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EXAMENSARBETE 

 i 

Förbättring av internt logistikflöde på Aven 
Rabbalshede AB 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts på Aven Rabbalshede AB i syfte att kartlägga 

företagets dåvarande situation i dess interna logistikflöde, för att sedan lägga fram 

förbättringsförslag som kan implementeras för att förbättra detta flöde. Målet var att 

reducera trucktrafiken i fabriken med minst tio procent.  

Aven Rabbalshede AB är ett tillverkningsföretag av lastpallar, träemballage, transportstöd 

och lådor. Företaget är en del av Avenkoncernen som är en av Skandinaviens ledande 

tillverkare av lastpallar och träemballage. Aven Rabbalshede AB är den största enheten 

inom koncernen med cirka 55 anställda och en produktion på cirka 1,3 miljoner lastpallar 

per år. Företaget hade en bristande struktur och systematik över truckflödet och 

materialhanteringen vilket har inneburit stora och många mellanlager samt andra 

svårigheter.  

Examensarbetet innebar att först och främst kartlägga vad respektive truck gjorde under en 

arbetsdag för att kunna analysera hur dåvarande situation såg ut. Nästa steg var att 

undersöka hur stort behovet av trucktransporter egentligen var genom att mäta utflödet 

och inflödet av material från varje maskin inom fabriken. Materialflödena visade hur ofta 

en truck behövde transportera material till och från maskinerna. Dessa transportrutter 

klockades sedan för att se hur lång tid de tog vilket gav en överblick över hur belagda 

truckarna var i olika scenarion. Detta låg sedan till grund för förbättringsförslaget som var 

en zonindelning av fabriken där en truck fick ansvaret för en egen zon och ett antal 

arbetsuppgifter.  

För att en zonindelning ska kunna implementeras i framtiden krävs det att företaget 

uppfyller ett antal förutsättningar. Dessa förutsättningar innebär bland annat en förändring 

till ett standardiserat arbetssätt i den hela interna logistiken. Vid en framgångsrik 

implementation kommer den interna logistiken för företaget att effektiviseras genom färre 

trucktransporter, högre säkerhet och lägre kostnader vilket innebär besparingar för 

företaget.  
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Improving internal logistics flow at Aven 
Rabbalshede AB 

Summary 

This Bachelor`s Thesis has been made at Aven Rabbalshede AB in purpose of identify its 

former position in its internal logistics flow, then make suggestions for improvements that 

can be implemented to improve this flow. The main goal was to reduce truck traffic inte 

factory with at least ten percent. 

Aven Rabbalshede AB is a manufacturing company of wooden pallets, wooden packaging, 

transport support and boxes. The company is part of the Aven Group, which is one of 

Scandinavia's leading manufacturer of pallets and wooden packaging. Aven Rabbalshede 

AB is the largest unit within the Aven Group of about 55 employees and a production of 

about 1,3 million pallets per year. The company had a lack of structure and systematics in 

the truck flow and material handling which has brought major and many inventories and 

other difficulties. 

The project meant first of all to find out what each truck did during a working day in the 

current situation in order to analyze how the situation was. The next step was to examine 

how great the need for truck transport actually was by measuring the outflow and inflow of 

material from each machine in the factory. Material flows showed how often a truck 

needed to transport materials to and from the machines. These transport routes was 

clocked to see how long they took to give an overview of how busy the trucks were in 

different scenarios. This formed the foundation for the improving proposals which was a 

zoning of the factory where each truck was responsible for its own zone and a number of 

tasks. 

For a zoning to be implemented in the future it requires that the company fulfill a number 

of conditions. A successful implementation would make the internal logistics of the 

company more effective through fewer truck shipments, higher security and lower costs.  
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Aven Rabbalshede AB. Hela 

examensarbetet och dess delar har genomförts gemensamt mellan författarna. Författarna 

har bidragit med lika stor arbetsinsats och delaktighet under hela arbetet.  

Författarna vill rikta stora tack till deras handledare Berth-Ola Bergstrand på Aven 

Rabbalshede AB och Kristina Eriksson på Högskolan Väst. Tack för all givande och 

inspirerande handledning samt för stöttningen under detta examensarbete.  

Författarna vill även tacka produktionschefen Johnnie Boode vid Aven Rabbalshede AB, 

Tommy Christenen vid Innovatum AB samt Pontus Lindström vid BIF Consulting Group, 

för fortlöpande expertis och handledning under projektet. 

Även ett stort tack till Aven Rabbalshede AB och alla dess medarbetare som visat öppenhet 

och hjälpsamhet för att arbetet har kunnat bli så bra som möjligt.  

Avslutningsvis vill vi tacka Björn Carlsson, Production Supervisor, på Parker Hannifin AB i 

Trollhättan för möjligheten att komma till dem på ett mycket givande och imponerande 

studiebesök. 
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Nomenklatur 

CSCMP Council of Supply Chain Management Professionals, en professionell 

 organisation inom logistik. 

FIFO First in first out, princip som bygger på att material som kommer in i 

 lager först också ska lämna lagret först. 

LIFO Last in first out, princip som bygger på att material som kommer in i 

 lager sist ska lämna lagret först. 

JIT Just In Time, en filosofi som strävar efter att producera och leverera 

 produkter  i efterfrågad mängd vid den tidpunkt som det behövs. 

JPH  Jobs Per Hour, visar frekvens av produktionskvantitet per timme. 

Däck Den yta som utgör lastytan på lastpallen, se figur 9. 

Däckbräda Bräda som spikas uppe på ett däck, se figur 9. 

Ok Bindbräda till däcken som ligger vinkelrät mot däckbräda, se figur 9. 

Benbräda Bräda som sitter under pallen och utgör en "benfunktion", se figur 9. 

Kloss Kloss utgör ett utrymme mellan däck och benbrädor, se figur 9. 
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1 Inledning 

Logistik och inte minst intern logistik är en framgångfaktor för företag för att skapa 

konkurrensfördelar och lönsamhet (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006). Ämnets 

fokus är att få det interna flödet att effektiviseras och fungera med en större flexibilitet 

(Oskarsson m.fl. 2006). Aven Rabbalshede AB är inget undantag från detta utan är i 

behov av ett förändringsarbete av deras interna logistik för att effektivisera flöde och 

förbättrad lönsamhet.  

Vidare omfattar logistik enligt CSCMP (2013) att på effektivt sätt planera, genomföra 

samt styra förflyttning och lagring av artiklar och material från råvara till slutkund. 

Logistik innefattar även informationsflödet som är nödvändigt för att ett internt flöde 

ska fungera (CSCMP, 2013). 

1.1 Företagsbeskrivning 

Aven Rabbalshede AB är ett tillverkningsföretag som producerar lastpallar, 

träemballage, transportstöd och lådor (Bergstrand, 2013). Företaget ingår i 

Avenkoncernen som är en av Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och 

träemballage. Koncernen består av fyra enheter med totalt 160 anställda där Aven 

Rabbalshede AB är den största enheten med cirka 55 anställda. Koncernen tillverkar 

cirka 3,5 miljoner lastpallar per år varav 1,3 miljoner producerar Aven Rabbalshede 

AB (Bergstrand, 2013). Produktutbudet Aven Rabbalshede AB erbjuder sina kunder 

är cirka 3 000 olika varianter av lastpallar som antingen är standardiserade eller 

specialanpassade efter kundbehov. Företaget har cirka 300 kunder där de största 

kunderna finns inom segmenten pappersbruk, petrokemi, verkstadsindustri och 

fordonsindustri. Aven Rabbalshede AB:s affärsidé är: att framgångrikt utveckla, tillverka 

och sälja träbaserade lastbärare och emballage till industrikunder i Sverige och Norge med höga krav 

på kvalitet, leveranssäkerhet och funktion (Bergstrand, 2013). 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 

Detta examensarbete grundar sig i att det fanns en bristande struktur över flödet av 

råmaterial och av trucktrafiken hos Aven Rabbalshede AB. Detta har medfört stora 

och många mellanlager utan uppmärkta placeringar och med bristande systematik. 

Följden av detta, samt brist av kommunikation, har blivit att operatörer och 

truckförare har svårt att hitta materialet. De rutter och arbetsuppgifter som 

truckförarna tilldelats är otydliga och följs inte alltid. Exempelvis kan en truckförare 

ofta avvika från sitt tänkta ansvarsområde och göra uppgifter i andra änden av 

fabriken där andra truckar har sina tänkta ansvarsområden.  

Projektets uppgift var att undersöka det egentliga behovet av trucktransporter i 

fabriken samt behovet av lager. Projektet innebar också att ta reda på vad respektive 
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truck gjorde under sin arbetstid och hur truckuppdragen initieras. Vidare innefattade 

projektet en datainsamling över hur inflöde kontra utflöde från produktionsenheter 

såg ut. Detta skulle sedan resultera i förbättringsförslag för den interna logistiken på 

Aven Rabbalshede AB. 

Projektet kom till att omfatta det interna logistikflödet vilket innebar trucktrafiken i 

fabriken. Där huvudproblemen var att ta reda på hur truckflödet såg ut i dagsläget 

samt identifiera förbättringsförslag för implementering för företaget.  

1.3 Syfte och mål 

Syftet var att kartlägga dagens situation för det interna logistikflödet och komma med 

förbättringsförslag som kan verifieras och implementeras i verksamheten. Målet med 

arbetet var att ta fram förslag på åtgärder som medför att trucktrafiken kunde 

reduceras med tio procent. 
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2 Metod 

Vid vetenskapliga och akademiska arbeten utgås det främst från två olika perspektiv 

och synsätt vilka är kvalitativa och kvantitativa. Dessa två skiljer sig åt på så vis att 

inom det kvalitativa synsättet strävas det efter en djupgående förståelse och kunskap 

om forskningsobjektet. Detta grundar sig i att verkligheten ses utifrån 

forskningsobjektets synvinkel (Holme & Solvang, 1997). Inom det kvantitativa 

synsättet däremot iakttas forskningsobjektet objektivt. I ett kvantitativt synsätt 

eftersträvas en bredare förståelse genom att det genomförs många undersökningar 

vilka inte är djupgående utan ger upphov till en helhetsbild. Dessa utgångspunkter 

skapar olika förhållningssätt till forskningsobjektet då det inom det kvantitativa 

perspektivet framstår ett "jag-det-förhållande" och inom det kvalitativa framstår det 

ett "vi-förhållande" (Holme & Solvang, 1997). 

Begreppsparen härstammar från de hermeneutiska och positivistiska 

vetenskapsteorierna där de olika synsätten förordas. Inom den hermeneutiska teorin 

,där det kvalitativa synsättet förespråkas, handlar det till stor del om att förstå en 

människas livssituation genom att erhålla en förståelse mer djupgående (Wallén, 

1996). Inom den hermeneutiska traditionen kan det också göras relevanta tolkningar 

och antaganden som det finns grund för. Däremot inom den positivistiska traditionen 

,där det kvantitativa förespråkas, ligger tyngden i att all kunskap ska vara mätbar och 

empiriskt prövbar och inga tolkningar och uppskattningar får förekomma (Wallén, 

1996). Denna vetenskapsteori karaktäriseras av många mätningar och undersökningar 

vilka däremot inte är djupgående utan mer ytliga. Detta ger en stadig grund för 

generaliseringar men desto svagare slutsatser (Holme & Solvang, 1997).  

Beroende på vilka arbetssätt arbetet innefattar kommer de olika synsätten eller 

perspektiven lämpa sig olika bra till forskningen. Vid intervjuer och observationer är 

oftast det kvalitativa synsättet bäst lämpat. Om det däremot ska genomföras 

mätningar med matematiska modeller eller enkäter är det kvantitativa synsättet bäst 

lämpat för forskningen (Björklund & Paulsson, 2003). Detta medför att det ställs krav 

på den insamlade informationen för att förhållandet mellan arbetssätt och den 

insamlade informationen ska fungera effektivt. Dock menar Björklund och Paulsson 

(2003) att det i slutändan är det verkliga tillvägagångssättet som avgör vilken sort av 

information som inhämtas och vilka arbetssätt som lämpar sig bäst.  

2.1 Val av metod 

Vid val av metod och synsätt för detta examensarbetet har författarna valt att grunda 

valet utifrån två aspekter. Främst utifrån forskningens syfte då Björklund och 

Paulsson (2003) menar att det främst är forskningens avsikt som fastställer vilken typ 

av synsätt som lämpar sig bäst. Den andra aspekten som också inverkat på metodvalet 

är de olika arbetsverktygen som används i arbetet. Utifrån dessa aspekter har valet av 
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metod blivit att arbetet övergripande utgått från det kvalitativa synsätten men med 

inslag av den kvantitativa metodiken. Detta då de arbetssätt och arbetets syfte 

stämmer väl in på det kvalitativa synsättet men att författarna kommer att använda sig 

av en truckkartläggning vilket faller in i det kvantitativa synsättet. Författarnas 

undersökningar bestod av intervjuer och observationer under fallstudier vid olika 

tillfällen på Aven Rabbalshede AB. Resultatet av detta blev att författarna erhöll en 

djup förståelse över problematiken och samlade in relevant och nödvändig 

information. Valen av arbetssätt och studiens syfte stöds av det kvalitativa synsättet 

vilket var grundläggande för att detta arbete utgår från det kvalitativa perspektivet.  

2.2 Utformning 

Arbetets utformning och design grundas på flertalet fallstudier hos Aven Rabbalshede 

AB. Dessa genomfördes för att iaktta företagets processer genom olika observationer 

vilket insamlade information om både problemet och lösningsåtgärder. Fallstudie 

definieras av Merriam (1994) som undersökningar av specifika och avgränsade 

områden och system som fokuserar på ett forskningsobjekt. Syftet med en fallstudie 

är enligt Ejvegård (2003) att återge hur verkligheten ser ut med hjälp av ett fall. 

Fallstudie som metod valdes för att den stödjer det kvalitativa synsättet på så vis att 

det eftersträvas djupgående kunskap om individers verklighetsbild om den rådande 

problematiken. Eftersom arbetet fokuserar på ett specifikt problem uppfylls även den 

definition som Merriam (1994) diskuterar angående fallstudie.  

Studieobjektet för detta examensarbete valdes av författarna för att det är ett område 

som stämmer väl in i deras utbildning och är ett intressant ämnesområde. Utöver att 

själva ämnet är intressant ligger även förbättringsarbeten i tiden hos alla verksamheter. 

Detta dels för att hänga med i utvecklingen men också för att vara i framkant mot sina 

konkurrenter.  Det interna logistikproblemet som Aven Rabbalshede AB hade var då 

ett lämpligt och intresseväckande examensarbete för författarna. 

2.3 Metod för datainsamling 

Datainsamlingen initierades med att identifiera problemet och uppgiften för att få 

kännedom om problemområdet. Det krävdes information och klargörande av 

problemet för att få en klar bild och underlag att arbeta utifrån. Analysen av 

problemet låg sedan till grund för resten av datainsamlingen i form av sekundär- och 

primärdata. Sekundärdata är, enligt Björklund och Paulsson (2003), gammalt material 

som oftast tagits fram i ett annat syfte eller sammanhang och inhämtas i denna studie 

via en litteraturstudie. Primärdata är istället material som samlas in av författaren själv 

och med syfte att användas i den aktuella studien (Björklund & Paulsson, 2013). För 

att kunna analysera nuläget på Aven Rabbalshede AB och få en förståelse för 

företagets processer genomfördes intervjuer, observationer och en truckkartläggning 
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för att samla in denna primärdata. Sekundärdata samlades in via en litteraturstudie för 

att lägga en teoretisk grund i arbetet. 

2.3.1 Litteratursstudie 

Litteraturstudier syftar till att utforska existerande kunskap inom området för att 

erhålla sekundärdata och för att bygga upp en teoretisk referensram (Björklund & 

Paulsson, 2003). För att få väsentlig kunskap om problemområdet och en grund till 

den teoretiska referensramen genomfördes en litteraturstudie bestående av böcker, 

vetenskapliga artiklar, hemsidor, PowerPoints och broschyrer. Sökningen 

genomfördes via databaserna Primo, Scopus, ABI Inform, Emerald, Google Scholar och 

Diva. Sökorden präglades bland annat av logistik, lagersystem, truckar, lagerhållning, intern 

logistik, produktionsflöde, Lean, kartläggning som kombinerades i sökningen för att 

begränsa sökresultaten.  

Bedömningen av litteraturens relevans gjordes till en början genom att läsa rubriken 

och sammanfattningen. Senare är det viktigt att göra en mer noggrann granskning av 

innehållet för att säkerställa att rätt teori valts om det som studien ska besvara (Höst, 

Regnell & Runesson, 2006). Vid granskningen togs det hänsyn till i vilket 

sammanhang och syfte materialet publicerats samt när i tiden det publicerats, vilket 

Björklund och Paulsson (2003) anser viktigt. Författarens huvudsakliga ämnesområde 

och antalet verk var något som också togs hänsyn till (Björklund & Paulsson, 2003). 

Litteraturen som tillslut erhölls ansågs mycket relevant och gav oss en ökad och vidare 

förståelse kring problemområdet.  

Lärdomar av tidigare genomförda kurser på Högskolan Väst inom industriell ekonomi 

fungerade också som en betydande källa för litteraturinsamlingen. Författarna har via 

detta fått en ökad kunskap inom problemområdet och en övergripande förståelse över 

industriteknik och ekonomi som gynnat denna studie på många sätt.   

2.3.2 Intervjuer 

För att erhålla primärdata om både företagets nuläge och kommande 

förbättringsåtgärder genomfördes ett antal intervjuer i olika skeden av studien. Patel 

och Davidson (2003) beskriver intervjuer som en teknik som bygger på frågor för att 

samla information.  Dessutom menar Björklund och Paulsson (2003) att det finns 

olika former av intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. En 

strukturerad intervju följer en bestämt utformad intervjuguide med bestämda frågor 

vilka ska följas i turordning (Björklund & Paulsson, 2003). I en ostrukturerad intervju 

finns däremot ingen förutbestämd guide utan intervjun fortlöper mer genom en 

spontan dialog där frågor uppkommer efter hur intervjun utvecklas.  Intervjuer enligt 

den semi-strukturerade intervjuformen är en mix av de tidigare nämnda. Oftast finns 

det en guide med ämnesområdena och huvudfrågor som är bestämda men där 

ordningen inte är strikt och spontana följdfrågor kan uppkomma efterhand beroende 

på hur intervjun fortlöper. Semi-strukturerade intervjuer strävas att hållas till en öppen 
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dialog men där dialogen dock hålls innanför uppsatta ramar för att inte avvika från 

syftet med studien (Björklund & Paulsson, 2003).  

Valet av intervjuform grundade sig i den valda kvalitativa metodiken där en kvalitativ 

intervju är speciellt lämpad för att ge insikt i respondentens egna erfarenheter, tankar 

och känslor (Dalén, 2004). Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer 

alltid har en låg grad av standardisering där frågorna i intervjun ger utrymme för 

respondenten att svara med egna ord. Detta kännetecknas också av den semi-

strukturerade intervjuformen. Björklund och Paulsson (2003) menar att denna 

intervjuform ger förutsättningar för att erhålla en helhetsbild över respondentens 

situation samt en djupare förståelse då frågorna kan anpassas till varje enskild 

respondent och dennes tidigare svar.  Detta gjorde att valet av intervjumetodik blev 

kvalitativa intervjuer efter den semi-strukturerade intervjuformen för att kunna få 

både en bred och djup bild av problematiken. Dessutom skedde också mer 

oplanerade intervjuer av den ostrukturerade formen i vissa fall under studien bland 

annat under observationerna och vid löpande funderingar under arbetets gång. 

Vid semi-strukturerade intervjuer används oftast en intervjuguide som stöd för 

samtalet mellan intervjuaren och respondenten (Kylén, 2004). Intervjuguiden 

innehåller centrala frågor som omfattar de viktigaste områdena som intervjun ska 

täcka (Dalen, 2004). Intervjuguiderna i denna studie formades med huvudfrågor och 

potentiella följdfrågor som täckte områdena för vad respektive intervju skulle täcka. 

Frågorna formulerades som öppna för att kunna erhålla så spontana svar som möjligt 

samt för att undvika risken att styra svaren, vilket brukar vara mycket lämpligt enligt 

Björklund och Paulsson (2003).  

Intervjuerna som genomfördes i studien var mestadels planerade intervjuer men det 

förekom också mindre oplanerade intervjuer för både komplettering av tidigare 

intervjuer samt för mindre avstämningar och frågor. Intervjurespondenterna utgjordes 

av samtliga truckförare, ett antal gruppledare, produktionschefen och VD på 

företaget. Respondenterna valdes i enlighet med i vilken utsträckning de hade kunskap 

om den interna logistiken och hur de berördes av den. Intervjuerna skulle ge olika 

synvinklar på problematiken samt en helhetsbild över hur den interna logistiken 

fungerade. I de planerade intervjuerna utgjorde bägge författarna intervjuare och 

dokumentationen skedde genom anteckningar samt genom ljudinspelning. 

Intervjuguiden som användes vid intervjuerna med truckförarna finns i bilaga E.  

2.3.3 Observationer 

Observationer är såsom intervjuer en källa till primärdata (Merriam, 1994). 

Observationer är till skillnad från intervjuer direkta erfarenheter som sker på plats, ute 

på fältet där problematiken befinner sig (Merriam, 1994). Holme och Solvang (1997) 

menar att observationer innebär att forskaren ska få en bild av verkligheten genom att 

titta, lyssna och fråga. Författarna har valt att göra observationer för att kunna utöka 

förståelsen för såväl problematiken som för hela företaget. Merriam (1994) påvisar att 
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en observatör fungerar oberoende från objektet och som kan lägga märke till saker 

och ting som blivit rutin för deltagarna själva. Vilket kan leda till en större förståelse 

för hela sammanhanget. Observationerna gjordes också för att komplettera de 

uppgifter som erhölls under intervjuerna genom att författarna kunde tolka 

situationen med egen kunskap och erfarenhet istället för att förlita sig på 

intervjurespondenterna minnesbilder (Merriam, 1994). 

Det finns, enligt Holme och Solvang (1997), två olika typer av observationer: öppna 

och dolda. Öppna observationer innebär att deltagarna är medvetna om att 

observationen äger rum medan dold observation innebär att de är omedvetna om det. 

Observationerna i denna studie har varit öppna då författarna behövde ha direkt 

kontakt med deltagarna för löpande information. Öppna observationer gjordes också 

för att minimera risken för felkällor som lätt kan uppstå vid dolda observationer 

(Holme & Solvang, 1997).  

2.3.4 Truckkartläggning  

Kartläggningen av truckar bestod av två steg där det första var att kartlägga hur 

trucktransporten ser ut hos Aven Rabbalshede AB. Detta innebar att ta reda på vilka 

sträckor som körs av vilka truckar och truckförare samt var deras tänkta 

ansvarsområden var. Det andra steget i kartläggningen bestod av att kartlägga vad 

truckarna genomför för varje enskild transportsträcka.  Detta undersökte författarna 

för att erhålla mer information om trucktransporten inom företaget då de inte hade 

någon koll eller överblick över hur deras trucktrafik med rutter, uppdrag med mera 

såg ut.  

För att erhålla denna information använde sig författarna av ett lay-out-underlag i 

form av en karta över anläggningen. Detta underlag användes vid intervjutillfällena där 

respondenterna fick fylla i sina rutter och uppdrag. Underlaget användes också för att 

erhålla vad truckförarna transporterar under respektive rutt där de fick förklara vad 

och hur artiklar och produkter transporteras inom deras ansvarsområden. Denna 

truckkartläggning verifierades också under observationerna. Under observationerna 

mättes tiden för samtliga rutter, frekvensen av inflöde och utflöde av material för att 

erhålla data och förståelse om truckförarnas beläggning i verkligheten. 

2.4 Giltighet 

Höst, Regnell och Runeson (2006) menar att giltigheten i ett arbete kan bero på flera 

saker; att det är underbyggda slutsatser, att arbetet verkligen fokuserar på 

forskningsobjektet och att utfallet av arbetet är allomfattande (Höst m.fl. 2006). Höst 

m.fl. (2006) delar in detta i tre olika kategorier;  

 reliabilitet - tillförlitligheten i datainsamling och analys för att kunna underbygga 

slutsatser 

 validitet - att fokuset ligger på det som arbetet avser att undersöka   
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 representativitet - att det kan dras relevanta generaliseringar som är allomfattande 

för forskningen.  

Författarna har tagit hänsyn till dessa tre olika kategorier för att få en hög giltighet i 

detta arbete. För att få en god och bra reliabilitet har författarna varit noggranna i 

datainsamlingen och analysen. Detta uppnåddes bland annat genom att varje 

respondent fick godkänna varje intervju för användande i detta arbete. Detta för att 

författarna ska kunna dra rättvisa slutsatser vilket Höst m.fl. (2006) förordar för att 

säkerställa reliabiliteten.  

Validiteten säkerställdes med hjälp av att tillämpa triangulering vilket innebär att ett 

objekt studeras med hjälp av fler olika metoder (Höst m.fl. 2006). Triangulering 

användes av författarna vid datainsamlingen för att fastställa att den data som 

behandlas i arbetet är känd sedan tidigare och har en stadig grund som flera olika 

forskare, författare och individer kan styrka. Detta med triangulering är även något 

som Merriam (1994) förordar för att säkerställa tillförlitligheten och relevansen i 

datainsamlingen.  

Representativiteten har författarna beaktat i den mening att forskningsobjekt 

behandlade stora delar av den problematik som Aven Rabbalshede AB hade. Detta 

medförde att författarna kunde dra giltiga och relevanta slutsatser från forskningen då 

de mest centrala delarna i den interna logistiks problematiken berörs och ingår i 

arbetet vilket är en förutsättning för denna aspekt (Höst m.fl. 2006). 

Ejvegård (2003) lyfter också tyngden om reliabilitet och validitet i vetenskapliga 

arbeten då han menar att alla verktyg och metoder som används måste uppfylla vissa 

krav och riktlinjer för att de ska vara reliabla och valida. Vidare hävdar Ejvegård 

(2003) att om verktygen och metoderna inte uppfyller dessa krav kommer inte arbetet 

kunna tillföra något vetenskapligt resultat. Denna förståelse av tyngden av metod- och 

verktygsval ligger till grund för de val som författarna gjort genom arbetets 

fortlöpande för att de resultat som tas fram är reliabla och valida och på så vis har en 

hög giltighet.  

2.5 Tillvägagångssätt 

Det första författarna gjorde var att bekanta sig med Aven Rabbalshede AB för att 

förstå deras processer och vad de gör för något. Redan under denna fas kunde 

problematiken som Aven Rabbalshede AB hade inom sin interna logistik tydas då det 

inte gick att avläsa någon form av struktur eller systematik. Detta ledde författarna in 

på att granska problematiken och bekanta sig med problemet inom den interna 

logistiken.  

Nästa steg var att forma en lay-out över anläggningen för att få en överblick över 

produktionsparken, lager och de transportsutrymmen som fanns. Denna lay-out 

verifierades med produktionschefen och VD på Aven Rabbalshede AB för att ha ett 
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bra underlag för kommande nulägesanalys och kartläggning. Detta följdes upp med ett 

möte med produktionschef och alla lagledare där lagledarna fick skissa i lay-outen 

vilka ansvarsområden som de ansvarar för och vilka truckar som ingår i deras område. 

Vid detta möte framgick även vilka maskiner som respektive lagledare ansvarar för.  

För att få en förståelse för hur transporter, materialförsörjning och lagerhållningen 

fungerar intervjuades elva stycken truckförare. Som komplement till dessa intervjuer 

användes lay-outen över anläggningen. Där truckförarna fick skissa i vilka rutter de 

körde vilket gav författarna kännedom om vad respektive truck transporterar och 

vilka ansvarsområden de har. Dessa intervjuer följdes sedan upp med observationer 

för att verifiera att alla truckar gjorde de uppgifter som framgått från intervjuerna.  

Efter nulägeskartläggningen utfördes en benchmarking på Parker Hannifin AB via ett 

studiebesök i dess fabrik. Studiebesöket innefattade en intervju och en rundvandring 

med Production Supervisor på företaget. Benchmarkingen syftade till att få reda på 

hur ett annat företags interna logistik fungerar och vad som har fått det att fungera 

och förhoppningsvis få lärdomar av detta.  

Nästa steg var att ta reda på hur ofta transporter behövdes i fabriken och hur belagda 

truckarna egentligen var. Detta gjordes genom att identifiera alla transporter som 

behövdes från och till maskinerna samt mäta hur ofta in- och utflöde av artiklar och 

material behövdes utifrån maskinernas produktionstakt. Mätningen bestod också av 

att klocka hur lång tid respektive transport tar. Mätningen inleddes med 

utflödesmätningen där författarna tilldelades en övergripande statistik över hur 

mycket varje maskin producerade per timme och produkt. Författarnas uppgift var 

sedan att verifiera att dessa värden stämde genom att klocka utflödet på alla maskiner 

vid ett fåtal produkter. Dessa uppmätta värden låg sedan till grund för mätningen av 

inflödet av material. Vid mätningen av utflödet framgick även mängden av material 

som flödar ut genom maskinerna. Då erhölls även möjligheten till att beräkna 

mängden material som måste flöda in i maskinerna för att inte få produktionsstopp. 

Genom utflödesmätningarna beräknades det fram i vilken frekvens som material var 

tvunget att flöda in för att hålla igång produktionen.  

Avslutningsvis för att mäta truckarnas beläggning mättes även tiden för varje enskild 

transportrutt. Resultatet av dessa tre mätningar blev olika scenarion för ett värsta, ett 

medel och ett bästa läge för truckarna beroende på hur stor efterfrågan och utflöde 

respektive maskin hade för tillfället. Dessa scenarion låg till grund för en framställning 

av en zonindelning av fabriken där respektive ansvarar för en zon. I arbetsområdena 

kunde sedan den totala beläggningen räknas fram för alla arbetsuppgifter inom 

området vilket gav en uppfattning av det totala behovet av antalet truckar.  
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3 Teori  

Intern logistik är brett ämne som berör många områden vilket gör att ämnet kan vara 

komplext och svårbehandlat. De problemområden inom den interna logistiken som 

identifierats hos Aven Rabbalshede AB och som kräver en teoretisk grund och 

förklaring presenteras i detta avsnitt. Detta för att läsaren ska erhålla en förståelse 

inom olika områden inom den interna logistiken. Områden som ska ge förutsättningar 

för att förstå vad som kan komma att krävas för att ett företag ska kunna arbeta 

framgångsrikt med intern logistik.  

3.1 Logistik 

Oskarsson m.fl (2006) påvisar att logistik är något som berör hela företaget och är en 

viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet. Logistik handlar i första 

hand om att skapa effektiva materialflöden. Detta innefattar planering, organisering 

och styrning av alla aktiviteter i materialflödet för att tillfredsställa kundens och andra 

intressenters behov och önskemål (Jonsson & Mattsson, 2011). Pewe (2002) lyfter 

främst helhetssynen över ett företags materialflöden för att nå lönsamhet och 

framgång inom logistik. Vidare lyfter Pewe (2002) att det krävs en samordnad 

verksamhet för att uppnå framgång och lönsamhet vilket författaren uttrycker på 

följande vis: 

"Ett företag och dess anställda kan komma mycket långt genom att var och en 

gör sitt jobb så bra som möjligt. Men det räcker inte i dag. Alla goda krafter 

och arbetsinsatser måste samordnas om ett företag ska överleva på lång sikt."  

(Pewe, 2002, s. 19.) 

Logistikbegreppet kan definieras på en rad olika sätt men handlar i grund och botten 

om att göra saker rätt i alla avseenden. 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, 

hos rätt kund, till rätt kostnad.”  

(Lumsden, 2006, s.22.) 

De flesta förknippar logistik med transport och lagring vilka är de mest typiska 

logistikaktiviteterna menar Bjørnland m.fl. (2003). Det innefattar aktiviteter inom 

transportplanering såsom val av tranportmedlare, tranportmedel och rutt samt 

lagringsaktiviteter som lagerstyrning och lagerstrukturering. Dock associeras logistik 

med en mängd andra aktiviteter inom företag. Lagerdriften betyder till exempel att 

fysiska aktiviteter som materialhantering och packning måste finnas. Inköp och 

kontroll av råvaror och komponenter och varumottagning är också typiska 

logistikaktiviteter. Hit hör också orderbehandling, kundserviceaktiviteter och 

produktionsplanering, ja listan kan göras lång. Dessa aktiviteter hör alla till ett företags 

logistikssystem vilket kan delas in i mer övergripande delar. 
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3.1.1 Logistiksystem 

Materialflödena in till, genom och ut från företaget, med andra ord 

materialförsörjning, produktion och distribution, kan kallas för företagets 

logistikssystem, se figur 1 (Oskarsson m.fl., 2006). Logistikssystemet i sin helhet börjar 

med att råvaror kommer in och slutar först hos kunden. 

 

Figur 1. Logistiksystem anpassad efter Oskarsson m.fl. (2006) Omarbetad: Madelene Bjurbäck och 
Simeon Nordberg (2013). 

Materialförsörjningen utgörs av inköpsavdelningen och i materialförsörjningen ingår 

bland annat information att beställa, ta hem och lagerhålla material för att sedan 

kunna försörja produktionen. I produktionen bearbetas råvarorna till färdiga 

produkter där sedan distributionen i sin tur transporterar, lagerhåller och hanterar 

produkterna i uppgift att leverera till kunden det som kunden vill ha. Längs hela flödet 

finns också ett antal huvudaktiviteter som ständigt återkommer i och mellan 

delsystemen, nämligen lagring, transport och materialhantering (Oskarsson m.fl., 

2006). 

Vid ett internt perspektiv på logistiksystemet bör man fokusera på att samordna dessa 

delsystem till ett logistiksystem och skapa utbyten av material och information mellan 

dem. Detta för att i syfte att skapa relationer och minimera suboptimering inom 

delsystemen, det vill säga minimera individuella beslut som får negativ påverkan på 

företaget som helhet (Jonsson & Matsson, 2011).  Jonsson och Mattson (2011) menar 

även att samordningen kan ge högre total systemeffekt än vad som är möjligt från de 

enskilda delsystemen var för sig. 

Logistiksystemet kan styras på två vanligt förekommande sätt enligt Oskarsson m.fl 

(2006). Dessa två styrprinciper är sugstyrning och tryckstyrning. Vid tryckstyrning 

produceras det efter prognoser av efterfrågan och inte efter kundorder. Detta 

resulterar ofta i att varje maskin producerar till sin fulla kapacitet vilket ofta leder till 

överproduktion och då lager (Oskarsson m.fl. 2006). Denna styrprincip hämmar 

helheten hos företaget då maskinerna producerar oberoende av andra 

produktionsenheter vilket bildar mellanlager mellan dem. Den andra styrprincipen, 

sugstyrning, utgår från att produktion endast förekommer efter kundorder och ett 

givet behov finns hos kunderna. Styrprincipen medför låga lagernivåer då maskinerna 

synkroniseras med varandra och är på så vis mer störningskänsligt på grund av låga 

buffert- och mellanlager (Oskarsson m.fl. 2006).  

3.1.2 Logistikkostnader 

Logistik är alltid förknippat med och påverkar en rad kostnadsposter som är viktiga 

att identifiera för att kunna värdera logistikens åtgärder och aktiviteter (Jonsson & 
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Mattsson, 2011). Logistikkostnaderna utgörs av kostnader som kan hänföras till de 

logistiska aktiviteterna. Den fysiska hanteringen, förflyttningen och lagringen av 

material ger upphov till kostnader i form av bland annat personal-, material-, drifts- 

och administrativa kostnader. På motsvarande sätt skapar också det bundna kapitalet 

logistikkostnader. Oskarsson m.fl. (2006) menar att ett företags logistikkostnader kan 

delas in i olika kostnadsposter vilka kan variera från fall till fall: 

- Lagerföringskostnader: Kostnader för det bundna kapitalet i lager och för den risk det 

innebär att ha varorna i lager. Kostnaden för kapitalbindning kan till exempel ses 

som förlorad avkastning från att inte använda kapitalet på ett bättre sätt. 

Riskkostnader kan vara kostnad för inkurans, svinn och kassationer. 

- Lagerhållnings och hanteringskostnader: Kostnader för att driva ett lager. Här kan 

kostnader för att driva lagerbyggnaden, personal och hanteringsutrustning ingå 

samt kostnader för godsskador som uppstår under hanteringen. 

- Transportkostnader: Kostnader som medförs av administration och utförande av 

förflyttningar av godset samt kostnader av det bundna kapitalet under transport.  

- Administrativa kostnader: Alla kostnader som är förknippade med planering och 

styrning av lager, materialflöden och produktion till exempel kostnader för 

orderbehandling och löneutbetalningar. 

- Övriga kostnader: Till exempel kostnader för information, emballage och brist. 

3.2 Lagerhållning 

Lagerhållning är ett brett ämne och berör många områden, främst inom logistik. De 

områden som författarna valt att lyfta i detta arbete är förvaringsmetoder av lager 

samt olika former av lager som kan finnas i en industriell verksamhet. Den viktigaste 

aspekten med lager är att först och främst klargöra varför det finns lager och vilka 

motiv som medför lager. Lumsden (2006) menar att alla lager någon gång måste 

ifrågasättas därför att ett lager kan vara en signal för att täcka upp brister i flödet. 

Vidare menar Lumsden (2006) att det oftast är just det motivet som får företag att 

införa lager, för att rädda sig från störningar i materialflödet.  

Det största motivet som berättigar ett lager är för att erhålla en god leveransservice till 

kunder. Lumsden (2006) bryter ner leveransservice i fyra begrepp, (1) 

lagertillgänglighet, (2) leveranstid, (3) leveransprecision samt (4) leveranssäkerhet. Med 

dessa innebär det att (1) kunna leverera direkt från lager, (2) tid från ordermottagande 

till leveransmottagande av kund, (3) punktlighet i leveransen samt (4) att leverera rätt 

kvantitet i rätt tid med rätt kvalitet på rätt plats samt rätt storlek. Vidare hävdar 

Lumsden (2006) att det är svårt att ha en god och framgångsrik leveransservice utifrån 

de fyra begreppen. Dock finns det goda förutsättningar för att lyckas genom att styra 

sina lager och tillämpa en lämplig och bra planering. 
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3.2.1 Förvaringsmetoder av lager 

Lumsden (2006) lyfter ett antal olika metoder av lager vilka bland annat är 

ställagelagring, djuplagring och fristapling. Den vanligaste metoden av dessa är 

ställagelagring där det finns olika ställningar som material och lager kan förvaras på. 

De andra metoderna, djuplagring och fristapling, innebär att material förvaras i lager 

genom att staplas på varandra i höjd och på djupet efter varandra. 

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs kan det ställa olika krav på flexibiliteten 

av sitt lager. Detta leder till att varje förvaringsmetod har olika för- och nackdelar som 

följd. Med ställagelagring erhålls en god åtkomlighet till materialet som lagras i ställen 

och detta är att föredra när det till exempel är många olika produkter av mindre 

volymer (Lumsden, 2006). Utöver detta så är de främsta fördelarna med 

ställagelagring att varje lastpall kan nås utan att behöva omplacera andra lastpallar och 

det är enkelt att styra denna metod administrativt. Dock är denna metod något 

begränsad i det avseendet att det krävs att det finns bra transportgångar vilket kräver 

stora ytor i lagerlokalerna. Denna lagrings metod ger goda förutsättningar för att 

tillämpa first-in-first-out-principen där det som kommer in först i lagret också ska ut 

först (Lumsden, 2006). 

Om det används djuplagring och fristapling utnyttjas lagerutrymmena till fullo. Dessa 

förvaringsmetoder kan vara användbara om det endast är ytterst få varianter av 

produkter. Skälen till att använda sig av denna metod är att det medför ett stort 

volymutnyttjande av lagringsytor och att kostnaderna för utformningen av lagret är 

låga. Det negativa med denna metod är att det är en bristande och begränsad 

åtkomlighet av materialet då det staplas material både över och på varandra. Denna 

metod leder till att last-in-first-out-principen ofta måste användas där det material som 

senast kom in i lagret också lämnar lagret först. (Lumsden, 2006) 

3.2.2 Typer av lager  

Lumsden (2006) diskuterar en rad olika lagertyper som alla har olika funktioner och 

roller men en sak som alla lager har gemensamt är att gynna material- och 

produktionsflödet. De mest övergripande lagren är råvarulager, färdigvarulager, 

produkter i arbete (PIA), mellanlager, buffertar samt säkerhetslager. Råvarulager är 

material som kommer från leverantörer och som inte har förädlats i någon form. 

Färdigvarulager däremot är raka motsatsen då det är lager som innehåller produkter 

som är färdiga för att levereras till kund. PIA är produkter som är i arbete och är 

under någon form av förädling. Mellanlager innehåller artiklar och komponenter som 

har blivit till viss mån förädlade men ännu inte är klara utan har ett eller flera steg kvar 

i processen tills de blir fullständiga produkter. Buffertar är lager som finns i 

anknytning till en process för att förhindra stopp i produktion. Slutligen är 

säkerhetslager ett lager som är en säkerhet för att företaget ska kunna gardera sig från 

att alltid ha produkter och material i lager för att kunna leverera men även hålla igång 

produktionen.  
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Allt eftersom att Leanfilosofin har gjort sitt intåg på den industriella marknaden har 

det i de flesta företag lagts både stora resurser och mycket tid på att arbeta med sina 

lager i sin verksamhet. Liker (2009) lägger stor vikt i att eliminera alla onödiga lager 

som mellanlager och buffertlager. Vidare menar han att dessa onödiga lager döljer 

problem i produktionen och även i flödet (Liker, 2009). Dock utgör dessa lager en 

funktion för verksamhetens produktionsflöde då de utgör en säkerhet för att 

förhindra produktionsstopp. Det är i detta som Liker (2009) har sin poäng. Det byggs 

in säkerheter med lager för att undvika att handskas med problem vilket leder till att 

problem döljs vilket resulterar i bland annat ökade lagerhållningskostnader.  

Det är inte bara mellanlager och buffertlager som Liker (2009) menar på är onödiga 

lager utan det är även all annan form av lagring, främst där det är för stora kvantiteter 

i lager. Genom att reducera sina lager minskas kostnader eftersom lager är bundet 

kapital som innebär en osäkerhet bland annat i form av risk för inkurans. Modig och 

Åhlström (2011) menar att kapitalbindning som lager försämrar även företagets 

lönsamhet och deras kortsiktiga betalningsförmåga då kapitalet är bundet av 

produkter och artiklar i lager. En annan fördel med att reducera lagernivåer i sin 

verksamhet är att det frigörs ytor.  

Limerer m.fl (2011) anser att mindre lager i främst mindre företag i allmänhet har 

andra behov än vad större lager har. De menar att mindre lager inte brukar investera i 

kostsamma eller dataintensiva lagerhanteringssystem och automation saknas ofta eller 

är betydligt begräsad. Arbetsuppgifterna brukar inte vara lika fasta och ledningens 

kontroll mindre stel. På grund av denna skillnad i operativ strategi krävs det olika 

åtgärder för att förbättra produktiviteten i olika lager. För att skapa effektiva mindre 

lager behöver processerna noggrant struktureras för att möta produktivitets- och 

precisionsmål. Limere m.fl. (2011) menar också att effektiviteten i mindre lager beror 

mer på operatörernas erfarenhet och välvilja. 

3.3 Materialförsörjning 

Materialförsörjning kanske enligt många låter som ett simpelt moment i den interna 

logistiken. Vad många då misstar sig om är den komplexitet som kan kretsa kring just 

materialförsörjningen. Idag är de flesta system uppbyggda för att hålla borta så mycket 

material och lager från montering och produktion som möjligt. I de allra bästa av 

världar strävas det efter att få materialet precis när det ska användas och detta system 

kallas Just-in-time (JIT). JIT bygger alltså på att få in materialet i samma tidpunkt som 

det ska användas (Oskarsson m.fl. 2006). Vidare menar Oskarsson m.fl. (2006) att det 

är svårt och ställer höga krav på planeringen om JIT ska tillämpas. Dock handlar det 

inte bara om att få in rätt material utan även rätt mängd. Ohno (1988) uttrycker detta 

på ett bra sätt: 
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"Just-in-time means that, in a flow process, the right parts needed in assembly 

reach the assembly line at the time they are needed and only the amount 

needed."  

(Ohno, 1988, s. 4.) 

Monden (2012) menar att de främsta fördelarna med att tillämpa JIT är att det leder 

till minskade kostnader och ledtider samt att flödet blir mer kvalitetssäkert och att det 

blir en bättre miljö för montörer och arbetarna. Med JIT följer sänkta lagernivåer då 

inga mellanlager eller buffertar behövs vilket leder till att problem inte döljs i flödet 

utan kommer fram och på så vis byggs det in kvalitet i flödet och det blir mer 

kvalitetssäkert.  

Ett annat system för att försörja en produktion med material är kanban. Detta system 

bygger på att det signaleras när det behövs påfyllning av material till exempelvis 

produktion. Oftast används så kallade kanban-kort som skickas av operatören till 

materialförrådet där det är specificerat vad som ska in till produktion, vilken kvantitet 

samt vilken plats i produktionen det ska till (Oskarsson m.fl. 2006). Detta genererar 

att det endast är rätt mängd material ute vid produktionen. Monden (2012) menar att 

kanban är en bra metod för att tillämpa JIT leveranser och att det finns en stark 

koppling mellan systemen. Det finns många möjligheter till att tillämpa kanban enligt 

Monden (2012) då det finns många olika sätt att göra det vilket gör att det kan 

tillämpas i många olika produktionsflöden. 

Finnsgård, Wänströ, Medbo och Neumann (2011) påvisar tyngden av att planera sin 

materialförsörjning väl. Detta genom att minska ytan för lagring av material vid 

processen, minska den icke värdeskapande tiden samt att minska gångavstånd mellan 

lager och produktionen för operatörer. Denna planering menar Finnsgård m.fl. (2011) 

grundar sig i att ha rätt artiklar på rätt plats, i rätt emballering där exempelvis de mest 

frekventa artiklarna placeras lättillgängligt och närmast montering för att minska den 

icke värdeskapande tiden. Eftersom den icke värdeskapande tiden endast är en 

kostnad för företaget är det av yttersta vikt för alla företag och verksamheter att 

minska dessa.  

3.4 Materialhantering 

Materialhantering avser hantering och förflyttning av gods internt i en anläggning. 

Caputo (2008) menar att materialhantering är icke-värdeskapande och begränsas till 

tre grundläggande aktiviteter: lastning och lossning, färd från och till lager samt 

orderfyllning. Jonsson och Mattsson (2011) menar att materialhantering mer 

preciserat innefattar bland annat godsmottagning, ankomstkontroll, intern 

godsförflyttning inlagring, plockning, emballering, märkning och godsavsändning. 

Användningen av olika materialhanteringssystem och utrustningar beror bland annat 

på antalet ställen att hämta och lämna material, hur frekvent det ska transporteras och 

hur långa sträckor material ska förflyttas.  
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3.4.1 Val av materialhanteringssystem 

Groover (2001) presenterar tio principer för att tillämpa vid analys, utformning och 

användning av materialhanteringssystem. Syftet med dessa principer är att sänka 

kostnaderna, öka effektiviteten samt förbättra ergonomin och användandet av 

materialhanteringssystemen. De tio principerna för materialhantering är: 

1. Planeringsprincipen: all materialhantering bör planeras där behoven, målen och de 

funktionella specifikationerna är noga definierade. 

2. Standardiseringsprincipen: materialhanteringsmetod, utrustning, programvara och 

kvalitetskontroller skall vara standardiserade. 

3. Arbetsutformningsprincipen: materialhanteringen skall vara minimal utan att ge avkall 

på produktivitet. 

4. Ergonomiprincipen: vid utformningen av arbetsuppgifterna och utrustningen måste 

hänsyn tas till människans förmågor och begränsningar för att säkerställa att 

operationerna är säkra och effektiva.  

5. Lastningsprincipen: all enhetslastning måste utformas så att ett rationellt flöde 

uppnås. 

6. Arbetsplatsutformningsprincipen: alla utrymmen som finns till förfogande ska 

användas så effektivt som möjligt.  

7. Systemintegrationsprincipen: alla aktiviteter som har med förflyttning och lagring av 

material ska vara integrerade och koordinerade.  

8. Automatiseringsprincipen: materialhanteringssystem bör vara mekaniska och/eller 

automatiserade där företag vill bli mer effektiva, öka förutsägelsen, sänka 

driftskostnaderna eller eliminera monotona eller osäkra arbetsplatser för 

människan. 

9. Miljöprincipen: Ta hänsyn till energiförbrukningen och andra miljöaspekter. 

10. Livscykelutvärderingsprincipen: en ekonomisk analys bör genomföras med hänsyn till 

materialhanteringssystemets livscykel men också för hela produktionen. 

3.4.2 Materialhanteringssystem och utrustning 

Jonsson och Matsson (2011) menar att den vanligaste utrustningen vid 

materialförflyttning i producerande företag är någon typ av bemannad truck. Någon 

truck som antingen lyfter och transporterar material eller drar det efter sig i vagnar. 

En undersökning i Modern Material Handling Magazine visade att i ungefär 75 

procent av alla lager sker hämtningen av produkter manuellt och att i dessa lager är 

det truckar som är de dyraste maskinerna (Brinskiene, 2011). De höga kostnaderna 

beror ofta på för många onödiga färdsträckor inom lagren. 

Brinskiene (2011) trycker på vinningen av att kombinera olika truckuppdrag för att 

öka produktiviteten. Vid varje inlagring av någonting åker truckar ofta tillbaka till sitt 

område med tomma gafflar. Samma när det gäller hämtning av någonting i lager, då 

truckar ofta kör tomma på vägen dit. Burinskiene (2011) menar då att man ska sträva 

efter att kombinera dessa uppdrag för att minska resavståndet som truckarna kör med 

tomma gafflar. 
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Genom att effektivisera och ständigt förbättra materialhanteringen kommer flödet att 

gynnas och optimeras. Hillis (2006) menar att om transporter och materialhanteringen 

effektiviseras kommer flödet i verksamheten att förbättras. Om en verksamhet 

optimerar sina transporter och materialhantering kommer det inte bara att gynna 

flödet utan även ge kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingar som bland annat består 

av att ett optimerat flöde bidrar till färre truckar exempelvis. Vidare menar Hillis 

(2006) att det finns många olika system som kan införas för att ge goda 

förutsättningar för ständiga förbättringar inom dessa områden. För verksamheter med 

bristande lagerutrymmen är effektivisering av de interna transporterna och 

materialhanteringen av allra högsta grad avgörande för en framgångsrik intern logistik. 

Hillis (2006) hävdar att genom en sådan effektivisering kan det nås ett högre 

kapacitetsutnyttjande och på så vis undvika en utbyggnad av nya lagerutrymmen. 

Valet av materialhanteringsmetod innebär också en del avvägningar på olika 

avseenden. Horberry, Larsson, Johnston och Lambert (2004) påvisar detta med att 

genom att använda truckar i sin materialhantering uppnås högre produktivitet och 

mindre manuell hantering men det på bekostnad av säkerheten då truckar är en 

säkerhetsrisk. Denna säkerhetsrisk är betydande framförallt då trucktrafiken sker i 

närheten av operatörer (Horberry m.fl. 2004). Häkkinen (1981) påvisar denna 

säkerhetsrisk då han menar att en tredjedel av alla materialhanteringsolyckor sker på 

grund av maskinella hanteringsmetoder som truckar. Dessa olyckor innefattar olyckor 

mellan truckar, mellan truckar och människor och vid hanteringsolyckor som tappat 

gods och liknande (Häkkinen, 1981).  

3.5 Takt och kapacitet 

För att få fram rytmen i en produktion kan takten tas fram enligt Liker (2009), det vill 

säga pulsen i produktionsflödet. Liker (2009) menar att takten är det mått som visar 

kunders efterfrågan vilket leder till att takt är ett mått för den hastighet som kunder 

köper en produkt. Takten är alltså den puls som genomsyrar hela produktionsflödet 

vilket leder till att aktiviteterna i produktionen synkroniseras. Detta mått motsvarar 

antalet producerade produkter som måste lämna produktionen per tidsenhet för att 

möta kundefterfrågan, alltså mängd per tidsenhet (Mattsson, 2004).  

Vid mätning av takt är det viktigt att skilja på begreppen takt och takttid. Taktid anger 

då till skillnad från takt hur ofta en enhet måste lämna produktionen, alltså tid per 

styckenhet, men inte hur många (Ohno, 1988). Takttiden beräknas genom att dividera 

den tillgängliga arbetstiden med kundbehovet och då fås taktiden per producerad 

styckenhet (Ohno, 1988). Takttiden kan utöver att mäta hela utflödet i produktionen 

även brytas ner för att sätta mått på maskinnivå.  

Ett annat användbart mätvärde är cykeltid. Till skillnad från takttid baseras cykeltid 

efter tekniska förutsättningar vilket är den verkliga tiden det tar att producera en 

produkt (Mattsson, 2004). Cykeltiden är alltså takten för en produkt eller artikel vilket 
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ger ett mått för hur lång tid det tar att producera en enhet i verkligheten. Cykeltiden 

beräknas enligt Ohno (1988) genom att dividera operationstiden med antalet 

producerade enheter.  

Cykeltiden ligger till grund för att ta fram kapaciteten i en specifik aktivitet, 

exempelvis en maskin, det vill säga hur mycket en maskin kan producera per 

tidsenhet. Mattsson (2004) definierar kapacitet som det mått som uttrycker den 

mängd enheter en maskin eller produktionsgrupp kan producera. Kapaciteten i 

produktionsvolymen kan uttryckas i Jobs Per Hour (JPH). JPH kan räknas ut som 

maxkapaciteten i en maskin eller som det verkliga utflödet med andra ord 

kapacitetsutnyttjandet av en maskin. JPH är alltså ett mått för antalet enheter eller 

artiklar som flödar ut från en maskin eller produktionsgrupp per timme.  
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4 Nulägeskartläggning 

För att erhålla en överblick över hur situationen såg ut inom den interna logistiken på 

Aven Rabbalshede AB var det nödvändigt att genomföra en kartläggning av nuläget. 

Kartläggningen bestod främst av att kartlägga processen och trucktransporter inom 

företaget. Informationen erhölls genom observationer av fabriken och intervjuer med 

truckförare. 

4.1 Anläggning och utformning  

Anläggningen som Aven Rabbalshede AB utför sin verksamhet i är byggd i etapper 

och har expanderat i takt med företagets utveckling. Allt tog sin början i att grundaren 

av företaget började tillverka lastpall och emballage i ett litet hönshus på sin gård och 

fram till idag expanderat till en stor industrianläggning. Från detta hönshus byggdes 

det ut allt eftersom nya behov uppkom i produktionen och verksamheten. På grund 

av att fabriken och anläggningen fått sin utformning i olika etapper har det inneburit 

vissa begränsningar för den interna logistiken hos företaget. Begränsningarna utgörs 

främst av att fabriken inte har möjligheten till att optimera flödet genom att ge varje 

maskin och produktionsenhet dess optimala placering. Maskinerna kan bara stå där de 

får plats i bästa möjliga mån för flödet. Etappbyggnationen har också inneburit att 

fabriken har områden med nivåskillnader i golvet vilket försvårar de interna 

transporterna. Expansionsformen har också resulterat i att vissa områden i fabriken 

har brist på utrymme.  

Maskinparken i tillverkningen består av en hyvel, olika kapmaskiner, olika 

skivbearbetningsmaskiner, tre däckmaskiner, två sammansättningsmaskiner, två 

regelmaskiner samt en specialiserad sammansättningsmaskin kallad compunailer. 

Dessa maskiner är placerade systematiskt efter produktionsflödet i möjligaste mån 

utefter fabrikens utformning för att uppnå ett så bra flöde som möjligt genom hela 

fabriken. De tre däckmaskinerna producerar däck och benämns DM1, DM5 och 

DM6. Sammansättningsmaskinerna producerar färdiga lastpallar och benämns S1 och 

S3. Regelmaskinerna, kallade R1 och R2, producerar färdiga regellastpallar. För en 

översiktskarta över fabriken och maskinernas placering, se bilaga A. Följande avsnitt 

redovisar en sammanställning över hur maskinerna är utformade och vad varje maskin 

innebär för truckaktiviteter. 

4.1.1 Svärdkap, rälskap och såg 

Svärdkapen, rälskapen och sågen förser hela fabriken med kapat material i form av 

brädor och vissa reglar. Figur 2 visar hur svärdkapen, rälskapen och sågen är 

utformade och var respektive maskins in- och utflödespunkter är placerade. Tabell 1 

kompletterar figur 2 och beskriver vad in- och utflödena består av och vad de innebär 

för truckuppdrag.  
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Figur 2. Svärdkap, rälskap och såg  

Tabell 1. In- och utflödesaktiviteter för svärkap, rälskap och såg 

4.1.2 Däckmaskiner DM1, DM5 och DM6 

Däckmaskinerna spikar ihop däckbrädor och ok till däck. Figur 3 visar hur 

däckmaskinerna är utformade och var respektive maskins in- och utflödespunkter är 

placerade. Tabell 2 kompletterar figur 3 och beskriver vad in- och utflödena består av 

och vad de innebär för truckuppdrag.  

Svärdkap/Såg Nr. Truckaktivitet 

1 Råmaterial in – paket med brädor 

 2 Kapade virkespaket med brädor ut på övre virkesbanan 

 3 Kapade virkespaket med brädor ut på nedre virkesbanan 

 4 Lagring av råmaterial i form av lösa brädor för användning 
i rälskap 

 5/6 Kapade brädor med låg kvantitet från rälskap eller såg ut 
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Figur 3. Däckmaskiner, DM1, DM5 och DM6  

Tabell 2. In- och utflödesaktiviteter för DM1, DM5 och DM6 

DM1,DM5 
& DM6 

Nr. Truckaktivitet 

1 Ok in 

 2 Däckbrädor in 

 3 Tomma lastpallar in – för att stapla färdiga däck på 

 4 Färdiga stuvar med däck ut 

  Spik in 

4.1.3 Sammansättningsmaskiner, S1 och S3 

Sammansättningsmaskinerna producerar färdig lastpall utifrån däck, klossar och 

benbrädor. Figur 4 och figur 5 illustrerar hur sammansättningsmaskinerna är 

utformade och var respektive maskins in- och utflödespunkter är placerade. Tabell 3 

och tabell 4 kompletterar figur 4 och figur 5 och beskriver vad in- och utflödena 

består av och vad de innebär för truckuppdrag.  

 
Figur 4. Sammansättningsmaskin, S1 
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Tabell 3. In- och utflödesaktiviteter för S1 

S1 Nr. Truckaktivitet 

1 Spånkloss in 

 2 Benbrädor in 

 3 Däck in 

 4 Reglar in 

 5 Färdiga stuvar med lastpallar ut 

  Spik in 

 

 

Figur 5. Sammansättningsmaskin, S3  

Tabell 4. In- och utflödesaktiviteter för S3 

S3 Nr. Truckaktivitet 

1 Däck in (a eller b beroende på tillverkad 
lastpall) 

 2 Benbrädor in 

 3 Reglar in 

 4 Spånkloss in 

 5 Färdiga stuvar med lastpallar ut 

  Spik in 

4.1.4 Regelmaskin, R1 

Figur 6 visar hur regelmaskinen är utformad och var maskinens in- och 

utflödespunkter är placerade. Tabell 5 kompletterar figur 6 och beskriver vad in- och 

utflödena består av och vad de innebär för truckuppdrag.  
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Figur 6. Regelmaskin, R1  

Tabell 5. In- och utflödesaktiviteter för R1 

R1 Nr. Truckaktivitet 

1 Däckbrädor in 

 2 Reglar in 

 3 Färdiga stuvar med regellastpallar ut 

  Spik in 

4.1.5 Hyvel och klyv  

Figur 7 illustrerar hur hyveln och klyven är utformade och var respektive maskins in- 

och utflödespunkter är placerade. Tabell 6 kompletterar figur 7 och beskriver vad in- 

och utflödena består av och vad de innebär för truckuppdrag.  

 

Figur 7. Hyvel och klyv  
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Tabell 6. In- och utflödesaktiviteter för hyvel och klyv 

Hyvel och klyv Nr. Truckaktivitet 

1 Råmaterial in 

 2 Hyvlat virke ut 

 3 Råmaterial in 

 4 Kapat virke ut 

4.1.6 Compunailer 

Figur 8 visar hur compunailern är utformad och var maskinens in- och 

utflödespunkter är placerade. Tabell 7 kompletterar figur 8 och beskriver vad in- och 

utflödena består av och vad de innebär för truckuppdrag.  

 

Figur 8. Compunailer  

Tabell 7. In- och utflödesaktiviteter för compunailer 

Compunailer Nr. Truckaktivitet 

1 Spånkloss in 

 2 Benbrädor in 

 3 Däck in 

 4 Färdiga lastpallar ut 

4.2 Processkartläggning 

Produktionen på Aven Rabbalshede AB är mestadels kundorderstyrd i den grad att 

det styr produktionsplanen. Vad som ska produceras bestäms av kundernas 

efterfrågan vilket då styr produktionsplanen. Även fast produktionen är 

kundorderstyrd kan många kännetecken av en tryckande produktion urskiljas. 

Maskinerna producerar ofta efter största förmåga och oberoende av varandra vilket 

bidrar till höga mellanlagernivåer. När de producerar vissa produkter till en viss kund 

kan de medvetet överproducera för att ha täckning för kommande leveranser. Indirekt 

blir denna överproduktion då inte någon kundorderstyrd produktion.  

Tillverkningsprocessen börjar oftast med en kundorder som behandlas och utgör en 

grund för produktionsplaneringen och inköp.  Råmaterial som kommer in till 

företaget består av brädor, reglar, spånkloss, skivor och spik. Tillverkningsprocessen 

inleds med att de flesta av brädorna hyvlas för att erhålla begärda ytor och 

dimensioner beroende på vilket ändamål de har. Brädorna går sedan in i någon 
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kapmaskin där de kapas till rätt längd. De olika brädorna med olika dimensioner 

klassas sedan som antingen benbrädor, däckbrädor eller ok, se figur 9. 

 
Figur 9. Visualisering över de olika artiklarna i den vanligaste typen av lastpall. 

Benbrädorna och oken går vidare till en däckmaskin där de spikas ihop till ett däck. 

Däcken, benbrädorna och någon form av kloss komponeras sedan ihop i en 

sammansättningsmaskin till färdig lastpall. Klossen som används är antingen träkloss 

som kapas från reglar eller spånkloss som köps in färdiga. En del lastpallar är 

specialbeställda och kan ha en utformning som inte är optimal att köra i de vanliga 

maskinerna. Dessa lastpallar spikas ihop manuellt i avdelningen Handspik efter att 

brädorna har hyvlats och kapats i vanlig ordning. Mellan varje produktionssteg finns 

mellanlager där materialet och produkterna lagras i väntan på nästa behandling. Hela 

tillverkningsprocessen är ett tryckande system där mycket produceras enligt 

kundorder men en del också mot lager. De färdiga lastpallarna lagras i ett 

färdigvarulager tills de slutligen levereras till kund.  

 
Figur 10. Process från order till fakturering. 

Processen för den interna logistiken består till stor del av lagerhantering och interna 

transporter. Företaget har många olika lagerplatser vilka mestadels är mellanlager av 

produkter och artiklar som har förädlats i en viss grad. Lagerplatserna är placerade i 

varje utrymme som utgör möjlighet för lagring och finns på så vis på många platser i 

olika storlekar runt om i anläggningen. Detta medför att transporterna inom 

anläggningen kan bli omfattande och komplexa.  

Många transporter är även ett resultat av att maskinerna i produktionen inte är taktade 

med varandra. Produktionen är inte alltid planerad för att nå ett optimalt flöde då 

maskinerna producerar olika produkter och artiklar istället för att producera samma 

produkt samtidigt. När denna synkronisering mellan maskinerna inte uppnås innebär 
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det produktion mot lager vilket kommer innebära transporter av material. För att 

exemplifiera detta kan det nämnas att ibland produceras däck i däckmaskin DM6 som 

har förutsättning att taktas med sammansättningsmaskin S3. Men istället för att köra 

dessa direkt till S3 och låta S3 köra dessa direkt hamnar de istället på lager för att 

produceras i ett senare skede. När däcken hamnar på lager måste däcken transporteras 

till en lagerplats vilket innebär ett första transportuppdrag samt även ytor för lagring. 

Ett andra transportuppdrag uppstår även när däcken anropas till 

sammansättningsmaskin S3 för produktion vilket däcken då måste transporteras från 

lagerplats till sammansättningsmaskin S3. På grund av en bristande taktning och 

synkronisering mellan maskinerna uppstår flera transportuppdrag och det nämnda 

exemplet påvisar att det kan ske en halvering av transportuppdrag i just detta område 

av produktionen. Dock ska nämnas att dessa två maskiner inte alltid kan taktas 

samman då de i vissa produktgrupper har allt för skild produktionstakt men i de fall 

som en taktning är möjlig borde det tillämpas. 

4.3 Truckkartläggning 

Vid truckkartläggningen intervjuades en truckförare för varje enskild truck i fabriken. 

Intervjuresultatet från varje enskild förare betraktades som värdig information över 

nuläget och all information beaktades. Det framkom att var och en av truckarna hade 

ett specifikt ansvarsområde med olika arbetsuppgifter och aktiviteter. Dessa 

arbetsuppgifter bestod främst av att försörja någon maskin med material, transportera 

bort producerade produkter från maskin eller att göra båda uppgifterna. Att försörja 

och transportera bort material från maskinerna utgjorde huvudaktiviteterna för 

samtliga truckar. Dock hade truckförarna fler uppgifter än deras huvudaktiviteter vilka 

var att tömma containrar inom deras område, utföra service och underhåll på truck 

samt att supporta andra truckförare när tid fanns tillgänglig.  

För att underlätta transporten och minska transportsträckorna för truckarna finns det 

på vissa utvalda platser i fabriken monterade transportband. Transportbandet kan 

användas av truckförarna genom att de kan avlasta sitt gods och bandet transporterar 

vidare godset till lagret. Dessa transportband utnyttjas dock inte i den grad som det är 

möjligt. Istället kör truckförare relativt ofta långa onödiga sträckor än vad som är 

nödvändigt och de använder inte transportbanden. Ett framhävande exempel är att de 

däck som produceras i början av flödet i maskin DM1 och DM5 transporteras ut till 

slutet av flödet nämligen kallagret med truck. Istället för att transportera däcken hela 

vägen ut till kallagret finns det transportband som nästintill halverar rutten och 

därmed tiden för transporten.  

Vidare sker det ofta långa transportsträckor med material på grund av att det inte 

finns någon övergripande struktur över material- och lagerhanteringen. Ingen av 

truckförarna placerar artiklar och material på samma plats som en annan utan alla har 

sina egna "favoritplatser" att lagra material på. Det ska finnas en till viss del 
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grundläggande uppmärkning och tanke var vissa artiklar ska stå men det framgick från 

truckförarna att dessa oftast inte eftersträvades. Detta på grund av att truckförarna 

upplevde att det inte fanns plats eller att det inte var rätt plats att placera materialet på. 

En annan aspekt är att det inte finns någon uttalad och tvingad standard för var allt 

ska stå. Detta har lett till att varje truckförare gör på sitt eget sätt. Eftersom det inte 

finns någon standard att följa bidrar det till stor förvirring mellan arbetsområdena eller 

när nya truckförare kommer på sina skift. Truckförare på första skiftet kan placera 

material efter sitt tycke vilket ger truckförare på andra skiftet svårt att hitta materialet. 

Vidare inträffar det även att materialet omplaceras så att det står på den platsen som 

en specifik truckförare anser att det ska stå. Detta leder till många och onödiga 

omplaceringar och att tid går åt till att hitta material. De flesta truckförarna såg inte 

detta som ett problem då de menade att efter en till två timmar på sin arbetsdag har 

allt material identifierats för att då har det hunnits med några turer runt om i fabriken. 

Dock ansåg merparten av truckförarna att det vore bra att införa något 

kommunikationssystem mellan skiften för att undvika dessa onödiga moment och då 

slippa att leta rätt och omplacera material i en till två timmar per dag.  

Lagerhanteringen på företaget var också bristande då det saknades systematik över 

hanteringen av lager och val av placering. Material som producerades en dag kunde 

köras ut till kallager för att sedan köras in någon timme senare för användning i någon 

maskin. Samtidigt kunde annat material som producerades under samma dag som inte 

skulle använda förrän om några dagar lagras inne i fabriken, nära maskinen. Detta 

upplevde truckförarna som en stor brist i arbetet då det ledde till långa och 

tidskrävande transporter som skulle kunna underlättas med en tydlig systematik i 

lagerhanteringen.  

Transportuppdragen initierades genom att varje lagledare vid varje maskin hade en 

produktionslista för dagens produktion. Lagledarna skrev därefter upp nuvarande och 

nästkommande order på en whiteboardtavla vid respektive maskin. Dessa tavlor 

kunde truckförarna läsa och få veta vad för material som behövdes transporteras till 

respektive maskin.  Om det skulle ske en hastig förändring eller att något material 

behövdes akut fick de ringa på truckförare via komradio så att det initierades på så sätt 

istället. Denna initiering upplevdes från truckförarna som bra, men att den kunde bli 

bättre genom att ta fram ett specifikt körordersdokument som var anpassat för just 

trucktransporter. Detta för att förenkla och förtydliga vad som behövdes för material 

och att utforma det på ett sådant sätt att de vet var materialet ska hämtas ifrån. Ett 

sådant dokument skulle främst behövas för nyanställda eller någon som inte är van 

ska köra truck då dagens produktionslista inte är tillräckligt detaljerad. På 

produktionslistan står det endast antalet artiklar som ska produceras och ingen 

detaljerad information. Tack vare att truckförarna besitter en stor kunskap om 

företagets produktion klarar de av dagens system men för kommande truckförare kan 

det uppstå problem utan en tydlig systematik och struktur.  
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Sammanfattningsvis påvisar truckkartläggningen problematiken till en nästan kaotisk 

situation i den interna logistiken hos Aven Rabbalshede AB. I bilaga B visas en 

övergripande bild över hur transporterna för trucktrafiken såg ut hos företaget.  
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5 Benchmarking Parker Hannifin AB 

En benchmarking genomfördes på Parker Hannifin AB i Trollhättan för att se hur de 

lyckats nå framgångar med sin interna logistik. Vidare var det av intresse att se hur ett 

annat tillverkningsföretag arbetar med intern logistik och de områden som det 

innefattar. Denna benchmarking fokuserade främst på interna transporter, 

materialförsörjning, lagerhantering samt övergripande system för intern logistik. 

Företaget använde sig av materialförsörjningssystemet kanban och tillämpade FIFO-

principen i sin lagerhantering.  

Parker Hannifin AB har nått sina framgångar mycket på grund av att de tog tag i sina 

problem i den interna logistiken och genomförde modiga beslut. Detta då företaget 

beslutade att gå ifrån all materialförsörjning med många truckar och istället använda 

sig av färre antal minitåg. Minitågen har olika rutter vilket de samlar transportgods 

från flera olika ställen och lämnar utefter sina rutter. Beslutet till detta grundade sig 

utifrån att trucktransporter innebär en större säkerhetsrisk och att de frångick gods på 

lastpall till att transportera gods i mindre lådor. Produktionen och det systemet för 

materialförsörjning var tidigare utformad för masstillverkning men produktionen gick 

med tiden mer och mer mot enstycksproduktion. Detta innebar att företaget var 

tvungna att ändra den interna logistiken och där ibland gå från lastpall till mindre 

lådor och från truckar till minitåg. Denna övergång startade år 2003 och var 

fullständigt implementerad först år 2010. Implementeringen blev framgångsrik 

eftersom företaget genomförde förändringen stegvis och därför kunde hantera 

förändringens storlek.  

De delar av Parker Hannifins AB:s produktion och logistikflöde som har repetitivt 

köpmönster och färre antal artikelnummer styrs av kanban. I övrigt tillämpas 

kundorderstyrd tillverkning. Kanban visar både hur mycket av varje artikel som finns i 

lager och under produktion och visualiserar detta på ett lättbegripligt sätt. Verktyget 

säger till när material behövs, vilka artiklar som behövs och i vilken kvantitet som 

behövs. Denna information styr också transporterna. Eftersom verktyget meddelar 

när material behövs initieras även produktionsuppdragen. Vidare möjliggör kanban 

just-in-time-försörjning då materialet produceras och levereras först vid ett behov 

vilket även sänker företagets lagernivåer. Parker Hannifin AB har anpassat kanban till 

sin verksamhet exempelvis genom att använda sig av en egenutformad 

visualiseringstavla för sina materialtillgångar. Detta exemplifierar att kanban är ett 

verktyg som kan implementeras i många verksamheter eftersom verktyget är 

anpassningsbart. Det enda som inte är kanbanstyrt är utflödet av färdiga produkter 

vilket styrs av ett streckkodssystem.   

Parker Hannifin AB:s lager är placerade efter ett strategiskt sätt för att minimera 

antalet förflyttningar samt sträckan för dem. Lagerhanteringen på företaget styrs med 

FIFO-principen med hjälp av ett streckkodssystem. Alla artiklar och produkter blir 
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märkta med en sträckkod och serienummer så fort de ankommer till företaget eller 

blir producerade i fabriken. Varje artikel och produkt har i sin tur en given lagerplats 

vilken också är uppmärkt med en streckkod för respektive artikel eller produkt. Med 

hjälp av streckkoderna ges all nödvändig data om artikeln eller produkten då det ger 

information om bland annat lagerplats och datum för inleverans och liknande. 

Streckkoderna gör att var sak har sin plats och att inte fel produkt eller artikel kan 

plockas vid transportuppdrag. Detta då streckkod på transportordern måste matchas 

med produkten eller artikeln. FIFO-principen tillämpas på så vis att systemet är 

uppbyggt efter att den artikel eller produkt som kom in först också plockas först.  

Det som gjort Parker Hannifin AB framgångrika i deras övergång till dagens system är 

att de noga kartlagt var de befann sig innan år 2003 och vad företagets problem var 

samt var man ville nå. Detta är viktigt för att få fram ett hållbart koncept för hela 

förändringen som är logiskt, ser till helheten och är baserat på de verkliga problemen. 

Vidare har de nått framgång genom att ha ett visualiserat system som är grundligt och 

begripligt. Avslutningsvis har framgången också berott på att de tagit fram en inbyggd 

standard i systemet för allt arbetet inom den interna logistiken.  
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6 Mätningar 

Mätningar genomfördes för att få en överblick över hur belagda respektive truck var 

samt för att erhålla en förståelse över hur ofta artiklar behövde transporteras och hur 

lång tid respektive transport tar. Mätningarna bestod således av att mäta utflöde av 

artiklar och produkter från maskinerna, inflöde av material till maskinerna samt 

avslutningsvis mäta tidsåtgången för transportrutter. 

6.1 Utflöde från maskiner 

De inledande mätningarna bestod av att mäta cykeltiderna för maskinerna och därmed 

utflödet från varje produktionsenhet i fabriken. Syftet med denna mätning var att 

kartlägga och erhålla en förståelse för hur belagda respektive truckförare i verkligheten 

var med hänsyn till behovet av materialtransport från produktionsenheterna. 

Inledningsvis tilldelades författarna en övergripande statistik över hur mycket varje 

maskin producerade per timme (JPH) beroende på produkt. Detta verifierades och 

överlag stämde överrens med verkligheten. Författarnas uppgift var sedan att verifiera 

att dessa värden stämde genom att klocka utflödet på alla maskiner vid ett fåtal 

produkter. Vid mätningen av utflödet framgick även mängden av material som flödar 

ut genom maskinerna.  

Utflödet från respektive maskin bestod av kapade virkespaket som användes som 

benbrädor, däckbrädor och ok från svärdkapen, däck från däckmaskiner och färdig 

latpallar från sammansättningsmaskinerna. Variationen på utflödet var relativt stor då 

de har ett stort produktutbud, ungefär 3 000 olika lastpallar. Det som var avgörande 

för utflödet från däckmaskinerna var antalet brädor som däcken bestod av och det 

kunde variera från fem brädor upp till femton stycken. En annan aspekt som visade 

sig påverka cykeltiden var antalet däck som staplades innan det lämnade maskinen. I 

sammansättningen kunde det avläsas ett liknande fenomen där den främsta faktorn 

för hur lång tid det tog för att en stuv med färdig lastpall stod klar för transport var 

antalet lastpall som staplades på höjd. Det som styrde antalet lastpall som staplades i 

höjd var företagets kunder där det fanns krav allt från fem till trettiotre stycken lastpall 

i stapelhöjd. En annan aspekt här var också viken staplingsteknik som användes, 

enkel- eller dubbelstapling. Där dubbelstappling är när lastpallar staplas omlott och 

enkelstapling staplas uppe på varandra. Regelmaskinernas utflöde var beroende av hur 

många lastpallar som staplades per stuv vilket vanligtvis skiljde mellan tio till tolv 

lastpallar per stuv.  För svärdkapen var det ett kontinuerligt flöde som ständigt 

producerade för att mätta de andra maskinernas behov av virkespaket som används 

både till palldäcken och till ben.  

På grund av den stora variationen i utflöde var det nödvändigt att ta fram ett ”värsta” 

och ”bästa” scenario för hur ofta truckarna behöver hämta från maskinerna. Det 

värsta scenariot är när det är ett högt utflöde från maskinerna, det vill säga när det 
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produceras däck med få brädor och färdiga lastpallar med få i stapelhöjd. Bästa 

scenariot däremot är när det produceras däck med många brädor och färdiga lastpallar 

med många i stapelhöjd, det vill säga när det är långa cykeltider.  

6.2 Inflöde av material 

Syftet med att mäta inflödet av material var att se hur belagda truckarna var med att 

försörja alla maskiner. Beläggningen visades i form av hur ofta truckarna behövde 

transportera material till maskinerna. Denna mätning var nödvändig för att få fram 

den totala beläggningen för truckarna. Inflödet av material bestod av virkespaket, 

benbrädor, däckbrädor, ok, däck, reglar, spån- och träkloss samt spik. 

Däckmaskinerna efterfrågade paket med däckbrädor och ok. Vidare efterfrågade 

sammansättningsmaskinerna paket med benbrädor, däck, reglar och spånkloss. 

Regelmaskinernas efterfrågan bestod av reglar och däckbrädor. Gemensamt för 

samtliga produktionsenheter är att de får inleverans av spik.  

Mätning av inflödet av material till produktionsenheterna grundades på den tidigare 

mätningen av utflödet. Detta eftersom utflödesmätning erhöll statistik på mängden 

material som varje maskin flödar ut. Statistiken för utflödet kunde sedan användas för 

att beräkna hur mycket material som behövde flöda in vid varje maskin. Beräkningen 

gjordes på ett antal olika varianter av däck och lastpallar som har olika materialbehov 

för att få fram variationerna i inflödet. Inflödet av material berodde på vilken takt 

respektive maskin hade, hur mycket av respektive ingående material som behövdes för 

den producerade enheten samt hur stor kvantitet det var i det ingående materialets 

paket.  

Beräkningarna erhöll den frekvens som måste hållas för varje truck för att inte orsaka 

produktionsstopp i en produktionsenhet. Frekvensen av hur ofta produktionsenheten 

behöver inleverans av material och ger då även ett mått på hur många transporter som 

måste ske varje timme, JPH, för respektive produktionsenhet.  

6.3 Transporttider 

Den avslutande mätningen bestod av att mäta hur lång tid samtliga transportrutter tar 

för att få en total förståelse för hur stor beläggning truckarna har. Dessa mätningar 

bestod både av att mäta rutterna för inflöde och utflödet av material. Den tid som 

beräknades som valts att ingå i ruttiden är från det att en truck påbörjat ett uppdrag 

tills dess att trucken är tillgänglig för nytt transportuppdrag. Eftersom materialet är 

utspritt runt om i fabriken har det lett till att många olika tider har mätts för olika 

transportuppdrag då det mätts från alla möjliga lagerplatser till och från 

produktionsenheterna. Resultatet av detta var att det togs fram ett värsta och bästa 

scenario. Värsta scenariot var om transportsträckan blev väldigt lång vilket genererar 

en lång transporttid medan det bästa var om material var placerat nära då både tid och 

transportsträcka blev kort.  
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7 Resultat 

Utifrån nulägeskartläggningen och mätningarna som genomförts på Aven 

Rabbalshede AB var det möjligt att få fram ett resultat till förbättring av den interna 

logistiken. Detta avsnitt redovisar mätresultat och framtagandet av förbättringsförslag 

i form av en zonindelning av fabriken.  

7.1 Mätresultat 

Mätresultaten av ut- och inflöde samt transporttider som presenteras i kommande 

avsnitt var till underlag för att beräkna fram beläggningen för möjliga zonindelningar. 

Mätresultaten har sammanställts och redovisas för respektive maskin och 

transportrutt.  

7.1.1 Utflöde 

Utflödesmätningen resulterade i en mängd data på grund av Aven Rabbalshede AB:s 

stora variation i produktionen. Mätningen gav mått på hur ofta artiklar och produkter 

flödade ut från respektive maskin. Kommande tabeller redovisar frekvensen för hur 

ofta en stuv eller ett virkespaket flödas ut och därför hur ofta truckarna behöver 

hämta stuvarna. Stuvarna kan bestå av antingen staplade däck eller färdiga lastpallar. 

Frekvensen visar antalet stuvar som måste hämtas per timme, det vill säga Job Per 

Hour (JPH).  

Däckmaskiner, DM1, DM5 och DM6 

Hur frekvent utflödet är från däckmaskinerna beror på antalet brädor som är 

monterade per däck samt på hur många däck som staplas per stuv. Tabell 8 visar 

utflödesfrekvensen för samtliga däckmaskiner och för de flesta bräd- och 

staplingskombinationer. Frekvensen skiljer sig mellan däckmaskinerna på grund av att 

produktionstakten varierar mellan dem. 
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Tabell 8. Utflöde för däckmaskinerna, gånger i timmen 

Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Däck/h

Däck/stuv

30 8 7,57 7,10 6,67 6,23 5,77 5,33

35 6,86 6,49 6,09 5,71 5,34 4,94 4,57

40 6 5,68 5,33 5 4,68 4,33 4

Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Däck/h

Däck/stuv

30 8,97 8,47 7,97 7,47 6,97 6,47 5,97

35 7,69 7,26 6,83 6,40 5,97 5,54 5,11

40 6,73 6,35 5,98 5,60 5,23 4,85 4,48

Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Däck/h

Däck/stuv

30 8,33 7,87 7,40 6,93 6,47 6,00 5,57

35 7,14 6,74 6,34 5,94 5,54 5,14 4,77

40 6,25 5,90 5,55 5,20 4,85 4,50 4,18

209 194 179

Utflöde DM6

250 236 222 208 194 180 167

Utflöde DM5

269 254 239 224

Utflöde DM1

240 227 213 200 187 173 160

 

Sammansättningsmaskiner, S1 och S3 

Frekvensen av utflödet för sammansättningsmaskinerna beror på antalet färdiga 

lastpallar som staplas per stuv. Utflödesfrekvensen för bägge 

sammansättningsmaskinerna och för de vanligaste staplingsantalen redovisas i tabell 9. 

Färre antal staplade lastpallar per stuv kan förekomma på sammansättningsmaskin S1 

men händer så pass sällan. Order med stapling med få lastpallar är ibland också 

relativt små vilket medför fler omställningar som då sänker den höga frekvensen av 

utflödet. På grund av detta tas det endast hänsyn till de mest vanliga sorterna som 

produceras i sammansättningsmaskinerna.  

Tabell 9. Utflöde för sammansättningsmaskinerna, gånger i timmen 

S1 Pall/h S3 Pall/h

Utflöde (ggr/h) Pall/stuv Utflöde (ggr/h) Pall/stuv

15 14,67 15 13,33

25 8,80 25 8,00

33 6,67 33 6,06

220 200

 

Regelmaskin, R1 och R2 

Utflödesfrekvensen i regelmaskinen beror på antalet regellastpallar som staplas per 

stuv. Tabell 10 visar hur ofta stuvar flödar ut per timme från maskinen beroende på 

hur många som staplas. Efterfrågan på regellastpallar är inte lika kontinuerlig som 

vanliga lastpallar och är mer säsongsberoende. Därför producerar inte regelmaskinen 

året runt och kan ibland stå stilla i långa perioder. 
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Tabell 10. Utflöde för regelmaskinen, gånger per timme 

R1 Pall/h

Utflöde (ggr/h) Pall/stuv

10 11

12 9,17

110

 

Regelmaskin R2 har även den ett begränsat utflöde då den under långa perioder på 

året inte har någon produktion. Detta av den enkla anledningen att behovet av 

regellastpall är säsongsberoende och att regelmaskin R2 inte är speciellt lönsam att ha i 

drift bortsett från några få undantagsfall. Men de få gånger som regelmaskin R2 

producerar bidrar den med en frekvens av utflöde på en stuv per timme. 

Compunailer 

Compunailern producerar specialiserade lastpallar som inte har en kontinuerlig 

efterfrågan. Detta gör att maskinen inte producerar hela tiden utan endast vid 

kundorder. Maskinen producerar en vanlig dag 15 lastpallar i timmen vilka staplas i en 

stuv vilket innebär att utflödesfrekvensen blir en stuv per timme.  

Svärdkap 

Svärdkapens utflöde består av kapade virkespaket som ska försörja alla 

produktionsenheter i fabriken. Maskinen kör fullt hela tiden och producerar därför i 

jämn takt oberoende av hur mycket som efterfrågas. Utflödet har därför inget mätbart 

värsta och bästa läge. Beroende på var materialet ska kan det transporteras via 

transportband till två olikas ställen. Tabell 11 redovisar frekvensen på utflödet från 

svärdkapen från dessa två utlastningsställen, övre och nedre virkesbana.    

Tabell 11. Utflöde för svärdkapen, gånger per timme 

Övre 8

Nedre 12

Paket/hSvärdkap Utflöde

 

Rälskap och såg 

Rälskapen och sågen är två maskiner med en relativt ojämn produktionstakt. Takten 

och därmed utflödet är mycket beroende på hur stor ordern är. Medelfrekvensen på 

utflödet är tre gånger i timmen. 

7.1.2 Inflöde 

Mätningen av inflödet till alla maskiner gav mått på hur ofta material behövdes till 

respektive maskin. Inflödet blir alltså detsamma som materialbehovet. Resultatet visar 

också frekvensen över hur ofta truckarna behöver transportera material för att förse 

varje maskin.  
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Däckmaskiner, DM1, DM5 och DM6 

Hur ofta maskinen behöver nytt material beror på antalet brädor som ska monteras 

per däck samt på antalet brädor som är paketerade i samma brädpaket. Tabellerna 

12,13 och 14 visar frekvensen för inflödet till de olika däckmaskinerna för de flesta 

brädkombinationerna. Däckmaskinerna har olika produktionstakt och har därför olika 

inflödesbehov.  

Tabell 12. Inflöde för däckmaskin DM1, gånger per timme 

DM 1 Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Inflöde (ggr/h) Däck/h

Däckbrädor Däckbrädor/paket

16x75 823 1,46 1,65 1,81 1,94 2,04 2,10 2,14

16x100 659 1,82 2,07 2,26 2,43 2,55 2,63 2,67

19x75 685 1,75 1,99 2,18 2,34 2,46 2,53 2,57

19x100 520 2,31 2,62 2,87 3,08 3,24 3,33 3,38

22x75 628 1,91 2,17 2,37 2,55 2,68 2,75 2,80

22x100 469 2,56 2,90 3,18 3,41 3,59 3,69 3,75

OK/h

Ok Ok/paket

16x75 823 0,87 0,83 0,78 0,73 0,68 0,63 0,58

16x100 659 1,09 1,03 0,97 0,91 0,85 0,79 0,73

19x75 685 1,05 0,99 0,93 0,88 0,82 0,76 0,70

19x100 520 1,38 1,31 1,23 1,15 1,08 1,00 0,70

22x75 628 1,15 1,08 1,02 0,96 0,89 0,83 0,76

22x100 469 1,54 1,45 1,36 1,28 1,20 1,11 1,02

160

480519

240 227 213 200 187 173

720 681 639 600 561

 
Tabell 13. Inflöde för däckmaskin DM5, gånger per timme 

DM 5 Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Inflöde (ggr/h) Däck/h

Däckbrädor Däckbrädor/paket

16x75 823 1,63 1,85 2,03 2,18 2,29 2,36 2,39

16x100 659 2,04 2,31 2,54 2,72 2,85 2,94 2,99

19x75 685 1,96 2,22 2,44 2,62 2,75 2,83 2,87

19x100 520 2,59 2,93 3,22 3,45 3,62 3,73 3,79

22x75 628 2,14 2,43 2,66 2,85 3,00 3,09 3,14

22x100 469 2,87 3,25 3,57 3,82 4,01 4,14 4,20

OK/h

Ok Ok/paket

16x75 823 0,98 0,93 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65

16x100 659 1,22 1,16 1,09 1,02 0,95 0,88 0,81

19x75 685 1,18 1,11 1,05 0,98 0,92 0,85 0,78

19x100 520 1,55 1,47 1,38 1,29 1,21 1,12 0,78

22x75 628 1,29 1,21 1,14 1,07 1,00 0,93 0,86

22x100 469 1,72 1,62 1,53 1,43 1,34 1,24 1,14

224 209 194 179

807 762 717 672 627 582

239

537

269 254
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Tabell 14. Inflöde för däckmaskin DM6, gånger per timme 

DM 6 Antal däckbrädor 5 6 7 8 9 10 11

Inflöde (ggr/h) Däck/h

Däckbrädor Däckbrädor/paket

16x75 823 1,52 1,72 1,89 2,02 2,12 2,19 2,23

16x100 659 1,90 2,15 2,36 2,53 2,65 2,73 2,79

19x75 685 1,82 2,07 2,27 2,43 2,55 2,63 2,68

19x100 520 2,40 2,72 2,99 3,20 3,36 3,46 3,53

22x75 628 1,99 2,25 2,47 2,65 2,78 2,87 2,93

22x100 469 2,67 3,02 3,31 3,55 3,72 3,84 3,92

OK/h

Ok Ok/paket

16x75 823 0,91 0,86 0,81 0,76 0,71 0,66 0,61

16x100 659 1,14 1,07 1,01 0,95 0,88 0,82 0,76

19x75 685 1,09 1,03 0,97 0,91 0,85 0,79 0,73

19x100 520 1,44 1,36 1,28 1,20 1,12 1,04 0,73

22x75 628 1,19 1,13 1,06 0,99 0,93 0,86 0,80

22x100 469 1,60 1,51 1,42 1,33 1,24 1,15 1,07

250 236 222 194 180 167

750 708 666 624 582 540 501

208

 

Sammansättningsmaskiner, S1 och S3 

Behovet av de olika materialen i sammansättningsmaskinerna beror på respektive 

maskins produktionstakt. Behovet av brädor beror dock också på hur många brädor 

som är paketerade i varje brädpaket och behovet av däck, hur många däck som är 

staplade per stuv. Inflödesfrekvensen för sammansättningsmaskinerna för de olika 

brädpaketstorlekarna och däckstaplingskombinationerna redovisas i tabell 15.  

Tabell 15. Inflöde för sammansättningsmaskinerna, gånger per timme 

S1 Inflöde (ggr/h) Benbrädor/h S3 Inflöde (ggr/h) Benbrädor/h

Brädor Brädor/paket Brädor Brädor/paket

16x75 823 0,80 16x75 823 0,73

16x100 659 1,00 16x100 659 0,91

19x75 685 0,96 19x75 685 0,88

19x100 520 1,27 19x100 520 1,15

22x100 469 1,41 22x100 469 1,28

22x125 318 2,08 22x125 318 1,89

Däck/h Däck/h

Däck/stuv Däck/stuv

30 30

35 35

40 40

Reglar Reglar

Spånkloss rund Spånkloss 

Spånkloss oval 0,8

600

0,4

1

220

7,33

6,29

5,50

200

6,67

5,71

5

660

0,7

1

 



Förbättring av internt logistikflöde på Aven Rabbalshede AB 
 

 38 

Regelmaskin, R1 och R2 

Inflödet till regelmaskinen beror på pallkonstruktionen som produceras vid ett tillfälle. 

Pallkonstruktionen varierar med olika antal brädor och reglar per lastpall. Tabell 16 

visar hur många gånger i timmen som regelmaskinen behöver material av de olika 

sorterna för olika bräd- och regelkombinationer. På grund av att regelmaskinens 

produktionsvolymer är väldigt säsongsberoende kan maskinen stå still under vissa 

perioder och därmed inte utgöra något materialbehov under den tiden. 

Tabell 16. Inflöde för regelmaskinen, gånger per timme 

R1 Brädor/pall 3 4 5 6 7 10

Inflöde (ggr/h) Brädor/h

Brädor Brädor/paket

16x75 823 0,40 0,53 0,67 0,80 0,94 1,34

19x75 685 0,48 0,64 0,80 0,96 1,12 1,61

19x100 520 0,63 0,85 1,06 1,27 1,48 2,12

Reglar/pall 2 3 4

Reglar/h

Regel Reglar/paket

36x100 246 0,89 1,34 1,79

47x100 191 1,15 1,73 2,30

63x75 159 1,38 2,08 2,77

330 440 550 660 1100

220 330 440

770

 

Vad gäller inflöde för regelmaskin R2 är det operatören som själv ansvarar för inflödet 

och har den utrustning som krävs för att kunna sköta sin produktionsenhet på egen 

hand. Detta innebär att regelmaskin R2:s inflöde inte påverkar beläggningen för övriga 

truckar.  

Compunailer 

På grund av att compunailern inte producerar hela tiden utan endast vid kundorder är 

också detta materialbehov situationsanpassat. Maskinens materialbehov vid full 

produktion redovisas i tabell 17. Behovet av däck beror på antalet däck som är 

staplade på stuven. Behovet at brädor beror på antalet brädor per brädpaket. 

Tabell 17. Inflöde för compunailer, gånger per timme 

Comp. Pall/h

Inflöde (ggr/h) Däck/stuv

35 0,43

40 0,38

Brädor/pall

Brädor Brädor/paket

19x50 1000 0,09

19x75 700 0,13

Spånkloss

15

6

0,13  
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Rälskap och såg 

Rälskapen tar sitt material direkt från en lagerplats och medför därför inget behov av 

någon trucktransport. Sågen däremot behöver assistans av någon truck för att få 

tillgång till sitt material. Produktionstakten för sågen är, som nämnts tidigare, mycket 

ojämn men resulterar i ett materialbehov på i genomsnitt en gång per timme. 

7.1.3 Transporttider 

Transporttiderna bestod av tiden varje tänkbart transportuppdrag och rutt tar. På 

grund av de många lagerplatserna blev det tvunget att mäta flera olika rutter för 

transport av samma gods vilket gav en stor variation. Det som transporttiden 

innehåller är alla moment som truckförare genomför från det att ett transportuppdrag 

påbörjats tills dess att denne är tillgänglig för ett nytt uppdrag. För att få en förståelse 

för avstånden som transportuppdrag kan innebära har det tagits fram en enklare 

fabrikslayout där olika lagerplatser och maskiner finns utmärkta, se figur 11. 

 

Figur 11. Lay-out över lagerområden och maskiner inom fabriken. 

På grund av de varierande avstånden som varje lagerområde innehar har mätningarna 

sammanställts till tre olika lagerplatser. En optimal lagerplats som är mest logisk 

lämpad, en lagerplats som ligger sämst beläget och ger upphov till längsta 

transporttiden samt ett tredje alternativ som blir ett mellanting av de två tidigare 

lageralternativen. En sammanställning för de olika transporttiderna presenteras i tabell 

18 och tabell 19. 
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Tabell 18. Transporttider utflöde Tabell 19. Transporttider inflöde 

Utflöde
Från Till Tid (sek)

Övre VB / Handkap L 1 / DM1-5 50

L 8-9 110

L 11 140

L 7 350

Nedre VB / DM 1-5 L 2 50

L 5 120

L 7 250

S1 Sluss 40

L 7 100

DM6 L 2-3 110

L 7 230

S3 / Slussen / R1 L 7 50

L 14 170      

Inflöde
Till Hämta från Tid (sek)

DM 1-5 L 1 55

L 5 200

   L 7 350

S1 L 2-3-4 80

L 7 190

DM6 Däckbräda / S3a L 4 60

L 7 230

DM6 Ok / S3 b L 5 90

L 7 180

R1 L5 70

L 2-3-4 100

Reglar till S1

Klossar till S1

Tom pall till stuvar

Måla virkespaket

Övrigt

175

80

70

150  

Transporttiderna som mättes upp med hjälp av klockning av respektive rutt var en 

viktig del för att fastställa truckarnas beläggning då frekvensen av in- och utflöde 

tillsammans med transporttider utgjorde varje truck beläggning inom respektive 

område. 

7.2 Scenario för beläggning 

Mätningarna som genomförts låg till grund för att ta fram tre olika scenarion för hur 

beläggningen kan fördelas mellan truckar. Dessa scenarion togs fram genom att dela 

upp fabriken i zoner eller områden som innehöll diverse olika arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifterna kunde vara att försörja en maskin med material eller att 

transportera bort material från en maskin. De tre olika scenariona grundades utifrån 

ett antal olika faktorer. Bland annat att reducera långa och onödiga transportsträckor, 

eliminera rutter som inte tillför något värde det vill säga transport utan gods och med 

hänsyn till fabrikens bristande utformning. En annan anledning att dela upp fabriken i 

ansvarszoner var för att minska transporter i trånga och utsatta områden och därmed 

höja säkerheten för alla. Uppdelning i zoner kommer medföra ett behov av 

avlastningsytor mellan zonerna för transport av gods över zongränser. Uppdelning av 

fabriken i zoner resulterade i fyra olika områden och varje område ska en truck 

ansvara för.  På grund av den varierade produktionen som Aven Rabbalshede AB har 

var det nödvändigt att ta fram när beläggningen är som värst respektive bäst för 

truckförarna. Vidare kompletterades detta med ett medelläge som visar en vanligt 

förekommande produktionstakt.  
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Beläggningen för varje zon räknades fram med hjälp av de tidigare mätningarna som 

resulterade i frekvensen av inflöde och utflöde för varje maskin inom zonen.  Dessa 

frekvenser multiplicerades med tiden det tog att transportera respektive gods till den 

optimala lagerplatsen. I bilaga C visas de olika scenariornas uppdelning av zoner samt 

deras olika beläggningar. I tabell 20 redovisas resultat av beläggningen för samtliga 

zoner vid alla scenarion. 

Tabell 20. Sammanställning av beläggning för respektive zon och scenario. 

Zon Tid värsta sek/h Beläggning värsta Tid medel sek/h Beläggning medel Tid bästa sek/h Beläggning bäst

1 1456 40% 1268 35% 1078 30%

2 5414 150% 4454 124% 3507 97%

3 1370 38% 1004 28% 635 18%

4 2007 56% 1580 44% 1152 32%

Tot. 10247 285% 8306 231% 6372 177%

1 1456 40% 1268 35% 1078 30%

2 3408 95% 2859 79% 2318 64%

3 3376 94% 2599 72% 1824 51%

4 2007 56% 1580 44% 1152 32%

Tot. 10247 285% 8306 231% 6372 177%

1 3224 90% 2813 78% 2409 67%

2 3646 101% 2909 81% 2176 60%

3 1370 38% 1004 28% 635 18%

4 2007 56% 1580 44% 1152 32%

Tot. 10247 285% 8306 231% 6372 177%

Scenario 3

Scenario 2

Scenario 1

 

7.2.1 Scenarioval 

Utifrån resultaten från varje scenario valdes "Scenario 2" som det mest optimala 

scenariot. Valet grundade sig på att scenariot har en logisk indelning av zoner med 

hänsyn till fabrikens lay-out samt att den motverkar långa transporter utan gods som 

inte tillför något värde. Vidare medför inte "Scenario 2" någon beläggning över 100 

procent för någon zon oavsett produktionsläge. "Scenario 2" har även den jämnaste 

fördelningen av beläggning mellan de fyra zonerna vilket kommer motverka 

transporter över zongränser då hjälp av andra truckförare vid krissituationer inte 

kommer utgöra något stort behov. Övriga scenarion bryter mot någon av de tidigare 

nämnda förutsättningarna vilket underlättade valet av "Scenario 2". I bilaga D 

redovisas alla moment som ingår i "Scenario 2" och dess zoner samt sammanställning 

av beläggningen.  

"Scenario 2" visar på en högsta beläggning på 95 procent i zon 2 vid det värsta läget 

som produktionstakten kan medföra, se tabell 20. Detta kan låta högt och kritiskt men 

detta inträffar enbart när däckmaskinerna DM1 och DM5 producerar däck med 

minsta antalet brädor och kör då i maximal produktionstakt. Samtidigt ska detta 

sammanfalla med att däcken från maskinerna staplas med minsta antalet däck per 

stuv. För att denna beläggning ska inträffa ska också sammansättningsmaskinen S1 
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efterfråga däck som är staplade med minsta antal per stuv och benbrädor med minsta 

antalet per paket. För att värsta beläggning ska inträffa ska alltså alla dessa olika 

förutsättningar sammanfalla vilket det gör ytterst sällan. När det väl gör det anses 

dock en 95 procentig beläggning godtagbart för en kortare period. Dock kan inte 

samtliga zoner genomgå det värsta läget samtidigt då maximalt utflöde oftast inte 

innebär maximalt inflöde. Exempelvis kan inte zon 1 och zon 2 värstaläge 

sammanfalla då maximalt utflöde från däckmaskinerna sker när däcken har minimal 

materialåtgång vilket leder till ett lägre behov av inflöde.  

7.3 Förutsättningar för implementation av scenario 2 

För att Aven Rabbalshede AB ska kunna införa en zonindelning enligt "scenario 2" 

måste ett antal förutsättningar uppfyllas. Dels måste lager och material flyttas om för 

att på så vis minimera transportavstånden och då helst uppnå den optimala 

lagerplaceringen av material. Detta innebär att material som hör till specifika maskiner 

ska placeras närmare maskinen. Genom denna strukturering av material och lager 

elimineras de långa och onödiga transporterna.  

Vidare behöver det införas en rutin och standard för truckförarna där de blir tilldelade 

dessa zoner att ansvara för och inte får lämna. Om en truck alltid håller sig inom sin 

zon kommer den kaos av interna transporter som befinner sig idag att elimineras. En 

tillförd standard över vad som ska lagras på en specifik plats bidrar också till en 

minskning av omplacering och letande efter material.  

Eftersom alla truckförare har en zon som de inte får lämna måste det införas någon 

form av system som gör det möjligt för material att korsa zongränserna. Detta uppnås 

med hjälp av en tidigare beprövad metod som företaget tillämpat nämligen "in- och 

utrutor". Detta innebär att varje zon har en ruta för ingående material respektive 

utgående material. Genom en sådan systematik möjliggörs det att material kan korsa 

zongränser men att truckarna fortfarande är kvar inom sina zoner.  

Vid en systematik med "in- och utrutor" medför det även krav på en införskaffning av 

någon form av kommunikationsmedel som möjliggör detta system. Det kan vara allt 

från att anropa material eller hur man ska veta vilken adress materialet har. Idag har 

Aven Rabbalshede AB inte någon större kommunikation överhuvudtaget vare sig 

truckförare mellan eller mellan operatörer och truckförare. Detta gör det nödvändigt 

att inför någon form av systematik för kommunikationen.  

Andra förutsättningar föra att underlätta införandet av zonindelningen är att företaget 

bör införskaffa en vagn till kallagret som minskar antalet långa transporter till 

färdigvarulagret utomhus. Genom en vagn kan det placeras många fler stuvar av 

färdiga lastpallar för transport än att transportera en enskild stuv. På så vis kommer de 

långa transporterna att minskas drastiskt från "zon 4".  
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Vidare är det också nödvändigt för Aven Rabbalshede AB att köpa in ett 

lagringutrymme i form av exempelvis en vagn för material som ska till handspiken 

från "zon 1". Detta kommer medföra att truckförare i "zon 1" inte behöver 

transportera material med långa transportavstånd till handspiken. Truckföraren i 

handspiken har dessutom tiden att hämta detta material då tid har möjliggjorts för 

detta efter ett annat projekt som nyligen genomförts inom företaget.  

En ytterligare förutsättning för att zonindelning av "scenario 2" ska kunna tillämpas är 

att truckförarna endast ska behöva fokusera på deras huvuduppgifter såsom att 

försörja makskiner med material och transportera material från dem. Detta innebär att 

en enskild truck behöver vid behov tömma containrar och genomföra liknande 

uppgifter. Detta kan genomföras av en truck som får tid över eller en helt separat 

truck. Vidare har flera operatörer även truckkörkort vilket möjliggör att de kan sköta 

sådana uppgifter vid lite lugnare situationer.  

Samtliga av dessa förutsättningar måste uppfyllas innan en implementation av 

"scenario 2" är möjlig för Aven Rabbalshede AB. Vilket innebär att en 

implementation inte ligger inom tidsramen för detta examensarbete. Detta medför att 

all data och information som krävs för en förbättring av den interna logistiken och 

dess transporter överlämnats till företaget för en implementering.  

Införande av förbättringsförslaget om zonindelning och dess förutsättningar kommer 

resultera i att minst en truck kommer att kunna plockas bort från produktionen.  
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8 Diskussion 

Ett företags logistiksystem består enligt Oskarsson m.fl. (2006) av tre övergripande 

delsystem – materialförsörjning, produktion och distribution. Detta examensarbete är 

inriktat mot den interna logistiken som har behandlat det Oskarsson m.fl. (2006) 

beskriver som ständigt återkommande huvudaktiviteter mellan logistikens delsystem. 

Nämligen lagring, transport och materialhantering. Dessa aktiviteter är enligt Caputo 

(2008) icke-värdeskapande och är därför nödvändiga att minimera och i vissa fall 

eliminera. Genom att minimera och eliminera icke-värdeskapande aktiviteter som en 

verksamhet innehar sänks kostnader då mer tid kan läggas på värdeskapande 

aktiviteter. 

För ett företag som Aven Rabbalshede AB med bristande lagerutrymmen är 

effektivisering av de interna transporterna och materialhanteringen av allra högsta 

grad avgörande för en framgångsrik intern logistik menar Hillis (2006). För att Aven 

Rabbalshede AB ska kunna effektivisera och förbättra sina interna transporter och 

materialhanteringssystem är det främst två aspekter som är avgörande. Dessa aspekter 

är att eliminera onödiga transporter och att effektivsera lagringen av material. De 

onödiga transporterna bestod av många och långa transporter som ofta även bestod 

av rutter utan något gods. Detta skulle kunna minimeras och vissa fall elimineras 

genom att kombinera uppdrag för att aldrig ha rutter med tomma gafflar på trucken 

(Brinskiene, 2011). Vidare kan de onödigt långa transportuppdragen minimeras 

genom att placera lagerplatserna närmre maskinerna genom den nämnda 

zonindelningen. Resultatet av zonindelningen blir att varje maskin har sitt material 

inom sitt område vilket innebär att långa transporter kommer förekomma i mindre 

grad.  

Lagerhantering 

Lagringen av material effektiviseras med hjälp av att truckarnas område minskas och 

de har mindre yta att placera material där de anser vara bäst. Detta minimerar också 

risken för att fel och misstag ska förekomma. Även inom denna aspekt har 

zonindelningen en avgörande inverkan då material har mer optimala givna platser och 

placeras närmre dess användningsområde. Finnsgård m.fl. (2011) betonar vikten av att 

placera rätt artiklar och material på rätt plats där mest frekvent material placeras mer 

lättillgängligt och närmast maskinerna för att minska de icke-värdeskapande 

transporterna. Genom att öka tillgängligheten genom en optimal placering av material 

höjs effektiviseringen av lagren. 

Idag har Aven Rabbalshede AB stora och många lager som består av mellanlager, 

buffertlager och färdigvarulager. Dessa uppstår på grund av att de har en tryckande 

produktion som medför att de överproducerar och bygger upp lager (Oskarsson m.fl. 

2006). Anledningen att de har en tryckande produktion kan tänkas bero på två saker. 

Det ena kan vara för att de inte har en riktig förståelse över vilka problem en 
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överproduktion i en maskin tidigt i flödet kan skapa för hela flödet. Det andra kan 

vara att de har för ”generösa” avtal med sina kunder inom främst två områden som 

Lumsden (2006) kallar för lagertillgänglighet och leveranstid. Dessa innebär förmågan 

att kunna leverera direkt från lager och tid från ordermottagande till leverans. Med 

detta menas att den utlovade ledtiden från order till leverans till kunderna är för kort. 

Vissa extremfall kan vara att en kund ringer in en beställning på eftermiddagen och 

lägger en beställning för att hämta detta nästkommande morgon. På grund av att detta 

tillåts har det blivit tvunget att ha en stor tillgänglighet i lager som täcker dessa fall 

som är relativt vanligt förekommande. Motivet till att tillåta detta är givetvis en 

konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter då de kan utlova en hög leveransservice 

till sina kunder efter deras behov. 

Med lager och framförallt stora lager döljs problem i produktionen och även i flödet 

då det alltid finns buffertar att plocka av för att förhindra produktionsstopp (Liker, 

2009). Dessa produktionsstopp hade visualiserats, upptäckts och kunnat åtgärdas om 

dessa onödigt höga lagernivåer minimerats eller eliminerats menar Liker (2009). Med 

stora lager följer också höga kostnader då både det bundna kapitalet kostar genom 

förlorad avkastning samt kostnader för lagerhantering menar Modig och Åhlström 

(2011). Detta medför att det är av stor vikt för företaget att försöka hålla lagernivåerna 

så låga som möjligt både för att sänka kostnaderna samt för att lättare upptäcka fel.   

På grund av bristen på lagerutrymmen i företagets anläggning är det svårt att tillämpa 

någon annan form av lagringsmetod än djuplagring. Till följd av att de använder 

djuplagring har de en hög fyllnadsgrad av sina lager och utnyttjar sina lagerutrymmen 

på ett bra sätt (Lumsden, 2006). Dock medför denna lagringsmetod desto fler 

nackdelar då åtkomligheten av material begränsas då olika typer av material skyms av 

annat material som ställs framför. Det är även inte möjligt att använda sig av FIFO-

principen som säger att det material som kommer in först ska ut först (first-in-first-

out) (Lumsden, 2006). När denna princip inte tillämpas uppstår en risk för inkurans 

av material som kan innebära kassationskostnader (Modig & Åhlström, 2011). När 

inte FIFO-principen tillämpas är det ofta LIFO-principen som tillämpas vilket är 

fallet hos företaget då det som kommer in sist i lagret också lämnar lagret först(last-in-

first-out). Dock anses det att lagernivåer kan sänkas genom en bättre planering av 

produktion som medför att fler maskiner taktas samman och synkroniseras. På så vis 

kommer många av de nackdelar som lagerhållningen idag innebär att elimineras.  

Materialhantering 

Jonsson och Mattsson (2011) menar att truckar som antingen lyfter eller drar material 

efter sig är den vanligaste utrustningen att använda vid materialförflyttningar i 

producerande företag. Horberry m.fl. (2004) trycker på att truckar uppnår en hög 

produktivitet men i bekostnad av säkerheten. Denna säkerhetsrisk kan identifieras på 

Aven Rabbalshede AB då trucktrafiken ofta sker nära maskiner och operatörer i 

trånga utrymmen. Vidare innebär truckar också en vad Oskarsson m.fl. (2006) kallar 
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för hög transportkostnad och vidare kräver det relativt stora utrymmen i form av 

transportvägar. Dock är det svårt att frångå trucktransporter hos företaget då behovet 

av dem är starkt. Truckar behövs för att utformningen av lastpallarna som produceras 

gör att hantering med truck oftast är nödvändigt då det blir svårt med någon annan 

manuell hantering. Det finns dock stor potential att minimera antalet trucktransporter 

i fabriken vilket tillslut minimerar antalet truckar. Genom zonindelningen i "Scenario 

2" kan det bland annat uppnås en större säkerhet i utsatta områden som är trånga och 

svårpasserade. Vidare resulterade zonindelningen i en minimering av antalet truckar i 

fabriken och även antalet långa och tidskrävande transportuppdrag vilket innebär en 

lägre transportkostnad (Oskarsson m.fl., 2006).  

Logistiska svårigheter 

Aven Rabbalshede AB:s fabriks komplexa utformning och layout är den avgörande 

faktorn för många av de kritiska moment som uppstått inom den interna logistiken. 

Detta på grund av verksamheten har expanderat i omgångar vilket också 

produktionsutrymmena gjort i takt med detta. Resultatet av detta är att det är 

nivåskillnader i golvet mellan olika områden i fabriken och att det inte varit möjligt att 

placera olika maskiner och lager på ett optimalt sätt. Detta påverkar att det kan bli 

långa transportsträckor, områden som är trånga och utrymmen med bristande 

lagringskapacitet. Utformningen medför att både produktionen och logistiken blir 

svårplanerad då utformning och layout är långt ifrån optimala.  
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9 Slutsatser och framtida arbete 

Med hänsyn till hur bristande nuläget av den interna logistiken visade sig vara på Aven 

Rabbalshede AB ansågs detta examensarbete som ett viktigt projekt i företagets arbete 

med ständiga förbättringar. Författarna upplevde det som nödvändigt av både 

ledningen på företaget och övrig personal inom verksamheten. Arbetet gav företaget 

en insyn i hur nuläget verkligen såg ut samt hur denna situation kunde förbättras 

genom en zonindelning av fabriken.  

För att Aven Rabbalshede AB ska kunna implementera och genomföra förbättringen 

av en zonindelning av fabriken måste ett antal förutsättningar uppfyllas. En av dessa 

förutsättningar är att införa någon form av kommunikationssystem som möjliggör 

materialtillförsel till maskiner och när material ska korsa zongränser. En möjlighet för 

företaget är att införa kanban som kommunikationssystem för sin materialförsörjning. 

Enligt Monden (2012) kan kanban tillämpas på många sätt och så även på Aven 

Rabbalshede AB:s materialförsörjning till de olika maskinerna. Vidare underlättar 

kanban även ett eventuellt införande av JIT leveranser för materialförsörjningen. 

Genom ett införande av dessa system skulle även lagerhållningen gynnas på så vis att 

lagernivåer skulle sänkas och på så vis även lagringskostnaderna. Dock krävs det en 

mycket genomarbetad planering för att få dessa system att fungera. Detta är något 

som kan vara aktuellt för Aven Rabbalshede AB i framtiden. Genom att införa ett bra 

kommunikationssystem kan grunden läggas för ett framtida införande av både kanban 

och JIT leveranser.  

För att Aven Rabbalshede AB ska kunna nå framgång i sin interna logistik är det av 

stor vikt att samordna de olika aktiviteterna inom logistiken. Samordningen av de 

olika aktiviteterna ger förutsättningar för informationsutbyte mellan dem vilket skapar 

ett bättre samarbete. Det bildas en större helhet av logistiken genom samordning av 

de olika aktiviteterna såsom materialförsörjning, produktion och distribution vilket 

minimerar risken för att enskilda besluts tas som hämmar helheten för företaget 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Detta är en mycket viktig aspekt för företaget att ta 

hänsyn till då många enskilda beslut tas inom den interna logistiken vilket till viss del 

kan ha hämmat helheten och bidragit till det kaos som uppstått.  

Vidare för att eliminera risken för att det ska tas egna beslut och att alla truckförare 

gör som de själva anser vara bäst bör en standard och strukturering införas vad gäller 

transporter och materialhantering. Denna standard kan bestå av att ha en tydlig 

struktur över var allt material ska stå och att alla genomför truckuppdragen på samma 

sätt. Utifrån benchmarkingen som genomfördes på Parker Hannifin AB framgick det 

att mycket av den framgång som de nått inom deras interna logistik är tack vare att de 

har en tydligt genomarbetad struktur och standard.  

Materialhantering är ett moment som för alla verksamheter bör minimeras och så 

även för Aven Rabbalshede AB då materialhanteringen är ett icke-värdeskapande 
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moment. Författarna ansåg att genom en bättre planering över produktionen kan 

materialhanteringen minskas genom färre transporter. Om planeringen läggs upp så 

att den förhindrar att material måste lagras en längre tid eller att planeringen sker på så 

vis att material som produceras ska användas relativt omgående. Genom denna 

planering kommer många onödiga och långa transporter minskas då exempelvis däck 

som producerats på förmiddagen transporterats ut till kallager för att sedan någon 

timme senare anropas till sammansättningsmaskinerna. Författarna anser att Groovers 

(2001) tio principer är relevanta med hänsyn till planering av företaget 

materialhanteringssystem. Det är främst fyra principer av de tio som författarna anser 

vara mest relevanta för att Aven Rabbalshede AB ska nå framgång i företagets interna 

logistik. Dessa principer är planeringsprincipen, standardiseringsprincipen, 

arbetsplatsutformningsprincipen samt systemintegrationsprincipen. Principerna är betydelsefulla 

för att det är viktigt med välplanerade och standardiserade arbetssätt som är 

integrerade för att erhålla en effektivitet i helheten.  

Innan Aven Rabbalshede AB kommer att ha möjlighet att inför och implementera de 

förbättringar som medföljer en zonindelning kommer företaget att behöva uppfylla en 

rad olika förutsättningar. Dessa förutsättningar är utöver införande av ett 

kommunikationssystem att lagerplaceringen optimeras så att allt material som tillhör 

en maskin finns i närheten av maskinen. En annan förutsättning är att truckarna kan 

fokusera på sina huvudaktiviteter nämligen att assistera maskinerna vid behov. 

Avslutningsvis är en viktig förutsättning att det tillkommer funktioner som förhindrar 

långa och onödiga transporter som "in- och utrutor" mellan zoner, vagn för lager till 

handspik och en vagn för transport av material från kallager. Om dessa 

förutsättningar uppnås har Aven Rabbalshede AB goda möjligheter att nå framgång i 

sin interna logistik och komma ifrån dagens bristande situation.  
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Bilaga A:1 

A. Fabrikslayout och karta över fastigheten 
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Bilaga B:1 

B. Sammanställning av samtliga truckars rutter i fabrikslay-out 
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Bilaga C:1 

C. Scenario över zonindelning och beläggning 
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Bilaga D:1 

Scenario 2

ZON 1
Bästa Mellan Värsta

Virkespaket från övre virkesbana 560 560 560

Däckbrädor till DM1 80 143 206

Däck brädor till DM5 90 161 231

Ok till DM1 32 58 84

Ok till DM5 36 66 95

Råmaterial till såg 70 70 70

Kapade brädor från rälskap och såg 210 210 210

Total tid sek/h 1078 1268 1456

Beläggning 30% 35% 40%

ZON 2 Virkespaket från nedre virkesbana 720 720 720

Däckstuv från DM1 360 540 720

Däckstuv från DM5 403 605 807

Stuvpall till DM1 35 50 70

Stuvpall till DM5 35 50 70

Kloss till Compunailer 11 11 11

Brädor till Compunailer 8 10 11

Däck till Compunailer 32 34 36

Färdig lastpall från Compunailer 130 130 130

Spånkloss till S1 80 80 80

Benbrädor till S1 64 115 166

Däck till S1 440 514 587

Total tid sek/h 2318 2859 3408

Beläggning 64% 79% 95%

ZON 3 Klossreglar till S1 175 175 175

Färdig lastpall från S1 267 427 587

Reglar till R1 63 129 194

Däckbrädor till R1 28 88 148

Ok till DM6 37 67 96

Däckbrädor till DM6 137 245 353

Färdiga däck från DM6 417 625 833

Stuvpall till DM6 35 50 70

Däck till S3 450 525 600

Benbrädor till S3 65 118 170

Målning av virkespaket 150 150 150

Total tid sek/h 1824 2599 3376

Beläggning 51% 72% 94%

ZON 4 Färdig lastpall från R1 459 505 550

Färdig lastpall från Sluss 334 534 734

Färdig lastpall från S3 303 485 667

Klossreglar till S3 56 56 56

Spånkloss till S3 30 30 30

Total tid sek/h 1182 1610 2037

Beläggning 33% 45% 57%

Total tid sek/h 6402 8336 10277

Total beläggning 178% 232% 285%

Aktivitet

Tidsåtgång (sek/h)

D. Scenario 2 – zonernas aktiviteter och beläggning 
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Bilaga E:1 

E. Intervjuguide nuläge 

 

Intervjuguide nuläge 

 Vad är era arbetsuppgifter?  

- Vad transporterar ni? Vilka detaljer? 

- Transporterar ni saker åt andra truckförare? 
 

 Var kör ni och vilka är era ansvarsområden? (Markera på layoutkarta) 

- Vilka artiklar hör till respektive område? Vad görs med artiklarna? Vilket 

material går in och ut var? (Markera layoutkarta) 
 

 Hur gör du när du inte har någon plats för pallen? 
 

 Ser du något problem i lagerhållningen?  
 

 Tillämpar ni någon systematik i lagerhållningen? 

- Märkning/utmärkta platser för enskilda saker? 

- Hur sker kommunikation/samarbetet vid lagerhållningen/placering (både till 

"vardags" och mellan skiften)? 
 

 Är det lätt att hitta material/pallar i lagren när du ska ha dem? 
 

 Känner du att behovet av transporter matchar antalet tillgängliga transporter? 
 

 Hur initieras truckuppdragen? 

- Anser du att rätt uppdrag görs av rätt truck? 
 

 Ser du någon förbättringspotential för transport eller lagerhållning? 
 

 Hur och när genomförs batteribyten och service på truckarna? 

 

 

 


