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Sammanfattning 

Materialhantering innebär förflyttning och hantering av material internt i en 

anläggning. Hanteringen kan vara mer eller mindre helt automatiserad med hjälp av 

bland annat bemannade eller robotiserade truckar som skall lyfta och transportera 

godset eller med hjälp av rullband som förflyttar godset till rätt plats. Genom att 

utforma en bra anläggningslayout för godsmottagningen och lagret kan ett effektivare 

flöde skapas och genom detta kan i sin tur även utnyttjandegraden höjas. 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden som är anpassade efter ett 

bredare perspektiv på flödet än endast på det egna företaget eftersom att beroenden 

förekommer mellan kunder och leverantörer. Genom att ta ställning till bland annat 

globaliseringen, outsourcing och ökad miljö- och hållbarhets-medvetenhet kan 

effektivare logistik uppnås på ett företag och genom detta bli starkare gentemot 

konkurrenterna. 

Målet med detta examensarbete är  att effektivisera materialhanteringen på Atlas 

Copco Construction Tools AB i Kalmar, genom framtagning av en ny 

anläggningslayout för avdelningen internlogistik som innefattar bland annat 

godsmottagning och materialförsörjning till monteringslinorna. 

I denna studie används både kvantitativa och kvalitativa metoder för data 

insamlingen, detta för att säkerställa att studien erhåller en hög vetenskaplig 

trovärdighet. 

Slutsatsen av studien beskriver att det är viktigt att ha fördjupande kunskaper inom 

Supply Chain Management och att detta skall vara en vägledning för hur 

internlogistiken skall utformas. Internlogistiken i sin tur påverkar även företagets 

lönsamhet i helhelt, därav är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

Genom automatisering av utlastningen och framtagning av en ny anläggningslayout 

reduceras och/eller elimineras slöserier i form av transport, tid etc. samtidigt som ett 

effektivare flöde skapas internt på företaget.  



IV 

Summary 

Material handling involves moving and handling materials internally in a plant. The 

handling can be more or less fully automated using manned or robotic trucks to lift 

and transport the goods or by travelators that move the goods to the right place. By 

designing a good construction layout for goods receipt and storage, a more efficient 

flow can be created and through this the absorption rate can also be increased. 

Logistics is about creating efficient material flows that are adapted to a broader 

perspective on the flow instead of only on their own business because the 

dependencies occur between customers and suppliers. Regarding to globalization, 

outsourcing and increased environmental and sustainability awareness, more efficient 

logistics can be achieved at a company and through this become stronger against its 

competitors. 

The goal of this degree project is to make the material handling more effective at 

Atlas Copco Construction Tools AB in Kalmar, by developing a new plant layout for 

the goods receipt and stored, to then achieve a clear result of 20% more efficient 

material handling. 

In this study, both quantitative and qualitative methods are used for the data 

collection, to ensure that the study receives high scientific credibility. 

The conclusion of the study describes that it is important to have in-depth knowledge 

of Supply Chain Management and that this will provide guidance on how to design 

internal logistics. Internal logistics also affects the company's profitability in whole, 

therefore this is an important aspect to consider. 

Through automation of the outloading and developing a new plant layout the 

company will have the ability to reduce and/or eliminate wastes in terms of transport, 

time, etc. while creating a more efficient flow internally at the company. 
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Abstract 

Målet med denna studie är att hjälpa fallföretaget med att minska materialhanteringen 

på avdelningen internlogistik, som bland annat innefattar godsmottagning och 

lagerhantering. Detta kommer att göras genom framtagning av en ny 

anläggningslayout. Genom automatisering av utlastningen och den nya layouten 

reduceras och/eller elimineras slöserier i form av transport, tid, etc. samtidigt som ett 

effektivare flöde skapas internt på företaget. 

För att kunna genomföra denna studien har kvalitativa och kvantitativa metoder 

använts vid datainsamlingen för att säkerställa att studien erhåller en hög 

vetenskaplig trovärdighet. 

Bakgrunden till att studien genomfördes är för att det blivit en svårighet för växande 

industriföretag att kunna hantera materialhanteringen på grund av för mycket arbete 

och kunna ha en effektiv internlogistik. Detta i sin tur ligger i grund för företag att 

kunna uppnå hög utnyttjandegrad, effektivt flöde och en välplanerad internlogistik 

för att kunna bli starkare gentemot konkurrenterna.  

Nyckelord: Materialhantering, logistik, lean production, supply chain management 
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Förord 

Som en avslutande del i vår utbildning i Industriell ekonomi och Maskinteknik fick 

vi i uppgift att utföra vårt examensarbete på Atlas Copco Construction Tools PC AB 

i Kalmar, där målet var att ta fram underlag på en ny anläggningslayout för 

framförallt godsmottagningen.  

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga på företaget som har bistått med hjälp och 

kunskap under arbetets gång, men framförallt vill vi tacka följande personer för sitt 

stöd och engagemang: Ann Blom - handledare och mentor, Niclas Hejdenberg – 

produktionschef, Marnik De Clercq – projektledare SCM och Hans Frost – 

produktionsutvecklingschef. 

Ett stort tack riktas även till våra opponenter och vår handledare Sven Kallin för 

vägledning och stöttning längs vägen. 

 

Adam Olsson & Darmin Zdenac 

Växjö, 19 maj 2017 
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Ordlista 

Grålåda – Materialbärare som används i monteringslinorna. Finns i varierande 

storlekar anpassade för materialet de är avsedda att innehålla. 

Hel/halvpall – Materialbärare i storlek 1200x800 (helpall) och 600x800 (halvpall). 

Helpallar förekommer ofta som så kallade Europapallar, en standardiserad lastpall. 

Fournering – Försörjning av material till monteringslinorna.  

Fournerare – En person som försörjer monteringslinorna med material. 

Innetruck – Truck som är avsedd att transportera bland annat lastpallar inomhus. 

Utetruck – Större truck avsedd för att lasta/lossa lastbilar och transportera gods 

utomhus. 

HYD – Hydrauliska riggmonterade borrhammare, det största produktsortimentet i 

Kalmar. 

MDB – Handhållna motordrivna spett, det näst största produktsortimentet i Kalmar. 

HRD – Hydraulisk bergborrmasin avsedd för diamant och platinagruvor. 

Knut39 – Nyutvecklad najningsmaskin. 

IL – Internlogistik, en avdelning som har hand om bland annat godsmottagning, 

fournering och lagerhantering. 

GM – Godsmottagning, platsen där material tas emot och skickas på företaget. 

SAP – Företagets ERP-system. 

BOM - Bill of material eller materialstycklista. Lista på ingående artiklar i en 

produkt som ligger till grund för ERP-systemet. 

Conveyor-system - System med rullbanor avsedda för att transportera gods.



 

1. Introduktion 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden och målsättningen med detta examensarbete. 

Vidare beskrivs även avgränsningar samt de problemområden som skall 

behandlas i denna studien.  

 

1.1 Bakgrund 

Materialhantering innebär förflyttning och hantering av material internt i en 

anläggning. Det kan vara begränsat för en avdelning på ett företag men kan även 

avse materialhanteringen på hela företaget. Materialhanteringen påverkas av på 

hur många ställen godset hämtas och lämnas, hur effektiva dessa flöden är samt 

hur långa sträckor godset transporteras internt i företaget. Det skall även vara 

anpassat efter lagersystemet för att det inte skall krocka, därför bör inte en 

separation av lagerhanteringen med materialhanteringen ské. 

Materialhanteringen kan vara mer eller mindre helt automatiserad med hjälp av 

bland annat bemannade eller robotiserade truckar som skall lyfta och 

transportera godset eller med hjälp av rullband som förflyttar godset till rätt 

plats.1 

Genom att utforma en bra anläggningslayout för godsmottagningen och lagret 

kan ett effektivare flöde skapas och genom detta kan även utnyttjandegraden 

höjas. Med tanke på att allt gods flödar genom hela godsmottagningen och lagret 

är det viktigt att hitta en balans där allt gods transporteras ungefär lika långt. 

Genom detta minskas eller elimineras onödiga hanteringskostnader och 

transportkostnader. Flödet genom anläggningen blir tydligare och det förenklar 

användningen av automatiserade hanteringssystem samt att det underlättar 

arbetet för de nyckelpersoner som berörs i arbetet.1 

Materialflödes-effektivitetens betydelse för ett företags lönsamhet och 

räntabilitet kan på ett enkelt sätt exemplifieras med hjälp av DuPont-modellen. 

Med hjälp av denna modell, på ett enkelt sätt, kan ett samband hittas mellan ett 



 

företags intäkter, kostnader, arbetande kapital men framförallt räntabiliteten. 

Modellen kan även hjälpa ett företag att ta reda på hur olika effektivitetsvariabler 

kopplade till logistiken kan påverka räntabiliteten. Genom att effektivisera 

materialflödet med hjälp av ovanstående exempel som angivits kan TO-pålägget 

(tillverkningsomkostnader) minskas och räntabiliteten blir mer positiv. Vidare 

blir även ett företags vinst tillfredsställande i förhållande till kapitalet som 

används.2 

’’The triple bottom line’’ är ett begrepp som används av företag för att betona 

vikten av att undersöka effekter på affärsbeslut inom tre områden: 

• Ekonomiska resultat – avkastning på investeringar, skatt, anställningar och 

löner, företagens etik etc. 

• Miljömässiga resultat – klimatförändringar, energianvändning, 

luftföroreningar, biologisk mångfald etc. 

• Sociala resultat – mänskliga rättigheter, utbildning, arbetsnormer, hälsa, 

mångfald, tillgång till produkter och tjänster etc.3 

Dessa tre områden har en gemensam koppling genom att hjälpa företag om att ta 

hänsyn till dessa tre aspekter för att kunna vara hållbara, starka på marknaden 

och lönsamma. Genom att bygga på denna filosofi omfattas en bredare idé om 

att hållbarhet handlar om att säkerställa långsiktig livskraft och en kontinuitet i 

verksamheten som kan bidra till positiva effekter i framtiden. En supply chain 

strategi gynnar även en bredare miljö som i sin tur kommer innebära mindre 

kostnad på lång sikt till följd av bättre resursanvändning. Supply chain strategi 

innebär att ett företag vill skaffa sig en större konkurrensfördel genom att 

strategiskt strukturera exempelvis materialflödet genom hela försörjningskedjan 

för att som tidigare nämnt effektivisera resursanvändningen.3 

 



 

Atlas Copcos varumärkeslöfte omfattar alla aspekter av deras verksamhet. Det 

har mer eller mindre exakt samma struktur som ’’The triple bottom line’’,  där 

de säger att Atlas Copco anställda gör allt de kan för att säkerställa 

tillförlitlighet med varaktiga resultat vid användning av människor, miljö och 

kapital. De vill även säkerhetsställa att deras verksamhet världen över 

upprätthåller en hög kompetensnivå, hälsa och samtidigt ha en stor säkerhet på 

deras arbetsplatser.4 

 

1.2 Problemställning 

Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden som är anpassade efter ett 

bredare perspektiv på flödet än endast på det egna företaget eftersom att 

beroenden förekommer mellan kunder och leverantörer. Det är därför viktigt att 

ta hänsyn till förutsättningarna och konsekvenserna som medförs efter kontakt 

med kunder och leverantörer. Genom att ta ställning till bland annat 

globaliseringen, outsourcing och ökad miljö- och hållbarhets-medvetenhet kan 

effektivare logistik uppnås på ett företag och genom detta bli starkare gentemot 

konkurrenterna.1 

 

Ett problem för samtliga stora globalt växande företag idag är att 

godsmottagningen får mer arbete än vad de kan hantera med tanke på företagens 

utveckling, detta gäller även för Atlas Copco i Kalmar. Med tanke på att allt mer 

gods kommit in har problemet med ett oorganiserat lager på företaget vuxit sig 

allt större och detta har påverkat materialhanteringen negativt. Detta innebär att 

det nya godset som kommer in inte får plats på markerade pallställ utan ställs där 

det får plats. Det blir därför en obalans i flödet mellan materialhanteringen och 

lagerhanteringen. Dessa problem resulterar i att det blir oorganiserat, mycket tid 

går förlorad samt att det blir många onödiga transporter för godset och hela 

arbetet blir ineffektivt.  

 



 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studien är att undersöka hur framtagning av en ny 

anläggningslayout påverkar materialhanteringen.  

 

1.4 Målformulering 

Målet med detta examensarbete är att effektivisera materialhanteringen genom 

framtagning av en ny anläggningslayout för hela avdelningen internlogistik där 

godsmottagning, ankomstkontroll, reservdelsavdelning och fournering ingår. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att kunna genomföra denna studie inom det angivna tidsintervallet och 

omfattningen för ett examensarbete har skribenterna gjort följande 

avgränsningar: 

• Enbart ta fram en anläggningslayout för internlogistik. 

• Enbart fokusera på att effektivisera materialhanteringen på 

godsmottagningen genom att ta fram tydliga arbetsstrukturer för 

nyckelpersonerna som berörs.  



 

2. Metod 

I nedanstående kapitel beskrivs valet av de metoder skribenterna valt att använda 

sig av samt teorierna till de metoder som används för att kunna genomföra den 

studie som beskrivits i introduktionen. 

 

2.1 Val av metoder 

I denna fallstudie används både kvantitativa och kvalitativa metoder vid 

datainsamlingen, detta för att säkerställa att studien erhåller en hög vetenskaplig 

trovärdighet. De kvalitativa metoder vid datainsamlingen som har använts är 

främst intervjuer, observationer och enkätutskick. Genom att inhämta kvalitativ 

data med hjälp av flera olika metoder åstadkommer vi en hög reliabilitet. För den 

kvantitativa datan har vi främst gjort olika typer av tidsstudier och mätningar, 

men vi har även inhämtat data från företagets ERP-system. Datan som har 

inhämtats både från kvalitativa och kvantitativa metoder har analyserats noggrant 

med hjälp av olika typer av hjälpmedel. Litteraturen som använts till denna 

studie har noggrant granskats och många av de har skribenterna använts sig av i 

tidigare kurser under utbildningen samt att de även använts i andra liknande 

vetenskapliga studier. 

2.2 Kvalitativ metod 

All kvalitativ forskning börjar alltid med empirisk erfarenhets inställning till 

teorin vilket innebär att genom en naturlig forskningsdesign bygga upp en ännu 

mer utvecklad teori än vad som redan finns. Kvalitativ forskning kan även börjas 

genom att testa den befintlig teorin och bygga upp sin egen uppfattning genom 

kvalitativa metoder. Genom dessa metoder fås en djupare förståelse och det ökar 

chansen att lyckas besvara forskningsfrågan. Jämfört med kvantitativ data 

beskrivs kvalitativ data genom ord och inte med siffror. Det är därför väldigt 

viktigt att veta vad det är för data som skall samlas in för att kunna besvara den 



 

forskningsfråga som angivits. Datan kan samlas in på olika sätt, exempelvis 

genom intervjuer och observationer.5,6 

En stor fördel med kvalitativ data är att en djupare förståelse fås för den studien 

som genomförs. Det är dessutom lättare att genomföra en kvalitativ metod 

eftersom att inte många behöver vara involverade för att det skall genomföras, 

vilket i sin tur ökar flexibiliteten i studien. En svårighet med kvalitativa metoder 

kan vara att fastställa statistiken för undersökningen med tanke på att hänsyn inte 

tas till samtliga aspekter samt att det kan bli svårt att generalisera resultatet.5,6,7 

2.3 Kvantitativ metod 

Kvantitativ data är information insamlad från numerisk data där fokus ligger på 

att använda den insamlade datan för att testa teorin eller för att kunna utveckla 

teorin. Skillnaden är att det ena är en deduktiv metod och det andra är en 

induktiv metod. Svårigheterna med denna metod är att läsa av den insamlade 

datan efter hur kvalitativ den är och sedan kunna kategorisera den rätt. Det är 

viktigt att kategorisera datan riktigt för att sedan kunna använda en analysteknik 

och förtydliga slutsatsen.5,6 

En stor fördel med kvantitativ data är att det snabbt kan samlas in och sedan 

analyseras. Efter att analysen är gjord är det lätt att fastställa statistiken över 

studien för att sedan generalisera den. Om till exempel ett 

undersökningsformulär genomförs bland anställda och upprepad data 

uppkommer som svar höjer det även pålitligheten på den insamlade data. 

Nackdelen är dock om den insamlade data skulle skilja sig mycket. Det blir då 

svårt att hitta en balans och veta vad som är närmast det rätta svaret som söks i 

en studie. Att den insamlade datan skiljer mycket behöver inte heller bara vara 

en nackdel. Det kan även vara en fördel med tanke på att ett bredare perspektiv 

erhålls och skribenterna kan då ta hänsyn till fler aspekter.5,6,7 



 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär identifiering av olika mätningsalternativ som är relevanta för 

den forskningsfrågan eller studien som genomförs. För att kunna styrka 

validiteten är det viktigt att använda sig av och referera till många källor för att 

kunna styrka påståenden som görs i studien. Det är dock även viktigt att använda 

sig av flertalet metoder, exempelvis intervjuer eller observationer och det är 

genom dessa metoder validiteten stärks.5,6 

Reliabilitet däremot är den tillförlitlighet som kan fås av slutsatser, metoderna 

till datainsamlingen samt om analyserna är konsekventa och pålitliga. För att 

reliabiliteten skall vara pålitlig måste studien genomföras metodiskt och den 

måste vara väl genomtänkt om till exempel andra forskare skulle göra liknande 

studier.5,6 

Hoten mot reliabiliteten är att det kanske saknas ett standardiserat arbetssätt och 

att respondenterna till intervjuerna besvarar frågorna på olika sätt och ur olika 

vinklar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara ett hot för den delen heller. Det 

kan vara en fördel att få mer skiljande data och ta hänsyn till fler aspekter men 

då krävs det endast mer efterarbete för att kunna söka upp det rätta svaret. 

Frågorna som ställdes under intervjuerna var väldigt öppna där en möjlighet gavs 

till respondenten att tala fritt (se bilaga 1).  

Ett annat hot för reliabiliteten kan vara observationerna som genomförts i 

studien, där tunga faktorer är vilken tid på dygnet de genomfördes samt vilken 

dag. Den dagen observationerna genomfördes kanske det kom mindre ordrar än 

normalt etc.5,6,7 

Ett sätt att nå hög validitet är användningen av många olika källor och metoder 

för att besvara studiens syfte. Detta kan även beskrivas som triangulering vilket 

stärker validiteten. Viktigt är dock att vara säker på att den information som 

samlats in är trovärdig. Därför är det viktigt att ta hänsyn till flera aspekter med 

hjälp av samma metod.5,6 



 

Det finns fyra stora hot med reliabilitet: 

• Deltagarnas felbedömning. 

• Deltagarnas påverkan. 

• Intervjuarens felbedömning. 

• Intervjuarens påverkan.5,6 

Därför är det viktigt att rätt information förmedlas för att felbedömningar inte 

skall förekomma. Dock krävs en bra metodik och noggrannhet vid 

genomförandet av studien. Det positiva med att sträva mot hög reliabilitet är om 

en lyckad studie genomförs och hoten undvikits, fås en hög trovärdighet i den 

insamlade datan.5,6 

2.5 Datainsamling 

Det finns två typer av data som kan samlas in och det är; primär- och 

sekundärdata. Den primära datan är den data som samlats in i samband med 

studiens syfte medan den sekundära datan är den data som är insamlad till andra 

studier och inte har någon direkt koppling till ens egen. Det finns även olika 

källor som kan användas vid datainsamling, exempel på dessa är; observationer, 

intervjuer, dokumentationer, arkiv och fysiska artefakter.5,6 

 

 

 

 

 



 

De största fördelarna med sekundärdata är att stora besparingar görs på tid och 

kostnad samt att kunna använda sig av tidigare vetenskap och studier. Nackdelen 

med detta är dock att den information som är tillgänglig inte är så bra som den 

verkar från början och inte besvarar studiens syfte. Det kan bli en del oklarheter 

på grund av definitionsfel. Därav är det bättre i många fall att använda sig av 

primärdata som är direkt kopplad till den studie som genomförs. Genom detta 

gör skribenten själv tolkningar som sedan kan refereras till teori.5,6 

Både den primära- och sekundäradatan kan samlas in genom kvalitativa och 

kvantitativa metoder.5,6 



 

3. Teori 

I kommande kapitel beskrivs de teorier som är relevanta och som har använts för 

att kunna genomföra denna studie. 

 

3.1 Lean Production 

Under 1980-talet började de på Toyota i Japan använda sig av uttrycket ’’Lean 

Production’’ som sedan skulle visa sig påverka samtliga tillverkningsindustrier 

runt om i världen. Redan under denna tid i Japan visade det sig att kvaliteten och 

effektiviteten hos de var bättre och något utöver det vanliga, detta berörde främst 

bilindustrin i landet. Syftet med Lean Production är att uppnå en resurssnål 

produktion även kallad The Toyota Production System (TPS). TPS kan även ses 

som ingången till ett Lean Production arbete och omfattar samtliga delar som är 

kopplade till detta begrepp, några av dessa begrepp kommer även att beskrivas 

nedan. Ett annat viktigt syfte med Lean Production är att eliminera slöserier, 

skapa mervärde för kunden genom att till exempel motivera den berörda 

personalen i en produktion. Detta arbete är en strukturerad och välplanerad 

verksamhetsstrategi.8,9 

3.1.1 De 7 mudas 

Begreppet Muda är ett japanskt uttryck och betyder slöseri. Om begreppet 

kopplas till Lean Production innebär det icke-värdeskapande aktiviteter, 

exempelvis i en produktion. Med hjälp av lean tänket är grunden att motarbeta 

eller helst eliminera dessa 7+1 slöserier (se Figur 1) för att nå en så effektiv 

produktion som möjligt. De mudas som finns är följande: 

 

 



 

• Överproduktion – När det produceras mer artiklar än vad som behövs till 

efterföljande processer eller till kund som inte kommer säljas. Det är även 

detta slöseri som är grunden till de övriga. 

• Väntan – Kan innebära den tid som en operatör väntar på maskiner för att 

material behövs men inte har kommit fram eller när utrustning går sönder. 

Detta innebär även längre ledtider och i värsta fall även försening av 

leverans till kund. 

• Transporter – Detta är ett slöseri som inte kan elimineras helt men som är 

oerhört viktigt att reduceras. Kan en ny layout av produktionen minska 

transporterna av material? 

• Rörelse – Detta slöseri omfattar både den mänskliga faktorn men även 

maskiner. Ett exempel kan vara när en operatör är tvungen att leta efter 

material eller verktyg för att kunna genomföra sitt arbete eller felplacering 

av maskiner i koppling med materialet. 

• Lager – Detta slöseri skapas oftast på grund av överproduktion. Onödigt 

lager innebär den plats av överflödiga artiklar. Användning av denna ytan 

innebär större utgifter för företaget men även värdeminskning av artiklarna 

eftersom att dessa försämras. 

• Överarbete – När mer arbete görs än vad kunden vill ha och är villig att 

betala för. 

• Omarbete – Innebär när kvaliteten av de färdiga produkterna inte är 

tillräcklig och måste korrigeras och förbättras vilket innebär att ytterligare 

tid och resurser måste läggas på antingen reparation, omarbete eller i värsta 

fall kassation. 

 



 

• Outnyttjad kreativitet – Det är viktigt att kunna basera beslut på fakta. De 

som besitter denna viktiga fakta är givetvis operatörerna i produktionen. Det 

är därför oerhört viktigt att beakta samtligas idéer och åsikter för att kunna 

vidta optimala lösningar.8,9,10 

 

Figur 1: 7+1 slöserier 

3.1.2 Flödessystem 

Det finns två typer av flödessystem, dragande och tryckande system. Dragande 

flöde innebär att det endast produceras när behovet finns i efterföljande 

processer. Det vill säga maskin A producerar ingenting förrän maskin B behöver 

material och efterfrågar detta genom någon signal, exempelvis KanBan. Fördelen 

med detta system är att det inte bildas några mellanlager mellan maskinerna samt 

att färre produkter är i produktion (PIA – Produkter I Arbete) vilket minskar de 

ekonomiska utgifterna. Som tidigare nämnt i ovanstående rubrik är 

överproduktion det värsta slöseriet och grunden till att de andra skapas. Därför är 

ett dragande system det optimala för att minska de ekonomiska utgifterna och 

reducera slöserierna.8.9,10 



 

Tryckande flöde däremot är raka motsatsen. I ett sådant flöde skall det 

produceras så mycket som möjligt trots att en efterfrågan inte finns. Detta skapar 

stora mellanlager och lång genomloppstid. Material som ligger i lager för länge 

kan försämras vilket i sin tur kan medföra att det inte kan säljas till kund och ett 

stort antal produkter kan komma att bli tvungna att omarbetas, repareras eller i 

värsta fall blir det kassation. En annan risk med ett tryckande flöde är att 

verktygen slits och har kortare livslängd, vilket medför fler stopp i produktionen 

på grund av byte av verktyg eller reparation. Detta flöde är raka motsatsen mot 

vad lean handlar om.8,9,10 

3.1.1 5S 

5S är en lean metod (se Figur 2) som står för fem japanska ord som börjar på 

bokstaven S: 

• Seiton – Placering (Strukturera) 

• Seiri – Inventering (Sortera) 

• Seiso – Initialrengöring (Systematisera) 

• Shitsuke – Disciplin (Skapa vana) 

• Seiketsu – Rutiner (Standardisera)8,9,10 

5S skapades i Japan, i Toyotas fabrik efter andra världskriget. Syftet med 

metoden är att skapa ordning och reda på en arbetsplats för att kunna underlätta 

arbetet för operatörerna som i sin tur kan effektivisera sitt eget arbete. Genom 

en strukturerad arbetsplats vet operatörerna hur arbetet skall genomföras med 

den givna utrustningen, utrustningen har bestämd plats och operatören slipper 

att lägga onödig tid på att leta efter verktygen.8,9,10 

 



 

Lika viktigt som det är att göra det tydligt och enkelt för den mänskliga faktorn 

lika viktigt är det att se till att de har rätt attityd till arbetet. I längden minskar 5S 

metoden även risken för skador på en arbetsplats, exempelvis att någon skär sig 

på ett vasst verktyg som inte låg på rätt plats. Risken för kvalitetsavvikelser 

minskar också med hjälp av denna metod med tanke på att underhållet av 

verktygen är noggrannare.8,9,10 

 
Figur 2: De fem S:en inom 5S 

3.1.2 KanBan med hantering på Just-In-Time 

KanBan är en visuell metod inom Lean Production och används vid Just in Time 

(JIT) som används för att styra produktionen vid ett dragande system. KanBan är 

en signal och kan vara i form av en ljudsignal, ljus, ett kort etc (se Figur 3). 

Signalen meddelar föregående station i en produktion att den måste förses med 

material. Denna signal styrs genom hela värdeflödet, det vill säga att dra den 

önskade produkten kunden vill ha från förfrågan till färdig produkt. Metoden styr 

vad som skall produceras, i vilken kvantitet och när det skall vara klart.8,9,10  

 



 

Syftet med metoden är att säkerställa att det som produceras är endast det kunden 

vill ha och inte mer. Genom denna metod undviks mellanlager, överflödigt 

material samt att produkter i arbete blir färre vilket i sin tur minskar kostnaderna 

för företaget.8,9,10 

 
Figur 3: Exempel på en KanBan signal i form av ett kort 

3.1.3 Heijunka 

Heijunka är ett japanskt uttryck och betyder produktionsutjämning (se Figur 4). 

Syftet med metoden är att minska ojämnheter i produktionen som i sin tur skall 

reducera slöserierna. Målet med metoden är att kunna producera produkter i en 

jämn takt för att vidare bearbetningen även den skall kunna genomföras i en 

jämn och förutsägbar takt. Det är dock väldigt svårt att kunna ha ett jämnt 

kundbehov. Därför måste produktionen vara flexibel och lätt kunna anpassa sig 

efter det kundbehov som är tillgängligt under en viss tidsperiod för att möta den 

på ett effektivt sätt. Genom detta undviks batchning som i sin tur resulterar till ett 

litet lager, kapitalkostnader, arbetskraft samt produktionstid genom hela 

värdeflödet.8,9,10 



 

 
Figur 4: Hur Heijunka ser ut i praktiken 

3.1.4 Kaizen 

Kaizen som betyder ständig förbättring på japanska innebär att fokus läggs på att 

hitta avvikelser och korrigera de. Att ständigt arbeta för att bli bättre kommer i 

sin tur ackumulera fler bra grejer i produktionen.8,9,10 

I Sverige kopplas kaizen oftast till begreppet kvalité och genom det nya synsättet 

på kvalité har det skapats en helt ny syn på kunden. Kunden skall givetvis alltid 

vara i centrum men genom det nya synsättet på kvalité kontra kunder är 

kunderna längre inte endast mottagare av produkten. De är istället 

medproducenter och är en del av hela värdeskapandet genom hela flödet. Kvalité 

är förmågan att kunna tillfredsställa eller helst överträffa kundens behov och 

önskemål. Genom det nya synsättet får kunden vara med genom hela flödet och 

genom detta kommer kundnöjdheten att öka som i sin tur kan innebära fler och 

nya kunder.8,9,10 

Kopplingen mellan kaizen och kvalité innebär att genom en åtgärd åt gången åt 

en upptäckt avvikelse kunna utvärdera åtgärden innan nästa steg tas. Första 

åtgärden behöver inte alltid vara den bästa. Genom ett arbete med kaizen angrips 



 

problemet i god tid innan de blir större och akuta. Risken med att inte arbeta med 

detta angreppssätt kan vara att ett problem blir alldeles för stort och då tas det 

fram många åtgärder som inte hunnit utvärderas. Med kaizen minskas även 

risken för att samma eller liknande problem återkommer med tanke på att genom 

en god utvärdering kan misstag undvikas.8,9,10 

3.1.5 Spaghettidiagram 

Ett spaghettidiagram (se Figur 5) är ett visuellt verktyg som används som 

förtydligande av till exempel en operatörs rörelse på arbetsplatsen men kan även 

förtydliga en maskins transporter i produktionen. Genom ett framtagande av ett 

spaghettidiagram kan onödiga transporter och rörelser elimineras eller reduceras 

genom till exempel framtagning av en ny anläggningslayout.8,9 

 

 

Figur 5: Exempel på spaghettidiagram 



 

3.1.6 Kvalité 

Uttrycket kvalité innebär förmågan att tillfredsställa eller helst överträffa en 

kunds förväntan eller förfrågan på en produkt exempelvis. Det är därför väldigt 

viktigt att förtydliga detta uttrycket för samtliga berörda personer i en produktion 

för att säkerställa att rätt kvalité uppnås. Detta begrepp kan byggas in i en 

produktion genom metoder som att angripa problem när de uppkommer på ett 

strategiskt sätt för att i sin tur förhindra att samma problem uppkommer igen som 

i sin tur kan försämra kvaliteten på produkterna. För att säkerställa att detta 

genomförs korrekt kan felsäkring införas. Felsäkring innebär att en operatör inte 

kan ge sig på nästa moment förrän föregående moment är genomfört på ett 

korrekt och godkänt sätt.8,9 

3.2 Logistik 

Logistik är ett begrepp som handlar om att effektivisera materialflöden, det vill 

säga att kunna avse alla verksamheter med material och produkter på rätt plats 

och i rätt tid. Detta begrepp kan avse materialflöden inom ett företag men även 

materialflöden genom flera företag. Planering, organisering och styrning är 

viktiga aspekter och grunden till god logistik. Logistik innefattar hela flödet det 

vill säga från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden. 

Syftet med detta är att kunna ge god kundservice, erbjuda låga kostnader, låg 

kapitalbindning, små miljökonsekvenser och ge goda sociala förutsättningar. 

Logistiken i sin tur kan delas in i två olika frågeställningar: 

• Strukturfrågor. 

• Styrningsfrågor.1,3 

Strukturfrågorna innefattar produkt-, distributions-, produktions- och 

materialförsörjningssystemen och om hur dessa bör utformas under vissa 

omständigheter. Detta kan tillexempel handla om hur många utav den färdiga 

produkten som skall tillverkas och köpas in. Viktigt är även att ta hänsyn till 



 

vem leverantören är samt hur inleveransen skall gå till. För att det hela skall gå 

smidigt och effektivt till är det viktigt att utforma en bra produktionslayout samt 

ha en god produktionsorganisation. Slutligen skall det även beslutas om de 

färdiga produkterna skall mellanlagras eller om de skall levereras direkt till 

kund och om de skall levereras direkt till kund, hur skall isåfall transporterna till 

kunden ske?1,3 

Styrningsfrågorna innefattar planeringen samt verkställandet av effektiva 

materialflöden. I detta långsiktiga arbete ingår även att kartlägga inleveranser, 

produktion samt utleveranser på ett effektivt sätt för att kunna uppnå företagets 

mål. Ur ett kortare perspektiv innefattar dessa frågor planeringen av hur många 

och när olika artiklar skall levereras till och från företaget samt att påbörja och 

genomföra materialförflyttningar.1,3  

3.3 Materialhantering 

3.3.1 Pallhantering 

Materialhantering av pallar avser hantering samt förflyttning av pallarna internt 

inom företaget. Hanteringen av pallar påverkas av antalet ställen som den skall 

hämtas från samt hur många ställen de skall lämnas på, hur långa sträckorna är 

etc. Denna process kan mer eller mindre vara helt automatiserad i form av 

rullband. Den vanligaste metoden för pallhantering är dock en bemannad truck 

som transporterar godset internt.1,3, 

För ett mer frekvent och ett mer effektivt pallhanteringsflöde är helautomatiserat 

en mycket mer fördelaktig metod. I ett sådant system har truckföraren endast en 

uppgift och det är att placera pallarna på rätt rullband för att de sedan skall 

transporteras till rätt plats i godsmottagningen. Pallarna scannas även 

automatiskt i detta systemet och genom detta blir även inleveranserna korrekt 

genomförda och då är den mänskliga faktorn inget problem för att felaktigt antal 

av ett material är inlevererade.1,3 



 

3.3.2 Lastbärare 

De förpackningar som hanteras i materialflödet kallas för lastbärare. Lastbärarna 

skall vara stora och standardiserat förpackade för att de skall kunna hanteras på 

ett effektivt sätt samt som enskilda enheter. Ju större denna lastbärare är desto 

effektivare blir hanteringen av den. Hänsyn måste även tas till antalet artiklar 

lastbäraren innehåller eftersom det skall vara lätt att transportera det till en 

lagrings- eller hanteringsplats för att kunna undvika onödigt arbete med 

ompackning igen vilket i sin tur genererar till slöseri av tid. I Europa finns ett 

standardiserat lastpallssystem, en så kallad EUR-pall (se Figur 6 nedan).1,3 

 

Figur 6: Europapall 

Varför denna är en standard i Europa är för att sträva efter att varje lastbärare 

skall rymma samma antal av en artikel varje gång. Detta i sin tur innebär att 

lastbärarna sedan skall kunna få plats i containrar och att varje container 

innehåller samma antal lastbärare. Genom att använda sig av denna metod 

underlättas hanteringen och leveransen av lastbärare. Det är dock inget tvång att 

alltid använda sig av EUR-pall som lastbärare. Många företag har utvecklat sina 

egna lastbärare och i andra fall har företagen fått anpassa sig efter det landet 

leveransen går till, deras standardiserade mått för att kunna genomföra 

leveransen på ett godkänt sätt.1,3 



 

3.3.3 Truckanvändning 

Bemannade truckar är inblandade i många olyckor på företag. Därför bär 

truckföraren ett stort ansvar för att undvika dessa. Orsaken till dessa olyckor är 

oftast att föraren tappar kontrollen över fordonet, kolliderar, välter etc. 

Arbetsmiljöverket har därför satt upp regler som krav vid användning av en 

bemannad truck. Det är viktigt att den som kör trucken har både praktiska och 

teoretiska kunskaper till att få göra detta, det vill säga att föraren innehar ett 

truckkörkort.1,3,11 

För att undvika skador med truckar har många företag idag valt genom 

markeringar på produktionsgolvet inne i fabriken förmedla att det sker 

trucktrafik vid den markerade platsen. Andra företag har valt att ha det skyltat 

eller ha trafikspeglar på produktionsgolvet där truckföraren har skymd sikt och 

kan använda spegeln som ett verktyg för att kunna se i god tid om det finns 

någon annan form av trafik i en korsning exempelvis.1,3,11 

Det finns olika typer av truckar. Exempelvis finns det en stor mängd manuella 

och motordrivna truckar som användaren inte behöver inneha ett truckkort för att 

få använda. Oftast har företagen en intern utbildning kring dessa typer av truckar 

och även dessa används för att kunna hantera olika gods.1,3 

3.3.4 Standardiserade förpackningar 

Som tidigare nämnt i teorin är det bra med standardisering vid pallhantering och 

vid användning av lastbärare för effektivare arbete, transporter och hantering av 

dessa. Detsamma gäller standardisering av förpackningar. Skall det vara 

engångsförpackningar eller flergångsförpackningar?1,3 

Lösningen på detta är att det bestäms av de förutsättningar som finns för en 

specifik produkt. Därför är det viktigt att ta hänsyn till produktens efterfråga och 

säsongsvariationer, transporter samt omloppstiden för förpackningarna. Vid 

korta, snabba regelbundna och täta leveranser är det en stor fördel att ha 



 

standardiserade förpackningar med tanke på att det underlättar hanteringsarbetet 

och leveransen av dessa. Om så är fallet kan kapitalbindningen samt 

transportkostnaderna hållas nere vilket gynnar företaget positivt både ur ett 

ekonomiskt och ett miljöperspektiv.1,3 

3.4 Supply Chain Management 

Med uttrycket Supply Chain Management (SCM) menas materialflödet genom 

hela försörjningskedjan. Materialet kan vara i form av pengar, varor eller 

information som går från tillverkaren till den slutgiltiga kunden genom 

produktionens alla steg. Med tanke på detta har SCM en väldigt nära koppling 

till logistik där med hjälp av SCM se över den interna logistikens funktioner ur 

ett organisatoriskt perspektiv. Målet med SCM är att minska utgifterna, förbättra 

kvaliteten på informationsflödet, minska genomloppstiderna, förenkla 

kommunikationen med leverantör med mera. Ett effektivt SCM system använder 

sig av ett Electronic Data Interchange (EDI) system som är en 

kommunikationsstandard för att lätt kunna överföra och utbyta elektronisk data 

med andra organisationer.3,12 

Genom supply chain maximeras kundvärdet för att uppnå en konkurrensfördel på 

marknaden. Med tanke på att hela försörjningskedjan och hela produktionens 

verksamheter involveras är det viktigt att det blir rätt redan från början. Efter att 

företaget har mottagit en förfrågan på en produkt och företaget sedan lagt en 

beställning på material som behövs för att kunna tillverka denna produkt 

levereras detta sedan in i godsmottagningen och det är här arbetet börjar inom 

företaget.3,12 

Godsmottagningen måste vara väl strukturerad och planerad för att allt skall 

kunna genomföras på ett korrekt sätt. Som tidigare nämnt i föregående 

teorikapitel kan transporterna inom företaget vara helt automatiserade i form av 

rullband och att samtliga av allt inkommet gods scannas in automatiskt. Genom 

denna metod minskas genomloppstiden och därmed även onödiga kostnader för 



 

företaget eftersom att hanteringen av materialet blir mycket effektivare genom 

hela försörjningskedjan och genom hela produktionen. Detta i sin tur genererar 

till högre leveransprecision, nöjdare kunder som i sin tur kan leda till nya och 

fler kunder.3,12 

När företaget har fastställt en produkts specifikationer måste inköparna sedan 

börja analysera de leverantörer som uppfyller kraven. Val av leverantör består av 

fyra olika steg: 

• Metod för kontraktering. 

• Preliminär kvalificering. 

• Förberedande av anbudsbegäran och analys av inkomna bud. 

• Val av leverantör.3,12 

Efter att ha gått igenom samtliga steg har företaget valt den ultimata 

leverantören. Många företag ställer även krav på sina leverantörer att de skall 

vara ISO 9000, ISO 14 000 och ISO 18 000 certifierade för att den slutgiltiga 

produkten skall hålla den kvalité som är utlovad till slutkund.3,12 

Under tiden av denna process, val av leverantör, finns även tid att kunna skapa 

en god kontakt till leverantören vilket förhoppningsvis i sin tur kan leda till att 

de är flexibla. Det vill säga att om en efterfrågan kommer in som skall vara 

levererad inom kort tid att leverantören trots detta gör sitt yttersta för att hjälpa 

företaget att leverera produkten i tid för att fortfarande ha en god 

leveransprecision. Med andra ord innebär det leverantörens tillförlitlighet i 

leveranstiden. Detta är en mycket viktig faktor för företagen då detta lägger 

grunden till planeringen och för att kunna ha kortare ledtider.3,12 



 

3.5 EDI-system i kombination med scanningsystem 

Electronic Data Interchange (EDI) är som tidigare nämnt en 

kommunikationsstandard för att överföra och utbyta elektronisk data i ett 

bestämt format med andra organisationer. Detta kan lätt kopplas till ett 

automatiserat scanningsystem som skickar informationen till en operatör som 

sitter vid en dator och kollar att rätt material levereras in. Det kan även användas 

mellan kund och leverantör för att exempelvis undvika att felaktigt material 

levereras. Med hjälp av ett EDI-system förbättras och effektiviseras 

informationsflödet mellan kund och leverantör samtidigt som kommunikationen 

internt i företaget blir bättre och tydligare. Genom användning av detta system 

kommer även slöserier i form av onödigt arbete, tid och transporter att reduceras 

och/eller elimineras.13,14 

3.6 Informationsflöde 

Information är en typ av data som sammanställts för att sedan kunna ge ett värde 

till läsaren. Genom att ha ett bra informationsflöde på ett företag ökar hela 

organisationens effektivitet och produktivitet. Viktigt är dock att informationen 

har stark tillförlitlighet och validitet för att den inte skall tappa sitt värde. Detta 

kan bero på informationens noggrannhet, hur aktuell den är samt i vilket format 

den angivits. Grundkonceptet till ett bra informationsflöde är att rätt information 

når rätt person vid rätt tillfälle och i korrekt format för att den skall vara 

lätthanterlig för läsaren.15 

 



 

3.7 Lager 

3.7.1 MRP – Material Requirements Planning 

MRP är ett system som effektiviserar och förtydligar produktionsplaneringen 

samt lagerstyrningen. Genom detta system kan mängden av en viss produkt och 

vid vilken tidpunkt de skall levereras till kund bestämmas. Ett MRP-system kan 

vara mjukvarubaserat men kan även drivas för hand. Syftet med systemet är att 

säkerställa att tillräckligt med material finns tillgängligt i produktionen för att 

produktionen skall kunna köras samt att produkter finns färdiga för utleverans till 

kund och att planeringen av tillverkning, leveransplaner och inköpsarbete 

förtydligas och genomförs på ett korrekt sätt. MRP kan även hjälpa företag att 

hålla lägre lagernivåer vilket även gynnar företagen ur ett ekonomiskt perspektiv 

och därmed reduceras ett av de 7+1 mudas som beskrivits i tidigare 

teorikapitel.16 

3.7.2 VMI – Vendor Managed Inventory 

VMI även kallat ett leverantörsstyrt lager innebär att leverantören ständigt får 

information om olika lagernivåer som finns på företaget samt hur förbrukningen 

av olika artiklar ser ut. Genom att erhålla denna informationen kan leverantören 

enkelt utvärdera när denne skall skicka en ny beställning av material. Vid ett 

leverantörsstyrt lager är det viktigt att ha ett väl fungerande informationsflöde 

som har hög tillförlitlighet och validitet för att det alltid skall vara en ultimat 

lagernivå på företaget. En stor fördel för leverantören är att denne får en större 

frihet att kunna planera sin egen produktion och till vilken kvantitet. 

Leverantören kan också själv avgöra vad som är en ekonomisk orderkvantitet. 

Andra fördelar med leverantörsstyrt lager kan vara: 

 

 



 

• Reducerade transaktionskostnader. 

• Kortare ledtider. 

• Minskat lager. 

• Ökad lageromsättning. 

• Förstärkt affärsrelation.17 

3.7.3 Konsignationslager 

Ett konsignationslager är ett lager som är placerat hos kunden men som ägs av 

leverantören. Kunden som lagret är placerat hos betalar inte för det material som 

finns i konsignationslagret förrän det skall användas och när det plockas ut från 

lagret. Denna typ av lager minskar kostnaderna för ett företag genom att 

produktionsprocessen optimeras med tanke på att allt material som är nödvändigt 

i produktionen alltid finns tillgängligt. Även tillgängligheten ökar med tanke på 

att leverantören av konsignationslagret ser till att det alltid finns tillräckligt 

många produkter i lagret. Detta i sin tur genererar även till att leverantören kan 

planera och optimera sina transporter mycket bättre för att fylla EUR-pallarna till 

fullo och reducera tomt lastutrymme. Därmed minskar även antalet transporter 

från leverantör till kund vilket har en god inverkan på miljön.18 

3.8 Ergonomi 

Forskningen kring belastningsergonomi går hela tiden framåt och kunskaperna 

kring hur belastningsskador uppstår ökar. Under de senaste decennierna har 

statistiken visat en oroväckande ökning av ohälsa i muskler och leder där tunga, 

dåliga, oplanerade lyft är en av de största orsakerna. Därför har 

Arbetsmiljöverket lagt upp ett antal regler som sätter krav på arbetsgivaren att så 

långt praktiskt möjligt ordna arbetet åt arbetstagaren som sedan skall kunna 

arbeta på sin arbetsplats utan att utsättas för farliga och tröttande fysiska 



 

aktiviteter. Farliga och tröttande fysiska aktiviteter kan vara i form av lyft, 

skjuta, dra i och repetitivt arbete.19 

Detta arbete kan kopplas till den tidigare nämnda teorin 5S, det vill säga att det 

är viktigt med en välstrukturerad och städad arbetsplats för att operatören på ett 

effektivt och enkelt sätt skall kunna genomföra det arbete som är givet. För att 

detta skall vara möjligt skall de ovan nämnda farliga och tröttande fysiska 

aktiviteterna undvikas och helst elimineras.8,9,10,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Empiri 

Följande kapitel är baserade på observationer, intervjuer och 

enkätundersökningar som har gjorts under tiden som skribenterna varit på 

företaget med berörd personal. 

 
4.1 Atlas Copco Group 

Atlas Copco Group är ett globalt industriföretag grundat 1873 och består idag av 

fem verksamhetsområden: Industriteknik, Kompressorteknik, Gruv- och 

bergbrytningsteknik, Bygg- och anläggningsteknik och Vaakumteknik. 

Atlas Copco Group är verksamt i fler än 180 länder och har mer än 44 000 

anställda världen över med en omsättning på ca 102 mdkr år 2015. Företagets 

vision är att vara ”First In Mind – First In Choice” och gruppens motto är att 

vara ”Commited To Sustainable Productivity”, vilket syftar till att sträva mot en 

effektiv användning av resurserna; människor, miljö och kapital. 

Då Atlas Copco Group har vuxit signifikant i storlek över tiden har detta 

inneburit att gruppen blivit mer och mer diversifierad, något som det nyligen 

presenterade förslaget (2017-01-16) att dela gruppen i två bolag är tänkt att råda 

bot på. Verksamhetsområden med hög tillväxt – Industriteknik, 

Kompressorteknik och Vaakumteknik kommer förbli inom gruppen medan de 

två kvarvarande affärsområdena kommer övergå i ett nytt bolag som för 

närvarande har arbetsnamnet NewCo AB. De tre affärsområdena som blir kvar i 

Atlas Copco Group har tillsammans ett rörelseresultat på 20% EBIT år 2015, 

medan affärsområdena som övergår till NewCo AB istället har siffran 16% EBIT 

för 2015, varför gruppens ledning hoppas på att delningen kommer leda till 

större möjligheter att utveckla respektive del utifrån de olika förutsättningarna.  

 



 

Delningen planeras under 2018. I samband med den föreslagna delningen av 

gruppen meddelade den nuvarande VD:n Ronnie Leten även att han går i 

pension under 2017 och ersätts av tidigare chefen för Industriteknik, Mats 

Rahmström. 

4.2 Atlas Copco Product Company 

Construction Tools PC AB som produktionsenheten heter i Kalmar är verksamt 

inom affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik och i Kalmar tillverkar och 

utvecklar företaget riggmonterade hydraulhammare, handhållna motordrivna 

spett, underjordiska handhållna bergborrmaskiner och najningsmaskiner (se 

Figur 7 – 10). Fortsatt kommer dessa olika produkter benämnas efter de interna 

förkortningarna: HYD, MDB, HRD och Knut39.  

 
Figur 7: Atlas Copco Cobra PROe, tillhör MDB-sortimentet 

 



 

 
Figur 7: Atlas Copco SB52-SB552, tillhör HYD-sortimentet 

 
Figur 9: Atlas Copco HRD100 & PP100, tillhör HRD-sortimentet 

 
Figur 10: Atlas Copco Knut 39 



 

Fabriken i Kalmar har tagit fram en egen vision för verksamheten; ”Den ledande 

fabriken”. Visionen innebär att Atlas Copco Construction Tools PC AB strävar 

efter att vara den ledande fabriken inom divisionen som producerar produkter 

och service för bygg- och anläggningsbranschen och gruvindustrin. Genom att ha 

en hållbar, säker och Just-in-Time orienterad produktion, strävan efter kort ledtid 

för nyutveckling av produkter och kontinuerligt ta vara på och utveckla 

medarbetarnas kunskaper vill företaget nå långsiktig lönsamhet. 

Företaget har även tagit fram byggstenar för att på ett effektivt sätt skapa en 

kultur som ligger till grund för strävan mot att nå visionen. Dessa byggstenar är 

något de har arbetat fram tillsammans med personalen, för att säkerställa att 

företaget står på en gemensam grund. 

Atlas Copco Construction tools i Kalmar är fördelat över tre huvudbyggnader: 

V1, V2 och Labb. I V1, som är den största byggnaden, sker all bearbetning både 

av hammarkroppar men också av komponenter till de hydrauliska hammarna. I 

V1 sker även värmebehandling och lackering av tidigare nämnda produkter och 

det är i denna byggnad som de flesta kontor är belägna. 

V2 är belägen mittemot V1 med en väg emellan och i denna byggnad sker all 

montering av de olika produktsortimenten såsom MDB, HYD och HRD. Inom 

en snar framtid har de även avsikt att montera den nya produkten Knut39. Det är 

även i denna byggnad som internlogistiken är belägen, vilken består av: 

godsmottagning, reservdelsavdelning, inventering, ankomstkontroll och 

furnering som är ett internt ord för materialförsörjning till de olika 

monteringslinorna. 

Labb är precis som det låter den byggnad där alla tester utförs, på grund av dess 

sekretessbelagda natur kommer vi inte att gå in närmre på hur varken 

labbverksamheten eller materialförsörjningen till byggnaden ser ut. 



 

 
Figur 11: Översikt Construction Tools 

 

Byggnader: 

V1: Här sker bearbetning, värmebehandling och lackering. 

V2: Här finns montering, godsmottagning, ankomstkontroll och huvudlagret. 

Avdelningar: 

HYD: Montering av hydrauliska riggmonterade spett. 

MDB: Montering av handhållna motordrivna spett. 

HRD: Montering av underjordiska handhållna bergborrmaskiner. 

GM: Godsmottagning in/utgående. 

RES: Reservdelsavdelningen med tillhörande pallställ. 

LAG: Huvudlager för monteringarna. 

ANK: Ankomstkontroll av ingående material. 

K/U: Utlastning till container för maskiner till Kina/US. 

 

 

 

 

 



 

4.3 Bearbetning, värmebehandling och måleri 

Alla hydrauliska hammare som monteras i Kalmar bearbetas, värmebehandlas 

och målas också här. Undantaget är den största hammaren, SB1102, som först 

ankommer till Kalmar för värmebehandling och därefter skickas iväg på 

legobearbetning för att sedan målas och monteras i Kalmar. Alla hammarkroppar 

ankommer som gjutna ämnen till godsmottagningen i V2 och transporteras sedan 

till de olika operationerna. 

4.4 Montering 

I Kalmar monteras i dagsläget tre produktsortiment: HYD, MDB och HRD men 

det planeras även att utöka detta med en fjärde produktgrupp under 2017, 

Knut39. De olika produktgrupperna monteras i lina i ett taktat flöde. Båda 

monteringslinorna tillverkar helt efter kundbehov och lagernivå, men MDB har 

typiskt en output mellan 15-42 maskiner och HYD 35-70. Även HRD tillverkas 

helt mot kundbehov och lagernivå och då försäljningen i nuläget är låg, är så 

även tillverkningstakten. På grund av detta kommer HRD-monteringen och dess 

flöde inte ingå på en djupare nivå i detta arbete.  

Merparten av materialet som montörerna använder finns i ställage längs linan i 

så kallade ”grålådor”. När en låda är tom placeras den högst upp på ställagen 

vilket då blir en signal för påfyllnad av lådan. Storleken på lådorna är anpassade 

efter vilken typ av material som förvaras i dem och mängden lådor varierar från 

två till fyra stycken beroende på åtgång, med andra ord är det en variant på ett 

typiskt ”två-bingesystem”. Det finns även andra typer av materialställage, för 

bland annat större plastdetaljer, tyngre metallbussningar och liknande som 

förvaras på olika sätt i linorna. Principen för påfyllnaden är dock densamma, att 

ett tomt ställage är en signal för påfyllnad. 

Varje monteringslina har en dedikerad furnerare, ett internt ord för 

materialförsörjare, vars jobb är att förse linorna med material samt göra de 



 

kittningar som är nödvändiga innan materialet kan placeras in i linan. Furnerarna 

tillhör avdelningen internlogistik som vi kommer beröra djupare senare. 

Samtliga monteringslinor har ett rakt enstycksflöde för att uppnå ett dragande 

system. Genom att arbeta på detta sätt minimeras lager och en högre kvalitet 

uppnås. För både MDB och HRD gäller det att monteringslinorna är raka, där 

maskinerna monteras, provkörs och paketeras i en rak lina. För HYD är det något 

annorlunda, där maskinerna monteras i en rak lina för att sedan köras åt sidan för 

provkörning och därefter tas tillbaka till monteringslinan för paketering. 

Gemensamt för alla monteringslinor är att när maskinerna är paketerade placeras 

de på rullbanor som töms av linans furnerare som placerar de färdiga maskinerna 

på särskilt utmärkta uppställningsytor beroende på var maskinerna har för 

allokering (se Figur 12 och 13). 

 
Figur 12: Färdiga MDB-maskiner packade på EUR-pall 

 



 

 
Figur 13: Färdiga HYD-maskiner packade på engångspall 

Från dessa uppställningsytor hämtas sedan maskinerna av personalen på 

godsmottagningen när lastbilen ankommer för utlastning.  Construction Tools 

tillverkar primärt sina produkter mot ett huvudlager beläget i Belgien – Power 

Tools Distribution eller PTD, varifrån maskinerna skickas ut till kund och 

Construction Tools fyller på huvudlagret med det uttagna saldot för att bibehålla 

samma nivå på lagersaldot. Maskiner skickas dagligen med lastbil ner till PTD 

vilket innebär att uppställningsytorna för de färdiga maskinerna är relativt små. 

Tillvägagångsättet är annorlunda vid försäljning till Kina och USA. Dessa typer 

av försäljningar sker direkt mot kundorder och skeppas normalt sett med 

container, vilket i praktiken innebär att stora kvantiteter av färdiga maskiner 

ställs på uppställningsytor i väntan på utlastning. 



 

4.5 Internlogistik - Godsmottagning 

Till godsmottagningen, hädanefter benämnd som GM, kommer både direkt och 

indirekt material i varierande förpackningar och kvantiteter. Materialet kan dock 

delas upp i ett par huvudsakliga kategorier: 

• Direkt material till monteringen. 

• Råmaterial till bearbetningen. 

• Indirekt material. 

Direkt material är menat att användas i oförädlat i monteringen och ankommer i 

flera olika typer av förpackningar och kvantiteter. Den vanligaste förpackningen 

är Europa-pall med mellan en och fyra pallkragar beroende på typ av material 

men material kommer även ofta hem i någon typ av kartonglåda.  

Råmaterial kommer till godsmottagningen i form av gjutna hammarkroppar och 

gjutämnen till kolvar, cylindrar och övriga invändiga komponenter till de 

hydrauliska hammarna. Den här typen av material ankommer till GM för att 

packas upp och därefter transporteras det över till V1 för användning i 

bearbetningen.  



 

 
Figur 14: Inkommande gjutämnen efter uppackning 

 
Figur 15: Inkommande gjutgods innan uppackning 

 



 

Indirekt material är allt övrigt material som inte är beställt genom MRP eller 

beställningspunkt, vilket innefattar allt från kontorsutrustning till 

förseriematerial. Normalt sett beställs indirekt material genom ett prokura-

förlopp där den anställde skapar en inköpsbegäran som godkänns av närmsta 

chef och därefter beställs av administrativ personal för att säkerställa att inköpen 

belastar rätt konto och kostnadsställe. Förseriematerial beställs som indirekt 

material på grund av att SAP inte tillåter beställningar då en BOM inte är helt 

frisläppt för produktion med tillhörande struktur. Detta sker alltså inte genom ett 

prokuraförlopp, utan det hanteras som ett normalt köp mot faktura. 

Till godsmottagningen räknas alla aktiviteter som krävs för att hantera allt in- 

och utgående material, lager och till viss del interna transporter. I dagsläget 

arbetar två personer heltid på godsmottagningen med dessa aktiviteter. Genom 

att skapa ett flödesschema för hur godsmottagningsprocessen ser ut får vi en 

bättre överblick över hur dessa aktiviteter styrs (se Figur 16). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figur 16: Flödesschema för godsmottagningen 



 

 

Lossa lastbil & kör in material i slussen: 

När en lastbil ankommer parkeras denna intill slussen till GM och därefter 

används en dieseldriven truck för att lossa pallarna. Om leveransen får plats i 

slussen ställer truckföraren av pallarna där för senare inleverans till GM. 

- Fullt i slussen – mellanlagra under tak: 

Om leveransens storlek är större än vad slussen har kapacitet att 

hantera mellanlagras det överskjutande materialet på en platta 

under tak utanför GM. 

- När det finns plats – flytta till sluss: 

När slussen har tömts på material flyttas materialet som placerades 

tillfälligt på plattan in i slussen med dieseltruck för att senare 

hämtas av personal på godsmottagningen. 

Hämta gods i slussen till godsmottagningen: 

Materialet flyttas från slussen in till godsmottagningen för vidare hantering med 

hjälp av en innetruck. 

Packa upp och kontrollera mot följesedel, ordernummer eller namn: 

Materialet packas upp och kontrolleras för att säkerställa att rätt material i rätt 

kvantitet har ankommit. 

	   -‐	  Följesedel eller mottagare saknas: 

Skulle följesedel eller mottagare saknas kontaktas inköp för hjälp 

med att ta reda på ordernummer eller mottagare. 

	   -‐	  Vid namn kontakta mottagaren (indirekt material): 

När indirekt material kommer hem till godsmottagningen kontaktas 

mottagaren direkt via e-post. 

Små lådor: 

Om materialet är korrekt så hanteras de små lådorna som de är eller packas de 

upp och materialet placeras i grålådor till monteringen om huvudlagerplatsen är 

lokaliserad i linan, vilket ofta är fallet när det gäller mutter och skruv som är små 

och har korta ledtider. 



 

Pall: 

Material som kommer på pall hanteras oftast som de är, men ibland ankommer 

blandade leveranser där flera olika artiklar är samlade på samma pall och dessa 

behöver isåfall packas upp till grålådor i monteringen. 

Gör godsmottagning i SAP MIGO: 

När materialet är korrekt och ompaketerat så görs en godsmottagning i SAP 

MIGO. Godsmottagning görs genom att ordernumret slås in för att kontrollera att 

inköparens order och fraktsedel stämmer. Skulle materialet vara klassat för 

kontroll så meddelar SAP detta. 

Gör lagerläggning i SAP Zle06: 

När materialet är godsmottaget scannas mottagningsnumret in i SAP Zle06 som 

ger en fysisk lagerplats att ställa materialet på. Är platsen full av samma material 

ställs materialet in där det får plats. Är platsen ockuperad av något annat material 

ställs materialet där det får plats, men då görs även en lagerförflyttning i SAP 

LT10. 

Små lådor till pall i godsmottagningen – MDB/HYD/HRD: 

Material i små lådor placeras på pall. 

Lådor körs ut till materialställ bredvid montering/Lådor med material står still i 

linan: 

Beroende på typ av material placeras det antingen i ställagen intill linan eller i 

grålådor direkt i linan. 

Pall in i pallställ: 

Hela pallar med material placeras direkt in i pallställ med hjälp av truck. 

Efter denna materialförflyttning så övertas ansvaret för materialhanteringen till 

furnerarna, vars arbete beskrivs mer ingående senare i arbetet. 

Förutom de aktiviteter som framgår i flödesschemat tillkommer även mycket 

kringarbete till följd av upp- och ompackning av material i form av pallar och 

förpackningsmaterial som skall sorteras. Följande typer av förpackningar skall 

sorteras: 

 

 



 

-‐ Pallar (1200x800) 

Placeras på utmärkt plats intill godsmottagningen som töms när ytan är full 

och placeras då ute på utlastningsplattan. Dessa pallar återanvänds för att 

packa MDB-maskiner och när nya pallar behövs i monteringslinan hämtas 

de från denna plats. De pallar som inte går åt till att packa nya maskiner 

placeras under skärmtaket för bortforsling när det har ackumulerats nog med 

pallar för att fylla en lastbil. 

-‐ Pallkragar (1200x800) 

Viks ihop och placeras i ställage intill godsmottagningen. 

-‐ Halvpall (600x800) 

Placeras på intill helpallar på avsedd avställningsyta och ställs ut på 

utlastningsplatta när ytan är full. På samma sätt som för helpallar skickas 

dessa med lastbil när tillräckligt många pallar har samlats. 

-‐ Halvpallkragar (600x800) 

Viks ihop och placeras på pall (1200x800). 

-‐ Förpackningsmaterial (kartong, plast, metall) 

Sorteras i respektive material och slängs i avsedda sorteringskärl som töms 

efter hand. Ofta är detta ett ganska tidskrävande arbete då de olika platserna 

där materialen sorteras är relativt utspritt i godsmottagningen.  

 

4.6 Ankomstkontroll 

Varje gång ett material blir reviderat genom ett ECN (Engineering Change 

Notice) skall nästkommande tre leveranser ankomstkontrolleras mot instruktion 

eller ritning för att säkerställa att den ingående kvalitén till bearbetningen och 

monteringen uppfyller kraven. Allt material som köps in för första gången, 

exempelvis vid förserietillverkning eller vid ny leverantör, ankomstkontrolleras 

också vid de tre första leveranserna. Efter de tre första leveranserna är 

kontrollerade och OK skall en kvalitetsingenjör göra ett aktivt val på vilken 

kvalitetsnivå materialet skall placeras i fortsättningen. 

 



 

På företaget finns fem olika kvalitesnivåer: 

1. Inital – Första tre leveranserna hamnar i kontroll. 

2. Skip9 – Nio leveranser utan kontroll, tionde hamnar i kontroll. 

3. Second level – Tionde leveransen i kontroll. 

4. Always inspection – Hamnar alltid i kontroll. 

5. Always skip – Hamnar aldrig i kontroll. 

Standardnivå efter tre godkända leveranser är Skip9, ifall något annat önskas 

måste detta valet aktivt göras.  

När materialet kräver ankomstkontroll så meddelar SAP detta när det 

godsmottags, varefter personalen som hanterar det ankommande godset flyttar 

materialet till en avsedd yta för ankomstkontroll i väntan på inspektion. 

Beroende på vad för typ av kontroll som krävs finns det två avsedda ytor, varav 

den ena är för enklare kontroll mot ritning vilken görs av personal som tillhör IL 

och den andra är för material som kräver mer djupgående tester innan det tas in i 

produktionen och då görs denna typ av kontroller av en kvalitetstekniker från 

kvalitetsavdelningen. Dessa olika typer av kontroller betecknas QI (Quality 

Inspection) för ankomstkontroll och QC (Quality Control) för kontroll som 

utförs av kvalitetsavdelningen. Varje typ av kontroll har tre fållor utmärkta med 

gul tejp (se Figur 17). 



 

 
Figur 17: Yta för ankomstkontroll 

 

4.7 Reservdelsavdelning 

Reservdelsavdelningen är belägen intill godsmottagningen och här arbetar två 

personer heltid med att montera, förpacka och skicka reservdelar. Reservdelarna 

skickas i mindre pallådor på EUR-pall till PTD varje dag på samma lastbil som 

de övriga maskinerna skickas på. Personerna som arbetar med reservdelarna har 

även ansvaret för att packrapportera och transportdeklarera de utgående 

maskinerna från de olika monteringslinorna innan de lastas på lastbil. Personalen 

här sköter även utlastningen av maskinerna till utlastningsplattan vilket görs i 

samband med transportdeklarationen. 

Reservdelarna består både av nuvarande produktionsdelar, samt utgångna delar 

som lagerhålls för att säkerställa en hög servicenivå till kunderna, där den minsta 

tiden som delarna lagerhålls är tio år. I vissa fall lagerhålls dock delar längre för 

att behovet finns. Vad som skall monteras och skickas meddelas av PTD, där 

principen är densamma som för MDB/HYD/HRD – när en del tas ur PTD:s lager 



 

skapas en order varefter personalen i Kalmar fyller på lagret till den 

förutbestämda nivån. 

De delar som finns i produktion hämtar personalen ur monteringslinorna och de 

delar som inte längre är i produktion är placerade i mindre lådor i tre olika 

ställage i anslutning till reservdelsavdelningen. Allt packmaterial såsom 

kartonger, påsar, plast och liknande som behövs för att paketera delarna finns i 

avsedda ställage intill avdelningen och består för närvarande av sju stycken 

sektioner av pallställ.  

 

4.8 Furnering 

Furnerare är som vi tidigare nämnt de som försörjer monteringslinorna med 

material för att säkerställa att montörerna kan fokusera på att bygga maskiner. 

Förutom att fylla på tomma lådor från monteringen har furnerarna även ansvar 

för att fylla på tomma pallar i materialställagen intill monteringen, bryta ner 

tompallar och tomförpackningar och även göra den nödvändiga kittningen för de 

delar som kräver detta. De delar som kräver kittning är generellt sett 

gummislangar som kapas i rätt längd, svänghjul som magnetiseras och o-ringar 

som paras ihop. 

Något som även upptar tid för de personer som furnerar är att hämta 

färdigpackade maskiner från monteringslinorna och placera dessa på 

uppställningsytorna i väntan på lastbilen till PTD eller container till Kina/USA. 

Dessa transporter görs med hjälp av truck och sker ett antal gånger per dag för 

varje monteringslina, beroende på hur många maskiner som produceras. 

 

 
 
 



 

4.9 Inventering 
Inventering av allt material sköts av en person anställd inom IL, som även agerar 

som teamleader för hela IL, vilket alltså innebär att det inte räknas som en 

heltidstjänst att inventera lagret. I snitt behöver personalen inventera åtta artiklar 

per dag för att hela lagret skall hinna inventeras på ett år, något som är ett 

lagstadgat krav. Inventeringen består i att räkna antal artiklar i lager och jämföra 

detta mot lagersaldot i SAP för att säkerställa att det är korrekt. Material som har 

låg densitet (små och billiga), såsom skruv och muttrar, vägs för att spara tid vid 

inventeringen.  

 

4.10 Utgående gods 

Utgående gods kan precis som inkommande gods delas upp i tre huvudsakliga 

kategorier 

• Maskiner till PTD. 

• Maskiner till Kina/USA. 

• Styckgods. 

Beroende på vilken kategori som godset tillhör så hanteras det på olika sätt. 

Maskiner som skall skickas till PTD finns sedan tidigare uppställda på särskilt 

utmärkta avställningsytor vilka hämtas av personalen i reservdelspackningen när 

lastbilen har anlänt och placeras på utlastningsplattan där de lastas på lastbil med 

hjälp av en utetruck.  

Maskinerna som skall till Kina eller USA skickas i 20-fots-container på båt till 

sina respektive destinationer, vilket innebär att utleveranserna sker mer sällan än 

de leveranser som går till PTD. Normalt sett skickas en 20-fots-container 

varannan vecka till respektive land innehållandes mellan 110-220 maskiner 

beroende på modell. Vid utlastning till container hämtas maskinerna på den 

särskilda uppställningsytan och fyra personer hjälps åt för att göra lastningen så 



 

effektiv som möjligt. Under utlastningen arbetar två personer inne i 

utlastningshallen, en person hämtar godset med utetrucken och placerar det i 

containern och en person hjälper till med lastning och surrning i containern.  

Styckgods kan vara allt ifrån stora hammarkroppar på specialpall som skall 

skickas för legobearbetning eller mindre lådor med material som skall returneras 

till tillverkaren, vilket innebär att hanteringen av detta gods varierar 

förhållandevis mycket. Normalt sett skickas dock styckgodset genom slussen på 

godsmottagningen och hämtas upp av någon form av transportör som lastar 

godset antingen med utetruck eller för hand. 

  

4.11 Överblick över samtliga materialflöden 

För att skapa en överblick över hur de olika materialflödena ser ut på företaget 

har de olika flödena principiellt ritats upp med pilar på en befintlig layout-

ritning. De olika flöden som vi fokuserar på är: 

• HYD-monteringen. 

• MDB-monteringen. 

• Inkommande gods. 

• Kina/USA-utlastning. 

I de två första flödena är utlastningen med i flödet för att det skall bli enklare att 

förstå hur de olika operationerna hänger ihop. Observera att pilarna är 

schematiskt ritade och inte exakt speglar verkligheten. Den första layouten visar 

vart de olika avdelningarna är belägna i V2 för att skapa en bättre bild över hur 

nuläget ser ut. 

 



 

 
Figur 18: Översikt över flödet för HYD-monteringen 

1. Maskinerna monteras i lina, där mängden arbetsinnehåll på varje station 

varierar beroende på dagstakten. Normalt är att linan består av sju stationer 

och har en takttid på sju minuter vilket innebär att 65 maskiner produceras 

varje dag. 

2. När maskinen är färdigmonterad körs den med hjälp av en elektrisk 

handtruck ut till testriggen för provkörning. 

3. När maskinen är godkänd i testriggen förflyttas den återigen med hjälp av 

handtruck till packstationen belägen efter monteringslinan. Packstationen är 

i direkt anslutning till MDB-linans början. Här packas maskinen på pall, på 

en rullbana i väntan på transport. 

4. Här packas maskinen på pall, på en rullbana i väntan på transport. 

5. Furneraren tömmer rullbanan på maskiner och transporterar dessa till 

uppställningsplatsen för HYD-maskiner. Furneraren transporterar minst två 

stycken maskiner åt gången om de är packade på helpall eller fyra stycken 

om maskinerna är packade på halvpall, om de är tillräckligt små. 



 

6. Från uppställningsytan hämtar personalen på reservdelsavdelningen 

maskinerna och transporterar ut dessa till utlastningsplattan när lastbilen 

som kör till PTD har anlänt. 

7. Från utlastningsplattan hämtar personalen på godsmottagningen maskinerna 

och lastar dessa på lastbilen. 

 

 

 
Figur 19: Översikt över flödet för MDB-monteringen 

 

1. Maskinerna monteras i lina, där mängden arbetsinnehåll på varje station 

varierar beroende på dagstakten. Normalt är att linan består av fem stationer 

och har en takttid på 24 minuter vilket innebär att 20 maskiner produceras 

varje dag. Maskinen provkörs direkt i linan och därefter är den redo att 

packas. 



 

2. När maskinen är provkörd paketeras den i en wellpapplåda på pall, på en 

rullbana, beroende på maskintyp paketeras det mellan en till fyra maskiner 

på samma pall. 

3. Pallar som är redo för utleverans hämtas av linans furnerare och placeras på 

en uppställningsyta cirka 15 meter från monteringslinan. 

4. När reservdelsavdelningen gör transportdeklarationen hämtas maskinerna 

från uppställningsytan och placeras på utlastningsplattan i väntan på att bli 

lastade på lastbilen till PTD. 

5. Personalen på godsmottagningen hämtar därefter de uppställda maskinerna 

från utlastningsplattan med hjälp av utetrucken och lastar dessa på lastbilen. 

 

 
Figur 20: Översikt över flödet för maskiner till Kina/USA 

 

 

 

 



 

Flödet ser likadant ut i de olika monteringslinorna fram till den punkten att de 

skall transporteras från de olika packstationerna vid linorna. 

1. Maskinerna hämtas på samma sätt från monteringslinan i kvantiteter mellan 

två och fyra stycken och körs sedan till uppställningsplatsen för Kina/US-

maskiner. 

2. Maskiner hämtas från monteringslinan av furnerare, dock i kvantiteter upp 

till sex stycken maskiner per pall för att bättre utnyttja 20-fots-containerns 

utrymme.  

3. MDB-maskiner placeras vid utmärkt uppställningsyta. 

4. HYD-maskiner placeras vid utmärkt uppställningsyta. 

5. När containern anländer arbetar fyra personer med att flytta maskinerna från 

uppställningsytorna in till containern. 

 

 

 

 
Figur 21: Översikt över flödet för inkommande gods 



 

1. Gods lossas från lastbil med utetruck och ställs in i slussen. 

2. När slussen är full mellanlagras godset på plattan utanför godsmottagningen 

i väntan på plats. 

3. När plats finns i slussen flyttas materialet med utetruck in i slussen. 

4. Från slussen hämtas materialet med hjälp av innetruck in till 

godsmottagningen. 

5. Gods såsom hammarkroppar och råämne som skall bearbetas i V1 plastas av 

och körs över till V1. 

6. Material som måste ankomstkontrolleras placeras på utmärkt yta. 

7. Hammarkroppar och bearbetade ämnen hämtas i V1 och körs över till 

godsmottagningen i V2 för vidare transport till HYD-monteringen. 

8. Material med huvudlagerplats utanför monteringslinorna placeras i lager. 

9. Material som tillhör HYD-monteringen placeras antingen direkt i 

monteringslinan eller i ställagen intill. 

10. Material som tillhör MDB-monteringen placeras antingen direkt i 

monteringslinan eller i ställagen intill. 

 

 

 

 
 



 

5. Resultat & Analys  

Presentationen av de resultat som vi har kommit fram till kommer presenteras på 

ett liknande sätt som för empirin, där vi bryter ner varje del för sig och 

presenterar vad som har fungerat bra respektive dåligt. Sist kommer vi presentera 

de resultaten från tidsstudierna, enkäten och spaghettidiagrammen.  

Till grund för resultaten har vi använt oss av informationen vi har fått ut från 

intervjuer och enkäten som skickats ut till berörd personal. Genom att ta denna 

information i beaktande och därefter göra egna observationer, tidsstudier, 

diagram och flödesscheman har vi därefter sammanställt de problemområden 

som vi presenterar i detta avsnitt. 

 

5.1 Montering 

Monteringslinorna med tillhörande furnering är alla väl fungerande med 

förhållandevis hög flexibilitet för att ta upp svängningar i efterfrågan. Genom att 

variera mängden montörer i linan och därmed ändra mängden arbetsinnehåll i 

varje station kan outputen variera, något som är viktigt då företagets försäljning 

är väldigt säsongsbetonad. Genom att ha ett enstycksflöde i kombination med ett 

dragande system som använder sig av  -kort undviks slöserier. 

Ett angenämt problem som har uppstått under senare halvan av 2016 är dock att 

försäljningen av HYD och framförallt MDB-maskiner har ökat mer än vad 

företaget prognostiserade. Detta har medfört problem då det inte finns plats i 

MDB-monteringen för tillräckligt många stationer för att klara av att producera 

enligt efterfrågan. I nuläget är MDB-monteringens längd begränsad av linans 

egen packstation i ena änden och HYD-monteringens packstation i den andra. 

Detta har föranlett att MDB-monteringen har gått över från att jobba dagskift till 

tvåskift, något som givetvis har påverkat maskinernas VK, då skifttillägget 

tillkommer utöver standardlönerna.  



 

I HYD-monteringen finns som vi visade i flödesschemat för HYD inte möjlighet 

att ha ett rakt flöde med monteringen, provkörningen och packningen. Att 

maskinerna måste transporteras ur linan för att provköras och tillbaka för att 

packas leder till onödiga transporter. Eftersom att även HYD-linan har ett 

dragande system med hjälp av KanBan-kort hålls även slöserierna på en låg nivå.  

Ett gemensamt problem för de bägge monteringslinorna är att färdiga maskiner 

måste hämtas av respektive furnerare när de är färdigpackade och flyttas till 

uppställningsytorna i väntan på utleverans till lastbil. Detta är i sig inte något 

som är värdeskapande utan skall ses som ett slöseri i form av onödiga 

transporter. Förutom att själva transporten är onödig så stör det även 

fournerarens arbete, där personen tvingas vara alert på att hämta färdiga 

maskiner med täta intervaller. 

 

5.2 Internlogistik – Godsmottagning 

Godsmottagningen på Construction Tools har i dagsläget stora bekymmer med 

sitt flöde för in- och utgående gods, där det saknas både ett naturligt FIFO-

system och struktur på hur arbetet bedrivs. I grunden är de flesta problem som 

godsmottagningen lider av orsakade av variation. Mycket av hammarkropparna 

till bearbetningen köps in från sydeuropa och anländer ofta på måndagar, 

tillsammans med annat material från samma region. Då hammarkropparna är 

skrymmande och förhållandevis dyra köps dessa in i större kvantiteter vilket 

innebär att en order består av många pallar. På årsbasis skapar 

inköpsavdelningen cirka 11 500 orders. Detta är inte detsamma som 11 500 

pallar, utan en order kan bestå av 20 pallar eller en liten kartong, beroende på 

vilket material det gäller. Då det är svårt att se exakt hur många pallar som 

hanteras per år, utgår vi istället för att snittet per dag är 55 hanterade kolli för 

godsmottagningen. Snittet är dock som vi tidigare nämnde oftast inte hur 

situationen ser ut på godsmottagningen, utan variationen är ofta upp mot 100% i 

mängden hanterade kolli per dag.  



 

Då Construction Tools är ett förhållandevis litet bolag inom Atlas Copco 

Gruppen så är de inköpta volymerna oftast små sett från leverantörernas sida. På 

grund av detta blir MOQ ofta så pass stor att materialet som ankommer täcker 

stora delar av årsvolymen. Lagersaldon som uppgår till 1/3 av årsförbrukningen 

är inte ovanligt och i vissa fall är volymerna större än så. 

Till följd av att mängden material som flödar in i godsmottagningen varierar 

oerhört mycket skapas ytterligare problem, varav ett är att de på företaget har en 

uppskattad genomloppstid på tre dagar. Detta innebär att de räknar med att det 

tar tre dagar från det att godset har godsmottagits i SAP, till dess att det är 

tillgängligt i produktion. Detta är alltså inte detsamma som att det tar tre dagar 

från det att godset har anlänt till fabriken i Kalmar, utan godset kan stå uppställt i 

väntan på godsmottagning innan det registreras i systemet. En viss 

genomloppstid i systemet är nödvändig, för att möjliggöra ankomstkontroll och 

liknande. Problemet är alltså till följd av den kraftiga variationen i inflöde och 

genomloppstiden i sig är visserligen inte det stora problemet. Det stora 

problemet är att tre dagars genomloppstid adderar tre dagar ledtid på materialet, 

även om denna är intern så tar MRP-systemet den adderade ledtiden i beaktande 

när materialbehoven koordineras. Rent praktiskt innebär den ökade ledtiden att 

företaget måste ha material i lager tre dagar längre än om genomloppstiden hade 

varit obefintlig. 

Det andra problemet till följd av variationen i inflöde är något vi berört tidigare i 

flödesschemat för godsmottagningen då personalen blir tvungna att mellanlagra 

pallar under skärmtak för att slussen är full. På grund av att variationen i flödet 

är för stor för att kunna hanteras av godsmottagningen i dagsläget, skapas oerhört 

mycket extra arbete med att flytta pallar in i godsmottagningen. Det är svårt att 

uppskatta exakt hur mycket mer arbete detta innebär, men genom våra intervjuer 

och egna observationer har vi uppskattat att ungefär hälften av de kolli som 

anländer till godsmottagningen först mellanlagras under skärmtak för att därefter 

flyttas in i slussen som sedan töms av personalen på godsmottagningen. Under 

de mätningar vi utförde på företaget mätte vi tidsåtgången för att flytta en pall 



 

från ytan under skärmtak, genom slussen och in i godsmottagningen. 

Transporten tog cirka en minut, i ideala förhållanden, där pallen hämtades från 

en yta så nära slussen som möjligt och placerades precis innanför slussen i 

godsmottagningen. Resultatet är att om hälften av pallarna kräver mellanlagring, 

innebär detta att personalen på godsmottagningen spenderar minst 100 timmar 

per år på denna typ av pallförflyttning. 

När väl materialet har tagits in i godsmottagningen görs en manuell inmatning i 

SAP för att godsmottaga materialet, där personalen manuellt räknar av hur 

mycket som godsmottagits av den totala leveransen, något som är en felkälla då 

avräkningarna inte alltid blir korrekta samtidigt som det tar mer tid än att 

exempelvis scanna av streckkoder, något som är vanligt. Ett annat problem som 

ofta uppstår vid godsmottagningen är att indirekt material av någon anledning 

saknar mottagare, något som skapar merarbete då personalen får kontakta 

inköpsavdelningen för att försöka ta reda på vem som beställt materialet. 

Något som för många typer av material skapar onödigt arbete för personalen i 

godsmottagningen är att företaget inte har varken standardiserade förpackningar 

gentemot sina leverantörer och inte heller några instruktioner för hur de vill att 

materialet skall komma förpackat till fabriken i Kalmar. Detta innebär att många 

typer av material kommer förpackat i olika kvantiteter eller förpackningar som 

inte överensstämmer med vad produktionen hade önskat, vilket betyder att 

materialet måste packas upp och packas om för att kunna hanteras i 

monteringslinorna och i lagret. 

Vad som därefter inte upplevs fungera optimalt är sorteringen av materialet som 

blir över vid om och uppackningen, såsom pallar, pallkragar, wellpapp, plast, 

metall och så vidare. Sorteringen tar för mycket tid och är för omständig då det 

inte finns något uttänkt flöde för hur detta skall fungera.  

När det är dags att placera materialet som har ankommit i lager, alltså i pallställ 

eller andra materialställage, är ofta problemet att ordinarie platsen för materialet 

är full av det materialet som skall ställas in, något som gör att en 



 

lagerförflyttning i SAP inte är möjlig. Resultatet blir att materialet som inte får 

plats placeras där det finns plats tillgänglig. Detta leder till två möjliga problem: 

1. Furnerare ser att material finns tillgängligt i lagersaldot i SAP, men det finns 

inte på rätt plats vilket innebär att personen får leta tills materialet är funnet. 

2. Nästa gång materialet kommer hem finns det plats på ordinarie lagerplats, 

varför det placeras där och materialet som blev ställt åt sidan när det var fullt 

blir bortglömt tills situation nummer ett inträffar. Detta leder givetvis till att 

ingen FIFO uppnås. 

Genom att godsmottagningen och ankomstkontrollen ligger sida vid sida, 

innebär detta att det inte finns något flöde med material som går igenom 

godsmottagningen, utan allt material ställs längst in mot ankomstkontrollen och 

för att förflytta materialet ut i lagret måste det plockas bakifrån, vilket leder till 

LIFO – Last In First Out, istället för det önskade FIFO – First In First Out. 

Vid en övergripande analys över hur IL och framförallt godsmottagningen 

presterar gentemot sina uppsatta KPI:er blir det tydligt att, för att hantera de 

ständigt ökande volymerna i och med utbyggnaden av befintliga och kommande 

monteringslinor kommer någon form av nyanställning att krävas för att klara av 

att möta de uppsatta målen. Avdelningen är i dagsläget duktiga på att ta emot 

material, problemet är att de inte hinner med att packa upp material, något som 

är en mer tidskrävande uppgift (se Figur 22 och 23). 

 



 

 
Figur 22: KPI Ej uppackat internlogistik 

 

 

 
Figur 23: KPI Ej godsmottaget internlogistik 



 

Ett problem som kan verka litet i sammanhanget men som skapar mycket 

merarbete är då indirekt material kommer hem och mottagaren inte är 

specificerad. Allt indirekt material sorteras ut efter vilken avdelning det tillhör 

och berörd mottagare får ett mail om att han eller hon har ett paket att hämta på 

godsmottagningen. När mottagaren inte är specificerad på 

mottagningsdokumentet får personalen i godsmottagningen kontakta den 

avdelning som de tror godset tillhör för att försöka reda ut vem det tillhör. Detta 

är något som dels tar tid, men framförallt stör flödet i godsmottagningen. 

 

5.3 Ankomstkontroll 

Ankommande material som kräver någon form av ankomstkontroll har en 

anmärkning i SAP när personalen på godsmottagningen skall godsmottaga 

materialet. Denna märkning är dock densamma oavsett om materialet skall 

rutinkontrolleras av personalen på IL (QI) eller om det kräver mer omfattande 

kontroll av kvalitetsavdelningen (QC). På grund av att märkningen är densamma 

händer det ofta att material blir ståendes i fel fålla och kvalitetsavdelningen får 

då ingen signal att de har material som kräver kontroll. Vid ny revision eller när 

ett material beställs som direkt material för första gången, måste detta märkas på 

ordern och meddelas till kvalitetsavdelningen för att materialet skall fångas upp i 

ankomstkontrollen. Detta är något som ofta missas av inköparna, vilket kan 

resultera i att material som inte är godkänt placeras i lager.  

Som vi tidigare nämnde finns det fem olika kvalitetsnivåer i SAP. Vad vi har sett 

när vi har gått igenom de ingående artiklarna i framförallt HYD/MDB är att 

många artiklar har kvalitetsnivå ”Always inspection” respektive ”Skip9”. Detta 

innebär mycket arbete för ankomstkontrollen, framförallt för materialet i den 

förstnämnda nivån.  

 

 



 

Eftersom att allt material, oavsett om det är QC eller QI-material, placeras i 

fållorna på golvet innebär det att material måste flyttas manuellt för att komma åt 

det material operatören har för avsikt att kontrollera, detta eftersom att 

ankomstkontroll-ytan är fysiskt begränsad av lunchrummet. 

 

5.4 Reservdelspackning 

Reservdelsavdelningens enskilt största slöseri är tiden som går åt till att flytta 

färdiga maskiner från uppställningsytorna, packrapportera dessa och sedan ställa 

ut maskinerna på utlastningsplattan. Denna transport, som sker dagligen för 

omkring 60-100 maskiner, tar cirka två minuter. Då maskinerna inte 

transporteras styckvis innebär det att ungefär 20-33 transporter med färdiga 

maskiner till utlastningsplattan görs varje dag. I samband med att personalen 

förflyttar de färdiga maskinerna till utlastningsplattan packrapporterar de även de 

utgående maskinerna. Detta i sig är inte något slöseri, men det kan ifrågasättas 

om reservdelsavdelningen bör ha ansvar för denna syssla. 

Då reservdelsavdelningen delvis hanterar material som inte längre är i 

produktion, finns detta placerat i olika skåp och ställage, utspridda i byggnaden. 

Mycket av materialet som finns är dessutom ”skrotat” i SAP utan att vara fysiskt 

skrotat vilket innebär att onödigt mycket material finns uppställt. På grund av att 

de har för mycket material finns det inte plats att husera allt intill 

reservdelsavdelningen, vilket givetvis skapar onödigt arbete med att transportera 

material från och till olika platser. 

 

5.5 Furnerning 

Furneringen upplevs som välfungerande, även om den i sig enbart är en 

stödfunktion till monteringslinorna. Detta är dock ett medvetet val, då tanken är 

att montörerna skall ha möjlighet att ha fullt fokus på sitt arbete och för att 

möjliggöra för montage i en taktad lina. 



 

Då furneringen agerar som en stödfunktion till monteringslinorna innebär det 

även att de har ansvar för att förflytta färdiga maskiner från packstationerna till 

uppställningsytorna. Framförallt för HYD-maskinerna finns problemet att olika 

maskintyper tar olika lång tid att bygga, vilket gör att furneraren aldrig vet exakt 

när rullbandet med färdiga maskiner behöver tömmas. Att furnerarna inte vet 

med vilken intervall de behöver tömma banden innebär också att de ständigt 

måste kontrollera så att bandet inte blir fullt, vilket är stressande för furneraren. 

Dessutom tar transporten till uppställningsytorna tid, cirka två minuter för MDB-

maskiner och cirka två och en halv minut för HYD-maskiner. 

Som tidigare nämnt uppstår även problem då godsmottagningen har placerat 

material på annat ställe än huvudlagerplatsen för materialet, då pallställen varit 

fulla. Detta påverkar som sagt furnerna i det avseendet att de dels behöver leta 

efter materialet och dels att de inte kan garantera att de faktiskt har plockat enligt 

FIFO-principen, något som för vissa material kan vara väldigt viktigt. 

 

5.6 Inventering 

Samma problem som uppstår för furneringen när material inte finns på rätt plats, 

uppstår även för personen som inventerar. Detta leder till onödigt letande och gör 

att inventeringen tar mer tid än nödvändigt. 

Att personalen i godsmottagningen gör en manuell inleverans i datorn leder som 

vi tidigare sagt till saldodifferenser, vilket givetvis påverkar inventeringen. 

 

5.7 Utgående gods 

Som vi tidigare nämnt finns det tre kategorier för utgående gods, där vi nedan 

går igenom respektive kategoris problem nedan. 

• Maskiner till PTD: 

- Onödiga transporter från uppställningsytorna till lastbilen. 



 

• Maskiner till Kina/USA: 

- Lång transportsträcka från packstationerna vid respektive lina till 

uppställningsplatserna för MDB/HYD. 

- Tidskrävande utlastning till container. 

• Styckgods: 

- Stor variation på gods innebär att hanteringen måste vara flexibel 

 

5.8 Enkät 

Enkäten som vi skickade ut till berörd personal hittas i bilaga 1 och består av fem 

frågor. 

Här under listar vi i punktform de olika problem som framkom av enkäten: 

• Material finns på för många olika platser, onödiga transporter. 

• Indirekt material saknar mottagare. 

• Utlastning till Kina/US kräver i dagsläget fyra personer. 

• Slussen används inte korrekt. 

• Material flyttas om flera gånger på grund av platsbrist och/eller för stora 

leveranser. 

• Manuella fel vid godsmottagning i SAP. 

• Materialet som skall till V1 kräver mycket pallhantering. 

• Fel antal pallflaggor och/eller manuellt klippta etiketter till grålådorna. 

• Uppackning av ”mixade” pallar är onödigt. 



 

• Färdiga HYD/MDB-maskiner ställs på avställningsyta och får sedan hämtas 

när lastbil kommer. 

• Sortering av material, ineffektivt vid nedbrytning. 

• Överutnyttjade lagerplatser gör att det som inte får plats ställs åt sidan. 

• Inget FIFO-system. 

• Mycket material hade kunnat vara i mindre förpackningar för att spara plats. 

• Lång genomloppstid. 

• Dåligt organiserat. 

• Svårt att hitta material på grund av felaktigt placerat material. 

• Mycket C-klassat material är tidskrävande vid inventering. 

• Godsmottagningen slår in fel vid mottagning, vilket leder till saldodifferens. 

 

5.9 Tidsstudie 
Då vi från enkätsvar och observationer fick tydliga indikationer var de största 

slöserierna låg, gjorde vi olika tidsstudier för att verifiera att dessa stämmer (se 

Tabell 1 och 2). Tidsstudierna är indelade i tre kategorier: 

1. Hantering av inkommande gods 

a. Pallförflyttning 

b. Upp/ompackning av material 

c. Godsmottagning i SAP 

d. Lagerläggning 

 

 

 



 

Fördelning	  enligt	  -dsstudie	  

1.	  Hantering	  av	  inkommande	  gods	   2.	  Hantering	  av	  utgående	  gods	   3.	  Hantering	  av	  gjutgods	  

2. Hantering av utgående gods 

a. Transport av färdiga HYD-maskiner till PTD 

b. Transport av färdiga HYD-maskiner till USA 

c. Transport av färdiga MDB-maskiner till PTD 

d. Transport av färdiga MDB-maskiner till Kina 

3. Hantering av gjutgods 

a. Transport mellan V1 & V2 

Tabell 1: Fördelning enligt tidsstudie 

 



 

 
Tabell 2: Fördelning enligt tidsstudie nedbrutet i fler kategorier 

 

 

 
 
 

Fördelning	  enligt	  -dsstudie	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  HYD	  från	  line	  -ll	  uppställningsyta	  PTD	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  HYD	  från	  line	  -ll	  uppställningsyta	  USA	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  MDB	  från	  line	  -ll	  uppställningsyta	  PTD	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  MDB	  från	  line	  -ll	  uppställningsyta	  KINA	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  HYD	  från	  uppställningsyta	  -ll	  pla=an	  PTD	  

Fly=a	  färdiga	  maskiner	  MDB	  från	  uppställningsyta	  -ll	  pla=an	  PTD	  

Fly=a	  material	  från	  pla=an	  in	  i	  godsmo=agningen	  

Merarbete	  i	  godsmo=agningen/QI	  pga	  dåligt	  flöde	  

Manuell	  inslagning	  i	  SAP	  vid	  godsmo=agning	  

Upp/ompackning	  av	  pallar	  

Hantering	  av	  material	  som	  ska	  -ll	  V1	  

Fly=a	  material	  mellan	  V1	  och	  V2	  



 

5.10 Spaghettidiagram 

För att kunna ta fram en ny layout för godsmottagningen gjordes ett 

spaghettidiagram där personalens rörelser loggades när material anländer till 

godsmottagningen (se Figur 24). Endast den trucktrafik som sker efter att godset 

har ställts in i godsmottagningen behandlas i diagrammet. 

Följande arbetsgång har ritats in i ett spaghettidiagram: 

• Pall med två stycken pallkragar avställd i godsmottagningen. 

• Pallens emballage skall tas bort. 

• Materialet i pallen skall kontrolleras mot följesedel. 

• Materialet skall godsmottags i SAP. 

• Materialet skall packas upp/om till grålådor som skall till monteringen. 

• Material skall lagerläggas i SAP. 

• Pall och pallkragar skall sorteras. 

• Emballagematerial skall sorteras. 

• Grålådor med material skall placeras i avsett ställage till monteringen. 



 

 

Figur 24: Spaghettidiagram för godsmottagningen 

 

5.11 Nuvarande layout 

Som redovisat av tidigare flödesscheman och diagram är den nuvarande layouten 

av godsmottagningen långt ifrån optimal, där det saknas dels ett naturligt flöde 

av material och dels en anpassad arbetsplats. Ett stort problem med den 

nuvarande layouten är att trucktrafiken är ledd igenom en trång passage, intill 

lunchrummet. Vid denna passage har flertalet olyckor inträffat och i ett försök att 

stävja detta har speglar och ljussignaler införts, något som till viss del har hjälpt. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Förbättringsförslag 

Under detta avsnitt presenteras de förbättringsförslag som vi har kommit fram till 

under arbetets gång. Förslag kommer presenteras för varje del av den empiriska 

undersökningen, uppdelat på samma rubriker som återfinns under empirin. 

 

6.1 Montering 

Som vi tidigare nämnt är HYD-linan uppbyggd på ett sådant sätt att maskinerna 

provkörs vid sidan av monteringslinan för att därefter transporteras tillbaka för 

att paketeras. Genom att flytta paketeringen av HYD-maskinerna till en yta intill 

provkörningen skulle företaget dels eliminera de onödiga transporter som uppstår 

och dels ha möjligheten att utnyttja platsen mellan monteringslinorna till 

utbyggnad av endera monteringslina (se Figur 25).  

 
Figur 25: Flytt av HYD-monteringens packningsstation 



 

6.2 Layout & koncept 

Uppdragsbeskrivningen från Atlas Copco för detta examensarbete var följande: 

”Ta fram ett förslag på en ny layout med tillhörande arbetskoncept där fokus 

skall vara på en säker och ergonomiskt fördelaktig arbetsmiljö, samtidigt som 

layouten skall sänka materialhanteringen med 20%.” 

Eftersom att fokus skulle ligga på en säker arbetsmiljö blev det tidigt tydligt att 

trucktrafiken stod för den största risken i dagens layout. All trucktrafik leds i 

dagsläget genom en brandsluss intill MDB-monteringen (se Figur 26). 

 
Figur 26: Den olycksdrabbade brandslussen 

Det är vid denna sluss som merparten av truckolyckorna sker, att leda om 

trafiken är därför av största vikt. Enligt företagets egen statistik är det näst mest 

olycksdrabbade stället slussen för in- och utlastning till godsmottagningen. I våra 

layoutförslag kommer vi alltså främst ta hänsyn till dessa två områden. 

Då både HRD och framtida Knut39 står för en väldigt liten del av den 

materialhantering som sker på företaget, var den initiala tanken att förlägga dessa 

monteringslinor längre bort i byggnaden för att på så vis kunna nyttja hallen där 

HRD i dagsläget huserar som godsmottagning. Genom att flytta 

godsmottagningen blir den dels mer central i byggnaden med liknande avstånd 

till både lager, monteringslinor och utlastningsplatta. 



 

Om vi även öppnar upp mellan nuvarande godsmottagningen och HRD-hallen 

har vi även möjligheten att leda om trucktrafiken från den olycksdrabbade 

slussen. Vid slussen finns då möjligheten att bygga till två stycken toaletter, 

något som är välbehövligt då det endast finns en enda toalett i dagsläget som 

ligger tillgänglig för MDB/HYD-monteringarna. I samma ombyggnation är det 

även lämpligt att se över möjligheten att bygga ut lunchrummet, där det antingen 

finns möjlighet att bredda lunchrummet cirka två meter, eller addera en yta 

ovanpå det nuvarande lunchrummet (se Figur 27). 

 
Figur 27: Översikt omledning av trucktrafik och gemensamhetsytor 

Detta innebär att HRD behöver förläggas vid en ny plats, samtidigt som en yta 

måste frigöras för att i framtiden ha möjlighet att få plats med Knut39. Genom 

att använda den nuvarande godsmottagningen som uppställningsyta för maskiner 

som skall skickas till USA eller Kina frigörs ytor i bortre änden av V2, där det är 

lämpligt att placera dessa monteringslinor. 



 

Anledningen till att vi väljer att ha uppställningsyta för utgående maskiner i 

nuvarande godsmottagningen istället för en monteringslina beror dels på att ytan 

kommer vara kraftigt trafikerad av truckar, samtidigt som maskinerna från HYD 

och MDB står för en betydligt större volym än vad HRD i dagsläget gör. Vi har 

även tittat på en framtida försäljningsprognos för Knut39, där första indikationen 

är att det kommer röra sig om cirka 5000 maskiner årligen. Detta motsvarar 

ungefär en EUR-pall per dag som skall skickas från Kalmar, vilket innebär att 

även Knut39 är underordnad mot HYD och MDB med sina högre volymer och 

storleksmässigt större maskiner. 

För att få genomföra större layoutförändringar på Atlas Copco i Kalmar krävs att 

en checklista gås igenom i förväg, där en av punkterna är att layouten skall 

främja enstycksflöde. Fabriken har även ett tydligt fokus på lean production, 

vilket tydligt avspeglas i hur monteringslinorna är utformade och fungerar. Då 

detta är något som även skall appliceras i godsmottagningen finner vi det 

lämpligt att använda sig av så kallade conveyor-system för att hantera 

inkommande gods på godsmottagningen. Genom att ha drivna rullbanor som 

flyttar godset styckvis in i godsmottagningen uppnås ett enstycksflöde, där 

godset har möjlighet att flöda igenom systemet ifall arbetsstationerna har 

tillräckligt kort takttid, alternativt ett dragande system där varje operatör taktar 

fram godset när det skall tas hand om. 

För att detta system skall fungera behöver det delas upp i flera arbetsstationer. 

Följande stationer ingår i flödet när gods anländer med lastbil: 

• Utetruck lastar av lastbil och ställer godset på rullbanan för ingående gods. 

• Operatör vid lyft/vridbord packar upp och godset lagerläggs och 

godsmottags. 

• Innetruck hämtar gods som skall lagerläggas. 

 



 

Skulle godset kräva ankomstkontroll adderas följande arbetstationer till flödet: 

• Operatör vid lyft/vridbord ankomstkontrollerar gods. 

• Innetruck hämtar gods som skall lagerläggas eller som kräver 

kvalitetsingenjör. 

Ett annat stort problem som observerades var hur hanteringen/sorteringen av 

material var utformat i godsmottagningen, något som blev tydliggjort av 

spaghettidiagrammet. Genom att placera behållarna för materialåtervinning intill 

arbetsstationen där godset packas upp när det kommer in minimerar vi avståndet 

för operatören som han eller hon behöver röra sig, för att kunna hålla stationens 

takttid så kort som möjligt. Detta är speciellt viktigt eftersom det är denna station 

som lär bli den begränsande faktorn i flödet, då de övriga stationerna generellt 

sett tar mindre tid.  

 
Figur 28: Översikt av flödet för inkommande gods 

Som tidsstudien tydligt visar spenderar både fournerarna och reservdelspackarna 

mycket tid med att flytta färdiga maskiner för utleverans till PTD. Genom att 

automatisera det största flödet, HYD, har vi möjligheten att eliminera dessa 

transporter helt. Som vi nämnde under förbättringsförslagen för monteringarna 

har vi möjlighet att flytta paketeringen av HYD-maskinerna. I dagsläget är ytan 

mellan HYD-monterings provkörning och nuvarande HRD-monteringen delvis 



 

inbyggd och används inte i någon större utsträckning. Genom att bygga mellan 

portarna, skapar vi en möjlig yta för att packa HYD-maskiner. 

På samma sätt som vi använder conveyor-system för det ingående godset gör vi 

så även här för de utgående maskinerna. Istället för att packa maskinerna på en 

rullbana varifrån forunerarna hämtar de färdiga maskinerna och ställer de för 

mellanlagring, packas nu istället maskinerna på en driven rullbana vid den nya 

ytan och transporteras därefter hela vägen ut till utlastningsplattan där utetrucken 

placerar maskinerna på lastbilen till PTD när den anländer.  

 

 
Figur 29: Översikt av flödet för inkommande och utgående gods 

Då alla maskiner staplas två pallar högt i lastbilen använder vi oss även av en 

maskin som gör detta automatiskt längs rullbanan för att undvika att behöva 

använda en manuell truck samt för att få plats med alla dagens maskiner från 

HYD, MDB, HRD och Knut39 på samma rullbana. 

HYD-maskiner som skall till USA skickas alltid med container och kan därför 

inte hanteras på samma sätt vid utlastning. För att lösa detta har vi en parallell 

bana, till vilken maskiner till USA flyttas över på. På banan finns en buffert för 

upp till fyra stycken maskiner, vilket innebär att denna generellt sett endast 

behöver tömmas två gånger per dag vid maximal produktion. 



 

 
Figur 30: Buffertplatser för maskiner till USA 

För samtliga produktsortiment förutom HYD, finns det en möjlighet att ställa på 

dessa vid en pålastningszon. Att automatisera packningen av övriga sortiment 

var dels för tekniskt krävande, då dessa packlinor dels är placerade för långt ifrån 

den blivande godsmottagningen och dels skulle dessa rullbanor blockera 

truckgångar. Att separera packningsstationerna från monteringslinorna är heller 

inget alternativ då vi i det läget inte längre har ett enstycksflöde. 

Genom att använda den kvarvarande ytan i den blivande godsmottagningen för 

att husera reservdelspackningen, ser vi till att internlogistik är konsoliderat till en 

sammanhängande yta samtidigt som vi förenklar arbetet med att packrapportera 

utgående maskiner och skapar en närhet till utlastningen av de reservdelar som 

skall skickas till PTD. 

 
Figur 31: Översikts över layouten för reservdelspackningen 

Vad vi även såg under tidsstudien var hur mycket tid som personalen la ner på att 

hantera inkommande gjutgods, ämnat för V1. Det första layoutförslaget är 

dimensionerat för att kunna hantera inkommande leveranser av gjutgods med 



 

upp till 33 pallar. Då det finns önskemål från företaget om att ta emot gjutgods 

direkt i V1 kommer vi även att presentera ett kortfattat layoutförslag där en 

sådan lösning finns med. För att se till att förslaget är kostnadseffektivt har vi 

valt att fokusera på de utgående färdiga maskinerna från V2 och väljer att 

hantera det inkommande godset till V2 på en enklare rullbana. 

 
Figur 32: Layoutförslag 1 i sin helhet 

För gjutgodset som skall levereras direkt in till V1 bygger layouten på att vi 

använder oss av så kallad djupstapling. Genom att ta bort befintliga pallställ och 

ersätta detta med djuplagring skapar vi en yta i V1 som kan användas för 

hantering av inkommande gjutgods. På samma sätt använder vi oss även att 

djupstapling för det inkommande godset, för att ha kapacitet nog att hantera 33 

pallar med inkommande gods. På detta sätt använder vi ytan så effektivt som 

möjligt då vi kan ställa in gods från en sida och hämta från den andra. Denna typ 

av system skapar även ett naturligt FIFO-flöde, både för det inkommande godset 

och för lagerplatserna. 

Nackdelarna med att använda sig av djupstapling för inkommande gods blir i det 

här fallet att inkommande gods måste flyttas med hjälp av truck till en 

arbetsstation för godsmottagning samt att material som kräver ankomstkontroll 

behöver hanteras manuellt med truck och ställas åt sidan i väntan på inspektion.  



 

 
Figur 33: Ny godsmottagning i V1 

 

6.3 Internlogistik – Godsmottagning 

För att det skall finnas någon större vinning i en layoutförändring i 

godsmottagningen tror vi att det krävs att företaget parallellt arbetar med en 

utjämning av det inkommande godset och en sänkning av lagret. Detta är 

nödvändigt för att kunna dimensionera en ny layout och för att kunna uppta 

svängningar i efterfrågan med hjälp av ett flexibelt lager. 

Nedan listas ett par möjliga åtgärder för att komma till rätta med dessa problem: 

• Fasta leveransdagar 

Genom att ha fasta leveransdagar för leverantörerna finns möjligheten att 

utjämna flödet av inkommande gods. Tekniskt sett är detta inga problem att 

lösa, då företaget parallellt redan arbetar med implementeringen av ett EDI-



 

system, kallat Be2Net, där leveransdagar kan kommuniceras av företaget och 

därefter bekräftas av leverantören.  

• KanBan istället för MRP 

Då KanBan är ett behovsstyrt beställningssystem istället för ett prognosstyrt 

beställningssystem kommer detta att innebära att efterfrågeförändringar enklare 

kommer att kunna hanteras. KanBan-beställningar ställer höga krav på en 

effektiv hantering av beställningar. Detta uppnås med fördel med hjälp av 

streckkodsläsare som skapar automatiska beställningar då en tom låda med 

material scannas. KanBan-beställningar ställer även stora krav på leverantörerna, 

där kort ledtid och hög kvalité är ledorden. Detta går väl i hand med företagets 

uttalade önskan om att sträva mot en ”Lean” produktion, samtidigt som de vill 

öka sin kunskap kring SCM. Då KanBan är beroende av korta ledtider och 

endast kräver två lådor i cirkulation för att fungera kommer detta 

beställningsförfarande att hålla nere lagret hos företaget. 

• Konsignationslager 

För de leverantörer där KanBan av olika anledningar inte är ett alternativ bör en 

annan lösning erbjudas för att hålla nere främst lagerkostnaden. Där blir 

konsignationslager ett bra alternativ där leverantören erbjuds att ha sitt lager hos 

företaget. Förutsättningen är att leverantören ”äger” lagret till dess att det tas ut 

av företaget. 

• Koordinerade Milk-runs 

Då Atlas Copco är en stor koncern finns alla möjligheter att samordna så kallade 

”milk-runs” – slingbilar som besöker flera leverantörer och levererar till fler 

Atlas-bolag i Sverige. På detta sätt hålls transportkostnaderna nere, samtidigt 

som även miljöpåverkan blir mindre. Problemet för företaget i Kalmar är att det 

utgör en väldigt liten del sett till hela Atlas-koncernen och även i förhållande till 

andra produktionsenheter i Sverige. Detta gör att det blir förhållandevis 

ointressant för övriga bolag (som opererar som egna entiteter) att inkludera 



 

Kalmar i dessa slingor. Hur eller hur är denna möjlighet något att utreda då det 

finns många uppsidor. 

För att förenkla arbetet i godsmottagningen föreslår vi även att företaget väljer 

att implementera en scanninglösning för inkommande gods. I dagsläget pågår ett 

arbete med att använda sig av Atlas Copco:s EDI-system Be2Net för att hantera 

orders. Genom Be2Net skapas automatiskt odette-etiketter vilka placeras på 

godset. Genom att ha en scanner som sköter transaktionerna i SAP automatiskt 

kan det administrativa arbetet vid inkommande gods reduceras samtidigt som 

operatörerna inte är bundna till arbetsstationer med datorer för att kunna utföra 

sitt arbete. 

Genom att även ta fram instruktioner på hur material skall komma paketerat till 

Kalmar, undviks onödig ompackning för att passa de grålådor som används i 

monteringen. Förpackningsinstruktionerna bör innehålla följande: 

• Storlek på förpackning (kartong, platspåse, EUR-pall och så vidare) 

- Genom att standardisera förpackningarna utnyttjas platsen på en pall maximalt 

för att förenkla hanteringen samtidigt som möjligheten att ha rätt kvantitet ökar 

för att korrelera med kvantiteten som får plats i monteringens grålådor. 

• Kvantitet per förpackning 

• Krav på märkning (odette-etikett och så vidare) 

• Övriga krav 

 

6.4 Ankomstkontroll 

Om företaget skulle anamma förslaget om att använda sig av KanBan-

beställningar på merparten av det inköpta materialet skulle detta ställa stora krav 

på hur ankomstkontrollen opererar. På grund av att standardinställningen för 

inkommande godkänt material är Skip9 skulle det innebära att KanBan-



 

beställningarnas minskade orderkvantitet skulle leda till en högre 

kontrollfrekvens om inte det standardiserade arbetet förändras. För att säkerställa 

att inte ankomstkontrollen får mer arbete att göra utan att det för den delen 

säkerställer en högre kvalitet på ingående komponenter bör material som beställs 

genom KanBan hålla så pass hög kvalitet att material aldrig kräver 

ankomstkontroll.  

Överlag bör även företaget arbeta aktivt med att reducera antalet artiklar under 

nivåerna ”Always inspection” och ”Skip9” och istället fokusera på att öka 

leverantörernas inbladning i kvalitetssäkringen. Då mycket material kräver 

ankomstkontroll är detta givetvis en bidragande faktor till att de har valt att ha tre 

dagars godsmottagningstid i SAP och som vi tidigare visade motsvarar det ett 

genomsnittligt lager på omkring 660 000 kr. Genom att minska antalet artiklar 

som kräver kontroll minskar den generella genomloppstiden, vilket skulle 

innebära att de i teorin skulle kunna ha noll dagars genomloppstid i SAP, det vill 

säga att materialet är tillgängligt samma dag som det ankommer till företaget. 

 

6.5 Reservdelspackning 

Reservdelspackarnas arbetsuppgifter, förutom att packa reservdelar, består som 

sagt till stor del av att transportdeklarera och flytta färdiga maskiner ut till 

utlastningsplattan. Anledningen till att detta görs av just reservdelspackningen är 

för att de ändå bokar transporter för de reservdelar som skickas till PTD. Genom 

att samordna både transporter av reservdelar och färdiga maskiner undviks det att 

lastbilen blir överbokad. 

För att förenkla själva plockandet av reservdelar behöver det material som endast 

används som reservdelar allokeras till en yta och gammalt material utan som inte 

längre säljs från Kalmar skrotas, eller om möjligt säljas till Atlas servicedivision. 

 



 

6.6 Fournerning 

Genom effektiviseringen av utlastningen för färdiga maskiner frigör vi tid för 

fourneringspersonalen. Denna tid kan utnyttjas för att hjälpa till vid inkommande 

leveranser, alternativt finns möjlighet att öka produktionstakten utan att behöva 

mer hjälp i fourneringen. 

 

6.7 Inventering 

I dagsläget har allt material hos företaget ett bokfört lagervärde, något som 

medför att allt material måste inventeras. Genom att istället ha C-klassat material 

såsom skruv och mutter som bulk-material utan lagervärde, minskas mängden 

material som kräver inventering. Då värdet på dessa produkter generellt sett är 

lågt, påverkar detta inte räntabiliteten för företaget i någon större utsträckning. 

Med fördel beställs detta material genom KanBan-beställningar för att säkerställa 

att material alltid finns tillgängligt då det rent tekniskt kommer sakna lagersaldo, 

något som är medfört av det faktum att materialet saknar värde i lagret. 

Inventeringspersonalens arbete kommer förmodligen att underlättas, då ett 

införande av ett scanningsystem i godsmottagningen kommer reducera antalet 

saldofel avsevärt. 

 

6.8 Sammanfattning layoutförändringar 

Här presenteras en sammanställning och jämförelse med befintlig layout (se 

Figur 34-36). 

 



 

 
Figur 34: Layoutförslag 1 

 
Figur 35: Layoutförslag 2 



 

 
Figur 36: Spaghettidiagram för layoutförslag 1 

 

6.9 Sammanfattning av besparingar 

Målet med dessa framtagna layoutförslag var att minska materialhanteringen för 

internlogistik. Genom att helt automatisera utlastningen av färdiga maskiner, 

effektivisera hanteringen av inkommande gods och ändra om i 

anläggningslayouten för övriga funktioner minskas därmed materialhanteringen. 

Besparingen av minskad materialhantering kan dels mätas i tid, exempelvis 

eliminering av onödiga transporter och minskad pallhantering. Genom att skapa 

ett effektivare inflöde av material minskar vi även företagets interna ledtid som 

krävs innan material finns tillgängligt i lager, något som enklast kvantifieras i 

pengar. På grund av arbetets tidsbegränsade natur har vi inte gjort några 

investeringskalkyler, utan vi har enbart varit ombedda att presentera en så 

komplett lösning som möjligt.  

 



 

Många effekter av en effektivisering är svåra att uppskatta i förväg då studierna 

skulle bli för omfattande för att genomföra inom ramen för detta arbete. Exempel 

på besparingar som i förväg är svåra att förutse kan vara bättre ergonomi för 

personalen, högre flexibilitet i bemanning och lägre personalomsättning på grund 

av bättre trivsel. Nedan presenteras de besparingar vi har tagit fram från de 

utförda tidsstudierna och övrigt empirisk data som vi anser att företaget skulle 

uppnå om de skulle välja att implementera de anläggningslayouter vi har tagit 

fram. 

 

Tabell 3: Översikt över besparingar 

I denna rapport presenteras besparingarna förhållandevis kortfattat med något 

fingerade siffror på företagets begäran. Vad vi ser är dock att de stora vinsterna 

inte nödvändigtvis ligger i själva tidsbesparingarna i materialhanteringen, utan 

framförallt består av den minskade ledtiden som blir en följdeffekt av 

enstycksflödets effektivitet. 

 



 

7. Diskussion 
I nedanstående kapitel kommer val av metoder samt resultatdelen att diskuteras 

separat under två rubriker. 

7.1  Metoddiskussion 

De kvalitativa och kvantitativa metoderna vid datainsamlingen som använts i 

studien har medfört att studien har uppnått en hög vetenskaplig trovärdighet. De 

kvalitativa metoderna som använts är: intervjuer, observationer och enkätutskick. 

Kvantitativa metoderna som använts i studien är: tidsstudier, mätningar och 

inhämtad data från ERP. Datan som samlats in genom dessa metoder medför till 

att skribenterna fick ett brett perspektiv att utgå ifrån och fördjupa sig än mer i 

det berörda ämnet. 

Risken för när intervjuerna genomfördes är att respondenterna blev meddelade 

innan att intervjuer skulle genomföras. Detta kan leda till att respondenterna 

emellan pratade ihop om vad som skulle nämnas och vad som skulle undvikas. 

Det kan dock även gynna datan positivt också genom att respondenterna har god 

tid på sig att tänka igenom vad som skall lyftas upp. För att detta skulle 

genomföras på ett bättre sätt skulle skribenterna istället plocka in respondenter 

en i taget utan att de blivit meddelade och hunnit förbereda sig men istället ge 

dem god betänketid för att säkerställa att all relevant data samlats in. 

När skribenterna till arbetet gjorde första företagsbesöket var många utav de 

berörda nyckelpersonerna väldigt nyfikna på vad som skulle genomföras från vår 

sida. De erhöll den information vi ansåg var relevant vilket i sin tur kan leda till 

att när observationerna genomfördes att de berörda personerna kanske inte 

genomförde sitt arbete på samma sätt som de brukar. Utan att de istället ville ge 

ett gott intryck på oss som skall genomföra studien. Som undersökare av studien 

är det viktigt att när observationer görs att de berörda personerna inte är 

medvetna om detta och att det verkliga arbetet observeras för att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt. 



 

Enkäten som skickades ut till respondenterna gjorde att vi kunde samla in den 

uteblivna data vi inte fick insamlat genom intervjuer och observationer för att 

sedan kunna säkerställa att ingen data saknas för att få fram ett trovärdigt 

resultat. Genom enkätutskick fås ett än bredare perspektiv att utgå från om 

svaren varierar. Är svaren från respondenterna likvärdiga blir de tydligare för 

skribenterna att veta vad det verkliga problemet är. 

Tidsstudierna som genomfördes i arbetet baserades på datan från observationer 

och enkäten. Genom de diagram som presenteras under kapitel 5.9 Tidsstudie, 

kan vi tydligt se hur tidsfördelningen är mellan inkommande gods, utgående 

gods och gjutgods samt förflyttning av material inom företaget. Här kan även ses 

vad fokus bör ligga på och vad som väger tyngst. 

Som tidigare nämnt under denna rubrik finns även ett problem med de mätningar 

som genomförts. Även här finns risk för att de berörda personerna som genomför 

det arbete vi skall mäta inte genomför arbetet i normal takt utan stressar sig 

igenom för att vi skall få en så bra tid som möjligt. Detta leder till att vi som 

skribenter inte får helt trovärdiga mätningar vilket i sin tur kan leda till att 

resultatet inte är det verkliga resultat som vi skribenter söker. 

Datan som hämtats från ERP-systemet är verklig data och är inget vi som 

skribenter kan påverka. Vi kan tydligt se att den insamlade datan har ett samband 

och skiljer sig endast från dag till dag beroende på vad som levererats in. Dock 

om vi ser över detta veckovis ses ett tydligare samband och då skiljer det inte 

mycket åt. 

 

7.1  Resultatdiskussion 

I studien undersöktes två olika monteringslinor, HYD-monteringen samt MDB-

monteringen. Genom att fördjupa sig och undersöka två monteringslinor för att 

senare kunna hitta förbättringsförslag för båda linorna kan leda till att vissa 

detaljer missas och att förbättringen inte är den ultimata och mest effektivaste. 

Förslagsvis hade detta kunnat begränsas och läggas som en avgränsning i arbetet 



 

för att öka trovärdigheten för att de förbättringarna som tas fram för en lina är de 

som är effektivast och mest optimala. Med tanke på att detta inte gjordes var 

skribenterna tvungna att vara extra noggranna vid observationer och mätningar 

för att stärka trovärdigheten i de förbättringsförslagen som togs fram. Idag 

arbetar företaget med tvåskift på MDB-monteringen, genom en fördjupning i 

endast denna monteringslina hade skribenterna kanske kunnat ta fram en 

optimalare lösning än ett tvåskift för denna linan. 

Det största problemet för företaget idag var materialhanteringen i 

godsmottagningen. Enligt tidigare fakta som är angiven i studien är det väldigt 

svårt för de berörda personerna i godsmottagningen att veta om hur mycket 

material som kommer in dagligen. Detta är ett stort problem för företaget vilket 

leder till längre genomloppstider och ledtider för materialet. Det bästa hade varit 

om företaget hade kunnat ingå ett avtal med samtliga leverantörer och bestämma 

fasta leveransdagar. Genom fasta leveransdagar skulle de kunna planera arbetet 

bättre. Vissa dagar kanske det krävs tre personer i godsmottagningen, en annan 

dag kanske det bara skulle krävas två. Detta skulle gynna företaget i längden tror 

vi och genomloppstiderna och ledtiden skulle reduceras. 

Kollar vi på ankomstkontrollerna i dagsläget finns det mycket företaget kan 

jobba med. Dels skulle de kunna ha en huvud-inköpare som samtliga inköp 

måste gå genom för att de skall godkännas och genom detta skulle de kunna 

undvika att material ställs in i lagerhyllan utan att det godkänts av 

kvalitetsavdelningen. Ett annat problem var att pallar ställs på golvet där det får 

plats i godsmottagningen vilket leder till onödiga lyft för operatören för att 

kunna komma åt det material som skall användas. Tydligt är att företaget 

behöver implementera en effektiv lösning väldigt snabbt för att eliminera 

slöserierna i form av onödiga lyft som även tar onödigt mycket med tid, dels för 

att hitta det material som behövs men även för att ställa pallarna fram och 

tillbaka för att kunna komma åt den pall som skall användas. Slöserierna verkar 

inte jättestora och allvarliga nu men på ett helt år blir det väldigt mycket och 

denna tid hade istället kunnat användas till något annat som är värdeskapande. 



 

Vid reservdelspackningen bör den personal som förflyttar maskinerna få ett 

större ansvar för att skrotningen skall göras även fysiskt och inte bara i SAP. 

Genom att de skulle ta detta ansvaret skulle det innebära en minskad 

arbetsbelastning för den berörda personalen med tanke på att färre transporter 

skulle behöva genomföras. 

I dagsläget är furnerana väldigt stressade över att alltid behöva kontrollera om 

färdiga maskiner står uppställda på rullbandet. För att minska denna stressen 

hade monterarna kunnat skicka en slags signal till furneraren att nu är det dags 

att förflytta färdiga maskiner. Genom att ha den ständiga stressen och pressen på 

sig hela tiden som furnerare kan det leda till att fel görs omedvetet. Företaget bör 

se över furnerarnas hälsa och ha detta i åtanke. 

Det är även tydligt att det krävs en bättre kommunikation mellan inventerarna 

och den personal som leverar in materialet. Genom bättre kommunikation skulle 

inventerarna undvika att lägga onödig tid på att leta efter material och vara 

säkrare på vilket det verkliga saldot är. 

Vid enkätutskicket hade det varit intressant om vi även skickade ut samma enkät 

till kontorspersonalen och sedan jämföra deras svar i enkäten med den berörda 

personalen på produktionsgolvet för att se om de verkligen ser problemen som 

uppstår på samma sätt och ur samma synvinkel. Förmodligen hade svaren på 

enkäten skillts åt en del och även detta hade vi kunnat undersöka djupare för att 

få en tydligare bild över vilken kunskap och erfarenhet personalen besitter 

beroende på arbetsuppgifter. 

 

 

 

 



 

8. Slutsatser och rekommendationer 
8.1 Slutsatser för Atlas Copco Construction Tools AB  

Då företaget har ett uttalat mål att öka sin kunskap inom SCM är tanken att detta 

arbete skall fungera som en vägledning när det kommer till hur företaget bäst 

utformar sin internlogistik. I dagsläget har företaget ett pågående projekt inom 

SCM med målsättningen att minska lagerkostnaderna, förbättra 

betalningsvillkoren, öka leveransprecisionen och reducera materialhanteringen. 

Genom att vara delaktiga i projektet har vi fått god insyn i en bredare helhet än 

bara det som berör materialhantering och därför haft möjlighet att få styrning i 

vårt arbete och samtidigt fått chansen att själva vara med och påverka projektet i 

sin helhet.  

Vad vi har sett under arbetets gång är hur stor påverkan internlogistiken har på 

företagets lönsamhet i sin helhet. För varje dag som krävs i intern ledtid innan 

inlevererat gods finns tillgängligt i produktionen behöver företaget ha ett lager, 

motsvarande dessa dagars produktion. Detta är något som är oerhört kostsamt 

och som i sig självt motiverar investeringen i en godsmottagning som är baserad 

på ett flödande/dragande enstyckssystem. Genom att använda sig av conveyor-

system fås ett naturligt FIFO-flöde, samtidigt som en god ergonomi uppnås.  

En förflyttning av godsmottagningen till en mer central del leder om 

trucktrafiken från den olycksdrabbade delen samtidigt som det öppnar upp för 

möjligheten att ha förvaringen av maskiner som inte skickas till PTD mer 

centralt placerade, något som minskar mängden onödiga transporter avsevärt. 

Genom att dessutom automatisera utlastningen av företagets huvudsakliga 

produktkategori kommer företaget nå ytterligare besparingar såväl som öka sin 

flexibilitet i bemanningen. För de övriga produktkategorierna bedöms inte denna 

typ av automatisering att vara lönsam. 



 

Förutsättningen för att detta arbete skall kunna ligga till grund för en framtida 

ombyggnation är att övriga förbättringsförslag utöver layoutförändringarna som 

har tagits upp implementeras parallellt. 

Företaget rekommenderar även att se över hur arbetet med strategiskt inköp sker. 

För att företaget skall anses lyckat i sin strävan mot att öka kunskapen inom 

SCM krävs att de ser över hur arbetet med leverantörssamverkan, ledtider, 

kvalitetssäkring och kommunikation med leverantörerna genomförs. I dagsläget 

mäts inköpsavdelningen på flertalet KPI:er, där den främsta är prisreducering per 

år. Genom att mäta produktionens och inköpsavdelningens prestation under 

gemensamma KPI:er skapas ett gemensamt fokus och säkerställer att Atlas 

Copco Kalmar fortsätter vara ”First in mind – First in choice”. 

 

8.2 Generella slutsatser 

I företags strävan att uppnå en högre effektivitet på sin supply chain finns det 

givetvis ett behov av att förbättra även materialhanteringen för inkommande och 

utgående gods. Genom att öka flödeseffektiviteten har företaget möjlighet att 

minska sina interna ledtider, förbättra lagertillgängligheten och minska 

användandet av resurser för materialhantering. 

Under de studiebesök som genomförts under denna studie har skribenterna 

noterat att liten vikt läggs på att effektivisera de fysiska flödena utifrån ett supply 

chain-perspektiv samtidigt som många företag har nått förhållandevis långt när 

det kommer till informationsflödet.  

Många företag har även, oftast genom Lean-satsningar, kommit långt i 

utformningen av sina produktionsprocesser medan materialförsörjningen har 

blivit eftersatt. Om företagen skulle tillämpa samma Lean-principer som vid 

utformningen av produktionsprocesser och försöka sträva mot ett enstycksflöde, 

få buffertar och eliminering av slöserier när de utformar den interna 

materialhanteringen på företaget skulle detta innebära stora förbättringar. 



 

För att lyckas i arbetet med att uppnå en hög effektivitet i försörjningskedjan 

krävs att företaget har en holistisk syn på hela försörjningskedjan och får 

förståelse för hur samtliga delar samverkar med varandra, för att därefter kunna 

optimera kedjan utifrån ett helhetsperspektiv. 
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Bilagor 

BILAGA 1: Enkät 

• Fråga 1: 

Finns det några problem på internlogistik i dagsläget och vilka är isåfall de 

största problem som du ser? 

• Fråga 2: 

Har du några idéer på vad som skulle kunna göra åt dessa problem så att de inte 

uppstår? 

• Fråga 3: 

Om utgångspunkten är gamla packhallen (nuvarande HRD), har du några idéer 

om hur layouten skulle kunna se ut?  

• Fråga 4: 

I ett framtida läge, vad tycker du är viktigast att inkludera? Det kan vara allt 

ifrån nya arbetssätt till ny utrustning för hela internlogistik. 

• Fråga 5: 

Har du några övriga tankar eller förslag? 


