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Sammanfattning 

Konkurrensen mellan företag i dagens samhälle ökar konstant, vilket medför att det blir allt 

viktigare för företag att minska kostnader för att fortsättningsvis vara handlingskraftiga på den 

konkurrenskraftiga marknaden.  Företag kan minska sina kostnader genom att ha väl 

fungerande och effektiva flödeskedjor. Genom att identifiera och minimera icke-värdeskapande 

aktiviteter, även kallade slöserier, kan en högre effektivitet uppnås.  

 

Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera nuläget hos fallföretaget Älvsbyhus för 

att identifiera slöserier i golvbjälkens flödeskedja, för att sedan utreda huruvida slöserierna kan 

minimeras för att öka kedjans effektivitet. Målet med studien är att leverera konkreta förslag på 

hur slöserierna kan minimeras utifrån fallföretagets förutsättningar.  För att uppfylla studiens 

syfte och mål formulerades en övergripande frågeställning samt tre underliggande delfrågor för 

att strukturera arbetet och rapporten. Den övergripande frågeställningen lyder:  

 

Hur kan en minimering av slöserier öka effektiviteten i en flödeskedja? 

 

En nulägesbild upprättades med hjälp av intervjuer och observationer. Kartläggningen av 

nulägesbilden låg till grund för analys av flödeskedjan. Genom analys synliggjordes att slöserier 

är närvarande i flödeskedjan, vilket gör att kedjans effektivitet inte är optimal. Flertalet olika 

typer av slöserier kunde åskådliggöras, där lager och överproduktion ansågs vara de största. De 

identifierade slöserierna beror till största del på det rådande produktionsupplägget. Vidare 

visade kartläggningen att flera av de identifierade slöserier även är kopplade till kedjans 

informationsflöde. En litteraturstudie utgjorde grunden för utvärdering av slöserierna samt för 

att identifiera möjliga sätt att minimera dessa i syfte att effektivisera flödeskedjan.  

 

Studiens resultat visar att orsakerna till slöserier ofta var sammanlänkade och att flödet skulle 

kunna effektiviseras med hjälp av ett fåtal, men kostsamma åtgärder. Rekommendationerna till 

Älvsbyhus har organiserats utifrån tre olika investeringsnivåer, från mindre investeringar till 

stora investeringar. En av de mest omfattande rekommendationerna är att Älvsbyhus ska flytta 

samtliga resurser till en cell för att upprätta ett grupporienterat produktionsupplägg. På så sätt 

kan många av de nuvarande slöserierna minimeras. Vidare rekommenderas företaget att 

använda ett informationssystem för att kommunicera och kontrollera flödet. En av de mindre 

rekommendationerna är att företaget ska utse en ansvarig för kedjan för att koppla samman 

flöden och aktiviteter på ett mer effektivt sätt.     



 

Abstract 
The competition between companies in today's market is constantly increasing, which mean 

that it is becoming increasingly important for companies to reduce costs in order to remain 

competitive on the market. Companies can reduce their costs by having well-functioning and 

efficient supply chains. By identifying and minimizing activities that does not create value, also 

called waste, a higher efficiency can be achieved. 

 

The purpose of this study is to map and analyze the current situation at the company Älvsbyhus 

in order to identify waste in the joist´s supply chain, and then examining whether the identified 

waste can be minimized in order to increase the chain's efficiency. The aim of the study is to 

deliver proposals on how the identified waste can be minimized in the chain based on the 

circumstances of the company. A main question was formulated to answer the purpose and goal 

of the study, with three underlaying part questions to structure the project and the written report. 

The main question is the following: 

 

How can a minimizing of waste increase the efficiency of a supply chain? 

 

An analysis of the current situation is established from interviews and observations. The map 

of the current situation was the basis for analysis of the supply chain. The analysis showed that 

waste is present in the flow chain, which means that the chain's efficiency is not optimal. Many 

different types of waste could be identified, though unnecessary inventory and overproduction 

are the largest. The identified waste can be explained by the current production structure. 

Furthermore, the mapping showed that several of the identified wastes are linked to the chain's 

information flow. A literature study constituted a basis for evaluating the waste and for 

identifying possible ways to minimize them in order to streamline the flow chain. 

 

The study's results show that the causes of wastage often are interconnected and that the chain 

could be made more efficient by a few, but costly measures. The recommendations for 

Älvsbyhus have been organized in three different levels of investment, from smaller 

investments to larger investments. One of the most comprehensive recommendations is that 

Älvsbyhus should move all resources to a cell to establish a group-oriented production setup. 

By doing this, many of the current wastage can be minimized. Furthermore, the company is 

recommended to use an information system to communicate as well as a way of controlling the 

chain. One of the smaller recommendations is that the company should appoint a person 

responsible for the chain to link flows and activities together more efficiently. 
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1. Inledning  
I följande avsnitt beskrivs studiens bakgrund, problembeskrivning samt syfte och mål. Därefter 

presenteras studiens frågeställning med tillhörande delfrågor. Avsnittet avslutas med en 

genomgång av studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  
I dagens samhälle ökar konkurrensen konstant (Takita & Leite, 2018) och det blir allt viktigare 

för företag att minimera kostnader för att fortsättningsvis vara aktuella på den förändrande 

marknaden (Green, Whitten & Inman, 2008; Coronado & Lyons, 2007). Enligt Storhagen 

(2018) kommer logistikkostnader i framtiden stå för en allt större andel av företags totalkostnad. 

Abdulmalek och Rajgopal (2007) belyser därav att det är av stor vikt för företag att identifiera 

möjliga åtgärder för att minska kostnader kopplade till logistik. Lambert, Cooper och Pagh 

(1998) menar att ett sätt som företag kan minska kostnader är genom väl fungerande och 

effektiva flödeskedjor. En flödeskedjas effektivitet handlar enligt Jonsson och Mattsson (2016) 

om att göra rätt saker på rätt sätt. Vidare belyser Lambert et al. (1998) att effektiviteten i en 

flödeskedja innebär att samtliga av kedjans aktiviteter är integrerade på ett sätt som bidrar till 

att slöserier av värdefulla resurser minimeras. En effektiv flödeskedja kan reducera företags 

totalkostnad och resultera i ökad lönsamhet (Oskarsson, Ekdahl & Aronsson, 2013). En 

flödeskedja beskrivs av Jonsson och Mattson (2016) som de aktiviteter som krävs för att 

framställa en komplett produkt från råmaterial.  

 

Storhagen (2018) menar att den ökande konkurrensen har resulterat i att fler företag ifrågasätter 

vilka variabler som skapar, eller inte skapar värde i en flödeskedja. Vidare belyser författaren 

att systematiskt arbete med utvecklings- och förbättringsarbete har ökat i popularitet. En vanligt 

förekommande strategi vid denna typ av arbete är Lean, vilket är en metod som syftar till att 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter, även kallade slöserier (Ohno, 1988; Shah & Ward, 

2003). Womack och Jones (1997) menar att alla aktiviteter i en flödeskedja måste skapa värde 

för kunden, vilket stämmer väl överens med målet för effektivisering av logistik som handlar 

om att göra rätt saker på rätt sätt. Resultatet av detta är enligt Zammori, Bigliardi och 

Carmignani (2014) samt Grosse och Glock (2015) att kostnader kan reduceras och 

konkurrensfördelar vinnas.  

 

1.2 Problembeskrivning  
Älvsbyhus AB är en nordisk koncern som tillverkar trähus i fabriker genom att tillämpa 

modulbygge, modulerna monteras sedan ihop till kompletta hus direkt på kundens tomt. År 

2010 höjde Älvsbyhus energiklassificeringen på samtliga erbjudna hus för att göra produkten 

mer hållbar. Detta medförde att ett tjockare lager isolering används i husens golvfack. Som en 

konsekvens av detta har även dimensionen på golvbjälken blivit större. Älvsbyhus egna sågverk 

har inte möjlighet att producera den nya dimensionen då sågen saknar kapacitet för detta. För 

att lösa problemet upprättade Älvsbyhus en tillfällig kedja som sammanfogar två komponenter 

till en komplett golvbjälke, där varje komponent bearbetats separat innan sammanfogning. 

Flödeskedjan som planerades vara en tillfällig lösning blev däremot en permanent lösning. Då 

den nytillkomna kedjan endast var tänkt som en tillfällig lösning lades inte samma omsorg på 
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utformning av flödeskedjan, som företagets övriga kedjor är utvecklade med. Som konsekvens 

av detta innehar golvbjälkens flödeskedja förbättringsmöjligheter, vilket bidrar till en minskad 

effektivitet. Älvsbyhus är väl medvetna om att kedjan inte är lika effektiv som företagets övriga 

processer och vill gärna åtgärda detta. Fallföretaget önskar därav undersöka hur kedjan kan 

effektiviseras genom minimering av slöserier i syfte att öka deras konkurrenskraft på 

marknaden.   

 

1.3 Syfte och mål 
Studiens syfte är att kartlägga och analysera nuläget hos fallföretaget Älvsbyhus för att 

identifiera slöserier i golvbjälkens flödeskedja. Studien har som mål att leverera konkreta 

förslag på hur identifierade slöserier i flödeskedjan kan minimeras för att öka effektiviteten. De 

framtagna rekommendationerna ska vara baserade på fallföretagets rådande förutsättningar. 

Utifrån studiens formulerade syfte och mål har följande frågeställning utvecklats; 

 

Hur kan en minimering av slöserier öka effektiviteten i en flödeskedja? 

 

För att besvara frågeställningen på ett systematiskt och tydligt vis har även tre delfrågor 

formulerats:  

 

DF1: Hur ser flödeskedjan för golvbjälken ut i dagsläget?  

 

DF2: Vilka slöserier finns i flödeskedjan? 

 

DF3: Hur kan de identifierade slöserierna minimeras? 

 

Den första delfrågan ämnar till att skapa en förståelse för fallföretagets nuläge med syfte att 

skapa förutsättningar för analys av kedjan i studiens senare skede. Den andra delfrågan syftar 

till att identifiera vilka slöserier som är närvarande i flödeskedjan, samt deras påverkan på 

effektiviteten. Studiens tredje och sista delfråga ämnar till att leverera konkreta förslag på hur 

de identifierade slöserier kan minimeras.   

 

1.4  Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att endast behandla golvbjälkens flödeskedja, då det är den del av 

produktionen som Älvsbyhus upplever vara mest problematisk. Flödeskedjan kommer endast 

undersökas från lagret som innehar bjälkens råmaterial fram till lagret som innehar den färdiga 

produkten. Vidare har studien avgränsats till att endast utforma förslag med utgångsläget att 

dimensionerna på golvbjälkens ingående komponenter är fasta, därav kommer potentiella 

lösningar där råmaterial köpts in i den korrekta dimensionen och längden inte undersökas. 

Vidare syftar studien inte till att undersöka hur Lean som modell kan implementeras i företagets 

verksamhet, utan Lean används endast som ett verktyg för att identifiera problem och slöserier 

i flödeskedjan. Slutligen har studien avgränsats till att inte undersöka hur implementering av 

framtagna förslag kan genomföras.  
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2. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt beskrivs de teorier som anses vara relevanta för studien. Den teoretiska 

referensramen syftar till att utgöra ett underlag för studiens nulägesanalys. Vidare kommer 

referensramen även ligga till grund för slutsatser och rekommendationer. 

 

2.1 Effektiv logistik 
Logistik är ett begrepp som har många olika utgångspunkter och definitioner. Enligt Heskett 

och Shapiro (1985) är en traditionell definition av logistik de sju R:n.  Definitionen menar att 

logistik kan sammanfattas som alla aktiviteter involverade i att erhålla rätt vara eller tjänst i rätt 

kvalitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt kostnad. Vidare menar 

Oskarsson et al. (2006) att det inom logistik är viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. 

Jonsson och Mattson (2016) påpekar däremot att effektiv logistik uppnås när rätt saker görs på 

rätt sätt. Grosse och Glock (2015) belyser att detta bör tas i beaktning för utveckling av ett 

företags verksamheter för att säkerställa flödeskedjors effektivitet.  

 

Jonsson och Mattson (2016) menar att det är viktigt att beakta olika aspekter när en flödeskedja 

upprättas för att säkerställa att kedjan är väl fungerande. Författarna belyser att de två viktigaste 

aspekterna för att skapa en effektiv flödeskedja är materialflöde och informationsflöde. Porter 

(2004) menar att en flödeskedja blir mer effektiv om dess ingående flöden är väl 

sammankopplade. Vidare poängterar Colin, Galindo och Hernández (2015) att ett samspel 

mellan flödena även reducerar risken för att delar av kedjan suboptimeras. En flödeskedja som 

upprättats på ett korrekt vis är en avgörande konkurrensfaktor för företags framgång och 

ekonomiska vinning. Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att en minskad mängd slöserier 

resulterar i effektivare processer, vilket medför en mer kostnadseffektiv produktion.  

 

2.1.1 Materialflöde 

Jonsson och Matsson (2016) definierar materialflöde som alla förflyttningar av råvaror, 

produkter i arbete (PIA) samt färdiga produkter. Vidare belyser författarna att det är viktigt för 

företag att materialflöden är effektiva för att säkerställa att rätt sak levereras till rätt plats, vilket 

är en förutsättning för effektiv logistik. Ett effektivt materialflöde resulterar i en hög 

utnyttjandegrad av maskiner, personal och anläggningar (Oskarsson et al., 2013). All 

materialhantering utgör en kostnad för företag (Lumsden 2012). Detta gör att effektiviseringar, 

som minskar mängden hantering av material, även är viktiga ur ett kostnadsperspektiv. Interna 

materialflöden är i sig ett slöseri av resurser då det inte ökar värdet på slutprodukten, dock 

belyser Womack och Jones (1997) att flödet är nödvändiga för att en verksamhet ska fungera.  

 

2.1.2 Informationsflöde 

Information är data som blivit organiserad för att ge mening och värde för användaren (Turban, 

2008). Ciborra (2002) menar att ett väl fungerande informationsflöde är en förutsättning för ett 

effektivt materialflöde. Vidare menar Turban (2008) att ett informationsflöde kan effektiviseras 

genom implementering av informationssystem. Vilka logistiska aktiviteter som företag väljer 

att dokumentera och registrera i ett informationssystem är individuellt och beror på företagets 

behov (Jonsson & Mattson, 2016). Fredholm (2006) belyser att det är vanligt att tillverkande 
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företag registrerar artikelhantering, vilket motiverar varför lagerhantering och prognoser är 

vanliga delar i informationssystem. Lundin (1997) poängterar att tillgänglighet är en viktig 

aspekt i ett väl fungerande informationssystem. Om information finns öppet och lättillgängligt 

skapar det bättre förutsättningar för en integration mellan olika flöden och i sin tur en effektiv 

flödeskedja (Ciborra, 2002). 

 

2.2 Lean  
Lean är en etablerad filosofi inom verksamhetsutveckling som används för att uppmärksamma 

problem inom produktionsflöden (Murugaiah, Jebaraj, Srikamaladevi & Muthaiyah, 2010). 

Metoden syftar till att minimera slöserier för att öka företags produktivitet (Ohno, 1988). 

Slöserier definieras enligt Bergman och Klefsjö (2012) som icke-värdeskapande aktiviteter, det 

vill säga aktiviteter som förbrukar resurser utan att skapa värde. Vidare sammanfattar Bicheno  

(2011) att Lean har målsättningen att skapa mer värde med färre resurser.  

 

Arbete med Lean bör enligt Womack och Jones (1997) följa ett mönster i vilket slöserier först 

identifieras, följt av att slöserierna prioriteras baserat på möjliga kostnadsreduceringar inom 

flödet. Därefter rekommenderar författarna att arbetet med eliminering alternativt minimering 

av slöserier påbörjas. Liker (2009) belyser att det kan vara svårt för företag att själva upptäcka 

slöserier, då dessa ofta är en del av vardagsrutinen.  Därav menar Bicheno (2011) att det är 

enklare att arbeta med slöserier om en koppling till en kostnadsreduktion samt ökad effektivitet 

kan uppmärksammas direkt. Vidare poängterar Sörqvist (2013) att alla slöserier i en verksamhet 

inte kan elimineras, då det finns icke-värdeskapande aktiviteter som är nödvändiga för att 

bedriva verksamheten. Författaren rekommenderar att företag i dessa situationer ska arbeta med 

minimering istället för eliminering av slöserier. 

 

2.2.1 De sju slöserierna  

Enligt Ohno (1988) och Sörqvist (2013) kan slöserier delas in i sju olika typer. Dessa sju är;  

 

Överproduktion 

Överproduktion innebär att fler produkter än nödvändigt produceras (Lumsden, 2012). Liker 

(2009) menar att ytterligare en orsak till att överproduktion uppkommer är att produkter 

bearbetas i ett tidigare skede än de behövs. Denna typen av slöseri anses vara det allvarligast 

problemet inom produktion, då det är en rotorsak till flertalet andra slöserier (Ohno, 1988; 

Womack & Jones, 1997). 

 

Väntan 

Väntan förekommer enligt Lumsden (2012) i alla typer av verksamheter. Liker (2009) menar 

att väntan inträffar när tid inte utnyttjas på ett effektivt vis. Womack och Jones (1997) belyser 

att väntan inom produktion oftast härstammar från väntan på resurser i from av material. Vidare 

kan slöseriet härledas till väntan på arbetsordrar, det vill säga vilken order som ska hanteras 

härnäst. Sörqvist (2013) poängterar att väntan även kan förekomma när material blir liggande, 

antigen i väntan på att bli behandlat eller i väntan på transport efter bearbetning. Om väntan 
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förekommer i en flödeskedja har det en negativ påverkan på produktens ledtid, då produkten 

hade kunnat produceras snabbare (Jonsson & Matsson, 2016).   

 

Transport 

Onödiga transporter innefattar interna förflyttningar av material, då dessa förflyttningar inte är 

värdeskapande för kunden.  Enligt Liker (2009) är detta ett slöseri som inte går att eliminera 

helt, utan företag bör istället fokusera på minimering. Interna transporter står enligt Jonsson och 

Matsson (2016) ofta för stora kostnader då de även kräver tid och arbetskraft.  

 

Rörelse  

Enligt Sörqvist (2013) beror onödig rörelse främst på två orsaker. Det första omfattar mänskliga 

rörelser i form av ergonomi. Bicheno (2011) menar att dålig ergonomi resulterar i en sänkt 

produktivitet och kvalitet. Den andra orsaken till rörelse är layouten på flödeskedjan (Liker, 

2009), vilket medför att tid spenderas på rörelser vilket inte tillför värde till produkten.  

 

Lager  

Stora lagernivåer gör att kapital och yta binds upp. Vidare poängterar Sörqvist (2013) att stora 

lager medför att ledtider ökar samt förhindrar att problem upptäcks. Onödigt stora lager kan 

även medföra att företag får svårt att överblicka vad som faktiskt lagerhålls. Bicheno (2011) 

belyser att lager är ett måste för produktion, men att de ofta kan reduceras i storlek. 

 

Omarbete 

Slöseriet omarbete uppstår när produkter produceras med fel eller brister (Womack & Jones, 

1997). Produktion av felaktiga produkter utgör en kostnad då produkterna antingen måste 

genomgå omarbete alternativt kasseras, båda alternativen är enligt Bicheno (2011) icke-

värdeskapande och tillför inget värde för kunden.   

 

Överarbete 

Enligt Liker (2009) handlar överarbete om att mer arbete än vad kunden efterfrågar görs på 

produkten. För att undvika överarbete krävs kännedom om vad produkten ska erbjuda samt vad 

kunden kräver av produkten.  

 

2.3 Produktionsupplägg  
Placeringen av resurser på ett anläggningsområde har en betydande inverkan på 

tillverkningskostnader, pågående arbete, ledtider samt produktivitet (Drira, Pierreval & Hajri-

Gabouj, 2007). Chou, Chang och Shen (2008) menar att layoutplanering är en av de mest 

kritiska besluten vid utformning av flödeskedjan för att undvika slöserier. Upprättande eller 

förändringar av layouter innebär stora investeringar, då layouten ofta förväntas vara i drift under 

en längre tid (Klose & Drexl, 2005). Ett strategiskt designat produktionsupplägg kan enligt 

Tompkins et al. (1996) öka effektiviteten och minska produktionskostnaderna med upp till 50 

procent.  
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Layouten bör enligt Olhager (2013) organiseras på ett sätt som brukar företagets resurser så 

effektivt som möjligt med hänsyn till de produkter som produceras. Jonsson och Mattson (2016) 

menar att det finns övergripande principer för hur layouten av en produktion kan se ut. Vidare 

belyser författarna att tre av dessa är funktionellt produktionsupplägg, lineutformat 

produktionupplägg och grupporganiserat produktionsupplägg.  

 

2.3.1 Funktionellt produktionsupplägg 

Ett funktionellt produktionsupplägg, även kallad funktionell verkstad, karakteriseras av att 

resurser grupperas baserat på funktion (Oskarsson et al., 2006). Exempelvis är alla 

borrmaskiner grupperade för sig själv, slipmaskiner för sig och fräsar för sig. Materialflödet 

passerar igenom varje grupp fram tills det att en färdig produkt framställts, se figur 1.  

Produktionsupplägget är flexibelt och ett flertal produkter kan använda den funktionella 

verkstaden. Vägen som produkten tar baseras på den specifika produktens behov. Det medför 

att inte alla produkter passerar alla maskingrupperna. Jonsson och Mattsson (2016) lyfter att 

problematik korrelerad till ett funktionellt produktionsupplägg innefattar många interna 

transporter, omfattande materialflöde, långa ledtider samt en hög kapitalbindning på grund av 

stora mängder PIA samt lagerhållning.  

 

 
Figur 1. Funktionell produktionsupplägg 

 

2.3.2 Lineutformat produktionsupplägg  

Ett lineutformat produktionsupplägg karakteriseras av att produktionsresurser organiseras i den 

ordningsföljd som produkten förädlas, se figur 2. Oftast organiseras maskiner i en relativt rak 

linje, vilket medför materialflöde blir överskådligt (Jonsson & Mattson, 2016). En fördel med 

lineutformning är att transportbehoven är få samt att lagerhållning kan hållas nere vilket är 

gynnsamt ur en kapitalbindningssynpunkt. Enligt Olhager (2013) har upplägget däremot en hög 

störningskänslighet då hela produktionen tvingas stanna när problem med en resurs 

uppkommer. Vidare är en lineutformad layout inte lika flexibel som det funktionella 

produktionsupplägget, vilket medför att denna typ av upplägg passar bäst för artiklar som 

produceras kontinuerligt och i stora kvantiteter.  
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Figur 2. Lineutformat produktionsupplägg 

 

2.3.3 Grupporganiserat produktionsupplägg   

Enligt Jonsson och Mattson (2016) anses ett grupporganiserat produktionsupplägg vara en 

kombination av det funktionella och linjeorganiserade layouten. Salum (2000) belyser att det 

grupporganiserade upplägget karakteriseras av att alla maskiner och moment som behövs för 

att tillverka en specifik produkt grupperas ihop och bildar en cell, se figur 3. En 

grupporganiserad tillverkning är vanligt förekommande vid tillverkning där flertalet produkter 

tillhör samma produktfamilj.  

 
Figur 3. Grupporganiserat produktionsupplägg 

Lumsden (2012) menar att ett grupporganiserat produktionsupplägg medför att mängden 

materialhantering kan begränsas. Vidare belyser författaren att fördelar med en 

grupporganiserad layout är att genomloppstiden minskar i förhållande till om en traditionell 

linjetillverkning hade tillämpats, specifikt kan stora minskningar ses i väntetid och 

materialhanteringstid (Viswanadham & Narahari, 1992). Ytterligare en fördel som Salum 

(2000) belyser är att mängden lagerhållning mellan aktiviteter kan minskas. Detta menar 

Wemmerlöv och Johnson (1997) har en positiv inverkan på en flödeskedjas effektivitet. Salum 

(2000) belyser att grupporienterad produktionsupplägg därav är en av de vanligaste teknikerna 

som tillämpas för att minska produktionskostnader En potentiell risk med grupporganiserat 

produktionsupplägg är att den isolerade cellen blir suboptimerad. Därav menar Wemmerlöv 

och Johnson (1997) att det är viktigt att beakta cellen som en del av ett större nätverk bestående 

av bland annat materialflöde och transportmöjligheter.  
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3. Metod  
I följande avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. En övergripande bild av olika metoder 

presenteras, följt av motiveringar till studiens val. Avslutningsvis presenteras 

metodproblematik i form av reliabilitet och validitet samt hur detta har hanterats.  

 

3.1 Forskningssyfte  
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) är forskningssyfte beroende på studiens 

frågeställning och mål. En explorativ studie syftar till att finna svar och nya insikter på ett 

befintligt problem, genom att skapa en förståelse för problemet samt kartlägga de relevanta 

variablerna för studien.  Det är enligt Saunders et al. (2016) vanligt att vid explorativa studier 

ha frågeställningar som börjar med vad eller hur. Datainsamling vid explorativa studier sker 

enligt David och Sutton (2016) främst genom litteraturstudier, intervjuer med kunniga inom 

området samt fokusgrupper.  

 

Denna studie syftade till att kartlägga nuläget för att identifiera slöserier som skapade 

ineffektivitet i golvbjälkens flödeskedja. Ett explorativt forskningssyfte antogs för att skapa 

förståelse för hur flödeskedjan är uppbyggd med målet att undersöka hur en effektivisering av 

kedjan genom minimering av slöserier hade kunnat se ut. Studien utgick från befintlig litteratur 

vilken applicerades i studiens specifika kontext, vilket är typiskt för en explorativ studie.  

 

3.2 Forskningsansats  
Enligt David och Sutton (2016) finns det tre olika forskningsansatser; deduktiv, induktiv och 

abduktiv. En deduktiv forskningsansats använder sig av befintliga teorier och modeller för att 

utforma hypoteser som sedan testas mot insamlad data. En induktiv ansats använder istället 

insamlad data för att utforma teorier. Den abduktiva forskningsansatsen är en kombination av 

en deduktiv och en induktiv ansats. Enligt Höst, Regnell och Runeson (2006) kan en abduktiv 

forskningsansats vara fördelaktig eftersom det ökar studiens flexibilitet, då det ger möjlighet 

till att utforma hypoteser baserat på både insamlad data och teorier.  

  

Studien hade en abduktiv forskningsansats då två steg kombinerades för att uppnå studiens 

syfte. Första steget innefattade en kartläggning av fallföretagets nuläge. Studiens andra steg var 

en analys för att ta fram förslag och rekommendationer på hur kedjans slöserier kunde 

minimeras för att öka effektiviteten. De framtagna rekommendationerna baserades på en 

kombination av insamlad data från kartläggning samt befintliga teorier, vilket ytterligare 

motiverar valet av en abduktiv ansats.   

 

3.3 Forskningsstrategi  
En studies forskningsstrategi är beroende på den givna frågeställningens karaktär. Enligt Yin 

(2009) finns det ett flertal olika strategier för forskning, där ett par av dessa är mer vanligt 

förekommande. En fallstudie har som syfte att undersöka ett ämne eller fenomen på ett 

fördjupande vis (Yin, 2009). Saunders et al. (2016) menar att en fallstudie leder till tydliga och 

empiriska förklaringar av verkligheten. En forskningsstrategi av typen fallstudie lämpade sig 

därmed för denna studie.  
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3.4 Kvalitativ och kvantitativ 
Saunders et al. (2016) menar att en studie kan vara av kvantitativ typ, kvalitativ typ eller en 

kombination av de två. En kvantitativ studie karakteriseras av att undersökningen är objektiv 

med resultat som kan generaliseras. Kvalitativa studier är subjektiva där resultatet ämnar till att 

skapa en djup förståelse för det studerade problemet. Enligt författarna är den enklaste 

differentieringen mellan kvantitativ och kvalitativ att de är baserad på numerisk respektive icke-

numeriska data. Vidare menar David och Sutton (2016) att studier ofta är en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ typ, men att en typ oftast är dominerande. Saunders et al. (2016) 

belyser att karaktären av studien oftast är korrelerad till studiens forskningssyfte. Vidare lyfter 

författarna att en explorativ studie kan vara både kvalitativ och kvantitativ.  

 

Denna studie bestod av både kvalitativa och kvantitativa data. Studien var till största del 

kvalitativ, då studiens syfte var att skapa en förståelse av nuläget. Studien kompletterades med 

kvantitativ data för att numeriskt belysa kostnader och slöseriers påverkan på dessa. 

 

3.5 Datainsamling 
Det finns två typer av data som används vid studier, dessa hänvisas till som primär- och 

sekundärdata (Bryman och Bell, 2013; Saunders et al. 2016). Primärdata är data som samlats 

in specifikt för att besvara den aktuella studiens problemformulering. Vanligtvis samlas 

primärdata in genom intervjuer och observationer. Sekundärdata syftar till data som redan finns 

tillgänglig då den samlats in tidigare i ett annat syfte. En fördel med sekundärdata är att 

informationen redan finns tillgänglig, vilket medför att både tid och resurser kan sparas in på 

datainsamling. Sekundärdata klassificeras enligt Saunders et al. (2016) i olika typer; oarbetad 

rådata och bearbetad data. Oarbetad data kan exempelvis vara opublicerad data från företaget 

medan bearbetad data är publicerade verk så som artiklar, böcker och dokument. Enligt Yin 

(2009) är det viktigt att använda en kombination av primärdata och sekundärdata för att en 

fallstudie ska vara trovärdig. 

 

För att besvara studiens syfte och mål användes båda typerna av data. Primärdata användes för 

att skapa en förståelse för nuläget på fallföretaget. Semistrukturerade intervjuer och 

ostrukturerade intervjuer i kombination med observationer var de metoderna som tillämpades. 

Enligt David och Sutton (2016) är semistrukturerade intervjuer en intervju där ämnet är 

förbestämt medan frågorna anpassas beroende på konversationens innehåll. En ostrukturerad 

intervju är mer informell och kan enligt Saunder et al. (2016) liknas vid en vanlig konversation. 

Syftet med intervjuerna var att skapa en helhetsbild men också för att samla in detaljerad 

information om hur processen går till.  Därav utfördes intervjuerna med personal från 

fallföretaget som var involverade i flödeskedjan och ansågs vara sakkunniga.  

 

Observationer innebär enligt Höst et al. (2006) att ett fenomen eller skeende studeras samtidigt 

som data samlas in med hjälp av sinnen alternativt tekniska hjälpmedel. Observationerna kan 

ha olika grader av interaktion, beroende på studiens mål. David och Sutton (2016) belyser att 

deltagande observation innebär att inget deltagande sker i processen, samtidigt som inga försök 
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till att dölja att processen observeras vidtas. Denna typ av observation tillämpades i studien med 

syfte att kartlägga arbetssättet samt för att skapa en förståelse för hur processer, transporter samt 

informations- och materialflöde fungerar i praktiken.  

 

Studiens sekundära data samlades in genom en litteraturstudie i kombination med rådata från 

fallföretaget. Enligt Ejvegård (2009) klassas litteratur som allt tryckt och publicerat, vilket 

innefattar till exempel artiklar, böcker och rapporter. I studien användes mestadels artiklar och 

böcker för att bebygga den teoretiska referensramen. Inhämtningen av artiklar skedde genom 

databaser så som Google Schoolar, Scoupus och ScienceDirect. De sökord som användes var 

bland annat; logistik, effektivitet, anläggningslayout, Lean, slöserier, materialflöde och 

informationsflöde. Sökningar genomfördes både på svenska och engelska, för att ha tillgång till 

en bredare mängd information. Vidare har sekundärdata samlats in i form av dokument 

sammanställda av Älvsbyhus, mestadels i form av statistik över tidsåtgång och kostnader för de 

olika aktiviteter.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman och Bell (2010) är begreppen reliabilitet och validitet centrala vid bedömning 

av en studies kvalitet. Reliabilitet syftar enligt David och Sutton (2016) till studiens 

tillförlitlighet samt till vilken grad studiens resultat blir samma vid en omprövning. Vidare 

belyser författarna att det därav är viktigt att ha en strukturerad plan för hur studien ska 

genomföras. Det är enligt Saunders et al. (2009) viktigt att datainsamling sker utan yttre 

påverkan för att en studie ska ha en hög reliabilitet. Yttre påverkan innefattar bland annat 

respondentens fokus samt dess tolkning av frågor. 

 

I syfte att öka studiens reliabilitet vidtogs ett antal åtgärder. Med målet att minska avvikelser 

togs intervju- och observationsmallar fram. Vidare genomfördes ett flertal intervjuer under 

studiens gång för att säkerställa att den insamlade datan var konsekvent. För att försöka minska 

den yttre påverkan schemalades intervjuerna vilket medförde att båda parterna hade möjlighet 

att förbereda sig. Även en del ostrukturerade intervjuer genomfördes vilka i de flesta fall inte 

hade planerats utan skedde spontant. Dessa intervjuer sänker studiens reliabilitet, då dessa enligt 

Biggam (2015) är svåra att replikera.  

 

Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter och beskriver det som studien avser mäta 

(Saunders et al., 2009). Validitet delas in i två olika termer; intern och extern validitet. Den 

interna validiteten syftar till att säkerställa att studien representerar verkligheten. Vidare syftar 

den interna validiteten till att säkerställa att de slutsatser som dragits är trovärdiga. Biggam 

(2015) belyser att en studies interna validitet är beroende på studiens metodval. Externa 

validiteten handlar om hur generaliserbar studien är, det vill säga hur applicerbart resultatet är 

i andra sammanhang.  

 

En rad olika åtgärder vidtogs i syfte att försöka höja den interna validiteten. Metodval gjordes 

tidigt i studien för att säkerställa att data som samlades in överensstämde med studiens syfte. 

Vidare har en kontinuerlig diskussion förts med handledaren på fallföretaget för att säkerställa 

att insamlad data var en korrekt representation av verkligheten. En fallstudie har genomförts, 
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vilket innebär att kartläggningen och analysen endast omfattat ett företag. Detta kan bidra till 

att den externa validiteten sänks vilket medför att resultatet inte kan anses vara en god 

representation av branschen, då rådande förutsättningar är olika mellan individuella företag.  
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4. Nulägesbeskrivning  
I detta avsnitt beskrivs kartläggningen av nuläget, för att skapa en bättre förståelse om den 

rådande situationen. Informationen är sammanställd utifrån observationer, intervjuer samt 

interna dokument. Avsnittet ämnar även till att besvara delfråga 1.  

 

4.1 Företagsbeskrivning  
Älvsbyhus AB är en totalentreprenad som tillverkar trähus genom modulbygge i fabrik. 

Modulerna monteras sedan ihop till kompletta hus på plats hos kund. Företaget är en nordisk 

koncern som grundades år 1944 och har sedan dess levererat mer än 42 000 hus till Sverige, 

Norge och Finland.  Företaget har tre fabriker, två i Sverige och en i Finland. Totalt har 

Älvsbyhus cirka 200 anställda, fördelat över tjänstemän och verkstadsanställda. Företaget 

lägger stor vikt vid kvalitet och kundnöjdhet, vilket medför att de ständigt arbetar med 

förbättringar (Älvsbyhus, 2019). Enligt Bofakta (2019) har Älvsbyhus varit den ledande 

hustillverkaren i Sverige sedan år 2000. Älvsbyhus erbjuder 1-planshus, 1,5-planshus, 

vinkelhus samt parhus i 22 olika modeller. Varje kund har möjlighet att välja bland 150 olika 

tillval för att anpassa huset till det individuella behovet.  

 

Anläggningen i Älvsbyn är den största av företagets tre anläggningar och fungerar som en 

centralpunkt i koncernen. Anläggningen omfattar företagets huvudkontor, koncernens 

förmontage samt en fabrik. Med syfte att effektivisera produktionen i fabrikerna, har företaget 

valt att använda centraliserat förmontage. Anläggningen i Älvsbyn tillgodoser koncernens 

samtliga fabriker med material, både råmaterial i form av virke samt de förmonterade artiklarna. 

Förmontaget omfattar aktiviteter som producering av fönsterbleck, montering av takstolar samt 

sammansättning av bjälkar. Vidare har Älvsbyhus ett eget sågverk, vilket producerar virket som 

används i produktionen.  

 

4.2 Golvbjälke  

Älvsbyhus tillverkar hus baserat på kundens specifika order, med andra ord tillämpar de ett 

bygg-till-order. Som konsekvens finns det inte en konstant efterfrågan på golvbjälkar, utan 

behovet varierar månad till månad. En prognos med månadsbehov sammanställs med ett 

affärssystem, där sex månader fram i tiden är planerade. Antalet producerade golvbjälkar är 

baserad på behovet.  

 

Den färdiga golvbjälken har dimensionen 45 x 260mm med en längd på 8,3m, se figur 4. Den 

färdiga golvbjälken består av två komponenter, som i studien valt att benämnas komponent A 

respektive B, se figur 4. Komponent A är en bjälke med dimensionen 45 x 70mm, samt en längd 

på 8,3m. Även komponent B är en bjälke, men dimensionen på denna är 45 x 190mm med en 

längd på 8,3m. Baserat på historisk data är koncernens genomsnittliga behov 728 golvbjälkar 

per månad. Bjälkarna behandlas och förflyttas i paket bestående av 45 bjälkar.  
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Figur 4. Illustration av bjälkens dimensioner samt hur komponent A och B är sammanfogade 

4.3 Processen 
För att tillverka en färdig golvbjälke krävs tre olika aktiviteter; (1) fingerskarvning för att uppnå 

rätt längd på komponent A, (2) skarvning med spikplåt för att uppnå rätt längd på komponent 

B samt (3) salning av de två komponenterna för att uppnå en större dimension. Mellan varje 

aktivitet sker transport och lagerhållning. Figur 5 illustrerar en övergripande flödeskarta över 

processen. 

 

 

 

Figur 5. Golvbjälkens flödeskarta 

De olika aktiviteterna är utspridda på anläggningsområdet, se figur 6. Anläggningsområdet är 

av storleken 520 x 525m. Aktiviteterna är markerade med namn samt siffror. Trianglarna 

representerar lager och är markerade med bokstäver. De blå linjerna representerar hjullastarnas 

transportsträckor och de röda representerar sträckor som körs med lastbil. De streckade linjerna 

längst ner i figuren representerar grindar som leder ut till allmän väg.  

 

A 

 

B 

70 mm 

190 mm 
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Figur 6. Flödeskedjans karta, i vilken aktiviteter, lager och transportsträckor kan åskådliggöras 

4.3.1 Skarvning  

När virket passerat igenom sågverket är det sågat enligt principen fallande längder, se figur 7.  

Detta innebär att längderna i ett paket varierar mellan 2,70 m till 4,80 m. För att tillverka en 

bjälke med den önskade längden 8,3 meter skarvas virket därav med två till tre skarvar beroende 

på de tillgängliga längderna i paketet. Den slutgiltiga golvbjälken är bestående av två 

komponenter, vilka genomgår olika metoder för skarvning. Komponent A skarvas med hjälp 

av en fingerskarv vilket utförs av en tredje part, medan komponenten B skarvas med hjälp av 

spikplåt vilket utförs av Älvsbyhus. Fingerskarv är den metod för skarvning som Älvsbyhus 

föredrar, då denna metod är bättre ur en hållfasthets synpunkt i kombination med att en större 

andel av virket kan användas. 

 

 
Figur 7. Fallande längder i lager 
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Komponent A 

En fingerskarv innebär att en fingerliknande profil fräses på virkets ändar på ett sådant sätt att 

de kan sammanfogas till en jämn enhet genom limning och pressning, se figur 8. För att fräsa 

en fingerskarv krävs det en speciell maskin, vilken Älvsbyhus inte besitter. Därav finns ett 

kontrakt med en tredje part vid namn Spikab AB som utför aktiviteten. Spikab är granne med 

Älvsbyhus vilket gör att de har en direkt närhet, se byggnad 1 i figur 6.  

 

 
Figur 8. Fingerskarv 

Det är Älvsbyhus som utför transporten av virke både till och från Spikab. Denna transport sker 

med hjälp av lastbil då mängden som förflyttas är större än vad en hjullastare klarar av att 

förflytta. Det finns inte en överenskommen mängd eller takt som företagen förhåller sig till när 

det kommer till fingerskarv, utan Spikab kontaktar Älvsbyhus när de har tid att köra ett parti. 

Älvsbyhus uppskattar att processen upprepas cirka 9 gånger per år.  

 

Komponent B   

Komponent B skarvas med hjälp av spikplåt, vilket är en rektangulär metallplatta, se figur 9.  

Stationen där skarvningen genomförs består av en stationär maskin där en medarbetare flyttar 

sig fram och tillbaka längs med maskinen för att bearbeta komponenten. Komponent B 

genomgår vidare bearbetning i form av borrning för hål och fräsning av konturer, något som 

komponent A inte behöver, se figur 10. Detta görs därav i samma maskin som skarvningen och 

utförs samtidigt som komponenten får den rätta längden.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9. Spikplåt som används för 

skarvning 
Figur 10. Detaljer efter borrning och 

fräsning 
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Råmaterial i form av virke levereras in i byggnaden med en hjullastare. Paketet placeras bredvid 

maskinen för att operatören enkelt ska kunna lyfta virke från paketet till maskinen. Operatörens 

första steg i processen är att ta av emballeringen, vilket innefattar ett överdrag av plast som fästs 

med häftklamrar. Operatören lyfter sedan upp två bitar virke till maskinen, dessa skarvas ihop 

med hjälp av en spikplåt som pressas över skarven. Då principen fallande längder tillämpas vid 

framtagning av virke, är det inte säkert att den önskade längden erhålls direkt varvid ytterligare 

skarvning av ytterligare bit sker. Komponenten B bearbetas även genom borring och fräsning, 

vilket operatören systematiskt gör längs med komponenten. Slutligen lyfts den kompletta 

komponenten av maskinen till ett paket. När ett helt paket bearbetats, paketeras detta med plast 

innan den hämtas av en hjullastare för att köras till ett mellanlager.  

 

Stationen är placerad i byggnad 2, se figur 6, vilket även är den huvudsakliga fabriken på 

området. Innan flödeskedjan lades om för at höja husens energiklassificering kunde en färdig 

golvbjälke användas direkt i produktionen efter bearbetning i denna station. Detta är inte längre 

fallet, utan samtliga artiklar som behandlas i stationen måste förflyttas ut från fabriken för 

vidare bearbetning och mellanlagring innan de kan levereras till produktionen.  

 

4.3.2 Påsalning  

Den sista aktiviteten i golvbjälkens flödeskedja är påsalning, vilket innebär att två komponenter 

sammanfogas med hjälp av spikar för att uppnå en större dimension. Aktiviteten kräver en fast 

maskin samt en medarbetare. Uppskattningsvis spenderas 1,5 arbetsdagar i veckan åt 

påsalningen, vilket innebär att beläggningen på maskinen endast är 30 procent. Ingen annan 

artikel behandlas i denna station. Medarbetaren som utför påsalningen har andra uppgifter som 

tar upp resterande arbetstid.  

 

Aktiviteten sker i byggnad 3, se figur 6, vilket är en långsmal byggnad. När de två 

komponenterna anländer till denna station är de båda 8,3 meter långa. Porten till byggnaden är 

inte tillräckligt bred för att hjullastarnen som hanterar transporter på området ska kunna köra 

igenom med de långa komponenterna. För att kunna köra in komponenterna i byggnaden 

används därför en vagn i kombination med en truck för att genomföra förflyttningarna in och 

ut ur byggnaden. Ett paket av respektive komponent placeras bredvid stationen. Komponent B 

rullas på ett band till maskinen medan komponent A lyfts över. De två komponenterna kläms 

samman och salas genom att operatören spikar ihop dem med hjälp av en spikpistol. Operatören 

förflyttar sig längs maskinen vid spikning och lyfter sedan av den kompletta golvbjälken. När 

bjälken lämnar denna station är det en komplett produkt, färdig att levereras till Älvsbyhus 

fabriker.  

 

4.4 Lager  
Före och efter varje aktivitet befinner sig komponenterna i lagring, se A-C i figur 6. Lager A 

och C är under tak, medan lager B är utomhus. Det finns inga uppsatta riktlinjer för hur stora 

de olika lagerna ska vara, vilket gör att Älvsbyhus väljer att ha stora mängder i lager för att 

säkerställa att efterfrågan kan tillfredsställas. Då det är lagring innan och efter processen innebär 

det att mycket yta och kapital binds upp.  
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När paket lagerhålls har de en skyddande emballering i form av plast som fästs med häftklamrar. 

Det medför att operatörerna vid kedjans olika aktiviteter tar av respektive sätter på plast runt 

paketen. Lagerhållning sker genom att stapla paket på höjden, där den maximala höjden är fyra 

pallar. Älvsbyhus utryckte att de har ett stort förtroende för sina förare och att de litar på att 

dessa placerar paketen på ett strategiskt sätt så att ytan brukas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Totalt beräknas ca 420 m2 användas till lagerhållning med en kostnad på 5 kr/m2 per månad. 

Den totala kostnaden för lagerhållning är därav 2100 kr/månad. Om denna kostnad fördelas på 

den genomsnittliga månadsförbrukningen på 728 golvbjälkar, blir lagerhållningskostnaden 2,89 

kr/bjälke. Den beräknade kostnad avser endast kostnaden för yta, men tar inte i beaktning 

kapitalbindningen som lagerhållningen medför. För beräkningar se bilaga A.  

 

4.5 Transport  
Transport i flödeskedjan sker primärt med hjälp av två olika fordonstyper; hjullastare och 

lastbil. Hjullastarna används för intern transport, medan lastbilen används för transport som helt 

eller delvis måste ske på allmän väg. Anläggningen i Älvsbyn har totalt fyra förare vilka 

tillgodoser de interna transportbehoven. Även truck används för att förflytta genomföra 

förflyttningar inne i byggnader. Ett stort ansvar placeras på operatörerna att genomföra 

förflyttningar på ett vis som genererar minsta möjliga mängd slöserier. Älvsbyhus poängterar 

att de har erfarna förare, som företaget har ett stort förtroende för.  

 

Kostnaden för transport, oavsett fordonstyp har av Älvsbyhus beräknats till 700 kr per timme. 

Den maximala hastigheten inne på området är 30 km/h, men hastigheten halveras till 15 km/h 

när fordonen kör med last. Det medför att den totala kostnaden per meter är 0,047 kr om 

fordonen antas vara lastade. För att beräkna transportkostnaden per bjälke, har beaktning till 

antalet förflyttningar som genomförs per månad tagits. Totalt är transportsträckan 2023 meter, 

vilket utgör en kostnad på 0,93 kr per golvbjälke. Beräkningar kan ses i bilaga B.  

 

Endast de sträckorna som körs med last har tagits med i beräkningen, därav har hastighet 15 

km/h använts. Ingen beaktning har tagits till var på området fordonen startar sin körsträcka för 

att förflytta sig till aktiviteten alternativt lagret. Vidare har ingen beaktning tagits till 

förflyttningar som sker efter att den aktuella arbetsordern har genomförts till fordonets 

startpunkt. Anledningen till att endast avstånden som körs med last har tagit i beaktning är för 

att fordonen inte startat eller återgår till en fast punkt. Detta medför dock att det egentliga 

avståndet kopplat till golvbjälkens flödeskedja är större än vad som beräknats. 

 

4.5 Informationsflöde 
Golvbjälkens flödeskedja har tre arbetsledare involverade; materialansvarig, fabriksansvarig 

samt mekaniskt ansvarig. Arbetsledarna ansvarar för olika delar av kedjan, men ingen är ytterst 

ansvarig för flödeskedjan. Det finns därav flertalet aktörer i flödet, vilka måste samarbeta för 

att kedjan ska fungera. I dagsläget använder Älvsbyhus inget officiellt informationssystem i 

golvbjälkens flödeskedja, utan förlitar sig på muntlig kommunikation. Det medför att det finns 
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höga krav på de tre arbetsledarna. De tvingas konstant ha detaljkontroll över kedjan och agera 

spindel i nätet för att kedjan ska fungera. 

 

Det finns inget digitalt system som signalerar när det finns ett behov av mer material, utan alla 

signaler sker via muntlig kommunikation. Samma gäller vid upphämtning av bearbetat material 

efter en aktivitet. Vidare används inget etablerat informationssystem för att styra och 

dokumenterar lagernivåer, vilket medför att kännedom om nivåer är baserat på visuella 

observationer gjorda av den materialansvariga arbetsledaren. Ytterligare en aspekt av 

informationsflödet är förläggningen av arbete. Då Älvsbyhus har en varierande efterfrågan, 

medför det att förläggningen av arbete förändras från dag till dag. Ett system i vilket dagens 

arbete är planerat finns inte, utan arbetsledarna bestämmer själva detta och kommunicerar det 

muntligt till operatörerna 

 

4.6 Kostnader  
För att skapa en förståelse för hur kedjans kostnader förhåller sig till varandra har en 

övergripande sammanfattning av kedjans direkta kostnader gjorts, se tabell 1. Värt att notera är 

att de listade kostnaderna endast är direkta kostnader, utan beaktning till omkostnader då det 

ansågs vara utanför studiens avgränsningar. Kostnaderna är baserat på data erhållen från 

fallföretaget, med undantag för transport och lagerhållning. Lagerhållningskostnader är 

beräknade i bilaga A, de framtagna siffrorna är uppskattningar av de maximala mängderna som 

lagerhålls. Transportkostnader är beräknade i bilaga B.  

 
Tabell 1. Golvbjälkens direkta kostnader 

Kostnadspost 
Kostnad per bjälke 

innan år 2010 

Kostnad per 

bjälke efter 2010 

Procentuell 

ökning 

Spikplåt (Komp A) 10,98 kr 10,98 kr 0% 

Fingerskarv (Komp B) - 16,60 kr - 

Påsalning - 11,84 kr - 

Emballage 0,30 kr 0,30 kr 0 % 

Transport 0,33 kr 0,93 kr 180 % 

Lagerhållning 1,36 kr 2,89 kr 113 % 

Tot 11, 97 kr 43,60 kr 264 % 

  

Innan energiklassificeringen på husen höjdes år 2010 var de direkta kostnaderna för att 

producera en bjälke 11,97 kr. De direkta kostnaderna korrelerade till golvbjälkens producering 

i dagsläget är 43,60 kronor per bjälke.  Det innebär att kostnaden har ökat med 264 procent, 

efter den höjda energiklassificeringen. Ökningen beror delvis på att golvbjälken i dagsläget är 

bestående av två komponenter vilket har medfört en större totalkostnad. De kostnadsposterna 

som procentuellt ökat mest är transport och lagerhållning.  
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5. Analys  
Detta avsnitt syftar till att analysera nuläget med utgångspunkt i den teoretiska referensramen. 

Vidare syftar avsnittet till att identifiera problem i kedjan beskriven ovan för att besvara 

delfråga 2.  

 

5.1 Material- och informationsflöde 
Jonsson och Mattson (2016) menar att det är viktigt för företag att beakta olika aspekter vid 

design eller förbättringsarbete av logistik. Specifikt belyser författaren att två viktiga aspekter 

att beakta vid upprättning av en flödeskedja är materialflöde samt informationsflöde. Ett väl 

utformat samspel mellan dessa aspekter minskar enligt Colin et al. (2015) risken för slöserier. 

Den nuvarande flödeskedjan hos Älvsbyhus var endast planerad att agera som en tillfällig 

lösning, men blev permanent. Då kedjan inte utformades med målet att uppnå högsta möjliga 

effektivitet resulterade det i att ett flertal slöserier återfinns i kedjan. Josephson och Saukkoriipi 

(2005) belyser att resultatet av en minskad mängd slöserier är en effektivare flödeskedja vilket 

leder till minskade kostnader och en ökad konkurrenskraft.  

 

Enligt Ciborra (2002) är ett väl fungerande informationsflöde en förutsättning för ett effektivt 

materialflöde samt för att skapa effektivitet i flödeskedjan som helhet. Vidare belyser Turban 

(2008) att det är vanligt att företag använder något typ av informationssystem för att hantera 

informationsflöden. Vilken typ av information som registreras och dokumenteras i ett 

informationssystem är dock individuellt (Jonsson & Mattson, 2016). Älvsbyhus använder idag 

inget strukturerat informationssystem i flödeskedjan, utan förlitar sig på muntlig 

kommunikation mellan de interna aktörerna. Lundin (1997) belyser att en avgörande aspekt för 

informationsflödets effektivitet är dess öppen- och tillgänglighet. Ciborra (2002) och Turban 

(2008) menar att information ska finnas tillgänglig för alla aktörerna i flödeskedjan för skapa 

förutsättningar för att kunna minska slöserier.   

 

5.1.1 Transport  

Chou et al. (2008) menar att en flödeskedjas effektivitet är starkt kopplat till kedjans utformning 

och produktionsupplägg. I dagsläget är golvbjälkens flödeskedja uppbyggd enligt principen 

funktionell verkstad, vilket enligt Oskarsson et al. (2006) medför flertalet interna transporter 

och ett omfattande materialflöde. Utöver produktionsupplägget har även placeringen av de olika 

aktiviteterna en påverkan på transportsträckor. Då golvbjälkens aktiviteter är utspridda över 

anläggningsområdet resulterar det i onödigt långa transportsträckor, något som både är 

kostsamt och ineffektivt för företaget. Sörqvist (2013) poängterar att transport är en nödvändig 

del av en flödeskedja, vilket gör att Älvsbyhus bör fokusera på att minimera denna typ av slöseri 

istället för att ha eliminering som mål. Genom att tillämpa ett grupporienterat 

produktionsupplägg menar flertalet författare (Salum, 2000; Lumsden, 2012; Jonsson & 

Mattson, 2016) att onödiga transporter kan minska, eftersom samtliga resurser som behövs för 

att tillverka en produkt finns tillgängliga i en cell (Jonsson & Mattson, 2016).  
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5.1.2 Lager  

Hos Älvsbyhus finns det i dagsläget inga uppsatta riktlinjer för lagernivåer. Vidare finns ingen 

information om hur många produkter varje lager innehåller. Som konsekvens av detta lagerhålls 

sannolikt större mängder än nödvändigt för att säkerställa att efterfrågan kan mötas. Enligt 

Ohno (1988) är onödiga mängder lager en typ av slöseri. Lager är ett måste för att en produktion 

ska fungera (Bicheno, 2011) men storlek på lager kan ofta minskas. Utöver att företaget har 

större lagernivåer än nödvändigt, lagerhåller Älvsbyhus även materialet i ett flertal mellanlager 

under processens gång. Enligt Liker (2009) innebär det en ökad mängd materialhantering, vilket 

medför slöserier i form av rörelse och överarbete. För att minska nivåerna i de olika lagerna 

samt för att minska antalet mellanlager förespråkas en grupporienterad layout (Salum, 2000; 

Lumsden, 2012). Att resurserna finns samlade i en cell medför att behovet för lagring minskas, 

vilket Wemmerlöv och Johnson (1997) menar ökar kedjans effektivitet. För att på ett bättre sätt 

styra och kontrollera vilka nivåer som lagerhålls i en flödeskedja kan ett informationssystem 

tillämpas (Ciborra, 2002). Genom att ha en tydlig överblick över vad som finns tillgängligt i 

lager, skapas förutsättningar för minskade slöserier.  

 

5.1.3 Överproduktion 

Älvsbyhus använder en tredje part för fingerskarvning då företaget inte har möjlighet att 

genomföra detta själva, eftersom det kräver en speciell maskin. Fingerskarvning genomförs i 

stora partier vilket medför att endast nio partier behövs köras för att tillgodose Älvsbyhus årliga 

behov. Detta är positivt ur en transportsynpunkt då sträckan till och från Spikab endast körs ett 

fåtal gånger per år. Det nuvarande upplägget medför däremot andra konsekvenser. Liker (2009) 

belyser att produkter som bearbetas i ett tidigare skede än behövligt gör att slöseriet 

överproduktion uppkommer. Då stora partier levereras nio gånger per år, medför det att 

materialet blir liggande i lång väntan på vidare bearbetning.   

 

Överproduktion anses vara den allvarligaste typen slöseri, då det ger upphov till flertalet andra 

slöserier (Ohno, 1988; Womack & Jones, 1997).  För Älvsbyhus uppkommer lagerhållning och 

väntan som en konsekvens av överproduktion. För att undvika detta bör en alternativ lösning 

som minimerar slöserierna kopplade till fingerskarvning vidtas. Lambert et al. (1998) menar att 

effektivitet i en flödeskedja innebär att kedjans aktiviteter är integrerade på ett sätt som bidrar 

till att slöserier av värdefulla resurser minimeras. Genom att endast producera den mängd som 

krävs för att möta det närliggande behovet behövs en minde mängd mellanlagring och väntan, 

vilket hade ökat effektiviteten (Wemmerlöv & Johnson, 1997).     

 

5.1.4 Väntan  

I dagsläget förlitar sig Älvsbyhus på muntlig kommunikation när ett behov av transport 

uppkommer i golvbjälkens flödeskedja. Det medför onödig väntan då tid inte utnyttjas effektivt 

mellan det att transport tillkallas och att transport anländer (Liker, 2009). För att minimera 

slöseriet kopplat till denna väntan hade ett informationssystem som signalerar behov av 

transport kunnat användas då ett väl fungerande informationsflöde enligt Ciborra (2002) är en 

förutsättning för ett effektivt materialflöde. Väntan förkommer även i golvbjälkens flödeskedja 

när material väntar på att bearbetas (Jonsson & Matsson, 2016), vilket kan bero på kedjans 
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produktionsupplägg. Viswanadham och Narahari (1992) menar att tillämpning av en 

grupporganiserad layout kan minska mängden väntan då genomloppstiden kan förkortas.  

 

5.1.5 Rörelse  

För att en flödeskedja ska vara effektiv måste rätt saker göras på rätt sätt (Jonsson & Mattson, 

2016). Enligt Liker (2009) anses rörelser som utförs utan att addera värde till produkten var ett 

slöseri.  I fallet med Älvsbyhus är den största orsaken till rörelse att maskinen för påsalning har 

placerats i en byggnad som inte är stor nog för att material ska kunna köras igenom. För att 

förflytta materialet in till maskinen krävs en hjullastare, en specialvagn samt en truck.  

 

5.1.6 Överarbete 

Överarbete uppkommer när mer arbete eller resurser används för att skapa produkten än 

nödvändigt för att möta kundens behov (Bicheno, 2011). Älvsbyhus har idag tre arbetsledare 

involverade i produktionen av golvbjälken, vilket utgör ett överarbete då en ansvarig hade varit 

tillräckligt. I nuläget delar arbetsledarna på ansvaret för kedjan vilket innebär stor press om att 

alltid vara tydliga i kommunikationen, då ett informationssystem inte används. Otydlig 

kommunikation resulterar ofta i missförstånd, vilket enligt Storhagen (2018) kan resultera i att 

slöserier uppkommer. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 
Baserat på föregående avsnitts analys presenteras studiens slutsatser i följande avsnitt. Syftet 

med slutsatserna är att besvara studiens forskningsfrågor. Som en del av studiens tredje 

delfråga, presenteras även förslag och rekommendationer för åtgärder Älvsbyhus kan vidta för 

att minska mängden slöserier i kedjan.  

 

6.1 Frågeställning och syfte  
I studiens inledande avsnitt formulerades studiens mål och syfte. Syftet med studien var att 

undersöka nuläget för att sedan ta fram förslag på hur flödeskedjan kan effektiviseras. Utifrån 

detta togs en övergripande frågeställning fram. För att besvara frågeställningen formulerades 

även delfrågor. Studiens frågeställning och dess tillhörande delfrågor lyder som följande;  

 

Hur kan en minimering av slöserier öka effektiviteten i en flödeskedja? 

 

DF1: Hur ser flödeskedjan för golvbjälken ut i dagsläget?  

 

DF2: Vilka slöserier finns i flödeskedjan? 

 

DF3: Hur kan de identifierade slöserierna minimeras? 

 

6.1.1 Delfråga 1-Flödeskedjan i dagsläget 

Delfrågan utformades för att skapa en förståelse för den rådande situationen hos fallföretaget. 

Frågan besvarades med hjälp av insamlad empiri från intervjuer och observationer gjorda hos 

Älvsbyhus. Empirin möjliggjorde en kartläggning av golvbjälkens flödeskedja, vilken sedan 

låg till grund för att besvara delfråga två och tre.  

 

Genom att studera flödeskedjan framkom det att golvbjälken bearbetas i tre olika stationer innan 

en komplett bjälke är producerad. Två av stationerna återfinns på anläggningsområdet, medan 

den tredje utförs av en tredje part. På grund av flödeskedjas produktionsupplägg medför det att 

transport och lagerhållning är ett måste mellan varje aktivitet. Flödeskedjan har varken en tydlig 

processägare eller ett tydligt informationssystem, vilket medför att information och 

dokumention om kedjans ingående parter är bristfällig. En detaljerad beskrivning av nuläget 

finns presenterad i avsnitt 4. 
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6.1.2 Delfråga 2 - Identifierade slöserier  

Den andra delfrågan ämnade till att uppmärksamma vilka slöserier som förekommer i 

flödeskedjan samt orsaken till varför de uppstår. För att skapa en sammanfattande och 

överskådlig bild har tabell 2 upprättats. Tabellen är baserad på den genomförda analysen. 

Slöserierna har organiserats i ordningen efter antalet orsaker.  

 
Tabell 2. Identifierade slöserier och dess orsak 

Slöseri Orsak i golvbjälkens flödeskedja 

 

Lager 

 

 

• Ett funktionellt produktionsupplägg  

• Inga riktlinjer för lagernivåer 

• Avsaknaden av ett informationssystem för registrering av 

lagersaldo  

• En tredje part är anlitad för att utföra fingerskarvning 

 

 

Transport 

 

• Ett funktionellt produktionsupplägg 

• Kedjans aktiviteter och lager är mer utspridda över 

anläggningsområdet än nödvändigt 

• En tredje part är anlitad för att utföra fingerskarvning 

 

 

Överproduktion 

 

 

 

• Tredje part är anlitad för att utföra fingerskarvning 

• Avsaknaden av ett informationssystem 

• Inga riktlinjer för lagernivåer 

 

 

Väntan 

 

• Avsaknaden av ett informationssystem  

 

 

Rörelse  

 

• Placeringen av maskinen för påsalning  

 

 

Överarbete 

 

• Tre arbetsledare 
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6.1.3 Delfråga 3 – Minimering av slöserierna 

Studiens tredje och sista fråga syftar till att besvara hur de identifierade slöserierna kan 

minimeras. Frågan har besvarats utifrån den teoretiska referensramen som upprättades genom 

den teoretiska referensramen. För att besvara delfrågan genomfördes därefter en analys, i vilken 

den empiriska datan jämfördes med den teoretiska referensramen. Nedan följer en 

sammanfattning över vilka åtgärder som Älvsbyhus kan vidta för att minska de olika 

slöserierna, se tabell 3.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av åtgärder som kan vidtas för att minimera identifierade slöserier 

Orsak  Slöserier Åtgärd 

 

Ett funktionellt 

produktionsupplägg 

 

 

- Transport 

- Lager 

 

 

Genom att tillämpa en annan typ av 

produktionsupplägg kan Älvsbyhus minska 

slöserierna som kan härledas till det 

funktionella produktionsupplägget. En 

grupporienterad produktion medför att 

mängden transport och lagerhållning kan 

minimeras.  

 

 

Avsaknaden av ett 

informationssystem 

 

 

- Överproduktion 

- Väntan 

- Lager 

 

Överproduktion och onödiga lager sker som 

en konsekvens av att Älvsbyhus inte har 

information om vilka nivåer som finns i 

lager. För att lösa detta kan ett 

informationssystem som dokumenterar 

lagernivåer implementeras. Om 

informationssystemet även omfattar kallelse 

av transport kan det även medför det att 

väntan som uppstår när material ska 

förflyttas kan minska. 

 

 

Tredje part är anlitad 

för att utföra 

fingerskarvning 

 

 

- Överproduktion 

- Lager 

- Transport 

 

 

Om en maskin för fingerskarvning köps in 

kan Älvsbyhus själv reglera mängden som 

tillverkas, vilket minska överproduktion och 

lagerhållning. Transport till och från tredje 

part kan då helt elimineras.  

 

 

Inga riktlinjer för 

lagernivåer 

 

 

- Överproduktion 

- Lager 

 

Genom att upprätta mål och riktlinjer för hur 

stora mängder som ska lagerhållas kan 

onödiga lagermängder minskas.  
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Tre arbetsledare 

 

- Överarbete 

 

Om flödeskedjan endast har en ansvarig kan 

överarbete minimeras. Dessutom underlättar 

det för sammankoppling av kedjans flöden.  

  

 

Kedjans aktiviteter 

och lager är utspridda 

över 

anläggningsområdet 

 

 

- Transport 

 

Om flödeskedjans samtliga maskiner och 

lager flyttas till strategiskt framtagna 

positioner på anläggningsområdet kan 

mängden transport minskas. Vidare kan ett 

grupporienterat produktionsupplägg vara 

fördelaktigt. 

  

 

Placering av maskin 

 

 

- Rörelse 

 

Genom att placera maskiner i byggnader 

som är av en lämplig storlek kan onödiga 

rörelser undvikas.  

 

 

6.2 Rekommendationer 
Studiens rekommendationer är baserade på studiens genomförda analys och slutsatser. De givna 

förslagen är organiserade utifrån hur stor investering de kräver för implementering, från mindre 

investering till stor. Ordningen som rekommendationerna är organiserade i är även en logisk 

turordning och tidsplan för implementation. De mindre och kortsiktiga rekommendationerna 

kan stå för sig själv, men kan även utgöra en bas för de större och långsiktiga förslagen. För 

bästa resultat bör dock samtliga rekommendationer tas i beaktning.  

 

6.2.1 Mindre investering 

Ett förslag som kräver en mindre investering är att utse en medarbetare som ansvarar för hela 

flödeskedjan. Genom att utse en ansvarig hade en överblicksbild över flödeskedjan enklare 

kunnat skapats. En ansvarig hade även medfört att kedjans olika flöden kunnat sammankopplas 

med färre resurser, då koordination mellan de olika delarna hade underlättats. Förutom en bättre 

överblick har även slöseriet överarbete kunnat minimeras genom denna rekommendation.  

 

Älvsbyhus rekommenderas sätta upp mål för lagersaldo i kombination med införande av en 

standard för dokumentering av in-och utplock från lager. Om bättre kontroll över lagernivåer 

finns, kan det resultera i en minskning av lagerhållning, överproduktion och väntan.  

 

6.2.2 Medel investering 

En rekommendation kopplad till informationsflödet är att Älvsbyhus bör upprätta ett 

informationssystem som kommunicerar arbetsordrar till medarbetarna inom flödeskedjan. 

Systemet hade kunnat användas vid kallelse av transport samt för att kommunicera när 

komponenter ska bearbetas. Väntan, transport, överproduktion och lagerhållning hade kunnat 
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minskas vilket hade medfört att kedjans effektivitet ökar. Kostnaden för ett informationssystem 

kan variera mycket, men eftersom skalan på flödeskedjan är liten förväntas kostnaden för ett 

system kunna hållas låga i förhållande till dess besparingspotential, varför det faller i kategorin 

för en mellanstor investering. 

    

6.2.3 Större investering  

Den största och mest kostsamma rekommendationen för hur Älvsbyhus kan effektivisera 

flödeskedjan är genom att förändra produktionsupplägget. Genom att använda ett 

grupporienterad produktionsupplägg hade många av de nuvarande slöserierna kunnat 

minimeras. Speciellt hade väntan, transport och lager kunnat minimeras.  

 

För att göra den nya layouten så effektiv som möjligt rekommenderas att samtliga maskiner 

som behövs för att producera golvbjälkar grupperas tillsammans i samma byggnad. Därav 

föreslås Älvsbyhus även anskaffa en maskin som kan utföra fingerskarvningar, istället för att 

skicka iväg materialet till en tredje part. Förutom att minska mängden transport och 

överproduktion, hade kostnaden för fingerskarvning per bjälke troligen sjunkit i förhållande till 

vad den är idag. Dessa två rekommendationerna hade tillsammans medfört att genomloppstiden 

minskat och en större mängd golvbjälkar hade kunnat producerats. Båda dessa 

rekommendationerna innebär stora investeringar, vilket också innebär att de bör ses som 

långsiktiga rekommendationer.   
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7. Diskussion   

I detta avsnitt förs en diskussion över författarens reflektioner och tankar kring studien. 

Diskussionen inkluderar studiens genomförande, vad som hade kunnat göra annorlunda samt 

kommentarer på studiens generaliserbarhet. Avsnittet avslutas med en diskussion om förslag 

på vidare studier. 

 

Syftet med studien var att undersöka golvbjälkens flödeskedja hos Älvsbyhus för att leverera 

konkreta rekommendationer för hur en flödeskedja kan effektiviseras, genom att minimera 

identifierade slöserier. Studien avgränsades till att endast undersöka golvbjälkens flödeskedja, 

då det var denna delen av produktionen som fallföretaget ansåg vara minst effektiv. Älvsbyhus 

efterfrågade konkreta lösningsförslag som var anpassade efter deras förutsättningar, men ingen 

begränsning på vad förslagen fick innehålla sattes upp. På grund av detta presenterades 

rekommendationer i olika klasser, baserat på investeringens storlek. Medarbetarna på 

Älvsbyhus var väl medvetna om att den nuvarande flödeskedjan hade förbättringspotential, 

vilket hade en positiv inverkan på studien, då samtliga av de som var involverade i studien var 

positivt inställda till en potentiell förändring och tog sig tid att svara på frågor och funderingar.  

 

Studien är mestadels av kvalitativ karaktär med mindre inslag av kvantitativ karaktär. Initialt 

skulle studien ha en större kvantitativ fokus än vad studien tillslut hade. Vid förstudiestadiet av 

arbetet skulle en detaljerad kostnadsanalys av flödeskedjan utföras. Kostnadsanalysen skulle 

sedan ligga till grund för att avgöra hur stora ekonomiska besparingar Älvsbyhus hade kunnat 

göra om studiens rekommendationer implementerades. Efter att kedjan hade kartlagts och det 

framkom att de det fanns flertalet slöserier och förbättringsmöjligheter beslutades det att studien 

istället skulle vara av mer kvalitativ karaktär för att kunna lägga större fokus på framtagningen 

av rekommendationer, istället för rekommendationernas kostnadspåverkan. För att få en 

bredare bild och ta in fler perspektiv i studien hade benchmarking på andra delar inom företagets 

produktion samt vid liknande företag kunnat utföras. Genom att studera lösningar till liknande 

problem hade antagligen nya insikter genererats och studiens kvalitet hade kunnat öka.  

 

Då studien hade forskningsstrategin fallstudie kan studiens generaliserbarhet vara svår att 

värdera. Endast ett företags förutsättningar har tagits i beaktning i denna studie, vilket gör att 

en generalisering av studien inte kan göras för liknande företag. De framtagna 

rekommendationerna anses dock kunna implementeras på liknande företag, då det undersökta 

problemet är vanligt förekommande hos företag. Vidare är de framtagna förslagen inte 

detaljinriktade, vilket talar för en högre grad av generaliserbarhet. 

 

7.1 Vidare studier 
De rekommendationer som ges i rapporten syftar till att ge förslag på hur Älvsbyhus kan 

effektivisera sin flödeskedja. Endast golvbjälkens flödeskedja har undersökts i denna studie, 

men de framtagna förslagen hade potentiellt kunnat appliceras till likande kedjor inom 

företaget.  
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De givna rekommendationerna kräver ett fortsatt arbete, bland annat i form av 

designutformning, implementering och utvärdering. Även en detaljerad kostnadsanalys av 

förslagen bör genomföras. Vidare hade det varit av intresse att studera hur förslagen hade 

kunnat integreras med övriga flödeskedjor på området samt om de givna rekommendationerna 

har en påverkan den övriga produktionen. Det fortsatta arbetet hade både kunnat utföras av 

fallföretaget Älvsbyhus alternativt av en tredje utomstående part.  

 

Den utförda studien hade mestadels ett kvalitativt fokus, därav hade en undersökning med 

kvantitativ inriktning kunnat identifiera fler förbättringsområden, samt utvärdera denna 

studiens resultat. Då den genomförda studien var en fallstudie, hade det även varit intressant att 

undersöka andra företag genom benchmarking. På så vis hade likheter och skillnader mellan 

olika företag/ branscher kunnat belysas och studien hade varit mer generaliserbar.  
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Bilaga A. Lagerkostnader  
Totalt beräknas ca 420 m2 användas till lagerhållning med en kostnad på 5 kr/m2 per månad. 

Den totala kostnaden för lagerhållning är därav 2100 kr/månad. Om denna kostnad fördelas på 

den genomsnittliga månadsförbrukningen på 728 golvbjälkar, blir lagerhållningskostnaden på 

2,89 kr/bjälke. 

 Lageryta Kostnad per månad 

Lager A 345,6 m2 1728 kr 

Lager B 45,1 m2 225,5 kr 

Lager C 25,9 m2 129,5 kr 

Tot  416,6 m2 2083 kr 

 

Lager A  

Älvsbyhus sågverk sågar sällan (1–2 gånger per år) dimensionerna som används för att tillverka 

golvbjälken. Därav lagerhålls stora mängder. Två fack i byggnad A är reserverade för 

råmaterial. Områdets rymmer två paket av fallande längder i bred, vilka är 4,8 meter var. 

Länden på lagret erhölls genom avståndsmätning av magasinet, vilket var 36 m.  

Den totala ytan för lager A: (4,8 x 2) x 36 = 345,6 m2 

 

Lager B 

Lager B består av färdiga paket av både komponent A och B.  

 

Komponent A 

Spikab levererar till komponent A 9 gånger per år. Det årliga behovet är 728 x 12 = 8736 st. 

Därav är den maximala mängden som lagerhålls 971 av komponent A. Ett paket innehåller 90 

komponenter, vilket medför att 11 paket lagerhålls som mest. Vidare lagerhålls paketen staplade 

ovanpå varandra i fyra lager. Ytan som lagerhållningen tar upp är därmed 11/4 = 2,75 paket. 

Detta avrundas dock uppåt, och beräkningen utgår från 3 paket av komponent A. När 

komponent A levereras till lager B har paketet den slutliga längden på 8,3 m. Vidare ligger 15 

bjälkar i bredd, vilket medför att paketets bredd är 15 x 70mm =1050 mm.   

Total lageryta för komponent A i lager B: (8,3 x 1,05) x 3= 26,2 m2  

 

Komponent B 

Paketen med komponent B levereras från skarvning med spikplåt. Paketen har därav den 

slutgiltiga längden 8,3 m. Tre komponenter lavas på rad, vilket medför att bredden på paketet 

är 3 x 190 mm= 570 mm. Femton paket beräknas lagerhållas som mest. Även för komponent B 

staplas paketen i fyra lager. Ytan som lagerhållningen tar upp är där med 15/4= 3,75. Siffran 

avrundas uppåt och beräkningen utgår från att lagerytan omfattar 4 pakets yta.   

Total lageryta för komponent B i lager B: (8,3 x 0,57) x 4= 18,9m2  

 

  



 

 

Lager C 

Ett komplett paket har fyra golvbjälkar i rad, vilket utgör en bred på 3 x 260 mm= 780 mm. 

Längden är 8,3 meter. Älvsbyhus uppskattar att de lagerhåller mellan 5 och 15 paket om 45 

golvbjälkar i varje paket i detta lager, men för att beräkningarna säkert ska täcka utrymmet väljs 

15 paket för denna beräkning. Även här staplas paketen på höjd om fyra, vilket medför  

15/4= 3,75 vilket avrundas till fyra rader.  

 

Total lageryta i lager: (8,3 x 0,78) x 4= 25,9m2  

  



 

 

Bilaga B. Transportkostnader 

Kostnaden för transport, oavsett fordonstyp har av Älvsbyhus beräknats till 700 kr per timme. 

Den maximala hastigheten inne på området är 30 km/h, men hastigheten halveras till 15 km/h 

när fordonen kör med last. Det medför att den totala kostnad per meter är 0,047 kr om  fordonen 

antas vara lastade. För att beräkna transportkostnaden per bjälke, har beaktning till antalet 

förflyttningar som genomförs per månad tagits. Totalt är transportsträckan 2023 meter, vilket 

utgör en kostnad på 0,93 kr per golvbjälke. 

 

 

 Aktivitet Antal 

förflyttningar 

per månad 

Avstånd Kostnad 

(0,047 

kr) 

Kostnad 

per 

månad 

Kostnad 

per 

bjälke 

K
o
m

p
 A

 A → 2 (lager till spikplåt) 17 288,2 m 13,5 kr 229,5 kr 0,3 kr 

2 → B (spikplåt till lager) 17 271,8 m 12,8 kr 217,6 kr 0,3 kr 

B → 3 (lager till påsalning) 17 25,0 m 1,2 kr 20,4 kr 0,03 kr 

       

K
o
m

p
 B

 

A → 1 (lager till 

fingerskarv) 

0,75 675,1 m 31,7 kr 23,8 kr 0,04 kr 

1→ B (fingerskarv till 

lager) 

0,75 554,7 m 26,1 kr 19,6 kr 0,03 kr 

B → 3 (lager till påsalning) 17 25,0 m 1,2 kr 20,4 kr 0,03 kr 

       

F
ä
rd

ig
  

b
jä

lk
e 

3 → C (påsalning till lager) 17 183,3 m 8,6 kr 146,2 kr 0,2 kr 

                 Tot:                         2023,1 m       95,1 kr 677,5 kr 0,93 kr 

 

 

 

 

 

 


