9 för sätthärdning. 

Materialet placeras framför ett laddningsbord och lyfts upp på bordet med hjälp av en 

motviktstruck. På laddningsbordet placeras materialet i en behållare och lyfts upp lodrätt. En 

lyftanordning appliceras till stängerna vilken i sin tur fästs till travers. Materialet förflyttas 

sedan till en av ugnarna. Efter sätthärdning flyttas materialet till en avlastningsbehållare. Vid 

behållaren avlägsnas lyftanordningen och stängerna sänks ned horisontellt i en avlastningsyta. 

Med hjälp av motviktstrucken placeras materialet på en bock och transporteras av personal från 

S9 till en utruta utanför sätthärdningen med ledtruck. 

Utrutan innehåller, till skillnad från materialtorget, inga produktspecifika materialrutor. Ytan 

behandlas som en enhetlig materialruta för material som ska transporteras vidare till H3. 

Utrutan är belägen längs med en vägg och material kan således endast nås från ena hållet, vilket 

innebär problem då flytten från utrutan till H3 sker med truck. Material som kommer ut från S9 

tenderar att ställas så nära väggen som möjligt, och efterkommande material placeras mer 

lättåtkomligt utanför det tidigare materialet. När material sedan ska plockas upp och köras till 

H3 väljs ofta det lättåtkomliga materialet före det material som står längst in mot väggen. Då SM 

Sandviken strävar efter att tillverka material efter en planerad ordersekvens tenderar 

sekvensen att brytas i detta skede. 

Flytten från utrutan till H3 sker med en fyrvägstruck, vilken opereras av personal från H3. 

Rutten går genom en smal korridor med många portar och korsande trafik från andra 

avdelningar. Ibland händer det att fyrvägstrucken måste invänta en korsande truckpassage 
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innan den kan fortsätta. I korridorens sista delsträcka finns en skymd sväng, där det är svårt att 

ana mötande trafik.  

På H3 finns tre materialrutor där materialet kan placeras. Två av dessa ligger i anslutning till 

sitt- respektive stårikt. Dessa rutor har en begräsning på maximalt fyra orders. Det förekommer 

dock att fler än fyra orders placeras i respektive ruta. Den tredje materialrutan är allmän, har 

ingen begräsning, och fungerar både som lagerhållningsplats för rikt samt till andra processer.  

Den interna materialtransporten på H3 sker främst med travers. Av stängerna processas 

majoriteten i stårikt och resterande i sittrikt. Uppdelningen beror av längden på stängerna, där 

de korta stängerna sittriktas. Efter riktning genomgår stängerna invändig blästring, utvändig 

kulbombning och laddning. Transport till den avslutande ytbehandlingen och vidare flytt till 

packningsavdelningen sker med truck. Vid transport mellan produktionsprocesserna i H3 

strävar personalen efter att ladda nästkommande produktionsprocess direkt. Om processen är 

upptagen med att bearbeta annat material mellanlagras stängerna i närheten till processen eller 

i den allmänna materialrutan. 

Gemensamt för förflyttningarna inom H3 är att de utförs av respektive processoperatör, som 

avlägger tid till att lyfta material in och ur sin process. Då material kan placeras i flera olika 

materialrutor innebär detta att operatörer måste eftersöka material på flera olika ställen. Detta 

är ett tidsödande moment som ofta går ut över den tid operatörerna har till sitt förfogande vid 

processerna. Processerna på H3 är manuella och kräver en operatör vid varje moment. Utöver 

tidsaspekten medför den ospecificerade placeringen även att material ofta väljs godtyckligt, utan 

hänsyn till den inplanerade ordersekvensen, och likt utrutan vid S9 bryts även sekvensen i detta 

skede. 

Alla produktionsflöden passerar genom H3, vilket innebär att frekvensen av förflyttningar är 

högre här än på någon annan avdelning. Givet den höga frekvensen förflyttningar är traversen 

nästan alltid belagd och har ibland en kö av operatörer i väntan på sin tur att nyttja denna. 

Slutligen så är antalet materialbockar i verksamheten begränsad och således måste bockar 

transporteras tillbaka till S9 från H3. Detta ska ske varje gång en materialtransport från S9 till 

H3 utförs. Detta efterföljs inte alltid, varför det förekommer extra transporter för att förflytta 

tillbaka tomma materialbockar till S9.  

6.3.3 Adapterflöde 

Materialflödet för adaptrar genomgår tre avdelningar i verksamheten. För materialflytt används 

uteslutande truck där transport sker i lastbärare. Till vissa typer av adaptrar krävs två 

lastbärare för en order, varför antalet förflyttningar då fördubblas. I Figur 25 redovisas den 

materialflytt som krävs för att tillverka en adapter.  
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Figur 25 Illustration av materialflytt för adapter 

Råmaterial ankommer till S1:s godsmottagning i lastpallar. Innegruppen sorterar dessa pallar 

efter produkttyp och transporterar råmaterialet för adaptrar till ett materialställage, illustrerat i 

Figur 26.  Materialställaget är beläget i anknytning till adaptercellerna. Laddning av cell sker 

med motviktstruck där en celloperatör hämtar råmaterialet från materialställaget. 

 

Figur 26 Materialställage på S1 där råmaterial för adaptrar lagerhålls 

Efter bearbetning transporteras adaptrarna av personal från S1 till ett materialställage beläget i 

slussen mellan S1 och S9. Slussen fungerar som en buffert mellan S1 och resterande 

produktionsavdelningar. Från slussen transporteras adaptrarna vidare av personal från S9 till 

sätthärdning med motviktstruck, där adaptrarna placeras vid den ugn de ska sätthärdas i. Vid 

ugnen sker ett extra moment där adaptrarna lyfts ur sin lastbärare till specifika behållare för att 

sedan lyftas och placeras i ugnen. Efter härdningen sker samma flytt igen, där adaptrarna flyttas 

från behållarna till lastpall.  

Från S9 transporteras härdade adaptrar till en omarkerad materialyta i S1, illustrerad i Figur 27. 

Från materialytan hämtar personal på S1 adaptrarna med motviktstruck och transporterar 

dessa antingen direkt till cell för riktning och blästring eller till ett materialställage i anslutning 

till cellen. När materialet är bearbetat placeras det i en materialruta i väntan på transport till H3 

för ytbehandling. Ytbehandlingen för adaptrar är uppdelad i två faser där produkterna först 

fosfateras och sedan vaxas. Mellan dessa två faser slipas adaptrarna på S1.  
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Figur 27 Omarkerad materialyta för härdade adaptrar på S1  

Transporten till och från H3 sker med någon av de tre truckarna vid S1 och går genom samma 

smala korridor som det långa flödet. På H3 finns en inruta för adaptrarna, vilken är vagt 

markerad. Utrutan återfinns i H3:s ände av den smala korridoren. Efter att adaptrarna 

genomgått ytbehandlingen transporteras de åter till S1 där de placeras i en materialyta i 

närheten av packningsprocessen. De färdigpackade adaptrarna transporteras till ett 

materialställage i packningsavdelningen. Vid transport till och från H3 strävar personalen efter 

att undvika tomtransport. 
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7. Analys och Resultat  

Kapitlet beskriver den analys som genomförts på SM Sandvikens materialhantering där nuläget 

jämförts med den teoretiska referensramen samt presenterar det resultat som erhållits. 

Analysen är uppdelad i tre övergripande delar. I 7.1 Analys av nuläget kommer nuläget vid SM 

Sandviken att jämföras mot studiens teoretiska referensram. Den andra delen, 7.2 

Flytthjälpmedel, fokuserar på de flytthjälpmedel som används vid SM Sandviken samt kostnader 

kopplade till truck- och traversutbildningen. Kapitlet avslutas med 7.3 Resultat och 

problemområden där resultatet av de två analysdelarna presenteras. 

7.1 Analys av nuläget 
I denna del har författarna jämfört nuläget för materialhanteringen på SM Sandviken med 

studiens teoretiska referensram. Analysen har tagit sin grund i materialhanteringsekvationens 

sex aspekter. Figur 28 illustrerar en konkretisering av ekvationen, där aspekterna har 

sammankopplats med olika områden presenterade i kartläggningen.  

Varför? Vad? Vart? När? Hur? Vem?

Materialrutor Arbetsrutiner

Dokumentation

Hjälpmedel

Verksamhetens 
utformning

Styrning

Systemstöd
 

Figur 28 Konkretisering av materialhanteringsekvationen (modifierad från Ray, 2008) 

Till de sex aspekterna i materialhanteringsekvationen har även övrig presenterad teori kopplats. 

Detta för att skapa en förståelse för materialhanteringen på SM Sandviken och hur den 

samverkar med produktionssystemet.  

7.1.1 Verksamhetens utformning 

Genom produktionsanläggningen på SM Sandviken passerar ett antal produktflöden vilka 

ankommer till ett ingående lager, genomgår värdeskapande processer och placeras i ett 

färdigvarulager. Detta sammanfaller med Jonsson och Mattssons (2005) beskrivning av ett 

materialflöde inom en tillverkande industri. Enligt dem är materialflödet det flöde av råvaror 

som ankommer till företaget, bearbetas och levereras till kund. Detta resonemang kan även 

appliceras på de individuella processerna inom SM Sandviken genom vilka produktflödet 

passerar. Varje process har en ingående materialruta, en värdeskapande delprocess och en 

slutkund i form av den efterföljande processen. 

Jonsson och Mattson (2005) menar att logistiksystemet kan delas upp i tre delsystem: 

materialförsörjningssystemet, produktionssystemet och distributionssystemet. Varje delsystem 

styr över ett antal aktiviteter vilka säkerställer materialflödet genom logistiksystemet. Det 

interna materialflödet på SM Sandviken kan beskrivas genom de tre delsystemen med 

tillhörande aktiviteter. 



Analys och Resultat 

 
 

 
   40 
   

Jonsson och Mattsson (2005) menar att materialförsörjningsystemet syftar till att förse 

produktionen med råmaterial genom att styra över råvarulagret och den interna transporten. På 

SM Sandviken kan den ingående materialrutan för varje process beskrivas som ett råvarulager. 

Den interna transporten utgörs av den materialförflyttning som sker från den ingående 

materialrutan till processens laddningsficka, vilken även representerar gränsen mellan 

materialförsörjnings- och produktionssystemet.  

Enligt Jonsson och Mattsson (2005) säkerställer produktionssystemet tillgången av material till 

produktionsenheterna genom att tillhandahålla en ingående buffert, PIA och ett färdigvarulager. 

Den ingående laddningsfickan för varje process representerar den ingående bufferten, vilken 

säkerställer att material finns tillgängligt till produktionsprocessen. PIA utgörs av de produkter 

vilka för närvarande bearbetas i processen och som efter färdigställande placeras i ett 

färdigvarulager i form av en urladdningsficka.  

Distributionssystemet ansvarar enligt Jonsson och Mattsson (2005) för den externa transporten 

från färdigvarulagret, via ett distributionslager, till kund. På SM Sandviken kan 

distributionssystemet beskrivas enligt den transport som sker från urladdningsficka till 

nästkommande process ingående materialruta. Distributionslager kan representeras av de 

mellanlagringsplatser varifrån det sker transport till fler än en materialruta. Christopher (2011) 

menar att distributionssystemet slutar först då kundens behov är uppfyllt, vilket på SM 

Sandviken sker då materialet har gjorts tillgängligt för nästkommande process. Detta infaller när 

materialet är placerat på nästkommande process ingående materialruta.  

För att säkerställa materialflödet genom det interna logistiksystemet måste 

materialförflyttningar ske eftersom processerna, och därmed de tre delsystemen, är frånskilda 

varandra. Materialflödet måste upprätthållas för att processerna, och framför allt SM Sandviken, 

ska kunna tillgodose sina kunders behov. Detta medför att materialtransport är nödvändigt och 

är således svaret på materialhanteringsekvationens första aspekt, varför? en materialtransport 

ska ske.  

7.1.2 Materialrutor 

Till varje process på SM Sandviken finns det ingående och utgående materialrutor. Syftet med 

dessa är att mellanlagra det material som finns mellan två processer. Detta för att underlätta 

identifiering och transport av material. Materialrutorna indikerar vart materialet ska 

transporteras efter en process samt var materialet för nästkommande order är beläget. Detta 

uppfyller aspekterna vad? och vart? i materialhanteringsekvationen.  

Dennis (2002) menar att ett Kanbansystem kan utformas med hjälp av materialrutor. På SM 

Sandviken finns en grundläggande tanke att materialrutorna ska fungera enligt det 

Kanbansystem som Segerstedt (2008) beskriver. Han menar att ett Kanbansystem skapar ett 

dragande flöde, där en tom materialruta i flödet indikerar att en aktivitet i flödets tidigare skede 

kan starta. Detta betyder att materialrutorna även skulle uppfylla aspekten när? en materialflytt 

ska ske. Mellan vissa processteg på SM Sandviken är antalet materialrutor fast, vilket Segerstedt 

(2008) beskriver som en av grundpelarna för ett Kanbansystem och det dragande flödet. Detta 

gäller dock inte alla materialrutor, där det till exempel mellan S9 och H3 inte finns ett fast antal 

materialplatser. I och med att det inte finns ett fast antal materialrutor mellan alla processer 
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förloras det dragande flödet och således den styrning ett Kanbansystem kan tillhandahålla, 

varför materialrutorna ej uppfyller aspekten när?. 

Till vissa processer finns även flertalet materialrutor där materialet kan placeras. Valet av 

materialruta sker då godtyckligt. Vidare förekommer det även att den avsedda materialrutan är 

full och materialet placeras då i närheten av denna. Detta betyder att operatörer i nästa process 

måste avsätta tid till att söka efter materialet. Liker och Meier (2005) beskriver att onödiga 

rörelser är slöseri och ska elimineras. Rotorsaken till slöseriet är de metoder som används för 

materialhantering där Ray (2008) menar att dessa ska utformas på ett sätt som underlättar 

hanteringen i nästa steg. Vidare innebär detta även att materialrutorna under dessa 

omständigheter inte uppfyller aspekterna vad? och vart? i materialhanteringsekvationen.  

7.1.3 Styrning och systemstöd 

Ray (2008) menar att materialhanteringssystemet ska säkerställa rätt material vid rätt tidpunkt. 

Då materialrutorna inte säkerställer aspekten vad? sker denna styrning istället genom det 

övergripande datasystemet, där varje avdelning kan erhålla aktuell ordersvekvens. Utifrån 

ordersekvensen kan vad? bestämmas, alltså vilket material som ska transporteras samt när? 

transporten ska ske. Genom datasystemet är det inte möjligt att erhålla materialets placering i 

verksamheten. Då materialet inte alltid placeras i avsedd materialruta går det ej att säkerställa 

vart?, varken genom datasystemet eller genom materialrutorna.  

Alla produktionsprocesser kan dock inte erhålla information ur datasystemet. Ett exempel på 

detta är i avdelning H3, där materialflödet mellan produktionsprocesser inte kan följas i 

systemet. Ordersekvensen och därmed aspekterna vad?, vart? och när? bestäms då manuellt 

genom att en operatör avläser orderkort för material i buffertlager. Operatören planerar in en 

bearbetningsföljd utifrån materialets färdigställningsdatum. Då dessa buffertlager inte har ett 

förbestämt antal materialplatser kan de ibland lagerhålla material till många order. Dennis 

(2002) beskriver visualisering som ett sätt att enkelt synliggöra olika aspekter i verksamheten, 

till exempel var verktyg och material ska placeras. I verksamheten finns det inte några 

hjälpmedel för att bestämma ordersekvensen på avstånd, utan operatörer måste avläsa det 

tillhörande orderkortet för varje individuell order. Detta, tillsammans med mängden material i 

en buffert, kan leda till att fel ordersekvens sätts.  

Jonsson och Mattsson (2005) beskriver ett informationsflöde inom ett logistiksystem, vilket 

flödar mellan de olika delsystemen. Datasystemet på SM Sandviken utgör det primära 

informationsflödet mellan processerna och således även mellan de logistiska delsystemen. 

Jonsson och Mattsson (2005) menar vidare att informationsflödet är en förutsättning för att 

skapa ett effektivt materialflöde. Då alla produktionsprocesser ej kan särskiljas i datasystemet, 

bryts även det övergripande informationsflödet. För att upprätthålla informationsflödet krävs 

manuell avläsning av orderkort, vilket resulterar i ett ineffektivt materialflöde.  

7.1.4 Arbetsmetoder och dokumentation 

För att upprätthålla de olika materialflödena genom verksamheten krävs 

materialhanteringsaktiviteter. Utformningen av dessa aktiviteter och de tillhörande 

transportrutterna varierar, där produkter förflyttas med olika hjälpmedel mellan olika platser. 

För att skapa ett effektivt materialhanteringssystem menar Heragu och Ekren (2009) att alla 

materialhanteringsaktiviteter ska planeras och specificeras innan de utförs. På SM Sandviken 
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finns det riktlinjer för hur en materialtransport ska utföras. Varje avdelning har egna 

ansvarsområden gällande transport, där till exempel S1 ansvarar för att transportera materialet 

till S9 medan S9 ansvarar för att transportera materialet tillbaka till S1. Riktlinjer återfinns även 

inom varje avdelning, där celloperatörer överlag hanterar materialtransporten till och från sin 

produktionsprocess.  

Inom avdelningarna roterar personalen mellan de olika operationerna. Vidare innehar all 

produktionspersonal truck- och traverskort och således utför alla inom en avdelning 

materialförflyttning. Heragu och Ekren (2009) menar att de metoder som används vid 

materialhantering bör standardiseras. Liker och Meier (2005) beskriver standardiserat 

arbetssätt som att definiera, dokumentera och visualisera den just nu lämpligaste 

arbetsmetoden för en aktivitet. Riktlinjerna för materialtransport som finns på SM Sandviken 

uppfyller inte det som Liker och Meier beskriver som standardiserat arbetssätt. Detta dels 

eftersom de inte är dokumenterade, men framförallt för att de inte beskriver själva 

arbetsmetoden för materialhanteringsaktiviteterna.  

I verksamheten finns ett dokument som i generella drag beskriver hur truck och travers ska 

framföras. Detta dokument är baserat på gällande lagstiftning och behandlar således allmänna 

aspekter. Dokumentet är inte specifikt framtaget som ett stöd för materialhanteringen på SM 

Sandviken. Arbetsmetoderna för materialtransport är baserade på den truck- och 

traversutbildning som personalen genomgår. Även om alla erhållit samma utbildning utförs 

samma materialtransport med individuella arbetsmetoder. Det förekommer således variationer 

gällande hur transporten utförs samt i det slutgiltiga resultatet. Till exempel finns det riktlinjer 

för transport mellan S9 och H3 som menar att en tom materialbock alltid ska transporteras 

tillbaka till S9. Detta efterföljs dock inte alltid, varför det förekommer att personalen måste köra 

extra turer för att transportera materialbockar till S9. Enligt Liker och Meier (2005) är transport 

slöseri, om än ett nödvändigt sådant. De extra transporterna skulle kunna undvikas genom 

bättre arbetsmetoder, varför de är onödiga och är således ett slöseri.  

Ray (2008) menar att flytthjälpmedel som används till materialhantering ska vara anpassade till 

den specifika materialförflyttningen. I verksamheten finns olika flytthjälpmedel anpassade för 

olika ändamål. Valet mellan truck- och travers faller naturligt då till exempel laddning av 

produktionsprocess i det långa flödet ej kan genomföras med truck. Till transporter som kan 

utföras med olika truckar finns inte några riktlinjer för vilken truck som lämpar sig bäst. I och 

med detta förekommer det att material transporteras från S9 till H3 med ledtruck istället för 

fyrvägstrucken, vilket tar längre tid och är således ett slöseri.  

Då det inte finns ett gemensamt arbetssätt för materialhanteringen på SM Sandviken kan inte 

aspekten hur? i materialhanteringsekvationen bestämmas. Det existerar riktlinjer för aspekten 

vem?, både mellan varje avdelning och inom en avdelning. För att skapa ett effektivt 

materialhanteringssystem menar Ray (2008) att hela kedjan ska belysas. Då det förekommer 

variationer för hur en materialhanteringsaktivitet genomförs är det svårt att erhålla en 

gemensam helhetsbild av materialhanteringssystemet och således är det svårt att skapa en 

effektiv hantering.  
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7.2 Flytthjälpmedel 
Varje avdelning på SM Sandviken har en eller ett flertal flytthjälpmedel för materialhantering till 

sitt förfogande. Totalt finns 52 truckar och fem traverser i verksamheten. Denna del avser 

undersöka till vilken grad dessa flytthjälpmedel utnyttjas samt identifiera den totala kostanden 

för truck- och traversutbildningen. Detta för att skapa en bättre förståelse för hur nuvarande 

materialhanteringssystem nyttjar de tillgängliga resurserna.  

7.2.1 Utnyttjandegrad för truckar 

Utnyttjandegraden för truck beräknades utifrån kvoten mellan drifttimmar och tillgänglig tid. 

Drifttiden för truckarna erhölls från deras inbygga räkneverk vilket registrerar 

användningstiden. Räkneverket för respektive truck avlästes två gånger under en period om åtta 

veckor, där drifttiden för perioden erhölls genom differensen mellan värdena. Alla truckar hade 

dock inte ett räkneverk, varför utnyttjandegraden ej kunde fastställas för dessa.  

Tillgänglig tid baserades på skiftgången för respektive avdelning. Tabell 3 redovisar 

avdelningarnas skiftgång för perioden samt skiftformens tillgängliga tid per vecka.  

Tabell 3 Avdelningarnas skiftgång 

 
Dagtid 2-skift med helg 4-skift 5-skift 

Tillgänglig tid 
(h/vecka) 

40 104 124 140 

Avdelning 
Godsmottagning, 

Innegruppen, 
Utlastning 

H1, DTH, 
Packning 

S4, S5, H3, S1, 
Borrkronsverkstaden 

S9 

 

Verksamhetens alla truckar kräver laddning, varför deras tillgängliga tid reduceras. För 4- och 5-

skift har fem timmar dagligen avsatts till laddning. Vid dagtid och 2-skift med helg sker laddning 

av truck nattetid, varför den tillgängliga tiden inte påverkas.  

Tabell 4 redovisar resultatet av beräkningarna samt antalet truckar för varje avdelning. I Bilaga 

C kan respektive trucks utnyttjandegrad samt övrig data som användes vid beräkningarna 

erhållas.  
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Tabell 4 Utnyttjandegrad för truckar 

Avdelning Antal truckar Antal loggade Medel Min Max 

Godsmottagning 5 4 25,93% 15,63% 45,94% 

S4/S5 4 4 7,47% 2,03% 13,71% 

S9 6 6 6,87% 4,55% 10,98% 

H3 5 4 17,20% 4,23% 33,13% 

H1 1 1 3,97% 
  S1 3 3 16,20% 6,27% 21,98% 

DTH 3 3 3,44% 0,96% 7,45% 

Innegruppen 1 1 18,44% 
  Packning 6 5 8,25% 3,49% 13,10% 

Utlast 2 2 17,34% 0,63% 34,06% 

Borr 16 6 5,46% 0,91% 7,96% 

Total 52 
 

11,87% 
   

Det finns variationer mellan avdelningarnas medelutnyttjande för truckar. Ur Tabell 4 kan 

utläsas att godsmottagningen har det högsta medelutnyttjandet samt besitter den truck som 

används mest. De interna variationerna för respektive avdelning är hög. I H3 nyttjas ledtrucken 

endast 4,23 % av tiden medan fyrvägstrucken utnyttjas 33,13 % av tiden. Medelvärdet för 

verksamhetens alla truckar är 11,87 % 

Noterbart är att utnyttjandegraden baseras på tiden då truck används, vilket även innefattar 

tomkörning. Vid en studie utförd av Sanne (2012) uppskattades att 50 % av truckkörningen 

skedde utan material. På SM Sandviken är situationen liknande, varför det verkliga utnyttjandet 

av truckflottan kan anses vara lägre. Enligt Ray (2008) kan antalet tomtransporter reduceras 

genom att planera transporter och därmed identifiera möjliga transportkombinationer. Genom 

att planera materialtransporterna i verksamheten skulle detta kunna öka utnyttjandet samt 

möjliggöra reducering av antalet truckar.   

7.2.2 Utnyttjandegrad för travers 

Av verksamhetens sju traverser kunde drifttimmar endast erhållas från två. Traversen i H3 hade 

ett räkneverk likt truckarna som registrerar användningstiden. Traversen i S4 var uppkopplad 

mot SM Sandvikens produktivitetssystem. Systemet registrerar användningstiden dagligen och 

således kunde utnyttjandegraden per dag erhållas. Figur 29 redovisar utnyttjandegraden för 

traversen i S4 över en period på tio månader, där varje stapel indikerar en dag. 

 

Figur 29 Utnyttjandegrad för traversen i S4 
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Medelutnyttjandet för perioden var 27,70 %. SM Sandviken hade produktionsstopp under vecka 

47 och 48 samt under julledigheten, vilket är exkluderat vid beräknandet av medelvärdet. Det 

förekommer stora dagliga variationer, där det mellan två efterföljande dagar kan skilja över 20 

procentenheter. Dock kan en nedåtgående trend urskiljas, vilket skulle spegla trenden i 

efterfrågan över samma period.  

Utnyttjandegraden för traversen i H3 beräknades på samma sätt som för truckar. Traversen 

installerades under produktionsstoppet vecka 47 och 48, varför den tillgängliga tiden har 

beräknats utifrån gällande skiftgång mellan tredje december och sjunde mars. Julledigheten har 

även exkluderats för denna beräkning. Utnyttjandegraden för traversen i H3 var 58 %.  

7.2.3 Utbildningskostnader 

Som tidigare nämnt innehar all produktionspersonal truck- och traverskort och har såldes 

genomgått utbildning. Totalt finns fyra olika kurser. Tre av kurserna är grundkurser, där ett 

truck- eller traverskort erhålls efter genomförd kurs. Den fjärde kursen är en repetitionskurs, 

vilken genomförs vart femte år. Kostnaden för respektive kurs betalas av SM Sandviken och 

redovisas i Tabell 5 tillsammans med kurslängden.  

Tabell 5 Kurslängd och kurspris i 2013 års priser 

 
Truck A Truck B Travers Repetition 

Kurslängd (dagar) 2 5 3 1 

Pris (kr) 4550 6550 5350 2850 
 

Vid beräkningarna har 2013 års priser använts eftersom dessa inkluderar kostnader som 

tidigare varit externa. Utöver själva kurskostnaden tillkommer även lönekostnad för varje 

kurstillfälle. SM Sandviken betalar lön till tillsvidareanställda och bemanningsföretagen betalar 

lönen för inhyrda personer. För ett kurstillfälle utgår ordinarie lön plus övertidsersättning 

eftersom en ersättare måste kallas in till verksamheten. I Bilaga D återfinns 

kostnadsberäkningar för truck- och traversutbildning åren 2011 och 2012.  

Tabell 6 redovisar den totala kostnaden för truck- och traversutbildning i 2013 års priser.  

Lönekostnaden innefattar även 31,42 % arbetsgivaravgift (Skatteverket, n.d). 

Tabell 6 Total kostnad för utbildning 2012 

 
Truck A Truck B Travers Repetition Summa 

Antal 6 31 37 179 
 Kurskostnad (kr) 27 300,00 203 050,00 197 950,00 510 150,00 938 450,00 kr 

Lönekostnad (kr) 30 348,60 392 002,75 280 724,55 452 699,95 1 155 775,85 kr 

Totalt 
    

2 094 225,85 kr 

 

Den totala kostnaden för truck- och traversutbildningen för 2012 uppgick till nästan 2,1 

miljoner kronor, där kurskostnaden utgjorde 938 000 kronor och lönekostnaden 1,16 miljoner 

kronor. I Bilaga D återfinns den totala kostnaden för 2011, vilken uppgick till en miljon kronor. 

Den genomsnittliga kostnaden för truck- och traversutbildning är således cirka 1,5 miljoner 

kronor. Då det förekommer personalomsättning kommer kostnaden för utbildning att kvarstå 

samt att repetitionsutbildningen genomförs kontinuerligt. I och med detta kan den 
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genomsnittliga kostnaden på 1,5 miljoner betraktas som ett riktvärde för den årliga kostnaden 

för att tillhandahålla all produktionspersonal truck- och traverskort.   

7.2.4 Truckkostnader 

I verksamheten finns det truckar som ägs, hyrs eller leasas. Utöver den direkta kostnaden för 

hyra och inköp tillkommer kostnader för underhåll och reparationer. För truckar som leasas 

erbjuder trucktillverkaren service och reparation. För truckarna som antingen ägs eller hyrs 

sker underhåll och reparation på Sandviks transportfunktion, lokaliserad på Sandviks 

industriområde i Sandviken.  

Varje truck måste årligen genomgå service, vilket bland annat innefattar ett gaffeltest. Utöver 

den årliga servicen sker även reparation för funktionsfel. Under 2012 utförde 

transportfunktionen underhåll och reparationer av verksamhetens egenägda truckar till en 

totalkostnad av 610 066 kr, där 393 733 kr bestod av servicekostnad och 216 333 kr bestod av 

kostnader för reservdelar. Truckar, vilka hyrs av transportfunktionen, görs så under ett 

fullservice-avtal vilket medför att underhåll och reparationer räknas in i den månatliga 

kostnaden. 

I verksamheten förekommer även att portar skadas vid genomfart, där antingen trucken eller 

materialet skadar porten. För 2012 var den totala kostnaden för portreparation 358 000 kronor, 

varav 217 000 kr var kopplad till åverkan. Den totala kostnaden för portreparationer återfinns i 

Bilaga E. Portreparation på grund av åverkan stod för 40 % av den totala kostnaden mellan 2009 

och 2013.   

7.3 Resultat och problemområde 
Kapitalets avslutande del kommer presentera resultatet av analysen. Resultatet baseras på båda 

ovanstående delar, där den teoretiska jämförelsen vävs samman med analysen för 

flytthjälpmedel. Slutligen presenteras de rotorsaker som rekommendationerna i nästa kapitel 

ämnar lösa.  

7.3.1 Resultat av analysen 

Materialhanteringen på SM Sandviken kan beskrivas enligt de sex aspekter som Ray (2008) 

presenterar i materialhanteringsekvationen. Aspekterna är allmänna, varför de flesta 

transporter skulle uppfylla dem. Skillnaden ligger i att alltid uppfylla målet med 

materialhanteringssystemet, vilket enligt Ray (2008) är att tillhandahålla produktionssystemet 

med rätt material, av rätt kvantitet, rätt kvalitet, vid rätt tid och rätt plats. Detta uppfyller inte 

materialhanteringssystemet på SM Sandviken, då resultatet av en materialhanteringsaktivitet 

varierar över tiden.  

I verksamheten finns riktlinjer för hur materialhanteringen ska bedrivas. Riktlinjerna berör inte 

direkta arbetsmetoder och är inte dokumenterade. Den dokumentation som finns är inte 

specifikt utformad för verksamheten, utan är baserad på gällande lagstiftning rörande allmänna 

aspekter för säker materialhantering. Arbetsmetoderna för materialhanteringen är baserad på 

truck- och traversutbildningen, där personalen har skapat individuella metoder för 

materialhanteringsaktiviteterna. De odokumenterade och individuella arbetsmetoderna leder 

således till att utförandet av samma materialhanteringsaktivitet varierar beroende på vem som 

utför den. Resultatet av individuella arbetsmetoder är bland annat att material ibland placeras 
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på godtycklig materialruta i verksamheten. Det finns inget lätt sätt att på avstånd visuellt 

identifiera materialet till en order, varför operatörer måste avsätta tid för att söka det material 

som ska flyttas genom att avläsa orderkort. 

På SM Sandviken finns ett antal större materialrutor som saknar en förbestämd begränsning för 

antalet order som får placeras där. Från det övergripande datasystemet kan information om 

vilken order som ska transporteras samt när detta ska ske erhållas. Dock kan varje 

produktionsprocess inte urskiljas i datasystemet och således måste ordersekvensen bestämmas 

manuellt. I och med att material placeras godtyckligt, vissa materialrutor saknar begräsning 

samt den begränsade möjligheten att på avstånd visuellt identifiera rätt order resulterar detta i 

att fel ordersekvens bestäms. Heragu och Ekren (2009) menar att materialhanteringssystemet 

ska stödja produktionsfilosofin. SM Sandviken strävar efter ett FIFO-flöde genom produktionen 

men eftersom den initiala ordersekvensen bryts på grund av materialhanteringen stödjer 

materialhanteringssystemet inte produktionsfilosofin fullt ut.   

Varje avdelning säkerställer sitt egna behov rörande materialhantering och skapar därmed egna 

lösningar för materialförflyttningar. Detta leder till suboptimering då individuella avdelningar 

inte undersöker möjligheten till kombinerad materialtransport med en annan avdelning. 

Resultatet av detta är många truckar med lågt utnyttjande. Förutom direkta hyres- och 

leasingkostnader ökar även kostnaden för service vid en stor truckflotta. Kostnaden per 

drifttimme blir därmed hög. Den osäkerhet som uppstår i och med den variation som finns i 

materialhanteringssystemet har kompenserats med en stor truckflotta tillsammans med att alla 

kan framföra flytthjälpmedlen. Att tillhandahålla alla i verksamheten truck- och traverskort 

innebär ytterligare kostnader kopplat till materialhanteringen.  

Till problemen för materialhanteringssystemet kan två rotorsaker identifieras, avsaknad av 

gemensamma arbetsmetoder och ett genomgående system för materialrutor. Dessa två faktorer 

kan anses utgöra en grund för materialhantering eftersom de till stor del underbygger 

materialhanteringsekvationens aspekter. De andra problemområden kan betraktas som en 

effekt av att denna grund inte existerar.  

De två rotorsakerna beror av varandra och för att kunna lösa dessa, och i förlängningen 

implementera en grund för att lösa de andra problemen, måste de tas itu med samtidigt. När det 

inte finns ett konsekvent och genomgående system för materialrutor kan inte dokumentation för 

arbetsmetoder kopplas till dessa. När det däremot inte finns dokumentation och metoder att 

koppla till materialrutorna kan inte ett generellt och konsekvent system för rutorna utformas. 

Slutligen menar Liker (2009) att ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att kunna 

bedriva framtida förbättringar. På SM Sandviken finns inget standardiserat arbetssätt för 

materialhanteringen, varför det inte heller existerar en grund för framtida förbättringar. 
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8. Rekommendationer 
Kapitalet presenterar de förbättringsförslag som författarna rekommenderar. Dessa är baserade 

på analysen och den teoretiska referensramen.  

Författarnas rekommendationer kommer att utformas enligt tre förbättringsförslag. De två 

första syftar till att skapa en grund för materialhanteringen och det tredje ämnar underlätta 

verksamhetsspecifika problem på SM Sandviken. Till varje förbättringsförslag presenteras även 

ett förväntat resultat där förbättringsförslaget analyseras.  

8.1 Kanbansystem och gemensamt arbetssätt 
Då det i verksamheten råder en osäkerhet kring hur materialhanteringen bedrivs syftar detta 

förbättringsförslag till att skapa en grund för materialhanteringssystemet. I dagsläget är det 

svårt att erhålla en helhetsbild av materialhanteringen då den varken är specificerad eller 

standardiserad. Genom att använda materialrutor och produktionsprocesser som 

referenspunkter i verksamheten är det möjligt att specificera aktiviteterna och således 

möjliggöra en gemensam helhetsbild av systemet. Utifrån detta är det även möjligt att 

standardisera och planera materialhanteringsaktiviteterna samt identifiera framtida 

förbättringar.  

8.1.1 Utformning 

Grundtanken är att materialhanteringen ska vara uppbyggt enligt ett Kanbansystem, likt det som 

Segerstedt (2008) beskriver. Liker och Meier (2005) menar att ett Kanbansystem tillhandahåller 

styrning av aktiviteter då dessa blir sammanlänkade. Segerstedt (2008) menar att detta sker 

genom att antalet kanbankort mellan varje process är bestämt. Dennis (2002) menar att 

kanbankort kan anta olika former och kan till exempel utgöras av en materialruta.  

I verksamheten bör ett förbestämt antal materialrutor placeras i anslutning till varje avdelning 

och produktionsprocess. Dessa materialrutor ska vara tydligt utmärkta samt att det tydligt ska 

framgå vad som ska placeras i rutan. Materialrutorna ska fungera som den enda buffertplatsen 

mellan produktionsprocesser. Varje materialtransport ska antingen börja eller sluta i en 

materialruta, där materialet antingen transporteras från en materialruta till en 

produktionsprocess eller vice versa. I vissa produktionsavsnitt är det dock nödvändigt att 

materialet transporteras mellan två rutor på grund av begränsat utrymme i anslutning till 

produktionsprocesserna.  

Dennis (2002) menar att ett Kanbankort ska betraktas som en tillåtelse att utföra en aktivitet. I 

det förslagna systemet skulle en tom materialplats indikera att en aktivitet kan starta. Till 

exempel skulle en tom laddningsficka i en produktionsprocess resultera i en materialtransport 

från den föregående materialrutan om denna innehåller material. Systemet skulle tillhandahålla 

styrning till materialhanteringen, men också till produktionsprocesser eftersom urladdning av 

processer endast kan ske när framförvarande materialruta är tom. Detta betyder att 

produktionsprocesserna måste avvakta tills framförvarande ruta är tom och urladdning kan ske 

innan produktionen åter startar.  

Heragu och Ekren (2009) menar att materialhanteringsaktiviteter bör specificeras. Med hjälp av 

materialrutorna och produktionsprocesserna kan referenspunkter i verksamheten skapas, 
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genom vilka det är möjligt att specificera materialtransporter. Denna specificering bör grunda 

sig på materialhanteringsekvationens sex aspekter samt innehålla säkerhetsföreskrifter för 

respektive materialförflyttning. Heragu och Ekren (2009) menar vidare att de metoder som 

används vid materialhanteringen bör standardiseras. Genom att specificera 

materialförflyttningar är det möjligt att skapa gemensamma arbetsmetoder. Liker och Meier 

(2005) menar att det standardiserade arbetssättet ska dokumenteras och visualiseras. Förutom 

de gemensamma arbetsmetoderna för materialtransport bör även arbetsmetoderna för 

materialrutor dokumenteras, vilket innefattar specificering av de aspekter som ett 

Kanbansystem kräver.  

8.1.2 Analys av förväntat resultat 

Specificeringen av varje materialtransport och gemensamma arbetsmetoder ger en ökad 

förståelse för materialhanteringssystemet och de olika materialtransporterna. Det är då möjligt 

att erhålla en helhetsbild över systemet samtidigt som aktiviteterna kan planeras enligt det Ray 

(2008) beskriver utifrån materialhanteringsekvationen. Han menar vidare att detta möjliggör att 

materialtransporter kan kombineras till en specifik truck, vilket i sin tur skulle reducera antalet 

truckar i verksamheten. Med tanke på antalet truckar i verksamheten och deras låga utnyttjande 

bör det finnas situationer där en specifik truck kan utföra flera materialförflyttningar och 

materialhanteringssystemet skulle således använda tillgängliga resurser effektivare.  

Segerstedt (2008) menar att ett Kanbansystem skapar ett dragande flöde då 

produktionsprocesserna är sammanlänkade. I dagsläget har SM Sandviken ett tryckande flöde, 

där ordersläpp sker utan hänsyn till produktionssystemets status. Om en produktionsprocess i 

flödets avslutande del tillfälligt förlorar kapacitet sker inte några åtgärder i flödets tidigare 

delar. Detta leder till att systemets PIA ökar samt att genomloppstiden förlängs. Mängden PIA 

kan reduceras genom extra kapacitet, men detta är kostsamt och tar tid. Hopp (2003) beskriver 

att en av fördelarna med ett Kanbansystem är att ordersläpp sker efter produktionssystemets 

status och begränsar därmed antalet ordersläpp då kapacitet förloras tillfälligt.  

Vid införandet av ett Kanbansystem bör produktionsuppföljningen modifieras. I dagsläget sker 

uppföljningen vid uppstart och vid avslut. Målet vid uppstart är att orders ska starta på rätt dag 

och i rätt sekvens. Till varje order finns en fast ledtid, vilket bestämmer färdigdatum för 

respektive order. För avslut är målet att materialet färdigställs på detta datum. På SM Sandviken 

balanseras en ökad produktionstakt med en större mängd PIA. Eftersom Kanbansystemet 

bygger på ett fast antal PIA är det inte möjligt att i samma utsträckning balansera en ökad 

produktionstakt med en större mängd PIA då detta skulle innebära att materialrutorna ständigt 

behöver uppdateras.   

8.2 Centralisering av materialhanteringen 
I verksamheten sker materialhanteringen avdelningsvis, där varje avdelning strävar efter att 

säkerställa material till sina egna produktionsprocesser. Detta tillsammans med avsaknaden av 

en helhetsbild för materialhantering, har skapat suboptimering vilket resulterat i många truckar 

med lågt utnyttjande. En centralisering av materialhanteringen skulle skapa förutsättningar för 

att kombinera avdelningars behov till en enskild truck med en utsedd fraktare. Detta skulle 

möjliggöra en reducering av antalet truckar, skapa en tydligare gräns mellan produktions- och 

materialhanteringssystemet samt upprätthålla en standardiserad hantering.  
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8.2.1 Utformning 

Ray (2008) menar att materialhanteringsaktiviteter bör utföras av indirekt personal, alltså 

personal vilka inte ansvarar för produktionsprocesserna. Enligt honom förbättrar detta både 

tillgängligheten och effektiviteten för materialhanteringen. I en centraliserad materialhantering 

bör materialtransporter således utföras av utsedda fraktare. Fraktare är personal med 

materialtransport som enda arbetsuppgift. För att kunna implementera en centraliserad 

materialhantering krävs rätt förutsättningar i form av en grund för materialhanteringen. Denna 

grund ämnar ovanstående förbättringsförslag att skapa. 

En utsedd fraktare skulle hantera ett givet antal transporter och ansvara för att materialet finns 

tillgängligt då produktionssystemet efterfrågar det. Fraktaren skulle till exempel kunna hantera 

all materialtransport inne på en avdelning där denne hanterar i- och urladdning av 

produktionsprocesser samt övrig materialtransport. En annan fraktare kan hantera all 

materialförflyttning mellan två avdelningar, där transporten går mellan materialrutor.  

Eftersom den tillgängliga tiden för en fraktare inte begränsas av andra aktiviteter kan ytterligare 

transportkombinationer genomföras. Om möjligt ska sammanslagningen av transportrutter 

sträva efter att minimerar tom transport, där fraktaren transporterar material i båda riktningar. 

Enligt Heragu och Ekren (2009) kan det totala arbetet utfört av materialhanteringssystemet 

reduceras bland annat genom att kombinera transporter.  

8.2.2 Analys av förväntat resultat 

I ett centraliserat materialhanteringssystem skulle gränssnittet mellan produktion och 

materialhantering bli tydligare där materialflytt inte längre skulle vara en bisyssla till 

produktionsprocessen. En klar uppdelning av ansvarsområden skulle medföra att operatörer 

och fraktare kan fokusera på sina respektive arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Detta skulle 

underlätta upprätthållandet av ett standardiserat arbetssätt för materialhanteringen, vilket 

reducerar variationer enligt Dennis (2002). En fraktare skulle exempelvis ansvara för laddning 

av processer, vilket medför att värdefull tid kan sparas in där operatörer slipper lämna dessa i 

syfte att förflytta material. Fraktaren skulle erhålla en helhetsbild av materialhanteringen på 

avdelningen och skulle kunna planera den dagliga materialtransporten utifrån rådande 

omständigheter. Detta innebär att fraktaren kan planera de kommande materialförflyttningarna 

för att minimera den tid produktionsprocesserna väntar på i- och urladdning. Detta är speciellt 

värdefullt i en avdelning som präglas av manuella produktionsprocesser. 

Tillgänglig tid för materialflytt bestäms idag av tillgängligheten för den truck som ska användas 

samt den processbundna operatör som ämnar utföra materialflytten. Vid centraliserad 

materialtransport skulle tillgänglig tid för transport öka då en utsedd fraktare med en egen truck 

inte är bunden till en produktionsprocess. Detta möjliggör att flera transportrutter kan tilldelas 

samma truck, varför antalet truckar kan reduceras. Fortsättningsvis skulle behovet av antalet 

truck- och traverskort minska som ett resultat av att ett antal fraktare utför de 

materialförflyttningar som alla operatörer utför i dagsläget. I och med denna implementering 

kan kostnader för truckar och utbildning för framförande av truck och travers reduceras. 

En centraliserad materialhantering lämpar sig dock inte att implementeras i alla avdelningar 

eller för alla förflyttningar. Ett exempel på detta är i avdelningar som präglas av få 

materialförflyttningar, automatiserade processer och långa bearbetningstider där operatörer 
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kan förflytta produkter utan att det påverkar produktionssystemet. Heragu och Ekren (2009) 

menar även att åtgärder för att effektivisera materialhanteringen kan påverka 

produktionssystemet negativt om nödvändig tillgänglighet går förlorad. Detta kan beröra 

avdelningar med varierande flyttfrekvens, där flera transporter plötsligt behöver utföras inom 

samma tidsperiod, vilket ett centraliserat materialhanteringssystemet skulle ha problem med att 

utföra.  

Liker och Meier (2005) menar att ett standardiserat arbetssätt är en förutsättning för att kunna 

arbeta med framtida förbättringar. Då en centraliserad hantering skulle upprätthålla det 

standardiserade arbetssättet ökar även möjligheter till framtida förbättringar. Vidare skapar den 

tydligare gränsen mellan produktion- och materialhanteringssystemet bättre förutsättningar för 

att arbeta med förbättringar inom materialhanteringen. Detta eftersom materialhantering ej 

kommer att betraktas som bisyssla och således läggs ett större fokus på att förbättra systemet 

samt dess aktiviteter.  

8.3 Signalstag och truckuppföljning 
Denna del av rekommendationen består av två förbättringsförslag: signalstag och 

truckuppföljning.  Förbättringsförslagen syftar till att underlätta materialhanteringen vid SM 

Sandviken samt utöka uppföljningen av hur systemet nyttjar truckar.  

8.3.1 Signalstag 

Signalstag är ett visuellt verktyg för att prioritera orders. Inom vissa produktionsavsnitt måste 

ordersekvensen bestämmas manuellt genom avläsning av orderkort. Vid materialrutor med 

mycket material finns risken för felprioritering samtidigt som truckförare måste stiga ur trucken 

för att identifiera rätt material. Utöver detta kommer även det förslagna 

materialhanteringssystemet i form av materialrutor att kräva ett visuellt verktyg för att 

prioritera orders. Eftersom materialet på SM Sandviken är otympligt och tungt krävs alltid ett 

hjälpmedel för materialtransport. För att kunna prioritera order till en produktionsprocess med 

flera materialrutor krävs ett visuellt verktyg då materialet ej kan förflyttas på ett enkelt sätt till 

en materialruta med högre prioritet.  

Signalstagen består av två stag vilka båda har en färgad och en neutral ände. Systemet bygger på 

att varje materialbock i verksamheten har två stag med olika färger, vilka aktiveras om en order 

är tidig eller sen. Om en order visualiseras som sen ska denna prioriteras genom 

produktionsflödet och om ordern är tidig ska den vänta. Är signalstagen oaktiverade behandlas 

ordern som normalt. Initialt har båda stagen den neutrala änden upp. Aktivering sker genom att 

vända ett av stagen vilket synliggör den andra färgen. Blått stag indikerar att ordern är sen och 

ska prioriteras medan gult stag visar att ordern är tidig. Systemet bör uppdateras regelbundet av 

respektive avdelnings flödesansvarig vilket säkrar att systemet är aktuellt.  

Förväntat resultat 

Signalstagen kommer främst att medföra två fördelar. För det första underlättar dom 

prioritering för order vid materialhantering och vid andra tillfällen där det inte går att erhålla ett 

direkt systemstöd. Detta innefattar även områden med stor mängd material. Signalstagen 

indikerar vilka orders som är tidiga respektive sena. Den andra fördelen är att dom skapar en 

barriär mot att starta en order för tidigt. 
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8.3.2 Truckuppföljning 

I syfte att få bättre insyn i användningen av truckarna och samtidigt skapa en medvetenhet kring 

den utnyttjandegrad individuella truckarna har, föreslår författarna en utökad truckuppföljning i 

samband med den dagliga tillsyn som redan sker. Uppföljningen kommer att bestå av en 

veckovis avläsning av truckarnas drifttimmar i samband med den dagliga tillsynen. Drifttimmar 

noteras och sammanställs i ett kontrollblad, där varje trucks utnyttjande finns att tillgå.  

Förväntat resultat 

Truckuppföljningen kommer att ge en utökad insyn i hur stor utsträckning truckarna i 

verksamheten används. Detta kan komma ligga till grund för en framtida optimering av 

truckflottan. 
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9. Återkoppling till studiens syfte och diskussion  
Kapitlet återkopplar till studiens syfte samt tydliggör hur studien besvarar de uppställda 

forskningsfrågorna. Slutligen presenteras en diskussion rörande studiens genomförande och de 

frågeställningar som funnits under vägen.  

9.1 Återkoppling till studiens syfte 
Denna studie syftade till att genom kartläggning och analys av materialhantering, med fokus på 

interna materialtransporter, utveckla och presentera förbättringsförslag för säkrare och mer 

kostnadseffektiva materialtransporter med bibehållen leveransprecision. 

Till studiens syfte formulerades tre forskningsfrågor vilka legat till grund för studien. Nedan 

följer en återkoppling mellan forskningsfrågorna och studiens genomförande.  

RQ 1: Hur kan transportsträckor, arbetsmetoder och styrning för materialhanteringen kartläggas? 

I kapitel 6 Kartläggning av materialhanteringen på SM Sandviken samt Bilaga A besvarar studien 

den första forskningsfrågan. Kapitlet och bilagan presenterar en kartläggning av de 

transportsträckor som återfinns i ett materialhanteringssystem samt vilket hjälpmedel som 

används vid respektive transport. Vidare redogör studien för den styrning som existerar för 

materialhanteringsaktiviteter samt de arbetsmetoder som finns kopplade till dem.   

Materialhanteringen präglas av många olika materialtransporter av olika karaktär. För att 

förflytta material används en mängd olika flytthjälpmedel i form av travers och olika sorters 

truckar. Styrningen av materialhanteringsaktiviteter sker genom ett övergripande datasystem 

från vilket varje avdelning kan erhålla vilket material ska förflyttas och när detta ska ske. 

Datasystemet omfattar dock inte alla produktionsprocesser, varför en heltäckande styrning 

saknas.  

Materialhanteringsaktiviteterna är inte dokumenterade och därmed existerar olika 

arbetsmetoder för materialhantering. Arbetsmetoderna är baserade på en individuell tolkning 

av de metoder som lärs ut i truck- och traversutbildningen. Det förekommer således variationer 

hur en materialtransport utförs.  

RQ 2: Hur kan identifierade problemområden beskrivas, analyseras och prioriteras? 

Svaret till den andra forskningsfrågan återfinns i kapitlet 7 Analys och resultat där nuvarande 

materialhanteringssystem analyseras med syfte att identifiera problemområden. I avsnittet 7.3 

Resultat och problemområde prioriterar studien problemområdena, där rotorsaken till 

problematiken för materialhanteringssystemet identifieras.  

Då det existerar många olika materialtransporter vilka utförs med individuella arbetsmetoder 

förekommer det variationer i resultatet av en materialhanteringsaktivitet. Avsaknaden av 

gemensamma och dokumenterade arbetsmetoder gör det svårt att erhålla en helhetsbild av 

materialhanteringssystemet. Vidare säkerställer varje avdelning sitt egna behov av 

materialtransport, vilket leder till suboptimering. I och med att det råder en osäkerhet för hur 

materialhanteringssystemet fungerar har detta kompenserats med många truckar och att all 

personal kan framföra de olika flytthjälpmedlen, vilket är förknippat med höga kostnader.  
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Rotorsakerna till den osäkerhet och variation som existerar i materialhanteringssystemet är 

avsaknad av ett genomgående system för materialrutor och gemensamma arbetsmetoder. I och 

med att det inte existerar ett genomgående system för materialrutor är det svårt att definiera de 

olika materialhanteringsaktiviteterna och därmed svårt att skapa gemensamma och 

dokumenterade arbetsmetoder. Samtidigt kan inte ett genomgående system för materialrutor 

utformas om det inte finns dokumentation och metoder kopplade till detta. De beror därmed av 

varandra och måste tas itu med samtidigt för att i förlängningen komma till rätta med de andra 

problemen.  

RQ 3: Hur bör ett kostnadseffektivt och säkert materialtransportsystem med bibehållen 

leveransprecision utformas? 

I avsnittet 8.1.1 Materialrutor och Standardiserat arbetssätt presenterar studien den grund som 

författarna anser att ett effektivt materialhanteringssystem bör bygga på. Genom att skapa olika 

referenspunkter i verksamheten, till exempel i form av materialrutor, är det möjligt att definiera 

de olika materialhanteringsaktiviteterna. Utifrån denna definition kan gemensamma 

arbetsmetoder skapas för en effektivare och säkrare materialhantering.  

I 8.1.2 Centralisering av materialhanteringen menar författarna att materialhanteringsaktiviteter 

bör utföras av utsedda fraktare. Detta för att skapa en tydlig gräns mellan materialhanteringen 

och produktionssystemet. Vid situationer där produktionsprocesserna kräver manuell hantering 

anser författarna att utsedda fraktare är att föredra. Detta eftersom produktionsprocessen 

kapacitet inte begränsas av att operatör utför materialtransport. En utsedd fraktare kan även 

planera materialtransporten på ett bättre sätt och därmed ladda processerna effektivare. Dock 

lämpar sig detta inte för alla typer av materialförflyttningar eftersom risken finns till en 

begränsad tillgänglighet och därmed måste materialhanteringssystemet anpassas efter 

verksamhetens utformning. 

9.2 Diskussion 
Vi gick inledningsvis in i denna studie med infallsvinkeln att utifrån verksamhetens utformning, 

reducera transportsträckor och kombinera trucktransporter i syfte att reducera antalet truckar i 

verksamheten. Allt eftersom studien fortskred insåg vi dock att det först måste finnas en grund 

för materialhantering innan en sådan åtgärd kunde genomföras. Detta medförde att studien 

skiftade fokus i syfte att utforma en sådan grund.  

Arbetet med denna studie har varit förlagd på SM Sandvikens kontor, bara några meter från 

produktionsanläggningen där studien utförts. Detta har underlättat för oss, eftersom vi har 

själva kunnat gå in i anläggningen och observerat då någonting varit oklart. Om vi hade förlagt 

detta arbete på någon annan plats, med inplanerade besök för intervjuer och observationer, 

hade den överblick som vi nu har varit svårare att erhålla. 

Studien har bedrivits på ett fallföretag och berör det omfattande ämnet materialhantering. Det 

kan därför vara svårt att dra generella slutsatser utifrån studiens framtagna rekommendationer. 

Vi anser dock att den slutsats som berör faktumet att en grund för materialhanteringen måste 

finnas, innan arbetet med materialhantering kan ske effektivt, är generell. Utifrån denna grund 

ska det vara möjligt att definiera materialhanteringsaktiviteter för att sedan kunna 

standardisera arbetet. Vi anser, liksom Ray (2008), att materialhanteringssystemet måste 
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anpassas specifik mot en verksamhet, men där den generella grunden bör uppfylla de aspekter 

presenterade i denna studie. 

Vi har under studiens gång intervjuat flertalet personer med insyn i företagets processer. 

Intervjuerna har vi även kontinuerligt följt upp med egna observationer, vilket har gett oss en 

större praktiskt förståelse för de områden som behandlats under intervjuer. Då vi hela tiden har 

befunnits oss på SM Sandviken har det varit enkelt att boka in ytterligare intervjuer då något 

varit oklart. Det har under studiens gång genomförts förändringar av produktionsprocesser och 

verksamhetens utformning. Detta kan ha påverkat studien till viss del genom mognadsaspekten. 

I och med att det i verksamheten ständigt sker förändringar som påverkar materialhanteringen 

skulle en liknande studie vid ett senare skede antagligen påvisa ett annat resultat. Detta gäller 

främst kartläggningen av materialtransporter, som då skulle vara anpassad till utformningen av 

det nya materialhanteringssystemet. Vi har dock under denna studie kontinuerligt bekräftat 

våra data genom möten med både handledare från SM Sandviken och Luleå tekniska universitet, 

varför resultatet bör återspeglar den situation som råder idag.    

För fortsatta studier anser vi att det skulle vara av intresse att titta på hur de olika 

materialplatserna ska utformas samt hur stora dessa buffertar ska vara. En sista reflektion som 

vi har gjort är att ett stort antal flöden i ett tillverkande företag ger en ökad komplexitet i 

materialhanteringssystemet. Att som utomstående sätta sig in i detta tar tid, men är samtidigt 

nödvändigt för att skapa förståelse. Genom att visualisera, definiera och dokumentera 

verksamheten är det möjligt att skapa en gemensam helhetsbild, vilket vi tror är viktigt för att 

kunna sträva mot samma mål.   
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Bilaga A – Kartläggning 
Nedan följer en redogörelse för alla materialförflyttningar som sker på SM Sandviken. 

Materialförflyttningarna är uppdelade efter avdelning, där varje avdelnings transport redogörs. 

Till varje avdelning finns även en bild som illustrerar materialförflyttningarna där numreringen 

i bilden och texten följs åt. I Bilaga B återfinns en indexering av alla materialplatser som använts 

vid beskrivningen av materialförflyttningarna.  

Godsmottagning 

Godsmottagningen hanterar mottagning av material till det svetsade och svarade flödet. 

Råmaterialet transporteras från underleverantörer på ett släp, vilket lossas och placeras i det 

ingående lagret. Leverans av råmaterial ankommer flera om dagen och materialet är lastat 

enligt ordersekvensen på SM Sandviken. Lossning av släpet sker med travers och förflyttningen 

indikeras med siffran ett i Figur 30 
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Figur 30 Illustration av materialförflyttning för godsmottagningen 

Som figur 30 visar utför personalen även andra materialförflyttningar. Gemensamt för dessa 

förflyttningar är att celloperatören för respektive produktionsprocess frågar huruvida 

personalen på godsmottagningen kan utföra materialflytten eller inte. Vid förflyttning till någon 

av de närliggande produktionsprocesserna används uteslutande travers. Då det existerar en 

skiljevägg mellan S4 och S5 måste både travers och en ledtruck användas vid transport till 

produktionsprocesserna i S5. Godsmottagningen utför alltid materialtransporten från S4, 

genom skiljeväggen in till S5 och placerar materialet på en materialruta. Laddning av 

produktionsprocess utförs sedan av celloperatör.  

I det ingående lagret placeras materialet i materialgafflar, illustrerade i Figur 31. Dessa 

materialplatser är inte specifika, men personalen eftersträvar att placera samma typ av material 

i samma ficka. För att indikera vilket material som för tillfället finns i fickan används 

magnetlappar, vilka kan uppdateras allt eftersom nytt material ankommer. Även fast materialet 

levereras i rätt ordersekvens förekommer det tillfällen då eftersökt material ligger under ett 

annat material. När detta sker måste först det överliggande materialet förflyttas med travers 

innan korrekt material kan erhållas och transporteras. 
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Figur 31 Materialgafflar i det ingående lagret 

Avdelningar S4 och S5 

Avdelningarna S4 och S5 har tillgång var sin travers, två motviktstruckar, två ledstaplare samt 

en skjutstativtruck. Som det tidigare beskrivits så återfinns några av respektive avdelnings 

produktionsprocesser på den andra avdelningens område. Mellan avdelningar existerar även en 

skiljevägg.  

Figur 32 visar materialförflyttningarna för det svetsade flödet som sker mellan S4 och S5. 

Materialtransport ett indikerar den förflyttning som beskrevs i föregående avsnitt. Skillnaden är 

att personal från S4 även laddar produktionsprocessen med travers. Materialflytt två och tre 

indikerar flytten för det material som genomgår urtag i svarvcell innan svetsbearbetning. Till 

denna flytt krävs både travers och ledtruck. 
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Figur 32 Illustration av materialförflyttning för det svetsade flödet 

Återstående flytt i Figur 32 indikerar materialflytt från en svetscell till en materialruta framför 

S9. Vid flytt från svetsarna i S4 krävs både travers och ledtruck medan flytt från svets i S5 sker 

uteslutande med travers hela vägen till materialrutan.  
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Då råmaterial till det svarvade flödet ankommer till godsmottagningen måste detta också flyttas 

genom skiljeväggen till S5. Figur 33 visar transporten av material till S5. Initialt ska vissa 

produkter först smidas innan de förflyttas vidare till en av svarvcellerna. Laddning och 

urladdning av smidet sker med travers och indikeras med siffran ett. Övriga 

materialtransporter är material som förflyttas från S4 till S5, där materialet måste transporteras 

med en ledtruck genom skiljeväggen. Materialet placeras sedan godtyckligt på någon av 

materialrutorna vid svarvcellerna.  

S5-1

S5-3

S5-5

S5-2

S4-3

S4-1 1

1

2
Smide

Fishen Svarvceller
Skiljevägg

2 2

3

33

S5-4Svarvceller

 

Figur 33 Illustration av materialflytt från S4 till S5 

Figur 34 illustrerar materialflytt för det svarvade flödet inom S5. En operatör identifierar 

material som ska bearbetas näst placerat på en av materialytorna mellan svarvcellerna, och 

lyfter in det i en av svarvcellernas laddningsfickor. Efter att stängerna är svarvade lyfts de ur 

cellen och transporteras till materialtorget framför S9 med travers och placeras på en 

materialbock. Dock förekommer det att materialet inte lyfts till materialtorget direkt, utan 

placeras på en materialbock i anslutning till svarvcellen i väntan på transport.  

S5-3

S5-2

Fishen

Svarvceller

Svarvceller

S5-6

S4-4Lego Svets 2

ÄAS5-7 HF-H S9-3

S9-1

2
5

S5-5

2

1

3
4

3

S5-4

1

 

Figur 34 Illustration av materialförflyttning inom S5 

Materialflytt tre och fyra visar stänger som ska induktionshärdas (HF-H) efter svarvning. 

Materialet placeras antingen på materialyta S5-6 eller på materialtorget S9-3, i väntan på att 

lyftas laddas. Traversen används för att transportera materialet till materialytorna samt för i- 

och urladdning av induktionshärdningsprocessen. Slutligen indikeras i- och urladdning av 

ändanlöpningsprocessen, där materialet förflyttas fram och tillbaka mellan S9-3 och processen 

med travers. 
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Mellan svarvcellerna finns en markerad truckgång, där material ska transporteras. Truckgången 

karakteriseras av att vara smal och hårt trafikerad. Det går till exempel inte att transportera 

stänger på ett effektivt och säkert sätt i denna. Vidare skapar även den godtyckliga placeringen 

av material som ska till eller från en av svarvcellerna problem. Det förekommer att operatörer 

måste avsätta tid för att leta efter materialet till den order som ska bearbetas näst.  

Innegruppen och komponentförrådet 

Innegruppen hanterar främst materialflytt av komponenter mellan S1 och komponentförrådet. 

Utöver detta sköter de även inleverans och sortering av S1s råmaterial samt intern transport av 

produkter som tillverkats på Lego. Till sitt förfogande har avdelningen en motviktstruck. 

Avdelningen arbetar utan styrning, där en materialflytt triggas av att en medarbetare visuellt 

identifierar material som ska flyttas.  

Figur 35 illustrerar Innegruppens materialförflyttningar inom S1 samt transporten från S1 till 

komponentförrådet. Till Port 171 levereras lastpallar med råmaterial, vilka först sorteras av 

Innegruppen. Det material som tillhör komponentflödet placeras i materialställage S1-1 och 

material till adaptrar i S1-2. Materialflytt två indikerar transport av icke sätthärdade 

komponenter från S1 till komponentförrådet. Innegruppen kan även transportera komponenter 

från förrådet till svetsarna, men detta utförs i normala fall av en celloperatör.  

S4-5

Svetsar

Skiljevägg S1-2

Komponent
förråd

 2 

3

3

Port 171S1-1

1

S1

S5

S4

 

Figur 35 Illustration av innegruppens transport inom S1 samt till komponentförråd 

För produkterna som tillverkats på Lego sker tre olika förflyttningar. Som figur 36 illustrerar 

hämtar Innegruppen materialet från S1. Produkter som ska sätthärdas transporteras antingen 

till slussen eller till materialrutan inne på S9. Vissa komponenter transporteras direkt till 

komponentförrådet. Övriga komponenter lämnas på en ruta avsedd för Lego-produkter i S5. På 

denna ruta finns även material som ska transporteras till Lego, vilket då flyttas tillbaka in till S1. 

Slutligen transporterar Innegruppen även material som anlöpts i EFD från materialställ S5-7 till 

komponentförrådet. 
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Figur 36 Illustration av materialförflyttning av Lego-produkter 

Innegruppens truck är stationerad i komponentförrådet vilket betyder att varje gång en 

materialförflyttning ska utföras måste de först köra en tom truck från komponentförrådet till 

materialet. Vidare sker denna och många andra av Innegruppens transporter på truckgången i 

S5. 

Avdelning S1 

Materialtransport till och från samt inom S1 hanteras med hjälp av två motviktstruckar och en 

skjutstativtruck. Figur 37 illustrerar alla materialförflyttningar som är kopplade till S1. 

Råmaterialet för komponenter och adaptrar lagras på avdelningen i materialställage S1-1 och 

S1-2, dit det levererats av innegruppen. Personalen på S1 hämtar råmaterialet ur dessa ställage 

med en av truckarna och transporterar det till respektive produktionsprocess vilket illustreras 

med siffrorna ett och två. Efter bearbetning transporteras alla adaptrar med truck till S9 för 

härdning. Detta gäller även de komponenter som ska härdas, resterande placeras i 

materialställage S1-1 för vidare transport av Innegruppen. 

Packning

S1-2

Metall-
spånor

S1-1

S9

S1-4

Packnings
avd.

Adapterceller

Slipning

8

H3

Riktning 
& 

Blästring

S1-5

12

4

7
9

5

6
3

S1-3

Komponentceller

 

Figur 37 Illustration av materialtransport för S1 

Från materialruta S1-5 transporteras materialet vidare till riktning och blästring, alternativt till 

materialplats S1-4 i anslutning till processen. När materialet är bearbetat placeras det i 

materialruta S1-3. Efterföljande produktionsprocess, fosfatering och vaxning, återfinns i nuläget 

på H3, varför materialet transporteras dit. Detta material hämtas även av personalen vid S1 och 
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transporteras antingen direkt till slipning eller S5-4. Efter att adaptrarna har slipats flyttas de 

till ett packningsbord där produkterna förpackas i kartonger för att sedan köras till ett 

materialställage i packningsavdelningen.  

Förutom de ovan beskrivna transporterna sker även tömning av spånlådor med hjälp av 

motviktstruck.  

Avdelning S9 

Materialförflyttning utförd av S9 har delats in i två delar, förflyttning av långa produkter och 

förflyttning av korta produkter. För materialhantering har S9 tillgång till en travers, tre 

motviktstruckar och en ledtruck. 

Materialförflyttning långa produkter 

Som figur 38 illustrerar transporteras de långa produkterna för sätthärdning från 

materialtorget utanför S9 in till S9 med hjälp av en ledtruck. Materialet, vilket är placerat på en 

bock, lyft sedan upp på ett laddningsbord med en större motviktstruck. Stängerna appliceras i 

en behållare vilken lyfts upp lodrätt och en lyftanordning appliceras till stängerna. Traversen 

fäst i lyftanordningen och materialet förflyttas till en ugn.  

S9-2

S9-1

Värmehärdning

Laddning

Avlastning
 

Figur 38 Illustration av materialflytt för långa produkter in och ur S9 

Efter sätthärdningen förflyttas materialet till en avlastningsbehållare med travers. Vid 

behållaren avlägsnas lyftanordningen och stängerna sänks ner horisontellt i en avlastningsyta. 

Med hjälp av motviktstrucken placeras materialet på en bock och transporteras till 

materialtorget utanför S9 med ledtruck. Gällande ansvarsfördelningen för de olika 

materialtransporterna så utför personen som för laddar behållaren in- och uttransport samt lyft 

med motviktstruck. Operatören för ugn framför travers, men till travers finns ett 

färdigprogrammet program varför förflyttningen sköts automatiskt.  

Materialtorget utanför S9 är uppdelat i flera materialplatser vilka används som in- och utruta 

för S9. Materialplatserna för inleverans till S9 är produktspecifika och tanken är att dessa ska 

vara styrande, där tidigare produktionsprocesser ska avvakta när dessa är fulla. I Figur 39 

illustreras en av materialrutorna, där produktnamnet framgår. Beträffande utrutan finns inte 

några specifika materialplatser, utan hela ytan behandlas som en stor materialruta för material 

som ska transporteras vidare till H3. 
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Figur 39 Produktspecifik materialruta 

Värmebehandling av korta produkter 

För korta produkter finns det två stycken ingående materialplatser. Adaptrar återfinns i slussen 

varifrån S9 hämtar materialet med en motviktstruck. Resterande av de korta produkterna 

buffertlagras inne på S9 i materialställ S9-5. Transport från materialstället till Ipsen ugnarna 

sker med motviktstruck. Vid ugnarna sker ett extra moment, där materialet manuellt förflyttas 

från lastpallen till specifika behållare och placeras i ugnen. Efter härdningsprocessen sker 

samma flytt igen, där materialet flyttas från behållaren till lastpall.  

S9-4

S9-5

S-1

Slussen

EFD

Ipsen

VB - 
Adapter

2

5

34
1

Skiljevägg

Ipsen

 

Figur 40 Illustration av materialflytt av korta produkter in och ur S9 

Resterande förflyttningar i Figur 40 är transport till tre olika utrutor. DTH-produkter 

transporteras till materialställ S9-4 beläget precis utanför S9. Adaptrar transporteras hela 

vägen tillbaka in till S1, där det finns en avsedd materialruta. Komponenter transporteras till 

avsedd materialruta i EFDn. Alla ovanstående förflyttningar sker omgående efter att respektive 

process är klar och utförs med en motviktstruck.  

Avdelning H1 

På H1 finns tillgång till en travers och en plattformstruck. Avdelningen hanterar sin egen 

godsmottagning och som Figur 41 illustrerar lyfts råmaterialet från släpet till det ingående 

lagret, H1-1. Denna förflyttning sker med travers och materialstället har liknande utformning 

som det ingående lagret i S4.    



Bilaga A 

 

 
 

8 
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Figur 41 Illustration av materialflytt inom H1 

Både helstångsborr och konstänger förflyttas från det ingående lagret till IDS-linan med travers. 

Det förekommer att materialet mellanlagras i en buffert innan det laddas i IDS-linan. Efter att 

produkterna bearbetas i IDS-linan förflyttas de med travers från urladdningsficka och placeras 

på en materialbock. Materialflytt tre indikerar konstänger som transporteras med ledtruck till 

materialruta H7-1 för vidare transport till S9 och sätthärdning. Helstångsborr genomgår 

fräsning, lödning och slipning på H1, där laddning av produktionsprocesserna och förflyttning 

av material mellan materialrutor sker med travers. Efter slipning transporteras de slutligen med 

ledtruck till materialruta H3-3 för färdigställning på H3.  

Konstänger transporteras tillbaka från S9 av H3 och placeras i materialruta H1-6. Laddning och 

urladdning av rikt sker med travers och den slutgiltiga transporten till H3-3 sker med ledtruck.  

Avdelning H3 

På H3 finns tillgång till en travers, en ledstaplare, två fyrvägstruckar, en plattformstruck och en 

motviktstruck. Figur 42 illustrerar den materialflytt som H3 utför med fyrvägstruck, där 

materialet hämtas från materialtorget vid S9 och transporteras till H3. Transporten går igenom 

en korridor med många portar och korsade trafik från andra avdelningar. I materialruta S9-2 

finns material som ska riktas där produkter för sittrikt transporteras till H3-4 och för stårikt till 

H3-2. Dock förekommer det att materialet även placeras på materialyta H3-1.  

S9-2S9-3

H3-6

SR-1

H3-4

SR-2

H3-7

H3-5H3-1H3-3H3-2

H1-7

S9-1

SR-behandling

Stårikt

Laddning

Utvändig 
kulbombningInvändig 

blästring
Invändig 

kulbombningStårikt

Sittrikt Sittrikt

1

2

3

S9

4

 

Figur 42 Illustration av materialflytt till, från och inom H3 

I materialruta S9-3 finns produkter som har induktionshärdats och produkter som har 

ändanlöpts. Dessa produkter förflyttas med fyrvägstrucken till materialruta H3-1. Det finns 

även produkter som ska ändanlöpas på H3, vilka är placerade i en utruta vid materialruta H3-4. 
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Dessa transporteras med fyrvägstrucken till S9-3, som även fungerar som en inruta till 

ändanlöpningen.  

Eftersom antalet materialbockar är begränsat måste lika många bockar transporteras tillbaka 

till S9 som har transporterats till H3. Varje gång H3 hämtar material från S9 ska en tom 

materialbock transporteras tillbaka. Detta efterföljs dock inte alltid.  

Utöver materialtransporten beskriven ovan transporteras även konstänger mellan H1 och 

materialtorget utanför S9. Konstänger som ska sätthärdas är placerade i materialruta H1-7 på 

H1, från vilken de hämtas och transporteras till S9-1 med fyrvägstrucken. Konstänger 

transporteras även tillbaka till H1 från S9-2.  

Det interna flödet på H3 skiljer sig åt mellan olika produktgrupper. Eftersom alla flöden 

passerar genom H3 är frekvensen av materialförflyttning högre än för övriga avdelningar. För 

materialtransport inom H3 sker uteslutande med travers, undantaget flytten från 

laddningsbordet till materialställage H3-7 framför ytbehandlingen vilken utförs med lämplig 

truck. Vid transport mellan olika produktionsprocesser strävar personalen efter att ladda 

nästkommande produktionsprocess med det samma. Dock förekommer mellanlagring, där 

materialet oftast placeras i materialruta H3-1. Figur 43 illustrerar en högvolymprodukts väg 

genom H3.  
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H3-6
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H3-4

SR-2

H3-7

H3-5H3-1H3-3H3-2
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kulbombningInvändig 
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Sittrikt Sittrikt

S9

2

3

4

5

6

78

9

10

11
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Packning

1

 

Figur 43 Illustration av materialflödet genom H3 

Utöver hantering av långa produkter sker även fosfatering och vaxning av adaptrar i 

ytbehandlingen. Adaptrar har blivit transporterade till H3 av personal från S1 vilka även hämtar 

materialet när det är färdigbearbetat. Den interna transporten på H3 sker med motviktstruck 

från materialruta H3-8 till ytbehandlingen samt från SR-2 till materialruta H3-9.  

Avdelning DTH 

Personalen på DTH har tillgång till två ledstaplare och en skjutstativtruck. Råmaterialet 

lagerhålls på lastpallar i ett tält utanför produktionsanläggningen. Som Figur 44 visar hämtar 

personalen råmaterialet med skjutstativtruck och transporterar detta till en materialruta i 

anslutning till produktionsprocessen, alternativt direkt in i processen. Från processen 

transporteras produkterna sedan med skjutstativtruck till S9 för sätthärdning. Färdighärdade 
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produkter placeras i materialställage S9-4 utanför S9 och transporteras åter tillbaka av personal 

från DTH. Produkterna placeras antingen i materialställage DTH-1 eller körs direkt till 

stiftpressning. Slutligen transporteras materialet, återigen med skjutstativtruck, till målningen 

för att sedan packas och lagerhållas. 

Värmehärdning

RåmaterialtältMålning

DTH-CNC

DTH-2

Stiftpressning

DTH-12

3
5 7

4

1

6

Packning

 

Figur 44 Illustration av materialförflyttning inom DTHs avdelning 
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Bilaga B – Indexering av materialplatser 
Denna bilaga presenterar den indexering som gjort på alla materialplatser i verksamheten. 

Materialplats Funktion 

S4-1 Ingående lager för stänger och rör 

S4-2 Mellanlager vid svets tre 

S4-3 Mellanlager vid smidescell 

S4-4 Mellanlager för svets två 

S4-5 Materialställage för komponenter 

S5-1 Ingående materialplats för S5 

S5-2 Materialplats för svarvade produkter vid Fishen 

S5-3 Materialplats för svarvade produkter mellan svarv 1 och 2 

S5-4 Materialplats för svarvade produkter mellan svarv 2 och 5 

S5-5 Materialplats för svarvade produkter mellan svarv 3 och 4 

S5-6 Materialplats för svarvade produkter mellan svarv 5 och Ändanlöpning 

S5-7 Materialställage för komponenter som ändanlöpts 

LEGO In- och utruta för material till och från LEGO 

S9-1 Materialplats för långa produkter som ska värmebehandlas 

S9-2 Utruta för långa produkter som har värmebehandlats  

S9-3 Materialplats för produkter som ska eller har ändanlöpts eller HF-härdats 

S9-4 
Materialställage för produkter från DTH eller borrkronsverkstaden som har 
värmebehandlats 

S9-5 
Materialplats för komponenter, DTH eller borrkronsverkstaden som ska 
värmebehandlas 

Port 171 
Port för ankomst av råmaterial till adaptrar och komponenter samt material som 
ska till och från Lego 

S1-1 Materialställage för råmaterial och färdiga komponenter 

S1-2 Materialställage för råmaterial till adaptrar 

S1-3 
Materialplats för adaptrar som har blästrats eller ska till fosfatering, vaxning, 
slipning eller packning. 

S1-4 Materialställage för värmebehandlade adaptrar 

S1-5 Materialplats för värmebehandlade adaptrar 

Slussen Sluss med in- och utruta för adaptrar och komponenter 

H3-1 Materialplats för långa produkter på H3 

H3-2 Materialplats för långa produkter som ska riktas 

H3-3 
Materialplats för helstångsborr och konstänger som ska till invändig kulblästring 
eller extern kulbombning 

H3-4 
Materialplats för långa produkter som ska riktas med en utruta för produkter som 
ska ändanlöpas 

H3-5 Materialplats föra laddning av långa produkter 

H3-6 Utruta för material som har kulbombats utvändigt 

H3-7 Materialställage för långa produkter som ska SR-behandlats 

SR-1 Yta för produkter vilka ska lyftas ned i SR-behandling näst 

SR-2 Yta för produkter vilka genomgått SR-behandling 
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DTH-1 Materialställage för DTH-produkter vilka värmebehandlats eller stiftpressats 

DTH-2 Materialplats för råmaterial på DTH 

DTH-Tält Tält vilket förvarar råmaterial till DTH-produkter 

Målning Materialruta för DTH-produkter vilka ska målas 

H1-1 Ingående lager för råmaterial till helstångsborr och konstänger 

H1-2 Materialplats framför IDS-Lina 

H1-3 Materialplats för fräsning av helstångsborr 

H1-4 Materialplats för slipning av helstångsborr 

H1-5 Materialplats för lödning av helstångsborr 

H1-6 In- och utruta för konstänger vilka ska eller har riktas 

H1-7 Materialplats för konstänger vilka ska värmebehandlas 
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Bilaga C – Truckar SM Sandviken 
Bilagan redovisar en sammanställning av alla befintliga truckar på SM Sandviken, deras 

tillhörighet, typ av truck samt utnyttjandegrad. Utnyttjandegraden är beräknad enligt kvoten 

mellan drifttimmar och tillgänglig tid. Drifttimmar loggades mellan 7 mars och 7 maj 

Fordon Typ Märke Avdelning År Differens Tillgänglig 
tid (h) 

Utnyttjande 

8101 Lyftare Logitrans Borr   0 992   

8105 Lyftare Logitrans Borr   0 992   

8693 Lyftare Logitrans Borr   0 992   

8104 Lyftare Logitrans Borr   0 992   

8601 Ledstaplare   Borr   0 992   

08609 Ledstaplare Toyota/BT Borr 2010 9 992 0,91% 

08664 Ledstaplare BT Staxio Borr 2012 40 992 4,03% 

08667 Lyftare Logitrans Borr 2005 0 992   

08669 Lyftare Logitrans Borr 2005 0 992   

08681 Ledstaplare BT Staxio Borr 2011 58 992 5,85% 

08689 Skjutstativ STILL Borr 2010 78,7 992 7,93% 

08701 Lyftare Logitrans Borr 2006 0 992   

08729 Motviktstruck STILL Borr 2008 69 992 6,96% 

08730 Motviktstruck Clark Borr 1997 45,1 992 4,55% 

08735 Skjutstativ BT Borr 1999 79 992 7,96% 

 Motviktstruck Jungheinrich Borr   0     

08619 Skjutstativ Linde DTH 2011 62 832 7,45% 

08675 Ledstaplare BT DTH 1996 8 832 0,96% 

08714 Lyftare Logitrans DTH 2000 0     

08793 Ledstaplare BT DTH 1994 15,9 832 1,91% 

06438 Skjutstativ BT Gjuteriet 2013       

06678 Motviktstruck STILL Godsmottagning 2009 50 320 15,63% 

08751 Ledstaplare BT Godsmottagning 1998 0     

08797 Motviktstruck Linde Godsmottagning 2012 69,9 320 21,84% 

08798 Motviktstruck Linde Godsmottagning 2012 147 320 45,94% 

08799 Motviktstruck Linde Godsmottagning 2012 89 320 27,81% 

GM04 Motviktstruck Linde Innegruppen   59 320 18,44% 

08626 Plattformstruck Jungheinrich H1 2012 33 832 3,97% 

06282 Motviktstruck STILL H3 2005 116 992 11,69% 

08610 Sidlastare Baumann H3 2011 328,6 992 33,13% 

08645 Plattformstruck Jungheinrich H3 2012 42 992 4,23% 

08674 Ledstaplare BT H3 1991 0 992   

08749 Sidlastare Baumann H3 1998 196 992 19,76% 

05276 Ledstaplare Linde Packning 2007 31 832 3,73% 

05296 Ledstaplare Linde Packning 2007 76 832 9,13% 

05297 Ledstaplare Linde Packning 2007 109 832 13,10% 

05298 Ledstaplare Linde Packning 2007 98 832 11,78% 

08627 Ledstaplare BT Staxio Packning 2011 29 832 3,49% 

08728 Ledtruck Ameise Packning 1969   832   
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06276 Motviktstruck Linde S1 2007 202 992 20,36% 

08717 Frontlastare Linde S1 2011 218 992 21,98% 

08723 Skjutstativ BT S1 1995 62,2 992 6,27% 

05225 Ledstaplare Linde S5/S4 2007 40,6 992 4,09% 

05266 Ledstaplare BT S5/S4 2005 15 992 2,43% 

08607 Plattformstruck Jungheinrich S5/S4 2012 136 992 13,71% 

08710 Motviktstruck Linde S5/S4 1998 95,8 992 9,66% 

05299 Ledstaplare Linde S9 2008 67,3 1120 6,01% 

06681 Motviktstruck STILL S9 2008 51 1120 4,55% 

08677 Plattformstruck Jungheinrich S9 2012 123 1120 10,98% 

08721 Motviktstruck STILL S9 2013 67 1120 5,98% 

08722 Motviktstruck STILL S9 2013 62 1120 5,54% 

08752 Motviktstruck Linde S9 1998 91,6 1120 8,18% 

06458 Motviktstruck Linde Utlast 2006 109 320 34,06% 

08644 Skjutstativtruck. BT Utlast 1995 2 320 0,63% 

03131 Lastbil VW    2011       
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Bilaga D – Beräkning av lönekostnad 
Bilagan redovisar beräkningen av totalkostnaden för truck- och traversutbildningen. 

I tabell 7 redovisas beräkningen för den lön som utgår för en kursdag. Den genomsnittliga lönen gäller 

produktionspersonal och är baserad på intervjuer. Övertidsersättningen är baserad på gällande kollektivavtal 

för IF Metall och är inhämtad från Teknikföretagens publikation. Enligt Skatteverket (n.d) är 

arbetsgivaravgiften för 2013 31,42%.   

Tabell 7 Beräkning av lönekostnaden 

Typ Enhet Värde 

Genomsnittlig lön per månad kr 29 000,00 

Timmar per månad h 160,00 

Lön per timme kr 181,25 

Övertidsersättning per timme (IF Metall) kr 59,30 

Lön per dag (inkl. 31,42% avgift) kr 2 529,05 

 

Tabell 8 visar lönekostnaden för varje kurs där lönekostnaden per dag har multiplicerats med respektive 

kurslängd.  

Tabell 8 Lönekostnad per krus 

 
Truck A Truck B Travers Repetition 

Antal kursdagar 2 5 3 1 

Lön per dag 2 529,05 kr 2 529,05 kr 2 529,05 kr 2 529,05 kr 

Totalt  5 058,10 kr 12 645,25 kr 7 587,15 kr 2 529,05 kr 

 

I Tabell 9 har den totala kostnaden kopplad till truck- och traversutbildningen för 2011 sammanställts. 

Kostnaden redovisas uppdelad, där kurskostnad och lönekostnad är separerade. Under 2011 fanns även 

kostnader för uppkörning samt övriga kurser. I kapitel 7.2.3 Utbildningskostnader återfinns den totala 

kostnaden för 2012. 

Tabell 9 Total utbildningskostnad 2011 

 
Truck A Truck B Travers Repetition Uppkörning Övrigt Summa 

Antal 5 24 21 38 10 15 
 Kurskostnad (kr) 22 750,00  157 200,00 112 350,00 108 300,00 7 500,00 8 505,00 416 605,00 

Lönekostnad (kr) 25 290,50  303 486,00 159 330,15 96 103,90 3 175,68 
 

587 386,23  

Total 
      

1 003 991,23  
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Bilaga E – Kostnader för portreparationer 
 

Bilagan redovisar den totala kostnaden för portreparationer vid SM Sandviken mellan åren 2009 och 2012 samt första kvartalet för 2013. Kostnaden är uttryckt i 

svenska kronor.  

 

PORTAR 
           Totalkostnad 

/byggnad 
2009-2013-

03 

Kostnad 
för 

åverkan/ 
byggnad 

2009-
2013-03 

  
Totalkostnad  

Varav 
åverkan Totalkostnad  

Varav 
åverkan Totalkostnad  

Varav 
åverkan Totalkostnad  

Varav 
åverkan Totalkostnad  

Varav 
åverkan 

Byggnad Portar 2009 2010 2011 2012 2013     

92018 6 0 0 50505 45737 62446 10263 27650 10214 9373 6197 149974 72411 

92004 8 17648 2902 112116 21612 145920 42001 66130 9886 32617 23243 374431 99644 

92008 11 25006 0 80945 46241 70323 3120 45445 6773 675 0 222394 56134 

92006 8 10970 0 31690 8438 67188 20565 45739 28729 9134 0 164721 57732 

92002 10 13377 0 96301 25214 91381 37951 173610 162055 3456 2363 378125 227583 

 
43 

            

  
2009 2010 2011 2012 2013  Summa: 

 Totalkostnad/ år 
(kr) 67001   371557   437258   358574   55255   1289645 

 Kostnad för 
åverkan/år (kr)   2902   147242   113900   217657   31803 513504 

 

              Totala summan för samtliga 
byggnader och år: 1289645 kr 

          Varav orsakat av åverkan: 513504 kr (motsvarar 40 % av kostnaderna) 
        


