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Sammanfattning 
Den ständiga kapprustningen i tillverkningsindustrin är en konsekvens av 
globalisering och digitalisering av samhället. För att följa med i utvecklingen är det 
fundamentalt att företag fortsätter vara konkurrenskraftiga (Alenius et al., 2016). Att 
produkter ska finnas tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris är en 
förutsättning för ett framgångsrikt företag. För en konsument låter detta naturligt, 
men i praktiken döljer sig transporter, hantering och lagring av material under ytan. 
Logistik, som det även kallas, kan beskrivas som vetenskapen om effektiva flöden av 
material (Jonsson, 2008). En av de vanligaste beräkningsmodellerna inom logistik är 
totalkostnadsanalys, som är en modell som inte enbart beaktar inköpspris utan tar 
hänsyn till alla kostnader kopplade till produkten (Bokor, 2012). 

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för totalkostnaden inom logistik och 
därefter använda förståelsen för att ta fram en beräkningsmodell. Modellen ska ligga 
till grund för vilka artiklar som är bäst lämpade att reducera för att minska 
logistikkostnaden. Studien utförs på ett företag inom tillverkningsindustrin. 
Arbetssätt och förändringar i logistikflödet analyseras inte då studien endast ska 
fungera som ett underlag för kostnadsreducering. Forskningsdesignen som har valts 
är fallstudie, då studien som utförs ämnar att undersöka ett specifikt fall. Eftersom 
fallstudien utförts mot två uppdragsgivare, lärosätet och fallföretaget, har etik varit 
ett centralt begrepp att ta hänsyn till. En stor del av information och data som använts 
är belagd med sekretess och kan följaktligen inte visas i rapporten. 

En kartläggning av samtliga flöden inom logistik utfördes för att skapa förståelse och 
fungera som ett underlag för en totalkostnadsanalys. För att bygga upp 
totalkostnaden och för att ingen del ska försummas användes kartläggningen som en 
mall för vilka kostnader som skulle ingå. Totalkostnadsanalysen är uppbyggd av 
kostnadsberäkningar från följande fem områden: truck, arbete, ytor, frakt och 
transaktion. En summering av dessa kostnader bygger upp en totalkostnad för 
logistik, vilken sedan sammanlänkas med en produktstruktur för en maskin. 
Sammanlänkningen mynnar ut i beräkningsmodellen som ska ligga till grund för 
förslag för en artikelreduktion. Med beräkningsmodellen som underlag användes 
ABC-analys för att med trovärdighet föreslå vilka artiklar som är mest lämpade att 
reducera. 

Genom att jämföra totalkostnaden i beräkningsmodellen mot vad den verkliga 
summan för totala logistikkostnaden är, gjordes bedömningen att modellen stämmer 
bra överens med verkligheten. För att visa kontenta av studien har fokus riktats mot 
att skapa visuellt tydliga diagram och tabeller. 

Rekommendationen att försöka reducera de flöden som summeringen av ABC-
analysen belyste, ges till fallföretaget. En djupare analys av ABC-analysen föreslås, 
då det under studiens gång upptäcktes att det finns flera intressanta områden att 
undersöka. Ett annat intressant område som upptäcktes under studiens gång är att 
försöka tillämpa miljöpåverkan som en parameter i beräkningsmodeller för logistik. 
Kontentan av studien har genererat en generell modell för tillvägagångsättet vid 
framtagning av en beräkningsmodell för logistikkostnader. Tillvägagångsättet ger 
företag inom tillverkningsindustrin möjlighet att åstadkomma en liknande 
beräkningsmodell som skapats i studien. 
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Summary 
The constant competition in the manufacturing industry is a consequence of the 
globalization and digitalization of society. In order to keep up with development, it is 
fundamental that companies remain competitive (Alenius et al., 2016). A prerequisite 
for a successful company is that products must be available at the right time, in the 
right place and at the right price. For a consumer this sounds obvious, but in reality 
transports, handling and storage of materials are concealed under the surface. 
Logistics, as it also is called, can be described as the science of effective material 
flows (Jonsson, 2008). One of the most common calculation models in logistics is the 
total cost analysis. The model not only takes the purchase price in account, but 
considers all potential costs associated with the product in question (Bokor, 2012). 

The purpose of the study is to create a better understanding of the total cost of 
logistics, and thereafter use the understanding to create a calculation model. The 
model will form the basis for which articles are best suited to reduce in order to 
lower the logistics cost. The study is carried out on a case company in the 
manufacturing industry. Work procedures and changes in the logistics flow are not 
analyzed, as the study only serves as a basis for cost reduction. Case study has been 
chosen as a research design, since the study is intended to investigate a specific case. 
The case study was conducted in relation to two clients, the university and the case 
company. Therefore, ethics has been a central concept to take in consideration. Much 
of the information and data gathered from the case company is confidential and thus 
cannot be displayed in the report. 

A mapping of all flows in the logistics was executed to create understanding and 
serve as a basis for a total cost analysis. In order to add up to the total cost and 
because no part should be neglected, the mapping was used as a template for what 
costs should be included. The total cost analysis is based on cost calculations from 
the following five areas: forklift, work, areas, freight and transaction. A summation 
of these costs adds up to a total cost for logistics, which is linked to a product 
structure for a machine. The interconnection results in the calculation model that 
form the basis for proposing an article reduction. With the calculation model as a 
basis, ABC-analysis was used to propose with credibility which articles are most 
suitable for reduction. 

By comparing the total cost generated in the calculation model with the actual sum 
for the total logistics cost, the assessment was made that the model corresponds well 
with reality. In order to show the content of the study, the focus has been directed 
towards creating visually clear diagrams and tables. 

The recommendation to the case company is to reduce the flow that the summation 
of the ABC-analysis gave. A deeper analysis of the ABC-analysis is proposed, as it 
was discovered during the study that there are several interesting areas to investigate. 
Another interesting area that was discovered during the study is the possibility of 
applying the environmental impact as a parameter in calculation models for logistics. 
The study has generated a general model for the approach when designing a 
calculation model for logistics cost. The approach allows companies in the 
manufacturing industry to achieve a calculation model similar to the one created in 
the study.   
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Abstract 
Studiens syfte är att ta fram en beräkningsmodell som ska ligga till grund för vilka 
artiklar som är bäst lämpade att reducera för att minska logistikkostnaden. En 
generell modell har tagits fram för tillvägagångsättet vid framtagningen av 
beräkningsmodellen, och tillämpas i studien som utförts på ett fallföretag inom 
tillverkningsindustrin. Studien avgränsas från att analysera arbetssätt och 
förändringar i logistikflödet.  

Beräkningsmodellen genererar en totalkostnad för samtliga artiklar i en 
produktstruktur. Med beräkningsmodellen som underlag utfördes en ABC-analys för 
att trovärdigt föreslå vilka artiklar som är mest lämpade att reducera. 
Rekommendationen ges till fallföretaget gällande att försöka reducera de flöden som 
summeringen av ABC-analysen belyste. Under studiens gång upptäckes möjligheten 
till intressant vidare forskning inom att beräkna miljöpåverkan som en faktor i en 
beräkningsmodell för logistik.  

Nyckelord: Logistik, logistikkostnad, beräkningsmodell, artikelreduktion, 
totalkostnad, totalkostnadsanalys, ABC-analys 
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Förord 
Examensarbetet är framtaget som en avslutade examination inom industriell 
ekonomi, högskoleingenjörsutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Studien har 
utförts i samarbete med Volvo CE i Braås, och har resulterat i en beräkningsmodell 
som kan användas för att beräkna logistikkostnader vid en artikelreduktion. I studien 
har ett aktivt val gjorts att undvika att nämna fallföretagets namn för att öka 
generaliserbarheten i arbetet.  

Ett stort tack vill riktas till samtliga personer som varit involverade och drivit arbetet 
av studien framåt. Ett par speciella tack vill även riktas till följande personer. 

Tack till Mirka Kans, som varit examinator vid universitetet och som stöttat med 
vägledning för det akademiska skrivandet vid två seminarium. Rådgivning getts 
under arbetets gång och varit till stor nytta för hur arbetet utformats.  

Tack till Volvo CE, för det varma mottagandet och förtroendet att utföra arbetet. Mer 
specifikt riktas tacken till våra handledare från företaget Sven Olsson och Petter 
Everydh. Deras transparens och inställning till arbetet har främjat arbetsprocessen 
och bidragit till resultatet av studien.   

Tack till Sven Kallin, för det kontinuerliga stöd du givit som handledare från 
universitetet. Sven har varit tillgänglig under hela arbetets gång och har med sin goda 
kunskap inom området alltid kunnat besvara de frågor och idéer som behövts 
diskuteras. 

 

Johannes Rosenqvist & Philip Bratt 

Växjö, 28 Maj 2019 
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Ordlista 
BOM – Bill of material (Produktstruktur) 

TCO – Total cost of ownership 

Rack – Lastbärare för större gods 

Sluss – Lagringsyta för större gods som är väderkänsligt  

Mellanskepp – Lagringsyta för målats gods 

GM - Godsmottagning 

UP - Utplock 

UG – Utegrupp 

FIFO – First in, first out 
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1. Introduktion 
Följande kapitel innehåller varför studien genomförs och vilka 
avgränsningar som finns. 

1.1 Bakgrund 

Enligt World Economic Forum (2018) är Sverige den sjunde mest 
konkurrenskraftiga nationen i världen och slår större EU-länder som 
Spanien, Frankrike och Storbritannien. Sverige tappade dock en placering 
jämfört med 2016, då man fick se sig passerade av Hongkong. 

För att Sverige ska kunna bibehålla sin höga välfärd är det fundamentalt att 
företag fortsätter att vara konkurrenskraftiga. Välståndet i Sverige bygger på 
att näringslivet blomstrar och är fortsatt produktivt. Företagen möter en 
ständig kapprustning på grund av globaliseringen och digitaliseringen av 
samhället. Det är därför viktigt att vara flexibel och följa med i utvecklingen 
(Alenius et al., 2016). 

En parameter som tillverkande företag måste ta i beaktande är miljön 
(Olhager, 2013). Den ständiga utvecklingen påverkas dels av de lagar som 
stadgats av myndigheter men även av att kunder fått en ökad medvetenhet 
och på så sätt har efterfrågan förändrats. Det blir därför allt viktigare för 
företag idag att arbeta mot en hållbar produktion, inte endast ur ett 
ekonomiskt perspektiv, utan även ett miljömässigt och socialt hållbart. 
Företag har börjat inse att en hållbar produktion kan innebära ökad 
konkurrenskraft.  

Att produkter ska finnas tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris är 
en förutsättning för ett framgångsrikt företag (Jonsson, 2008). För en 
konsument låter detta naturligt, men i praktiken döljer sig transporter, 
hantering och lagring av material under ytan. Logistik, som det även kallas, 
kan beskrivas som vetenskapen om effektiva flöden av material. Det är en 
allmän term för alla aktiviteter som tillsammans säkerställer att produkter är 
på rätt plats vid rätt tid. Eftersom en stor del av ett företags aktiviteter är 
kopplade till logistiken medför det att stora kostnader och resurser läggs här. 
Således är det väsentligt att företag använder sig av till exempel 
beräkningsmodeller för att övervaka logistikkostnader. 

En vanlig beräkningsmodell som företag använder sig av är 
totalkostnadsanalys, som är en modell som inte enbart beaktar inköpspris 
utan tar hänsyn till alla kostnader kopplade till produkten. Totalkostnad är 
en viktig parameter för att bestämma vilka artiklar som tillför värde för 
företaget (Bokor, 2012). 

I dagens samhälle tillämpas totalkostnadsanalys i tillverkande företag för att 
en holistisk analys för anskaffning av artiklar ska kunna bildas. Trots att 
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analysen används brister kunskapen både vetenskapligt och praktiskt för att 
analysen ska ge en korrekt bild av verkligheten. De få TCO-modeller som 
existerar är ofta svåra att applicera i en verklig miljö inom industrin (Bremen 
et al., 2014). 

1.2 Problematisering 

Enligt Blanchard (2008) är totalkostnad för en produkt och ett system svår 
att uppskatta och kunskap saknas för att uppskatta hela kostnaden. För att ge 
tillverkande företag möjlighet att uppskatta sina totala kostnader för 
produkter måste det traditionella tankesättet att bara fokusera på inköpspris 
avskaffas. Istället måste samtliga kostnader tas i beaktande för både direkta 
och indirekta kostnader (Storhagen, 2012).  

Att beräkna kostnad för logistik är inte helt okomplicerat, eftersom det finns 
flera olika logistiska aktiviteter som bör tas i beaktning. Enligt Storhagen 
(2012) är några exempel på dessa transport-, förpacknings- samt 
administrationskostnader. Storleken på de logistiska kostnaderna för olika 
tillverkande företag varierar. Det finns faktorer som gör att företag definierar 
logistikkostnader på skilda sätt. Det kan vara att företag verkar i olika 
ekonomier eller branscher. 

Det är viktigt att förstå komplexiteten i hur olika logistikrelaterade kostnader 
påverkar varandra. Om en kostnad ökar kan det leda till att en annan kostnad 
sänks. Samtliga områden inom logistik har en koppling till varandra, vilket 
leder till att det krävs korrekta och väl utarbetade underlag för att ta beslut 
(Jonsson, 2008). 
 

För att ett företag ska ha en effektiv logistik måste man ha kunskap och 
kontroll över vilka artiklar som köps in. En grundlig och genomarbetad 
kategorisering av artiklar ger bra förutsättningar för kunskap och kontroll. 
Lika produkter ska behandlas lika, och olika produkter ska behandlas olika. 
Viktigt är även att grundligt ta reda på om alla artiklar är absolut nödvändiga 
att inneha, samt hur de transporteras/packas och hur många olika 
underleverantörer de köps in av (Jonsson, 2008). 

1.3 Problemformulering 

Hur kan en beräkningsmodell för logistikkostnader baserat på en 
totalkostnadsanalys ge underlag till en artikelreduktion?  

1.4 Syfte och mål 

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för totalkostnaden inom 
logistik, därefter använda förståelsen för att ta fram en beräkningsmodell 
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som visar kostnader för olika kategorier av artiklar. Modellen ska sedan 
användas för att utvärdera vilka artiklar som är bäst lämpade att reducera för 
att sänka logistikkostnaderna.  

1.5 Frågeställningar 

§ Hur kan en artikelkategorisering användas som underlag vid 
framtagning av en beräkningsmodell för logistikkostnader? 

§ Vilka artikelkategorier är mest lämpade att reducera?  

§ Hur kan beräkningsmodellen användas för att visa 
kostnadsminskningen av en artikelreduktion? 

1.6 Avgränsningar 

§ Logistiken hos fallföretaget tillgodoser två avdelningar, montering 
och tillverkning. Studien avser endast avdelningen logistik mot 
montering.   

§ Arbetssättet ska inte analyseras och inga förbättringsförslag på 
arbetssätt ska ges då studien endast ska fungera som ett underlag för 
kostnadsreducering. 

§ Studien avser endast att fungera som ett underlag för 
kostnadsreducering, och kommer därför inte att förslå förändringar i 
logistikflödet. 
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2. Metod 
I följande kapitel kommer motivation av forskningsdesign och metodval att 
presenteras. Metoden kommer ligga till grund för hur fallstudien kommer 
genomföras, en presentation av relevant teori följt av val av metod redogörs. 

2.1 Forskningsdesign 

Val av forskningsdesign grundar sig i att du så tidigt som möjligt förstår att 
du studerar rätt sak och med rätt material för att besvara 
problemformuleringen. Blomkvist & Hallin (2015) skriver att “Vem, vad 
eller vilka måste studeras för att du ska få ett underlag att lösa det problem 
som problematiseringen innebär?”  
 
Fallstudie tillämpas som forskningsdesign när man vill täcka ett 
helhetsperspektiv och på så sätt få med så mycket information i fallet som 
möjligt. Fallstudie används vanligtvis vid studerandet av ett, eller ett fåtal 
fall. Ett fall innebär en specifik individ, situation eller företag. Det är vanligt 
vid fallstudier att en stor mängd information samlas in på diverse olika 
tillvägagångssätt för att kunna angripa det aktuella fallet på bästa möjliga 
sätt (Patel & Davidsson, 2011). Studien kommer att beröra ett specifikt fall, 
och som följd kommer forskningsstrategin fallstudie tillämpas. 

Datainsamling kommer främst ske genom intervjuer med kompetenta 
personer inom relevanta områden. Intervjuerna kommer ske på ett 
semistrukturerat sätt för att skapa bäst förutsättningar för en öppen och 
kärnfull dialog med respondent. Insamling av information kommer även ske 
genom kvantitativ datainsamling i form av data som produktstruktur eller 
truckuppdrag och annan relevant fakta. 

 

 
Figur 1. Forskningsdesign 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

En forskares uppgift är att generera teorier som är så realistiska och 
verklighetstrogna som möjligt. En förutsättning för detta är att teorin tydligt 
är kopplad till empirin. De tre centrala angreppssätten som ofta används 
inom forskning är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson, 
2011). 

Vid ett deduktivt arbetssätt använder sig forskaren av befintliga principer 
och allmänt erkända teorier som utgångspunkt. Utifrån teorin kan forskaren 
dra slutsatser angående det specifika fallet. 

Induktion innebär att forskaren utgår från verkligheten och följer 
utforskarens väg. Forskningsobjektet studeras utan hänsyn till tidigare 
forskning och teori.  

Abduktion benämns ofta som en kombination av deduktion och induktion. 
Utifrån forskningsobjektet formuleras en preliminär teori och därefter 
används denna teorin i nya fall för att undersöka möjligheten att utveckla 
och utvidga teorin. Detta angreppssätt ger forskaren möjlighet att välja ut 
specifik teori anpassat för fallet i fråga, för att därefter kunna bredda teorin 
och göra studien mer generaliserbar och allmän (Patel & Davidsson, 2011). 

Ett abduktivt arbetssätt kommer att tillämpas. För att undersöka vilken 
forskning som existerar inom området studeras forskningsobjektet teoretiskt. 
I studien kommer deltagande observation inom berörda områden att göras 
för att skapa en förståelse och insikt om hur flödet fungerar. För att sedan 
återgå till litteraturen för att bredda och tillämpa teorin inom de nya områden 
som studerats. 

2.3 Forskningskvalitet 

Oberoende av metodval för insamling av data, är en grundläggande faktor att 
fakta är tillförlitlig, sanningsenlig och giltig. Således är det ett krav att alltid 
undersöka och granska informationen som samlats in och dess källa (Bell & 
Waters, 2016). Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten för en viss metod 
eller mätinstrument vid upprepade försök. För att uppnå hög reliabilitet 
krävs att resultatet är lika under förutsättningarna att mätningen utförs flera 
gånger under samma omständigheter vid olika tidpunkter. 

Enligt Sapsford & Judd (2006) är validitet ett mått på hur en undersökning 
eller data beskriver det som forskaren påstår eller ämnar undersöka. Bygger 
forskarens påstående och tolkningar på korrekt data eller är det forskarens 
egen agenda och åsikter som återspeglas i undersökningen. För att uppnå en 
hög reliabilitet och validitet används flera olika metoder. Deltagande 
observationer används för att samla in data för att förstå hur flödet fungerar. 
För att ingen information ska försummas förs anteckningar i en loggbok. 
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Efter det empiriska materialet tolkats och analyserats görs återbesök i 
berörda avdelningar för att försäkra att insamlat material var aritmetiskt 
korrekt. Intervjuer med flera respondenter inom berörda områden utförs för 
att få en rättvis och sanningsenlig bild av problemet. 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

Det finns många olika sätt att samla in data och information för att forskaren 
ska kunna utföra studien. Valet av metod beror på den information, tid och 
de medel forskaren har tillgång till. (Patel & Davidsson, 2015). 

2.4.1 Intervju 

Kvalitativ intervju är vanligt förekommande vid arbete med fallstudie och 
när forskaren arbetar både induktivt och abduktivt. Kvalitativ intervju är ofta 
semistrukturerad, vilket ger upphov till en öppen form av intervju och ett 
samtal som både intervjuare och respondent för framåt. För att ha möjlighet 
att driva samtalet framåt behöver intervjuaren vara förberedd och påläst 
kring det relevanta området (Patel & Davidsson, 2015). 

2.4.2 Observation 

Observation är en systematisk datainsamlingsmetod där forskaren samlar in 
information inom relevanta områden för studien. Observationer kan göras 
antingen aktivt eller inaktivt. Aktiv observation medför att forskaren själv 
deltar aktivt i gruppen. Att observera inaktivt innebär att forskaren placerar 
sig utanför situationen och enbart betraktar den valda situationen (Patel och 
Davidsson, 2015). 

2.5 Etik 

Att arbeta med ett examensarbete med två uppdragsgivare kan i många fall 
vara svårt. Forskaren förväntas arbeta etiskt under hela processen och 
förväntas även reflektera angående etik i arbetet. Att arbeta etiskt innebär att 
man arbetar och försöker uppfylla de normer som finns för att skriva ett 
akademiskt arbete, som exempelvis att informera intervjupersoner om 
studiens syfte, eller att data som samlats in inte delas fritt utanför 
fallföretaget (Blomkvist och Hallin, 2015). Forskare måste arbeta med etik 
under hela arbetet. Ett sekretessavtal har skrivits på för att säkra den data 
som tas del av behålls inom företaget. Etik är grunden till att uppfylla de 
krav som finns för källor, citat och referat. 
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3. Teori 
I följande kapitel kommer teorin som samlats in för att stödja arbetet att 
presenteras. 

3.1 Logistik 

Vetenskapen om materialflöden, eller logistik som det även benämns, är en 
term som beskriver att material ska finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt. 
Logistik behandlar information från materialets ursprung till att produkten 
ska konsumeras och för att möta kundens krav. Likväl som inom andra delar 
av ett företag så strävar logistiken mot att göra ekonomisk vinst för alla 
inblandade parter. Logistiken försöker bidra till den totala ekonomiska 
vinsten genom lägre kostnader, mindre bundet kapital och effektivare 
hantering (Storhagen, 2011). 

3.2 Logistikkostnad 

Alla kostnader som går att koppla samman med logistiska aktiviteter räknas 
till logistikkostnader (Storhagen, 2011). Samlingspunkt för alla kostnader 
inom logistik är flödet av material. Samtliga direkta logistikkostnader 
påverkar eller påverkas av materialflödet. Det finns flera sätt att dela upp 
logistikkostnader i olika kategorier. Det väsentliga är att dela upp dem så att 
ingen kostnad glöms, eller beräknas flertalet gånger. Hur stora 
logistikkostnader är i olika företag varierar beroende på storlek, kunskap, 
bransch och även hur de definierar logistikkostnader. 

3.2.1 ABC-analys 

För att ge möjlighet att ha totalkostnadsfokus, samt reducera 
logistikkostnader för ett tillverkande företag är det vanligt att kategorisera 
artiklar (Jonsson, 2008). Kategoriseringen kan användas som underlag för 
att skapa förståelse för vilka åtgärder som bör vidtas för att öka lönsamheten 
för företaget. Vid en ABC-analys delas artikelsortimentet in i tre olika 
kategorier A, B och C. Vilka parametrar som tas i beaktning kan variera, 
men det är vanligt att ta artikelns bidrag till vinst, samt totala mängden 
produkter i beaktning. Genom denna indelning visas ofta 80/20-regeln. 
Regeln innebär att 20% av artiklarna utgör 80% av den totala vinsten. Med 
hjälp av regeln kan slutsatser dras om vilka artiklar som behöver reduceras, 
tas bort eller där arbetssätt bör förändras. Det är möjligt att använda olika 
parametrar som exempelvis frekvens för artiklar eller antal kunder vid 
beräkning av 80/20-regeln. En tumregel är att A-artiklar är högfrekventa på 
grund av hög efterfrågan men ofta billiga, B-artiklar har ett medelhögt värde 
och medelhög efterfrågan, medan C-artiklar har en låg efterfrågan men ofta 
ett högt pris och komplex lagerhållning. 
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Figur 2.  ABC-analys 

3.2.2 Totalkostnadsanalys 

Om ett företag vill vara kostnadseffektivt måste logistik tas i beaktning. 
Generellt står logistikkostnader för minst 50 % av produktens totala 
kostnader till dess att den når slutkonsumenten. En term som används 
mycket inom logistik är totalkostnadsanalys. I detta begrepp är den totala 
logistikkostnaden det väsentliga (Storhagen, 2011). 

Enligt Jonsson, 2008 är det viktigt att företag inte enbart beaktar inköpspris. 
Att köpa in stora volymer av artiklar och råmaterial kan ge mängdrabatter 
och lägre inköpspris men kommer även att innebära stora kostnader vid 
lagring av artiklarna. Ett begrepp som ofta används är isbergsmodellen, där 
inköpspriset illustreras som toppen av isberget. Alla dolda kostnader döljs 
under vattenytan och likt ett isberg befinner sig majoriteten av kostnaderna 
gömda under vattenytan. Dessa indirekta kostnader kan exempelvis vara 
materialhanteringskostnader, kvalitetskostnader eller transportkostnader. När 
beräkningar på vad en artikel egentligen kostar är det därför viktigt att ta 
hänsyn till både direkta och indirekta kostnader för att få ett så korrekt utfall 
som möjligt. 



 
Rosenqvist & Bratt 

 

9 

 
Figur 3. Isbergs-modellen 

3.3 Logistiksystemets flöden  

Logistik benämns ofta som läran om effektiva materialflöden. Dock är inte 
materialflödet det enda vitala flödet som är centralt inom logistiken. För att 
kunna ha ett effektivt materialflöde krävs stöd från ett fungerande 
informationsflöde och ett monetärt pengaflöde (Jonsson & Mattsson, 2016) 

 

  
Figur 4. Flöden 

3.3.1 Materialflöde 

Materialflödet har traditionellt sett varit och betraktas ofta som det primära 
flödet inom logistik. Materialflöde är just flödet av material i olika 
riktningar. Det kan vara material i form av komponenter som går igenom en 
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förädlingsprocess och är under tillverkning. Materialflödet kan generellt 
inom tillverkande företag delas in i fyra kategorier: transport, 
materialhantering, lager och paketering (Storhagen, 2011). 

3.3.2 Informationsflöde 

För att upprätthålla ett effektivt flöde av material är det viktigt att ha ett 
fungerande informationsflöde. Ett fungerande informationsflöde består av att 
samtliga delar av ett företag samarbetar och arbetar integrerat för att kunna 
möta kundens krav på bästa sätt. Informationen kan exempelvis bestå av 
kapacitet för produktion, prognoser och kundens behov. Det är viktigt att ta 
hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga planer när man från ledningshåll 
arbetar för att förbättra sitt informationsflöde. Ett vanligt sätt att samla 
information är i affärssystem eller databas. Det gör det enkelt för exempelvis 
en produktion att ha kontroll på sina lagersaldon (Jonsson, 2008). 

3.3.3 Monetära flödet 

Ett betalningsflöde går alltid i motsatt riktning mot ett materialflöde. Detta 
flöde initieras av en överenskommelse, oftast en faktura som skickas ut. Det 
monetära flödet kan enkelt förklaras av att en kund betalar för något som 
levererats via ett flöde av material (Jonsson & Mattsson, 2016). 

3.4 Lagring 

Materialflödet utgår nästan oavkortat från någon form av lager (Jonsson & 
Mattsson, 2016). Egenskaperna och principerna för olika typer av lagring 
skiljer sig mycket beroende på vilken typ av lastbärare som lagras, eller 
vilken funktion lagret fyller. För att minimera lagerhållningskostnader och 
hanteringskostnader strävar man mot att hålla en hög fyllnadsgrad och 
samtidigt låga driftkostnader. Detta kan uppnås genom att layouten på lagret 
anpassas till de specifika processerna som ska genomföras, men även att 
högfrekventa artiklar placeras på ett sådant sätt att transportsträckan blir så 
kort som möjligt. 

3.4.1 Artikelplacering i lagret 

Placeringen av artiklar i lagret avgörs av och baseras på vilken typ av 
principer som används. Antingen används fast eller flytande lagerplacering, 
vid fast lagerplacering finns det en specifik förutbestämd plats för varje 
artikel. Flytande placering innebär att artiklarna inte har en förutbestämd 
plats i lagret, utan placeras istället där det finns utrymme. Med hjälp av ett 
affärssystem registreras placeringen för varje artikel (Jonsson & Mattsson, 
2016). 
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3.4.2 Ställagelagring 

Ställagelagring är en av de vanligaste lagringstyperna och innebär att 
artiklarna lagras på en lastbärare, vanligtvis någon typ av pall (Lumsden, 
2012). Dessa placeras sedan i ett fack i en monterad konstruktion som kallas 
pallställage. Det finns flera olika typer av pallställage som kan anpassas för 
att möta mängder av olika behov. Syftet med ställagelagring är att alla 
lastbärare ska vara tillgängliga för att plocka ut artiklar direkt från 
transportgångarna. 

3.4.3 Automatlagring 

Enligt Lumsden (2012), är en annan typ av förvaringssystem automatlager. 
Denna typ av lager är automatiserade förvarings- och hanteringssystem. De 
är ofta väldigt höga med en kran som automatiskt kan förflytta sig i 
ställagegångarna och hantera alla in- och uttag av lastbärare. 

3.4.4 Skyttel-lagring 

Jonsson & Mattsson, (2016) menar att vid hantering av brutna förpackningar 
är det vanligt att använda sig av en skyttel. I en skyttel lagerhålls ett stort 
utbud av artiklar i olika fack, inga av dessa artiklar är direkt åtkomliga. 
Istället används en dator för att styra dessa olika fack så att rätt fack 
exponeras och kan plockas ifrån. Denna typ av lagring är vanligast vid 
lagring av en väldigt stor mängd artiklar som inte tar upp så mycket yta. 

3.5 Materialhantering 

Att förflytta och hantera gods internt inom en organisation kallas för 
materialhantering. Arbetssätt som ingår i materialhantering är bland annat 
godsmottagning, intern godsförflyttning, plockning, lagring och märkning 
(Jonsson & Mattsson, 2016). 

3.5.1 Truckhantering 

Det vanligaste tillvägagångssättet vid intern materialförflyttning är att 
använda någon sorts bemannad truck som har möjligheten att lyfta och 
transportera stora volymer internt inom anläggningen (Jonsson & Mattsson, 
2016). Det finns flera olika typer av truckar som är anpassade till olika 
arbetsuppgifter, volymer och lyft. Låglyftare och staplare är specifikt 
anpassade för pallhantering. Med hjälp av olika typer av plocktruckar kan 
föraren förflytta sig i höjdled och sidled för att komma åt pallplatser som 
annars vore oåtkomliga. 



 
Rosenqvist & Bratt 

 

12 

3.5.2 Kittning 

Kittning innebär att en sats av material plockas ihop till ett urval av artiklar 
som är anpassade till en specifik sekvens. Materialet levereras som ett kit till 
platsen där materialet kommer att förbrukas. Det finns flera olika sorters kit, 
där de vanligaste är tavel-kit, pall-kit och låd-kit. En förutsättning för att 
använda kittning är att ett extraarbete i form av förplock måste göras innan 
materialet förbrukas i monteringen (Jonsson & Mattsson, 2016). 

3.5.3 Två-binge system 

Ett två-binge system är en typ av beställningspunktssystem som bygger på 
fysiska beställningspunkter (Mattsson, 2010). Beställningspunktsystem är en 
metod för materialstyrning som grundar sig på skillnaden mellan den 
kvantitet som finns i lager och den kvantitet som behöver beställas. Ett två-
binge system byggs upp av två fack, fack A-och B. Fack A-och B innehåller 
den avsedda kvantiteten som ska plockas vid en specifik sekvens. När Fack 
A är färdigplockad påbörjas plockning från fack B och en ny sekvens inleds. 
Beställningspunkten nås varje gång plockning från nästa fack inleds. En 
signal illustrerar att en beställning är gjord. Denna signal kan ske på olika 
sätt. Ett exempel är att den plockade bingen ställs på en specifik yta för att 
illustrera för truckföraren att bingen behöver fyllas på. 

3.6 Mixad monteringslina 

Mixad monteringslina innebär att endast en lina används för att montera 
företagets olika produktmodeller (Zhao, X., Yeung, J. & Xie, J., 2006). Det 
är en styrka att kunna hantera olika modeller utan att behöva 
omställningstider inför och efter varje monterad produkt. Varje operatör vet 
vilket arbete som ska utföras när en ny produkt taktas fram. Allt material 
som krävs finns på platsen och arbetet är utformat för att vara repetitivt. På 
så sätt kan effektiviteten ökas vid monteringsarbetet. 

Svårigheter med mixad monteringslina är att få alla arbeten att bli lika 
tidskrävande. Eftersom hela flödet är taktat efter samma takt är det inte 
effektivt om olika arbetsuppgifter är olika tidskrävande. Noggrant 
planerande och ett kontinuerligt arbete måste utföras för att hela tiden 
utnyttja arbetskraften på rätt sätt. Arbetar företaget efter sekvens, medför det 
komplext arbete för logistiken, som måste bistå med rätt artiklar, vid rätt 
plats och vid rätt tidpunkt. För att effektivt arbeta med mixad monteringslina 
måste ett dagligt arbete ske för att effektivisera arbetsprocesserna (Zhao, X., 
Yeung, J. & Xie, J., 2006). 
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3.6.1 Takttid 

Enligt Pascal Dennis (2015) anger takttid hur frekvent en produkt måste 
produceras. Takttiden baseras på kapaciteten för egen tillverkning, samt 
prognoser från kund. Takttiden blir ett verktyg för att försöka synkronisera 
försäljning med produktion. Genom att veta hur ofta en kund köper en 
produkt, blir det enklare att veta hur mycket som måste produceras för att 
tillgodose kundens behov (Rother och Shook, 1998). 

3.7 Process 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är begreppet process svårdefinierat och 
kan tolkas på flera olika sätt. En definition som Ljungberg och Larsson 
(2012) använder är “En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning 
länkade aktiviteter som använder information och resurser för att utifrån ett 
givet behov skapa det värde som tillfredsställer behovet”. Definitionen 
beskriver utförligt att en process har en början och ett slut. Vikten av 
information och resurser som input i en process belyses även i definitionen. 
Oavsett vilken definition som beskrivs handlar en process om att 
tillfredsställa ett kundbehov, och utan kund finns inget syfte för en process. 

3.7.1 Processkartläggning 

Grundläggande för kartläggning av processer är att veta processens syfte och 
vilka kunder processen har (Rentzhog, 1998). En processkartläggning inom 
ett företag handlar om att kartlägga processernas interna kunder, i form av 
vem som tillgodoses av processen som utförs. Det är via en 
processkartläggning som korrelationen mellan olika delar av företaget kan 
beskrivas. Processkartläggningen kan sedan brytas ned i mer detaljerad vy 
beroende på vad som ska utvinnas ur kartläggningen. Är det ledningen som 
ska analysera kartläggningen kan en tydlig helhetssyn vara nödvändig. 
Däremot kan det vara nödvändigt att bryta ner processen i delprocesser om 
en operatör ska analysera en specifik process. 

Enligt Jonsson (2008) måste kartläggning av logistiska systemet ske för att 
bibehålla samt förbättra prestationen. Logistiska aktiviteter är ofta komplexa 
och multifunktionella i ett företag. Att kartlägga processer kan på så vis 
underlätta förståelsen för hur ett komplext system fungerar.  

Det är väsentligt att förstå att kartläggningen inte sker för att förbättra en 
process, utan för att öka förståelse. Det är ett första steg för att få en 
gemensam syn på företagets processer, samt förståelse för vilka som är 
kunder till varje enskild process (Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.7.2 Kartläggning av nuvarande tillstånd 

En kartläggning av hur ett företag arbetar idag är ett måste för att något 
framtida läge ska kunna diskuteras. En vanlig metod är värdeflödesanalys 
för att visuellt se hur ett flöde går från början till slut. Genom att först samla 
in all relevant data om flödet, kan sedan en kartläggning av flödet utföras. I 
nästa steg är det möjligt att fokusera mer på enskilda processer i flödet. Det 
ger en bättre helhetsbild att både kunna visualisera hela flödet, samtidigt 
som det är möjligt att zooma in mer specifikt (Rother och Shook 1998). 

3.8 Produkter 

En produkt i detta fallet syftar till ett fysiskt objekt som levereras och säljs 
till kund. Begreppet produkter har ofta en bredare innebörd, exempelvis 
ingår aktiviteter som tjänster i termen produkter. Ofta finns ett brett antal 
produkter inom tillverkande företag. Ett större antal leder till komplexare 
materialflöde. Hur många produkter som finns påverkar även logistikarbetet 
och logistiksystemet på en mängd olika sätt (Jonsson & Mattson, 2016). 

3.8.1 Produktstrukturer 

Tillverkande företag producerar produkter genom bearbetning av råmaterial 
och inköpta artiklar som sedan förädlas genom montering och bearbetning. 
Vilka artiklar som ingår i en produkt definieras av en produktstruktur, också 
kallad bill of materials (BOM). En produktstruktur specificerar även 
kvantiteten av varje artikel som ingår i den slutgiltiga produkten. 
Informationen som hämtas från en produktstruktur i form av vilka artiklar 
som ingår samt antal artiklar, spelar en stor roll för olika logistiska 
funktioner. Strukturen ger en överblick över hur komplex en produkt kan 
vara att hantera ur ett logistiskt perspektiv (Jonsson, 2008). 

Inom produktstruktur talar man om strukturdjup och strukturbredd. 
Strukturdjup innebär hur många strukturnivåer det finns från inköpta artiklar 
eller råmaterial till färdig produkt. Stora strukturdjup resulterar i långa 
ledtider, som innebär att artiklar och råmaterial ofta måste färdas långa 
sträckor och bearbetas flera gånger. Ett ökat strukturdjup bidrar ofta till ett 
mer komplext logistikflöde. En produkts komplexitet i form av 
strukturbredd är relaterat till hur många artiklar som ingår vid varje 
strukturnivå. Breda strukturer innebär även att många artiklar måste vara 
tillgängliga samtidigt för att kunna initiera tillverkning på en högre 
strukturnivå. Att kunna hantera stora volymer av olika artiklar samtidigt 
ställer höga krav på logistiken. (Jonsson, 2008). 

Enligt Jonsson (2008) går det att minska produktbredden genom 
komponentgemensamhet. Konceptet används för att utföra en 
artikelreducering. Denna metod innebär att istället för att använda flera olika 
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storlekar eller färger av en viss komponent, anpassas produkten för 
användning av enbart en specifik storlek eller färg. Genom att använda 
denna metod går det att eliminera en mängd olika storlekar och färger och 
därigenom minska strukturbredden. 

 

 
Figur 5. Produktstrukturer 
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4. Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att samla in sekundärdata. Flertalet 
källor har använts för att ge en översiktlig bild av vilken forskning som är 
gjord inom området i fråga. De källor som använts är litteratur, artiklar och 
hemsidor där källkritik varit i fokus vid varje granskning. Med hjälp av 
sökmotorn OneSearch och universitetsbiblioteket har relevant litteratur 
identifierats och använts.  

 
Figur 6. Urklipp från sökning av källor 

4.2 Intervjuer  

Semistrukturerade intervjuer har utförts med fem relevanta respondenter 
inom området logistik. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade 
förbereddes inte specifika frågor. Fokus låg istället på ett specifikt område 
som respondenten ifråga hade hög kunskap inom. Intervjuerna gav även 
kunskap om hur databaser och produktstrukturer kan användas som underlag 
för att samla in relevant data. Om oklarheter angående databaser uppkom 
kontaktades relevant person för kompletterande frågor. Resultatet kan 
utläsas på en övergripande nivå, eftersom en stor del material och data 
avlägsnats till följd av sekretess (se bilaga 2).  

4.3 Deltagande observationer 

För att få en övergripande bild av hur fallföretaget arbetar har deltagande 
observationer utförts inom berörda områden. Dessa observationer har legat 
till grund för att skapa en realistisk processkartläggning av samtliga flöden. 
Under observationerna fördes dagliga loggböcker för att på ett systematiskt 
sätt samla in fakta och data (se bilaga 1). 

4.3 Processkartläggning 

Utifrån deltagande observationer och intervjuer skapades processkartor över 
samtliga logistikflöden. Dessa låg till grund för att bygga en förståelse för 
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vilka moment och ytor som ingick vid beräkning av totalkostnaden för 
logistiken. Några av dessa flöden finns illustrerade i kapitel 5.2. Återstående 
flöden finns i bilagor (se bilaga 3–17). 

4.4 Beräkningar 

Beräkningar har utförts utifrån processkartläggning som fungerade som en 
mall för vilka ytor och moment som kostnad skulle beräknas för. Databaser i 
form av bland annat trucklistor, fraktunderlag och transaktionslistor har 
tillämpats för att basera beräkningarna på korrekt data. Dessa uträkningar 
har slutligen kopplats till en produktstruktur för att kunna se kostnader för 
varje unik artikel. En grundligare genomgång av tillvägagångsättet finns i 
kapitel 5.3. 

Nedan visas en generell modell för tillvägagångssättet för framtagning av 
beräkningsmodell och som även tillämpats i studien. 

 

 
Figur 7. Generell modell för tillvägagångssätt 
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5. Resultat 
Här beskrivs resultatet som samlats in på fallföretaget, resultatet beskrivs 
på ett objektivt sätt utan att tycka eller analysera. 

5.1 Avdelningar i logistiken 

Logistiken är uppdelad i tre olika avdelningar. Dessa avdelningar ansvarar 
för olika områden när det gäller försörjning och förvaring av artiklar. De tre 
avdelningarna utgör tillsammans den totala logistiken för fallföretaget. 
Genom deltagande observationer har en kartläggning och förståelse byggts 
för att förstå hur logistiken fungerar och verkar. I kommande stycken 
beskrivs hur arbetet går till i de olika avdelningarna. Se bilaga ett för att 
följa hur kommande data har samlats in.  

5.1.1 Utegruppen (UG) 

Logistikens första steg och grupp kallas för UG. UG arbetar generellt 
utomhus med lossning och fördelning av gods till olika lagringsytor. 
Beroende på gods och lastbärare fördelas godset till olika ytor. Smallbox 
och de fyra minsta pallarna placeras på avlastningsytan vid godsbanan. 
Större och skrymmande gods ställs i slussen eller tält på gården. UG 
ansvarar även för all sortering och emballering av lastbärare och rack.  

UG står för all truckkörning med motviktstruckar, vilket medför att vid varje 
takt behöver de tillgodose montering med allt material som kräver en 
motviktstruck. Det är generellt skrymmande och otympligt gods. 
Motviktstruck krävs även för det gods som lagras i mellanskeppet där internt 
målat gods hamnar. Alla uppdragen som UG hanterar mot monteringen 
initieras av en beställning när monteringen plockar en artikel. 

5.1.2 Godsmottagning (GM) 

GM är nästa steg i kedjan av logistik. När pallar eller smallbox placeras på 
avlastningsytan av UG tar GM över och förser godsbanan med material. Här 
märks och registreras pallarna. GM ansvarar för att fördela ut dessa pallar i 
pallställage. Generellt finns inga bestämda pallplatser, utan lagerplaceringen 
är flytande. När truckföraren har hittat en pallplats, scannas denna in i 
affärssystemet och på så vis har man kontroll över vilken pallplats allt 
material har. 

Bredvid höglagret finns ett skyttel-lager som GM ansvarar för. Material 
plockas upp i skytteln och körs ut till monteringen. Generellt är det mindre 
material som muttrar, skruvar och dylikt.  
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En smallbox är en blå låda som finns i tre olika storlekar. Smallbox kommer 
alltid lastade på pall. Innanför portarna lyfts smallbox-lådorna av och märks 
samt registreras, för att sedan lyftas på banan upp i höglagret. I höglagret 
finns 3000 platser. Höglagret är ett slags automatiskt lagringsystem. GM 
ansvarar även för försörjning av internt material för logistik. Vilket innebär 
försörjning av material inne i logistikcentrum. Trucktyperna som används är 
skjutstativtruck och smallbox-truck. 

5.1.3 Utplock (UP) 

Nästa steg i logistikkedjan och gruppen som sluter samman logistikflödet är 
UP. UP är gruppen som förser monteringen med allt material från 
logistikcenter, vilket innebär allt material som har lagrats i pallställage, 
höglagret, eller har kittats i pall, låda eller tavla. Utplock ansvarar också för 
att transportera gods som har avemballerats till monteringen. Avemballering 
innebär att till exempel skyddsplats och bultband tas bort från en lastbärare 
för att underlätta för monteringen. All truckkörning som hanteras av utplock 
görs med skjutstativ, förutom undantaget för kit-tåget som förser 
monteringen med tavel-kit. 

All kittning sker i sekvens mot monteringen. Rätt kit måste vara vid rätt 
plats och vid rätt tidpunkt. Att arbeta sekvensstyrt gör logistiken mer 
komplex. För samtliga kit används 2-bingesystem som 
materialhanteringssystem. Kittning sker på tre olika platser i logistikcenter. 
De olika kit-typerna är låd-kit, tavel-kit och pall-kit. För mer detaljerad 
information, (se bilaga 1). 

5.1.4 Fameco 

Fameco är en avdelning består generellt av små skruvar, muttrar och dylikt. 
Fameco är dessutom ett företag som köper in artiklar från flera 
underleverantörer och sammanställer dem för att sedan sälja vidare. Viktigt 
förtydligande är att fallföretaget benämner flödet som fameco, samt att 
fameco är företaget som materialet köps in från. Flödet inleds med en 
manuell runda där nytt material beställs genom att observera vilka lådor som 
är tomma vid monteringen. Fameco levereras dagligen och distribueras ut 
till förbrukningsplatserna där beställningar är gjorda. Det är viktigt att 
förtydliga att fallföretaget benämner fameco som ett företag material köps in 
ifrån, samt som en försörjningsprincip.  

5.1.5 Montering 

Monteringen är uppbyggd som en mixad monteringslina. Samtliga sex 
modeller av maskiner produceras i samma lina. Linan är uppdelad i fyra 
avdelningar som kallas D1, D2, D3 och D4. Monteringen arbetar efter takt 
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och man taktar en avdelning i taget, vilket leder till att det finns ett fåtal 
buffertplatser ute vid monteringen. Eftersom det endast är en lina som ska 
tillgodoses med exakt rätt artiklar, vid rätt plats och vid rätt tidpunkt ökar 
komplexiteten för logistikavdelningen. Längs hela monteringen finns 
förmontagestationer som gör mindre arbeten med komponenter, innan 
komponenten ansluts till huvudlinan. För att underlätta för 
monteringspersonal försöker man hålla så lite säkerhetslager som möjligt vid 
monteringen, dels på grund av platsbrist och dels för att endast de 
komponenter som personal behöver för tillfället är nödvändigt att ha vid 
monteringen. 

5.2 Kartläggning av logistikflöden 

För att skapa förståelse för hur logistikflödet rör sig intern inom 
organisationen har kartläggning gjorts för varje unik lastbärare med hjälp av 
processkartläggning. Artiklar och lastbärare med liknande flöden och 
egenskaper har slagits ihop under samma försöjningsprincip. Flödet har 
kartlagts från att lastbäraren anländer till anläggningen med lastbil fram till 
att lastbäraren står nedbruten och är redo att skickas iväg. Flödet har delats 
upp i tre huvudkategorier, flödet för pall - vilket innefattar alla palltyper som 
tas emot av godsmottagningen, flödet för smallbox - vilket innefattar blå 
lådor i två olika storlekar som kommer in via godsmottagningen. Sista flödet 
är enstycksgods, och här ingår stora och skrymmande gods som är för stora 
eller otympliga för att tas emot vid godsmottagning. Dessa gods lagras 
istället ute i tält på gården eller i slussen som är ett uppvärmt lager i 
anslutning till monteringen. Se bilaga 3-17 för att se flödena för smallbox 
och enstycksgods. Nedan visas en figur på både lastbäraren pall, samt flera 
smallbox.   

 
Figur 8.  Smallbox och pall 
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I kartläggning används två olika principer, hemtagning- och 
försörjningsprincip, för att göra flödet mer lättförståeligt och tydligt. 

Hemtagningsprincip innebär flödet från att lastbäraren tas emot av UG fram 
till att den står placerad i pallställage eller höglagret beroende på vilken 
lastbärare det rör sig om. Försörjningsprincip är precis som namnet antyder, 
flödet för att försörja monteringen och utgår från antingen lastbil eller lager 
beroende på vilken lastbärartyp det handlar om.  

För att skapa tydlighet och underlätta vid förståelse av kartläggningen har 
pilar och rutor i diverse färger använts för att skilja mellan olika aktiviteter 
som utförs i anläggningen. Dessa illustreras nedan: 

Röd pil - illustrerar ett truckarbete 
 

 

Blå pil - illustrerar en förflyttning för hand eller en rörelse av en låda utan 
hjälp av en truck 

 
 

Grön pil - illustrerar byte av lastbärare, att en pall övergår till en låd-kit till 
exempel 

 
 

Vit låda - illustrerar en plats i antingen monteringen eller logistik 
 

 

Blå låda - illustrerar att ett arbete utförs 
 

 

För att underlätta vid kartläggningen har diverse truckar benämnts med 
förkortningar. Dessa förkortningar förklaras nedan: 

SS- Skjutstativtruck 

MV- Motviktstruck 

HL- Hjullastare 

SB- Smallboxtruck 
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5.2.1 Flöden för pall 

Flödet för pall innehåller alla palltyper som tas emot av godsmottagningen 
och sedan fördelas ut genom åtta olika försörjningsprinciper. Pallarna som 
innefattas är K, L, H och G. De andra palltyperna som finns är för stora för 
att kunna passera godsbanan och ingår följaktligen inte i dessa flöden. 

1. Hemtagningsprincip pall 

Nedan illustreras flödet för hur en pall tas emot, registreras för att sedan 
ställas i pallställage. Vid lastning av pall från lossningsytan till godsbana 
används FIFO-principen, vilket innebär att pallarna som stått längst tid på 
lossningsytan förbrukas först. Samtliga försörjningsprinciper som ingår i 
kategorin pall utgår från bufferten som är sista steget i 
hemtagningsprincipen.  

 
 

 
 

 

Figur 9. Hemtagningsprincip pall 

2. Pall direkt till montering 

En beställning från en operatör görs och beställningen blir till ett uppdrag i 
affärssystemet. Uppdraget utförs sedan av en truckförare som kör ut den 
specifika pallen som beställts till pallens förbrukningsplats. Samtidigt som 
den nya pallen lämnas på sin plats tas den förbrukade pallen till nedbrytning 
och slutligen till sorteringsytan. 

 
 

  
Figur 10. Pall direkt till montering 

3. Tavel-kit till montering 

För att försörja operatörerna som plockar tavel-kit med pall används 2-
bingesystem. När en pall är förbrukad körs den till nedbrytning och slutligen 
hamnar den på en sorteringsyta innan den skickas iväg. Kittningen av tavlor 
är helt sekvensstyrd och innebär att en operatör plockar specifika tavlor 
beroende på vilken modell som tillverkas. Tavlorna körs sedan ut till 
monteringen med hjälp av ett tåg. För varje tavla som placeras ut tar 
truckföraren en förbrukad tavla med sig tillbaka till tavel-kit buffert. 
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Figur 11. Tavel-kit till montering 

4. Låd-kit till montering 

Försörjning av pall till plockplats för kittning sker via 2-bingesystem. När 
pallen sedan är förbrukad bryts den ner och slutligen ställs den på en 
sorteringsyta innan den skickas iväg. Kittningen av låd-kit är även denna 
sekvensstyrd, operatörerna plockar specifika lådor beroende på vilken 
modell som tillverkas. En truckförare åker sedan runt och plockar alla 
tomma låd-kit och kör de till låd-kit bufferten där dem plockas igen. 

 

 

 

 
 

Figur 12. Låd-kit till montering 

5. Pall-kit till montering 

Två-bingesystem används för att säkerställa att det alltid finns pall att plocka 
från vid pall-kit plockningen. När en pall sedan är förbrukad bryts den ner 
och körs till sorteringsytan innan den slutligen skickas iväg. Pall-kittningen 
är sekvensstyrd och plockas alltid utefter vilken modell som tillverkas. Pall-
kittningen är unik, eftersom samtliga sekvenser inte behöver pall-kit och 
plockas därför mer sällan än de andra kittningsprinciperna. När ett pall-kit är 
förbrukat i monteringen hämtas det av en truck som kör tillbaka pall-kittet 
till buffertplatsen där det återigen plockas. 

 

 

 

 

 
Figur 13.  Pall-kit till montering 
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6. Skyttel 

Personalen vid skytteln arbetar både med att fördela artiklar i skyttel-lagret, 
och att fördela ut artiklarna på dess förbrukningsplatser. Beställningen sker 
via att en tom låda har ställts ovanför stället av lådor i monteringen. Den 
tomma lådan indikerar att den behöver fyllas på med nya artiklar från 
skytteln. Det sker ett utplock av de artiklar som behöver fyllas på och sedan 
körs de ut i monteringen via egna skyttel-truckar.  

 

 

 

 

 
 

Figur 14.  Skyttel pall 

7. Rör- och slangrack 

Rör och slangrack plockas både under dagen och natten. Under natten körs 
och plockas ett dagsbehov av slang-och rör-rack ut till monteringen, för att 
det ska finnas tillgängligt när produktionen startar på morgonen. Det finns 
även andra sorters rör-och slangrack som plockas under dagen. Dessa förses 
med hjälp av 2-bingesystem och plockas av samma operatör som plockar 
pall-kitten. Racken rullas sedan ut till förbrukningsplatsen för hand och 
samtidigt hämtas det förbrukade slangracket tillbaka till plockplatsen. 

 

 

 
 

 

Figur 15. Rör och slangrack 

8. MC-kit 

MC-kittning sker vid en separat yta, precis bredvid monteringen. Det är en 
otymplig hantering och det krävs en stor yta för att kunna lagerhålla, samt 
kitta dessa artiklar. Beställningen sker genom att det behövs ett kit till varje 
takt. Det nya sekvenserade kittet körs ut till förbrukningsplats, samtidigt 
som det tomma plockas med tillbaka till buffertplats.  
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Figur 16. MC-kit 

5.3 Totalkostnadsanalys 

För att kunna utföra totalkostnadsanalysen på ett korrekt sätt användes 
processkartläggning som grund för att generera kostnader för olika flöden. 
Processkartläggning gav förståelse för vilka processer och ytor som behövde 
beräknas en kostnad för, i varje unikt flöde.  

För att beräkning för kostnader skulle kunna utföras på ett strukturerat sätt 
kategoriserades flöden efter lastbärare. Flöden delades upp efter L-,K-,G,-H-
pall och smallbox. Dessa lastbärare var en tydlig brytpunkt mellan flöden 
eftersom det var olika storlekar och typer av lastbärare. Varje flöde har en 
hemtagningsprincip men ofta flera försörjningsprinciper. 
Hemtagningsprincip innebär hur lastbäraren tas emot och behandlas fram till 
att den står i buffert i pallställaget. Vid pallställaget sker en tydlig brytpunkt 
och det är utifrån denna punkt som flera olika försörjningsprinciper utgår. 
Enkelt beskrivet finns det en hemtagningsprincip för varje lastbärare, men 
flera olika försörjningsprinciper. Samtliga lastbärare som är nämnda ovan 
har enbart en hemtagningsprincip per lastbärare. 

Det finns även lastbärare som tas emot av andra avdelningar, till exempel 
racks och specialpallar. Dessa lastbärare fraktar enbart större gods som hytt, 
motor och däck. Denna typ av gods har kategoriserats som enstycksgods. 
Under enstycksgods ingår flera olika typer av lastbärare vilket leder till att 
varje lastbärare har en unik hemtagningsprincip och försörjningsprincip. 

För att kunna hantera mängden data gjordes beräkningar på truckkostnader, 
arbete, ytor, transaktionskostnader och fraktkostnader separat. Tillsammans 
bygger dessa kostnader upp totalkostnaden för logistiken. 

5.3.1 Truckkostnader 

En del av totalkostnadsanalysen för logistikkostnader är att undersöka vad 
olika truckar och olika truckuppdrag kostar per uppdrag. För att få en 
korrekt bild av vad ett truckuppdrag kostar att utföra beräknades kostnaden 
för varje unik trucktyp. En djupare uppdelning utfördes även genom att ta i 
beaktning vilket område som trucken verkar i. Uppdelningarna utfördes 
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baserat på att faktorer som bygger upp kostnad skiljer sig beroende på just 
verksamt område och trucktyp.  

En truckkostnad byggs upp av tre faktorer. Operatörkostnad, servicekostnad 
och leasingkostnad. Alla dessa faktorer är baserade per år och bygger 
tillsammans en totalkostnad för en truck per år. Vid beräkning av 
operatörkostnad har en bestämd summa för vad en operatör kostar per år 
använts. Den variabel som skiljer sig i olika fall är antalet operatörer som 
arbetar i det fall som beräknas. 
 
Servicekostnad för en truck har tagits fram via att granska dokument för 
samtliga utförda servicearbeten på truckar 2018. Genom att filtrera på en 
unik truck i dokumentet kunde en summering av servicekostnad för varje 
unik truck tas fram. Om en kostnad utmärkte sig ovanligt högt i dokumentet, 
utfördes en mer noggrann granskning gällande vad kostnaden berodde på. 
Granskningen bestod av att bedöma om arbetet var en service eller en 
investeringen för att förbättra truckens prestanda. Om bedömningen gjordes 
att det var en investering avgränsades den unika kostnaden från 
servicekostnaden för trucken.  
 

Leasingkostnaden analyserades i ett dokument bestående av vad varje unik 
truck har för leasingkostnad per kvartal. För att behålla samma enhet på 
samtliga kostnader multiplicerades leasingkostnaden med fyra för att få 
kostnaden per år. Dessa tre faktorer bildar tillsammans totala kostnaden för 
en truck per år.  
 

Nedan visas ekvation 1-5 som använts för att beräkna kostnad per uppdrag 
för de olika trucktyperna.  
 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 ∗ 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 ∗ 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑙𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔	𝑝𝑒𝑟	å𝑟	
= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑		𝑝𝑒𝑟	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘	𝑜𝑐ℎ	𝑝𝑒𝑟	å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑝𝑒𝑟	å𝑟

= 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑦𝑝
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟	𝑠𝑜𝑚	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑦𝑝	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑡𝑦𝑝	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑎𝑟	
= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘

= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 
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Tabell 1. Exempel för beräkning av truckkostnad 

5.3.2 Kostnad för arbete 

Andra steget i totalkostnadsanalysen är att beräkna kostnad för olika arbeten. 
De olika arbeten vi beräknat är: 
 

§ Kittning av pall, låda och tavla 

§ Registrering av pall och smallbox 

§ Nedbrytning av pall och smallbox 

§ Arbete med att plocka in och ut artiklar i skyttel 
 

Beräkningen för arbete har skett på liknande sätt som för hur beräkningar 
har utförts för truckkostnad. Kostnaden för ett arbete byggs upp av en 
operatörskostnad, samt antalet operatörer som arbetar. Åter har en bestämd 
kostnad tagits fram för vad en operatör kostar per år. 
 

Precis som att alla kostnader för truckuppdrag mynnade ut i en kostnad per 
uppdrag, ska samtliga kostnader för arbeten resultera i en kostnad per 
uppdrag. Nedan visas ekvation 6-8 för hur kostnaderna för arbetet vid 
kittning av låda har utförts. 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟	𝑠𝑜𝑚	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑒𝑡𝑡	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒	𝑓ö𝑟	𝑒𝑛	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 

	
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙å𝑑 − 𝑘𝑖𝑡		𝑠𝑜𝑚	𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑠
𝐴𝑛𝑡𝑎l	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟	𝑠𝑜𝑚	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑠

= 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡	𝑙å𝑑 − 𝑘𝑖𝑡	𝑠𝑜𝑚	𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑒𝑡𝑡	𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒	𝑓ö𝑟	𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑙å𝑑 − 𝑘𝑖𝑡	𝑠𝑜𝑚	𝑓ö𝑟𝑏𝑟u𝑘𝑎𝑠	𝑝𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
= 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑝𝑒𝑟	𝑢𝑝𝑝𝑑𝑟𝑎𝑔 

 

 
Tabell 2. Exempel för beräkning arbete 

5.3.3 Kostnad för ytor i logistik och montering 

För att bygga upp till en totalkostnad för logistiken behöver ytan som 
används av olika lastbärare tas i beaktning. Ytan som används består av 
lagerplatser, buffertplatser och förbrukningsplatser inom olika zoner. Ytan är 
värderad olika beroende på vilken zon lastbäraren står i.  

Ytan har delats upp i tre olika kostnadszoner för att ytan ska kunna värderas 
olika beroende på var lastbäraren står lagrad. Zon 1 är den lägsta kostnads-
zonen och här ingår lagring utomhus, tälten på gården och sorteringsyta av 
pall och smallbox. Kostnaden för zon 1 har satts till faktor 1.  

I kostnadszon 2 ingår hela logistikcenter med pallställage, höglager och 
avembaleringsytan. Kostnaden för denna zon är satt till faktor 2. I 
pallställage och höglager får flera lastbärare plats på höjden. En division 
med en faktor tre respektive nio har använts för att få en mer korrekt summa 
beroende på om lastbäraren står i ställage respektive höglager. 

Sista kostnadszonen utgörs enbart av monteringen och är den högst 
värderade kostnadszonen. Kostnaden för denna zon är satt till faktor 3. 

Mått på olika lastbärare togs fram ifrån en databas. Lastbärare som inte 
fanns med i databasen fick mätas för hand. Beräkningar för olika lastbärare i 
specifika zoner kunde därefter utföras enligt ekvation 9. Nedan illustreras 
även en karta över de områden som är relevanta för studien. I kartan visas 
hur uppdelningen av zoner har utförts.   

𝑍𝑜𝑛	𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟	𝑙𝑎𝑠𝑡𝑏ä𝑟𝑎𝑟𝑒
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟	𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒	𝑝å	𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠

= 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑	𝑓ö𝑟	𝑦𝑡𝑎 
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Figur 16. Karta över berörda områden  

5.3.4 Fraktkostnader 

Fallföretaget betalar frakt på två olika sätt, per kubikmeter och per kilo. 
Beräkning av fraktkostnader har till följd av detta utförs på två olika sätt. 
Material och artiklar beställs från hela världen och beroende på varifrån 
materialet skickas så varierar fraktkostnaden. En uppdelning på tre olika 
fraktzoner har därför gjorts, Sverige, Europa och övriga världen.  

För att beräkna priset per kilo för de olika zonerna användes en databas med 
fraktkostnad och vikt för olika artiklar och emballage. För att få ett så 
korrekt statistiskt pris som möjligt togs en stor mängd leveranser i beaktande 
när beräkningarna utfördes. Europa och övriga världen beräknades utifrån de 
länderna som levererade högst volym till fallföretaget. Därefter togs ett snitt 
för att få fram en kostnad för Europa respektive övriga världen.  

Beräkningar för kubikmeterpris utfördes på liknande sätt. Skillnaden var att 
kubikmeter för olika lastbärare inte alltid fanns givet i någon databas. 
Manuella mätningar utfördes för att komplettera listan med lastbärarna som 
inte fanns givna.  

Beräkningar av fraktkostnad för specifika zoner kunde därefter utföras enligt 
ekvation 10 nedan.  

𝑍𝑜𝑛
𝑘𝑟
𝑘𝑔

∗ (𝐺𝑜𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 + 𝐸𝑚𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑣𝑖𝑘𝑡) = 𝐹𝑟𝑎𝑘𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 
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Tabell 3. Exempel beräkning fraktkostnad 

5.3.5 Transaktionskostnader 

Transaktionskostnad består av kostnad för emballaget som alla artiklar 
fraktas på. Med andra ord kan transaktionskostnad beskrivas som en hyra 
eller avgift för att använda emballaget. En liten del av alla artiklar fraktas på 
egentillverkade racks och har därför ingen transaktionskostnad. För att 
beräkna transaktionskostnad på ett trovärdigt vis har kostnaderna delats upp 
efter lastbärare.  
 
Det är två faktorer som bygger upp transaktionskostnad. En faktor tar endast 
hänsyn till storlek på emballaget, medan den andra faktorn bygger på var 
geografiskt emballaget fraktas ifrån. Kostnaden har därför beräknats genom 
att kombinera de två faktorerna. Transaktionskostnader har delats upp i två 
zoner, Europa och övriga världen. Genom att ta ett medelvärde för 
transaktionskostnader för varje lastbärare mellan de olika länderna inom 
varje zon bedömdes zonerna representeras väl.  

 
Tabell 4. Exempel beräkning transaktionskostnad 

5.3.6 Summering av kostnader 

För att kunna granska och utvärdera de kostnader som byggt upp 
totalkostnadsanalysen samlades samtliga kostnader i en summering. 
Summeringen är uppdelad för alla olika lastbärare och summerar en kostnad 
för alla flöden för varje lastbärare. En uppdelning har gjorts genom att visa 
försörjningsprincip i två olika kostnader. Det beror på att totalkostnaden ska 
mynna ut i en kostnad för varje artikel, och inom försörjningsprincip byter 
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flera artiklar lastbärare. Genom att dela upp försörjningsprincip i två steg, 
kan varje princip delas med rätt multipel. 

 
Tabell 5. Exempel summering av kostnader 

Utifrån summeringen har samtliga uträkningar kopplats till BOM-listan för 
en maskin och skapat vår beräkningsmodell. Modellen är uppbyggd av 
transaktionskostnad, fraktkostnad, hemtagningsprincip och 
försörjningsprincip 1 och 2. Dessa kostnader bygger tillsammans upp 
totalkostnaden för en unik artikel. Tillsammans utgör samtliga kostnader för 
alla artiklar i BOM-listan totalkostnaden för en maskin. Nedan illustreras ett 
begränsat urklipp ur BOM-listan för att visa hur totalkostnaden byggts upp. 
Då de verkliga kostnaderna är belagda med sekretess har exempelsiffror 
använts.  

 
Tabell 6. Urklipp från beräkningsmodell 
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5.3.7 Visualisering av kostnader 

Utifrån BOM-listan skapades fyra cirkeldiagram för att illustrera skillnaden 
mellan antal artiklar och kostnader, två stycken för hemtagningsprincip och 
två stycken för försörjningsprincip. Hemtagningsprincip innehåller 
fraktkostnad, transaktionskostnad och hemtagningsprincip. 
Försörjningsprincip består av försörjningsprincip 1 och 2. 
Cirkeldiagrammen utgör tillsammans totala antalet artiklar och kostnader för 
tillverkningen av en maskin. 

Första cirkeldiagrammet visar procentuellt hur artiklar är fördelade på de 
olika lastbärarna vid hemtagning för en tillverkad maskin. 

Diagram 1. Hemtagningsprincip andell artiklar på olika lastbärare 

Det andra cirkeldiagrammet visar procentuellt hur mycket varje typ av 
lastbärare vid hemtagning kostar för en tillverkad maskin. 
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Diagram 2. Hemtagningsprincip kostnad för olika lastbärare 

Det tredje cirkeldiagrammet visar andel artiklar som är fördelade på olika 
lastbärare vid försörjning av en tillverkad maskin. 

Diagram 3. Försörjningsprincip andel artiklar på olika lastbärare 

Cirkeldiagrammet nedan visar hur stor del av kostnaden som utgörs av olika 
typer av lastbärare vid försörjning av en tillverkad maskin. 
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Diagram 4. Försörjningsprincip kostnad för olika lastbärare 
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6. Analys 
Följande kapitel analyserar och jämför det framtagna resultatet med teorin.  

6.1 Kartläggning av flöden 

För att förstå hur artiklar rör sig inom de olika logistiska flödena utfördes 
arbetet att kartlägga samtliga flöden. Kartläggningen behöver dessutom 
finnas som grund för de kostnadsberäkningar som utförts för varje flöde. 
Enligt Rentzhog (1998) är det via en processkartläggning som man 
kartlägger ett företags interna kunder, vilket är precis det som har 
efterfrågats i denna studie. Genom att via processkartläggning ta reda på 
nästa interna kund i flödet, har ett helt flöde byggts upp. 

Det är i många fall komplext att analysera samtliga flöden, och det blir en 
stor mängd data att samla in. Men vid kartläggningen av samtliga processer 
har det varit viktigt att kartläggning endast sker för att förbättra förståelsen 
för flödena. Trots att förbättringsmöjligheter av själva processerna har 
observerats, har det varit viktigt att hålla fokus på att försöka få en 
gemensam vy på hur de olika processerna fungerar och hänger samman 
(Ljungberg & Larsson, 2012) 

Rother and Shook (1998) påstår att en kartläggning av hur företag arbetar 
idag är ett måste för att diskutera framtida lägen. En vanlig metod för 
processkartläggning och för att visuellt visa ett flöde från början till slut är 
värdeflödesanalys. Denna metod har tillämpats i studien, dock med egna 
förenklingar av analysen. Hjälpmedel i form av pilar har använts, men 
generaliserats till en slags pil, som endast visar förflyttning eller arbete. 
Teoretiskt sett används symboler mer frekvent i en värdeflödesanalys. Men 
viktigt att poängtera är att värdeflödesanalysen ska anpassas efter vilket 
värdeflöde som ska illustreras och vilket syfte värdeflödesanalysen har.  

6.2 Totalkostnadsanalys 

För att bygga upp en totalkostnad på artikelnivå för varje artikel har 
beräkningarna delats upp till truckkostnader, arbete, yta, transaktion och 
frakt. Dessa har sedan tillsammans byggts upp till totalkostnaden för 
logistikhanteringen för en artikel. Vid framtagning av beräkningar och 
underlag till dessa har det funnits en del kunskapsluckor hos fallföretaget 
men även brist på data för att styrka dessa beräkningar. Till följd av detta har 
en del antaganden fått göras för att kunna utföra vissa beräkningar. Detta 
stödjer Jonsson (2008) som menar att logistikkostnader är komplext att 
beräkna och varierar beroende på kunskap samt bransch.  

För att skapa förståelse för hur totalkostnadsanalysen skulle tas fram samt 
vilka områden och arbeten som behövdes ta i beaktning skapades flera 



 
Rosenqvist & Bratt 

 

36 

processkartor över samtliga flöden. Det här gjordes för att inte någon 
kostnad skulle försummas och för att bygga analysen på verkligheten. 
Jonsson (2008) instämmer och belyser hur viktigt det är med uppdelning av 
olika kostnader för att inte glömma eller beräkna någon kostnad två gånger. 

Jonsson (2008) pratar om isbergsmodellen, som är ett begrepp som används 
för att illustrera att inköpskostnader enbart är toppen av isberget och under 
vattenytan döljer sig majoriteten av kostnaderna. Detta koncept stämmer väl 
in på beräkningarna som utförts. Insikt har skapats om hur stor mängd 
kostnader som bygger upp totalkostnaden för samtliga artiklar och att 
inköpspris inte alltid är det mest väsentliga att beakta.  

6.3 ABC-analys 

För att föra ett vetenskapligt resonemang kring vilka artiklar som är möjliga 
att föreslå en reducering för, användes ABC-analys som ett verktyg. 
Kategoriseringen som sker i ABC-analys ger underlag för att analysera de 
olika lastbärarnas frekvens och kostnad. Både frekvens och kostnad är vitalt 
att ta hänsyn till för att analysera totalkostnad för olika artikelgrupper. ABC-
analyserna utgår från samma princip för uppdelning av lastbärare som vid 
diagram 1-4. 

6.3.1 ABC-analys hemtagning  

I ABC-analysen visas frekvensen för vilka lastbärare som används mest från 
högst till lägst. Med hjälp av linjen går det att visualisera vilka artiklar som 
kan kategoriseras som A-artiklar, B-artiklar och C-artiklar. Regeln lyder att 
cirka 80% av artiklarna, ska utgöra 20% av kostnaden (Jonsson, 2008). 
Genom analys av diagrammet nedan och om man endast har frekvens i fokus 
kan man kategorisera fameco och L-pall till A-artiklar. K-pall och smallbox 
kan kategoriseras till B-artiklar, och resterande lastbärare kan kategoriseras 
till C-artiklar. 
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Diagram 5. ABC-analys frekvens hemtagning 

Diagrammet ABC-analys kostnad för samma lastbärare ger ett annat utfall. 
Det är i kombination av båda diagrammen som det är möjligt att faktiskt 
analysera hur de olika artiklarna kan kategoriseras. En analys av 
diagrammen nedan ger att en summa av L-pall, specialpall/rack, 
enstycksgods och K-pall utgör 83% av den totala kostnaden. Dessa fyra 
lastbärare utgör i sin tur 43% av den totala frekvensen. Enligt Jonsson 
(2008) brukar 80% av den totala kostnaden utgöras av 20% av frekvensen av 
artiklar. I detta fall stämmer det inte helt överens med fallet. Men det går 
tydligt att utläsa att ordningen i diagrammet ändras med kostnad i fokus 
istället för frekvens.  

 
Diagram 6. ABC-analys kostnad hemtagning 

Som nämnts tidigare måste båda diagrammen tas i beaktande för att 
analysera vilka lastbärare som kan kategoriseras som A-artiklar, B-artiklar 
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respektive C-artiklar. Eftersom denna fallstudie fokuserar på att minska 
logistikkostnad är fokus på att belysa de lastbärare som både är mest 
frekventa och har hög kostnad. Genom en sammanvägd analys av båda 
diagrammen betraktas L-pall och K-pall som A-artiklar. L-pall och K-pall 
har både en hög frekvens och en hög kostnad, jämfört med resterande 
lastbärare. Specialpall/rack och enstycksgods har en hög kostnad och utgör 
hela 44% av den totala kostnaden. Däremot har de en väldigt låg frekvens 
och kategoriseras därför inte som A-artiklar. Smallbox och fameco betraktas 
som B-artiklar utifrån frekvens och kostnad. Resterande artiklar är C-artiklar 
och precis som Jonsson (2008) påstår ska C-artiklar ha en låg efterfrågan 
och ofta ett högt pris.  

6.3.2 ABC-analys försörjning 

Samma angreppssätt som vid analys av hemtagning har vidtagits för att 
analysera försörjning. Diagrammet nedan visar frekvensen från högst till 
lägst. Vid analys med endast frekvens som faktor är fameco och skyttel-
artiklar inom kategorin A-artiklar. Kittning, pall direkt till montering och 
smallbox direkt till montering finnes inom kategorin B-artiklar. I kategori C 
är enstycksgods, specialpall/rack och egentillverkat gods. Ser man till vad 
Jonsson (2008) påstår, stämmer teorin bra överens med nuvarande 
kategorisering. Artiklarna inom kategori A är lätta och billiga artiklar, och 
de inom kategori C är tunga och dyra. Men för att ta med det mest relevanta 
perspektivet för denna studie, måste kostnad tas i beaktning för att kunna 
analysera en realistisk artikelreduktion. 

 

 
Diagram 7. ABC-analys frekvens försörjningprincip 

Diagrammet nedan visar en ABC-analys ur ett kostnadsperspektiv. Det är 
inte förrän nu som en relevant och realistisk kategorisering av lastbärarna 



 
Rosenqvist & Bratt 

 

39 

kan utföras. En summering av kittning, pall direkt till montering, 
egentillverkat och skyttel ger 81% av dem totala kostnaderna. Dock utgör de 
fyra lastbärarna endast 47% av frekvensen, vilket gör att det inte endast går 
att ta ett av diagrammen i beaktning för analys.  

 

 
Diagram 8. ABC-analys kostnad försörjningsprincip 

Kittning, pall direkt till montering, egentillverkat och skyttel utgör hela 80% 
av totala kostnaden. Jämförs samma lastbärare i frekvens utmärker sig 
egentillverkat med nästan obefintlig frekvens. Därför har analysen gjorts att 
kategorisera kittning, pall direkt till montering och skyttel som A-artiklar. 
Smallbox direkt till montering och fameco har kategoriserats till B-artiklar. 
Resterande artiklar har med sina extremt låga frekvenser kategoriserats till 
C-artiklar.  

6.3.3 Summering ABC-analys  

En summering av de lastbärare som kategoriserats till A-artiklar i både 
hemtagning och försörjning finns de artiklar som hade gett en störst effekt 
för att minska logistikkostnaden. För att summera flödet innebär det ett flöde 
som har hemtagningsprincip i form av L-pall eller K-pall. Flödet fortsätter 
sedan till kittning, pall direkt till montering eller skyttel-artiklar. Enligt 
Jonsson (2008) kan parametrarna man väljer att fokusera på i en ABC-
analys variera. Just i denna studie är det kostnad och frekvens som 
kombineras för att de artiklar som ger störst effekt att reducera ska kunna 
hittas.   

Tabell 7. Summering av ABC-analys 
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7. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras och granskas kritiskt fallstudiens metod och 
resultat.  

7.1 Metoddiskussion 

Valet av forskningsmetod är att tillämpa fallstudie. Till följd av att arbetet 
gjorts mot ett specifikt fall blev valet att använda denna metod naturligt. 
Metoden har använts för insamling av empiriskt material som sedan 
studerats mot teorin i analyskapitlet. Teorin kommer från en stor variation av 
litteratur och vetenskapliga artiklar. Analysen blir utifrån denna premiss 
objektiv och trovärdig. Det går att ifrågasätta bristen på vetenskapliga 
artiklar, till följd av att en stor del av teorin enbart härstammar från litteratur. 
En ökad kvantitet av vetenskapliga artiklar skulle ge rapporten en högre 
vetenskaplig trovärdighet. 

Ett abduktivt arbetssätt valdes för att det skulle vara möjligt att göra 
förändringar av den valda teorin under fallstudiens gång. Till följd av att 
verktyg som processkartläggning använts har nya insikter om problemet och 
vilken teori som krävs uppkommit. Nödvändiga förändringar och 
fördjupningar har således gjorts.  

Insamling av empiriskt material har gjorts främst genom semistrukturerade 
intervjuer och deltagande observationer. Observationerna utfördes i samtliga 
logistikområden. Anteckningar fördes i en loggbok för att inte någon 
information skulle försummas.  

Semistrukturerade intervjuer har utförts med respondenter som ansågs 
kompetenta inom sina specifika områden. Specifika frågor har inte förberetts 
före intervjuerna utan istället har ett område eller specifikt fall valts före 
intervjun med respondenten. Resultatet blev en mer öppen dialog som 
främjar diskussion och mer djupgående svar utanför författarnas 
kunskapsgräns. Respondenterna valdes efter sin kunskap inom det specifika 
området för intervjun. Utifrån intervjuer och observationer valdes 
aritmetiska data ut för att skapa en hög validitet och reliabilitet. För att öka 
reliabiliteten och validiteten i rapporten hade fler intervjuer kunnat utföras 
på fallföretaget. Beslutet togs dock att det empiriska materialet som var 
insamlat var tillräckligt för att förstå problemet och ytterligare intervjuer 
utfördes inte. 

En teoretisk omvärldsanalys om hur andra företag utfört 
totalkostnadsanalyser av logistikflödet skulle kunnat göras. En fingervisning 
hade getts om hur andra företag lyckats och misslyckats med att använda sig 
av den här metoden.  
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Till följd av att fallstudien bygger på att utföra mängder med beräkningar 
inom olika områden gavs tillgång till databaser och filer med relevant data. 
All data som nyttjades från dessa filer är belagd med sekretess vilket leder 
till att författarna måste arbeta aktivt med etik. På grund av att arbetet görs 
mot två uppdragsgivare, universitet och fallföretaget är det väldigt viktigt att 
ständigt reflektera över vilket material som får förmedlas till lärosätet. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Kartläggning av flöden 

En förutsättning för att kunna börja utföra en totalkostnadsanalys är att ha 
kunskap om de flöden som ska tas med i analysen. Därav blev kartläggning 
av samtliga flöden en naturlig startpunkt för fallstudien. Att genom 
deltagande observationer utforska samtliga logistikflöden mot monteringen 
var tidskrävande, samtidigt som tiden som lades på datainsamling gav 
fallstudien en bred grund att utgå ifrån. Kartläggningarna av logistikflödena 
är förenklingar av verkligheten och det genererar möjliga felkällor i studien. 
Möjligheten till att både vara mer generell i kartläggning, eller mer specifik 
fanns. Men genom motiverade och aktiva val utfördes framtagningen för att 
anpassa kartläggningen efter studiens behov. Behovet utgjordes endast av 
förståelse och för att ha ett underlag till vad alla kostnader inom logistiken 
består av. Kartläggningen av samtliga flöden stod även för en säkerhet i 
kostnadsberäkning av logistikkostnad. En korrekt kartläggning innebar att 
om samtliga delar av flödet gavs en kostnad, bekräftades att ingen del hade 
försummats. 
 
Viktigt att poängtera är att kartläggningarna är beskrivna från hur flödet ska 
fungera. Det förekommer naturligtvis avvikelser från hur fallföretaget vill att 
logistikavdelning ska utföra sitt arbetet. Just för att logistiken ska tillgodose 
alla behov, förekommer det ofta avvikelser. Dessa avvikelser är viktiga att 
ha i åtanke när logistikavdelningens arbete utvärderas. Att flödena har delats 
upp utifrån lastbärare fungerar både bra och sämre. I enstycksflöden finns 
det kategorier som stämmer sämre överens med verkligheten. Inom 
kategorin måleri-artiklar (se bilaga 9) skiljer sig storlek och form på artiklar 
väsentligt. Enstycksflöden består dock av så pass få artiklar, och eftersom 
denna studie har som mål att utvärdera möjligheten till artikelreduktion 
anses uppskattningarna vara tillräckliga. För enstycksgods handlade det mer 
om att uppskatta en så korrekt kostnad som möjligt, eftersom mängden 
artiklar finns i resterande flöden.  

7.2.2 Totalkostnadsanalys 

Med kartläggningen av logistikflödena som input, är totalkostnadsanalysen 
den del av resultatet som bygger upp beräkningsmodellen. 
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Totalkostnadsanalysen delades upp i fem områden för beräkning av 
logistikkostnader. För varje område användes stora mängder data för att 
rimliga uppskattningar för kostnader skulle kunna göras. Både att det var 
stor mängd data, och att det var svårt att förstå innebörden av data 
försvårade arbetet avsevärt. De intervjuer som utfördes gjordes i samband 
med att data togs emot för de olika områdena. Uppstod frågor kring data i 
dokumenten ställdes kompletterande frågor efter intervjun, för att fylla i 
kunskapsluckor. Att fallföretaget har anställda som arbetar inom de olika 
områdena underlättade för att kunna följa upp och exempelvis diskutera hur 
data tagits fram. Det är en styrka i att kunna ställa frågor angående ett 
dokument till personen som tagit fram data i det specifika dokumentet. 
Samtliga kostnader i studien är sekretessbelagda, vilket försvårar uppgiften 
att visa hur samtliga beräkningar för totalkostnadsanalysen gått till. Istället 
för att visa siffror har fokus varit att illustrera arbetet via ekvationer och 
diagram. 

Oavsett hur noggrann processkartläggning som utförs finns det alltid 
kostnader som döljer sig. Kostnader i form av administrativa kostnader, eller 
materialstyrning är exempel på kostnader som inte täcks av de beräkningar 
som utförs. Men dessa kostnader försummas inte, utan bildar en overhead-
kostnad som slås ut över samtliga artiklar. Genom att veta den totala 
logistikkostnaden, och jämföra den mot siffran som beräkningsmodellen 
summerar slås mellanskillnaden ut som en overhead över samtliga områden.  
 
Tillverkning av egna artiklar för fallföretaget har inte varit med i 
beräkningar. En uppskattad procentsats för hur stor kostnad av totala 
logistikkostnaderna tillverkningen står för har använts. Skulle procentsatsen 
vara felaktig minskar trovärdigheten för denna studie. Men på grund av att 
varken tid eller tillräckligt med data fanns tillgänglig för en adekvat analys, 
gjordes det aktiva valet att avgränsa tillverkningen. 
 
Att använda faktorer vid beräkning av olika ytor för fallföretaget var en 
uppskattning som gjordes tillsammans med fallföretaget. Det är komplext att 
särskilja vilka kostnader som tillhör logistik från andra avdelningar. 
Faktorerna representerar uppskattningen av hur logistik värdesätter de olika 
ytorna som finns. Ytan vid monteringen värdesätts högst, och det är en följd 
av att fallföretaget arbetar med mixad monteringslina. Eftersom rätt material 
ska finns vid rätt plats och vid rätt tidpunkt, måste så lite material som 
möjligt finns vid monteringslinan.  
 
Summeringen av samtliga beräkningar skedde i kombination med att matcha 
samtliga kostnader mot en BOM-lista. Summeringen av kostnaden i BOM-
listan gav en fingervisning för hur pass bra studiens totalkostnadsanalys har 
varit. Genom att jämföra totalkostnaden i beräkningsmodellen mot vad den 
konkreta summan för totala logistikkostnader är, gjordes bedömningen att 
beräkningsmodellen stämmer bra överens med verkligheten. 
Mellanskillnaden i jämförelsen är vad som tidigare kallats overhead-
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kostnad. Fokus i studien har riktats mot att visa upp kontentan av arbetet i 
visuellt tydliga diagram. Det är en styrka att kunna använda dessa diagram, 
således att de ger värde för både rapporten mot fallföretaget och 
universitetet. Diagrammen visar tydligt vilket resultat studien har gett, utan 
att strida mot sekretessen från fallföretaget. 
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8. Slutsatser 
Följande kapitel sammanfattar studiens resultat i slutsatser och förankrar 
studiens samhällsrelevans. Studiens problemformulering besvaras även i 
följande kapitel, med hjälp av de frågeställningar som formulerats. 

Beräkningsmodellen som skapats ger fallföretaget en överblick över 
totalkostnaden i logistiken. Utifrån beräkningsmodellen går det att dyka 
djupare i specifika artiklar eftersom modellen är utformad på artikelnivå. För 
varje unik artikel går det tydligt att se fraktkostnad, transaktionskostnad, 
hemtagningsprincip och försörjningsprincip. Beräkningsmodellen ger 
fallföretaget en väldigt bra överblick över hur logistikkostnader byggs upp 
och vilka artiklar och lastbärare som är dyrast att hantera. Genom 
beräkningsmodellen går det enkelt att sortera efter olika lastbärare, artiklar 
eller fraktzoner för att kunna dra slutsatser om vilka artiklar som bör 
reduceras.  

Beräkningsmodellen som genererats är baserad på data och ekvationer 
anpassade till fallföretaget vilket gör att beräkningsmodellen inte är 
generaliserbar på andra företag. Det finns däremot generaliserbarhet i 
tillvägagångsättet som illustreras i figur 6. Tillvägagångsättet ger företag 
inom tillverkningsindustrin möjlighet att åstadkomma en liknande 
beräkningsmodell som skapats i studien. 

En jämförelse av fallstudien mot en tidigare vetenskaplig studie inom 
samma område kan både likheter och skillnader konstateras. Cost 
Calculation Model for Logistics Service Providers, Bokor (2012) belyser 
vikten för företag att ha kontroll över sina totala logistikkostnader för att 
uppnå konkurrensfördelar. I studien tillämpar författaren ABC-analys, 
totalkostnadsanalys och beräkningsmodell som även är verktyg som används 
i fallstudien. Verktygen tillämpas på två olika sätt i de olika studierna, vilket 
visar på komplexiteten i beräknandet av logistikkostnader, samt vidden av 
användningsområden för verktygen. Jämförelsen visar att det är vitalt att 
fortsätta bedriva forskning inom området.   

Studien avser områden som är högst relevanta att fokusera på för samtliga 
företag inom tillverkningsindustrin. Logistikkostnader är inte alltid lätt att 
definiera och har olika innebörd för olika företag. Med kunskap och genom 
att våga bryta det traditionella tankesättet kan företag inom Sverige enklare 
möta globaliseringen och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Verktyget 
totalkostnadsanalys kan hjälpa företag att få en uppfattning om kostnader för 
hela materialflödet, och inte endast inköpspris för artiklar. Om företag är 
medvetna om totalkostnad för logistik kan inte endast ett ekonomiskt 
perspektiv gynnas, utan även ett miljöperspektiv. En artikelreduktion kan 
innebära att material köps in från färre leverantörer, eller att material köps in 
från leverantörer som befinner sig närmre rent geografiskt. Kontroll av 
totalkostnad för logistik kan även innebära att det finns möjlighet att öka 
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fyllnadsgraden i ett fraktfordon. Det ekonomiska perspektivet kan i 
samklang gynna miljöperspektivet. 

Att samtliga siffror i studien är under sekretess har både sina för- och 
nackdelar. Sekretessen är en konsekvens av att fallföretaget vill fortsätta 
vara konkurrenskraftigt, och möta den ständiga kapprustningen som dagens 
samhälle bidrar till. Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till än att dölja 
information för konkurrenter. Företag inom tillverkningsindustrin borde ha 
en mer öppen inställning till att dela erfarenheter och information för att 
driva branschen framåt, vilket i sin tur kan bidra till att Sverige kan bibehålla 
sin goda välfärd och ha ett näringsliv som fortsatt blomstrar.  

ABC-analysen för studien gav slutsatsen att fokusera på flöden som har L-
pall eller K-pall som hemtagningsprincip. Dessa flöden ska ha kittning, pall 
direkt till montering eller skyttel som försörjningprincip. Artiklar inom 
dessa flöden ger störst minskning av logistikkostnader vid en 
artikelreduktion.  

Från ABC-analysen kan även slutsatser dras kring att minska 
logistikkostnader genom att ha andra parametrar i fokus. Enligt diagram 5-8, 
som endast tar antingen frekvens eller kostnad som parameter riktas fokus 
mot andra artiklar än vad studien visar. Slutsatsen kan dras att det finns 
utrymme att minska logistikkostnader. Med endast frekvens som parameter 
riktas fokus mot fameco och skyttel-artiklar. Dessa artiklar är generellt små 
och billiga, vilket skulle kunna möjliggöra att istället göra en ansats att 
försöka minska bredden på produktstrukturen. Vidare arbete måste utföras 
för att ytterligare slutsatser inom området ska kunna dras.  
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9. Rekommendationer 
Studiens rekommendation till fallföretaget är följande: 

§ Rekommendationen är att fokus bör läggas på att reducera de flöden 
som summeringen av ABC-analysen gav. De flöden vi föreslår att 
artikelreducera är L-och K-pall för hemtagningsprincip och kittning, 
pall direkt till montering och skyttel för försörjningsprincip.  

§ För att undersöka hur beräkningsmodellen fungerar och hur mycket 
pengar som kan sparas rekommenderas att fallföretaget undersöker 
utfallet genom att sortera efter föreslagna principer.  

§ Fallföretaget bör jobba kontinuerligt med beräkningsmodellen för att 
undersöka eventuella brister. Även om beräkningar och data som 
nyttjats analyserats noggrant finns det utrymme för framtida 
förbättringar och inom vissa områden mer grundliga analyser. 

§ En djupare analys av ABC-analysen föreslås. Ett intressant område 
att undersöka är artiklarna som har högst frekvens. En ansats bör 
utföras mot att försöka minska bredden på produktstrukturen för 
artikelgrupperna fameco och skyttelartiklar.  

Under arbetets gång upptäcktes flera intressanta områden för möjlig 
framtida forskning: 

§ Tillämpa miljöpåverkan som en parameter i beräkningsmodeller för 
logistik. 

§ Undersöka möjligheten att generalisera ekvationerna som ligger till 
grund för en totalkostnadsanalys. Totalkostnadsanalysen skulle sedan 
kunna rendera i en generell beräkningsmodell för totalkostnad för 
logistik.  
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Bilaga 1. Deltagande observationer 

I följande bilaga visas loggboken som fördes under de deltagande 
observationer. 

Monteringen 26/3 
 
Varför: 

Utförs för att få en förståelse för hur monteringen använder dem 
försörjningsprinciperna. Praktiken tar sin början i slutet av tillverkningen. 
Detta för att gå motsatt riktning för hur materialflödet går och på så sätt 
förstå varför det ser ut som det gör. 

Observation: 
Första steget i vår deltagande observation började på avdelningen D1 i 
monteringen. Det är första steget av monteringen av en maskin. Här utförs 
flertalet moment såsom montering av motor, bottenaxel etc. På avdelningen 
D1 tillämpas även samtliga försörjningsprinciper, vilket gav oss en bild av 
hur operatörer använder sig av olika försörjningsprinciper. 

Själva observationen gick till så att vi deltog passivt ute vid linan. Vi 
observerade det dagliga arbetet, samt ställde frågor till olika operatörer. 
Frågorna ställdes för att få en generell uppfattning om hur operatörer 
upplever det dagliga arbetet och vilka svårigheter dem möter. 

 
Tavel-kit 

§ Hamnade fel i sekvens 

§ Felplockade av logistik 

§ Varje vagn till en unik maskin och takt 
 

Beställningskomponenter beställs manuellt när komponenten plockas. På så 
sätt har logistik en takt på sig att fylla på. 

Den manuella beställningen brister ibland mellan inleverans och utegruppen. 
Då produkten ibland inte finns i inomhuslagret. 

Rör fylls på trots att vagnen inte är tom. Detta beror på vilka dumprar som 
tillverkas, då en vagn med rör består av rör till samtliga modeller. 

 
 
 



 

Allmän reflektion: 

Samtliga försörjningsprinciper används vid varje takt. Där förmontage ofta 
använder sig av tvåbinge-system och mycket smålådor. 

I D1 finns både förmontage och huvudlina. Förmontaget ligger alltid en takt 
före huvudlinan. Något som kan ska problem för logistik. 
 

 Försörjningsprinciperna vi noterade: 

§ Tvåbinge-system 

§ Tavel-kit 

§ Låt-kit 

§ Beställningsvaror 

§ Fameco och smallbox 
 

Utplock 27/3 

Varför? 

Nu riktas fokus lite mer mot logistik och en avdelningarna inom logistik. 
Utplock är gruppen som förser monteringen med material via truckkörning. 
Det är även här som själva kittningen av lådor och tavlor sker. Här kommer 
vi börja bilda oss en uppfattning mot vårt problem och mer få en klarare 
förståelse kring de olika försörjningsprinciperna. Denna grundläggande 
förståelse kommer vara väldigt vital för vårt fortsatta arbete. 

Observation 

En halvdag har spenderats i avdelningen utplock. I denna avdelning plockas 
samtliga kit (tavla, pall och låda). Utplock förser även monteringen med 
smallbox, slangvagn, rörvagn, kit, avemballage och ”vanliga pall”. Vi gick 
igenom samtliga områden för utplock tillsammans på två gruppledare. 
Frågor ställdes samtidigt som vi var ute i logistiken. På så sätt fick vi både 
iaktta visuellt samtidigt som de berättade om vad som utfördes på platsen. 
 

Låd-kit 

När ny takt startas triggas signal till truckförare att hämta tomma lådor och 
lådas lämnas vid kit-plockning och truckförare hämtar nya låd-kit och kör ut. 



 

Ur kit-personalens perspektiv. Kittaren tar en tom låda och går till datorn 
och slår in nummer från låda och skriver ut ny plocklista och plockar 
samtliga artiklar på listan i kit-gången och ställer lådan vid färdiga låd-kit. 

Varje Låd-kit är numrerad till en specifik plats i både kittningen och 
monteringen. 

Fyra buffertplatser för varje låd-kit. Två i montering, och två vid kittningen.  

När material behövs internt till kittningen beställs det när en låda är slut. 
Körs ut av godsmottagningen, 

Vanliga fel är plockfel 

Pall-kit 

Plockas i en egen plockgång 

När en pall-kit är slut i monteringen, beställs en ny och truckförare hämtar 
tom pall och ställer i ställage vid kittningen. Hämtar ny pall-kit längre bort i 
ställage. Sedan körs ett pall-kit till monteringsplatsen. Samtidigt plockar kit-
plockaren ett nytt pall-kit 

Pall-kit är väldigt kundspecifik. Kan helt enkelt variera väldigt mycket vad 
som är i en pall. 
 

Tavel-kit 

Plockningen sker i fyra gångar. Plockaren plockar alltid kommande sekvens 
och gör detta efter en plocklista. På plocklistan ser plockaren även vilken 
storlek på tavlan som ska användas. Det finns tre olika storlekar på tavlor 
(beroende på vilken modell). Plockaren befinner sig på höglyftare när 
plockning sker. Är något tomt när det plockas, beställer dem nytt. Det är 
även här godsmottagningen som förser med nytt material. 

Det finns fyra olika rutter som tavel-trucken kör. När en ny takt börjar så kör 
trucken ut och hämtar tomma tavlor, samtidigt som man lämnar dem nya. 
Vagnarna är numrerade mot nummer ute i monteringen. 

Vanliga fel är att det blir fel i sekvensen, eller plockfel. Om detta sker måste 
det åtgärdas genom samtal till gruppledaren och man får åka ut med den 
artikeln som saknas eller tavlan. Svårigheter med att allt på tavlan inte 
plockas. Ibland hämtas vagnar innan operatör är klar etc. 

 
 

 



 

Avembalering 

Avembaleringsprodukter beställs av montörer, därefter levereras produkten 
från UG till avembaleringsytan. Truckföraren som kör hjälpuppdrag får en 
trigger att en avembaleringsprodukt står på ytan. Produkten avembaleras här 
och sedan körs produkten ut till monteringen. Ofta stora och komplexa 
produkter. 
 
Beställningsartiklar 

Montören beställer en produkt när truckföraren plockat produkten, en 
truckförare får en trigger om att denna specifika produkten saknas och kör 
sedan ut den till ytan i fråga. 

Allmänna observationer 

Beställning sker på en takt, vilket menar att utplock har en takt att leverera 
produkterna på. Prioriterade produkter har ofta prio, men detta är något 
truckföraren behöver ha koll på själv. Det sorteras inte i en lista efter prio. 

Uppdragslistan som truckförarna kör efter fylls på efter varje nytt uppdrag 
som beställs, alla uppdrag hamnar i samma lista. Detta gör att truckföraren 
själv måste veta vilka uppdrag som ska prioriteras och vilka som den ska 
köra. 

Godsmottagning 28/3 

Varför? 

Här har vi tagit del av gruppen som tar emot godset från utegruppen. 
Godsmottagningen förser monteringen, utplock och produktion med 
material. Det är en kombination med att placera gods i pallställage med att 
köra ut det direkt till förbrukningsplats. Detta beror på om godset är en 
bristvara eller inte. 

Observation: 

Intervju har utförts med gruppledare och en erfaren medarbetare. Frågor 
ställdes ute i logistiken och tillverkningen. Detta för öka förståelsen när 
något beskrivs och om oklarheter uppstår. 

Smallbox 

Utetrucken vid godsmottagningen lastar banan med en pall med flera 
smallbox. Innan porten lastas en smallbox av i taget till en ny bana. Där den 
registreras upp i höglagret. Det finns tre olika storlekar på smallbox. Dem 
två mindre storlekarna måste läggas i en grå låda, för att kunna hanteras av 
höglagret. Samtliga smallbox hanteras av höglager.  



 

Ibland kommer material löst på en pall, och ska plockas om till smallbox. 
Vilket är tidskrävande. 

Alltid samma artikel i en låda. Endast antalet som varierar. 

Pall 

Utetrucken för GM kontrollerar artikelnummer på pallar vid lastytan. Här 
görs mycket extraarbete då man behöver vända på pallar för att kunna 
kontrollera artikelnummer. 

Sedan lastar truckföraren banan med pallar. Automatisk lyftanordning lyfter 
ner pallar. 

Artikelnummer registreras i datorn vid GM och ibland kan man använda 
scanner. Beror på om EAN-kod finns eller inte. Här flaggas alla pallar om 
till fallföretagets flaggor. När flaggan skrivs ut skickas en signal till 
truckarna att kunna ställa ut det i ställaget. 

När omplock krävs så syns det i datorn. Då körs pallen till yttersta bana 
(omplocksbanan). Här plockas pallen om och sedan skrivs ny flagga ut. 

När det finns bristvaror, och en sådan kommer in på banan så får 
truckföraren uppdraget att köra denna direkt ut till monteringen. 

Pallar som ska direkt till skyttel har lagringsplats ”skyttel” 

Inga specifika pallplatser finns utmärkta. Utan man har på eget initiativ 
märkt ut specifika ställage där man ställe specifika varor. Olika ställage har 
även olika storlekar, vilket medför att vissa pallar lämpar sig bättre i vissa 
ställage. 

Finns artiklar som kommer med emballage. Detta för att skydda artikeln mot 
smuts. 

 

Tillverkning 28/3 
 

Godsmottagning förser kittning i tillverkningen med material. Både 
tillverkat av fallföretaget och inköpt material. Kittaren som tillhör 
godsmottagningen hämtar även eget material själv till kittningen. 

Godsmottagningen förser även tillverkningen med material. Allt som 
beställs är beställningsvaror. Det körs även många hjälpuppdrag. 

Godsmottagningen ansvarar även för hämta material från vissa delar av 
tillverkningen  och ställa upp det i ställage. 



 

 
Skyttel 29/3 
 

Försörjs av pallar och smallbox, dessa plockas sedan in i skytteln.  

För att veta vilka skyttellådor som behöver plockas åker en truckförare från 
skytteln ut till monteringen, tillverkningen och kittningen. Här har 
personalen placerat tomma lådor överst på ställen för att signalera att de 
behövs fyllas på. Truckföraren plockar dessa och tar med till skytteln. 

På varje låda står ett unikt artikelnummer och en specifik plats där godset till 
den specifika lådan finns. Från denna plats plockas gods till den specifika 
lådan. 

Utegruppen 29/3 

Varför? 

Här sluts logistikflödet och vi har studerat samtliga relevanta området. Här 
borde våra luckor kring hur saker har transporterats till olika avdelningar 
fyllas igen. Utegruppen avser olika områden runt om hela flödet och det är 
alltifrån arbete med lossning ute i tälten, till kittning ute vid monteringen. 

Observation: 

Vi återupprepa proceduren som gjorts vid de andra avdelningarna. Frågor 
ställdes samtidigt som de berörda områdena iakttogs. Detta ökade vår 
förståelse för hur arbetet rent praktiskt går till och det blev mycket enklare 
att förstå det som beskrevs. 

  



 

Bilaga 2  - Intervjuer 

På grund av sekretess från företagets sida får inte information gällande 
kostnader spridas utanför företaget. Därför är denna bilaga komprimerat till 
att endast visa vilka områden som diskuterades under intervjuerna.  
 
Intervju - Produktionstekniker logistik – 16/4 - Processkartläggning 
 
Intervjun ägde rum för att diskutera och bekräfta vårt arbete kring 
kartläggning av flöden.  
 

§ Fick feedback på de flöden vi tagit fram 

§ Konkreta ändringar till mer korrekta flöden 
 

Intervju – Produktionsingenjör– 23/4 Truckleasing och truckservice 
 
Intervjun ägde rum för få dokument med kostnader för truckleasing och 
truckservice. Samt en förklaring och diskussion kring olika faktorer som 
spelar in, samt hur vi ska beräkna totala kostnaden på ett bra sätt.  

§ Dokument för truckleasing och truckservice 

§ Information kring hur företaget arbetar med insamling och 
dokumentation av dessa kostnader.  

§ Diskussion med hur vi ska arbeta med dessa dokument för att kunna 
beräkna totala kostnader för olika trucktyper.  
 

Intervju - Logistikutvecklare -  25/4 - Truckkostnad 

 
Intervjun ägde rum för att diskutera och ta emot information om hur 
beräkning av truckkostnad går till.  
 

§ Dokument som visar antalet uppdrag som utförs för varje trucktyp. 

§ Information om hur beräkningar av truckkostnader tidigare har gått 
till. Samt hur vi skulle kunna tänka när vi beräknar totala kostnader 
för olika truckar. 

Intervju – Produktionsingenjör – 29/4 – Ytor och arbete 

• Diskussion fördes hur beräkning av ytor kunde uppskattas på ett 
rimligt sätt och hur det gjorts innan. 



 

• Diskussion fördes även för att avgöra hur rimliga uppskattningar som 
utförts angående arbeten i logistiken.  

 
Intervju – Logistikutvecklare – 2/5 – Frakt och transaktion 
 
Intervjun ägde rum för att ta emot dokument för beräkning av frakt och 
transaktionskostnader. Samt en förklaring kring vad dokumenten består av 
och hur man kan använda dem.  
 

§ Dokument som bygger upp frakt- och transaktionskostnad. 

§ Information hur företaget arbetar med beräkning för frakt- och 
transaktionskostnad. 

Intervju Logistikutvecklare – 3/5 – Övriga flöden 

Intervjun ägde rum för att diskutera de flöden som finns inom enstycks-
gods. Då dessa flöden är väldigt unika och har separata frakt- och 
transaktionskostnader.  

§ Diskussion kring vad som var rimligt att göra för uppskattning kring 
de enstycks-gods som inte täcktes av den allmänna beräkning av 
frakt- och transaktionskostnad.  
 
 

Intervju – Produktionsingenjör – 3/5 – Bill of material 
 
Intervjun ägde rum för att visa hur BOM-listan för en maskin ser ut och 
fungerar.  

§ Dokument med en BOM-lista 

§ Information om samtliga flikar och faktorer som finns i BOM-listan 
  



 

I resterande bilagor visas de flöden som byggde förståelse för hur logistiken 
fungerar, men inte tillför något värde att visa i rapporten.  

 Bilaga 3 – Avembaleringsartiklar 

 

 

Bilaga 4 – Direkt till monteringsartiklar 

 

 

Bilaga 5 – Huv-kit 

 



 

 
Bilaga 6 – Fameco 

 

 

Bilaga 7 – Framaxel 

 

 
Bilaga 8 – Bakaxel 

 

 

Bilaga 9 – Måleri-artiklar 

 

 

 
 
 



 

 
Bilaga 10 – Hytt och motor 

 

 

Bilaga 11 – Däck och fälg 

 

 

Bilaga 12 – Tippcylinder 

 
  



 

Bilaga 13 – Hemtagningsprincip smallbox 

 
 
 
 
 
 
Bilaga 14 – Smallbox direkt till montering 

 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 15 – Smallbox låd-kit 
 

 

 

 

 

 
Bilaga 16- Smallbox tavel-kit 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 17 – Smallbox pall-kit 

 

 

Bilaga 18 – Smallbox skyttel 
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