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Abstract 
 
This report is the result of a master thesis work which has been carried out at Siemens 
Industrial Turbomachinery AB (SIT). The aim of the study has been to examine the 
possibilities of improving the internal material handling at SIT by making the flow of 
materials more efficient. 
 
SIT develops, manufacture and sell steam and gas turbines to industrial customers all over 
the world. The site in Finspång consists of a number of workshops which are geographical 
spread across a fairly large area. This creates a need for material movements and transports 
that does not add any value to the final products being made. 
 
To examine the possibilities of making the material handling at SIT more efficient, a 
description of the present situation and a mapping of the internal material flows have been 
made. With the mapping as a starting point, a proposal for how to improve the material flow 
is presented and analyzed regarding both quantitative and qualitative aspects. 
 
The proposal, which is overarching and describes general effects rather than details, suggests 
that SIT relocate the core engine assembly department from the area called “Centrum” to the 
area called “Norrmalm” and locate the incoming goods area as close as possible to the place 
of the consumption of the material. 
 
The analysis of the mapping shows that there is 180 kilometers of internal transports at SIT 
every week. In this distance, transports between different departments and different working 
stations in the same building, are not included. The need for transports exists mainly because 
of the fact that SIT has its incoming goods area located at Norrmalm, approximately 2.2 
kilometers away from its warehouse building and by implementing the proposal given in this 
work, the weekly transport distance will decrease by 60 procent. Apart from the decrease in 
distance, the change will also make it possible to simplify the goods receiving process. 
 
 



 

 



 

 

Sammanfattning 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som genomförts vid Siemens Industrial 
Turbomachinery AB (SIT), med syfte att undersöka möjligheterna till förbättring och 
effektivisering av företagets interna materialflöde. 
 
SIT utvecklar, tillverkar och säljer ång- och gasturbiner till industriella kunder över hela 
världen. Då företagets anläggning i Finspång består av ett flertal verkstäder på ett relativt 
stort geografiskt område, uppstår ett behov av materialförflyttningar som inte tillför något 
värde till slutprodukten. 
 
För att undersöka möjligheterna till effektivisering av materialflödet har en 
nulägesbeskrivning och kartläggning som beskriver hur dagens materialhantering ser ut, 
genomförts. Utifrån kartläggningen har sedan ett förslag på förbättrat materialflöde 
presenterats och detta förslag har analyserats både med hänsyn till kvantitativa och 
kvalitativa effekter. Förslaget som är övergripande, beskriver generella effekter snarare än 
detaljer och bygger på att SIT flyttar sitt montage av så kallade ”core engine” från det 
område som i rapporten kallas Centrum, till området Norrmalm samt att godsmottagning och 
förrådshållning av material ska ske så nära den plats där materialet efterfrågas som möjligt.  
 
Resultatet av kartläggning och analys visar att det idag genomförs cirka 18 mil interna 
transporter på SIT varje vecka. Detta innefattar då bara transporter mellan olika avdelningar 
och inte internt mellan bearbetningsstationer inom samma verkstad. Transporterna beror till 
största delen på det faktum att SIT har godsmottagning och förråd cirka 2,2 kilometer ifrån 
varandra och med det förändringsförslag som föreslås skulle transportsträckan minska med 
ungefär 60 procent. Utöver minskningen i transportavstånd skulle förändringen möjliggöra 
en förenklad hanteringsprocess för godsmottagning och inlagring i förråd, samt frigöra ytor, 
något som har varit ett önskemål från SIT.  
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet av denna rapport behandlas bakgrunden till examensarbetet, det 
syfte som arbetet avses fylla samt den metod och det tillvägagångssätt som ligger till grund 
för genomförandet av arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
Betydelsen av väl fungerande logistik har idag blivit en allt viktigare konkurrensfaktor för 
många företag. I en tid då globala kunder kräver mer och mer av sina leverantörer till en 
kostnad som är lägre än tidigare, har logistiken gått från att vara en enskild funktion i ett 
företag, till att numera påverka alla delar från inköp till slutlig leverans till kunden. Enligt 
Lambert och Cooper (2000) har en förändring skett där företag inte längre konkurrerar som 
autonoma enheter utan mer som försörjningskedjor, supply chains. I stället för företag mot 
företag, eller varumärke mot varumärke, närmar vi oss numer en verklighet där det är supply 
chain mot supply chain. 
 
Logistiken är inte bara viktig ut mot kunden, utan minst lika viktigt är det interna flödet av 
råmaterial och komponenter, som måste hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. Produktionen 
är beroende av att rätt material finns tillgängligt på rätt plats och vid rätt tid samtidigt som 
lagernivåer reduceras för att på så sätt minska den kapitalbindning som dessa lager ger 
upphov till. 
 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) har sin verksamhet i Finspång där företaget 
utvecklar, tillverkar och säljer ång- och gasturbiner till industriella kunder över hela världen. 
Tillverkning av gasturbiner sker i tre verkstäder som ligger geografiskt utspridda på 
företagets område. En av dessa verkstäder, som dessutom inhyser företagets godsmottagning, 
ligger drygt två kilometer ifrån den övriga verksamheten. Att produktionen sker utspritt på 
området leder till att en stor mängd material, både råmaterial och bearbetade komponenter 
transporteras mellan olika verkstäder och förråd.  
 
Bakgrunden till det här examensarbetet är att SIT har en önskan om att förbättra och 
effektivisera sitt interna materialflöde. De långa förflyttningar av material som idag 
uppkommer som en följd av att verksamheten är geografiskt utspridd, är ett slöseri som SIT 
eftersträvar att eliminera. Det råder dessutom platsbrist i de lokaler och verkstäder som tillhör 
företaget och omflyttning av olika verksamheter kan vara aktuellt. En kartläggning av 
materialflödena är i det här läget nödvändig och resultatet kan komma att ligga till grund för 
eventuella flyttar av verksamheter. 
 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att genom kartläggning av materialflödet, 
undersöka möjligheterna till förbättring och effektivisering av det interna materialflödet vid 
SIT Finspång. 

 
1 

 



 

 

1.3 Frågeställning 
Med utgångspunkt i examensarbetets syfte, har ett antal frågeställningar lyfts fram:  
 

 Hur ser materialflödet och materialhanteringen vid SIT ut idag? 
 
 Hur ser den organisatoriska ansvarsfördelningen ut när det gäller den interna 

materialhanteringen? 
 
 Hur skulle ett idealt materialflöde se ut om ingen hänsyn tas till dagens lokalisering 

av aktiviteter i verksamheten och hur påverkas materialflödet vid eventuella 
omflyttningar av dagens verksamheter? 

 
 Hur ska SIT arbeta för att närma sig det ideala materialflödet, det vill säga förbättra 

och effektivisera sin interna materialhantering? 
 

1.4 Metod 
Den inledande delen av examensarbetet utgörs av en litteraturstudie vars främsta uppgift är 
att presentera en teoretisk bakgrund och referensram till det ämnesområde som arbetet berör. 
Här studeras litteratur i form av publicerade böcker och artiklar med syfte att inhämta 
kunskap inom områden som logistiska flöden, teori och praktik rörande lean samt 
produktionsstyrning. Resultatet av litteraturstudien är den teoretiska referensram som ligger 
till grund för analysen i den senare delen av arbetet. 
 
Examensarbetets huvudsakliga fokus ligger sedan på kartläggning och nulägesbeskrivning av 
det interna materialflödet vid SIT. I denna del av studien har ett antal möten med personer 
från berörda avdelningar genomförts i syfte att förstå verksamheten och de materialflöden 
som den ger upphov till. Dessa möten har genomförts kontinuerligt under ett antal veckors 
tid. I de fall där information av mer kvantitativ form behövts, har denna information hämtas 
ur tidigare genomförda interna utredningar och förstudier samt ur företagets affärssystem. 
 
Resultatet av den genomförda kartläggningen har i den andra fasen av arbetet analyserats 
utifrån den teoretiska referensram som satts upp. I analysen har dagens situation jämförts 
med ett aktuellt scenario där vissa delar av verksamheten har flyttats om. Analysen 
identifierar även inom vilka områden som det finns förbättringspotential och med 
utgångspunkt i dessa problemområden har ett antal förslag på lämpliga åtgärder tagits fram 
och konsekvenserna, riskerna samt möjligheterna med åtgärderna har analyserats. 
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1.5 Avgränsningar 
För att arbetet ska bli storleksmässigt hanterbart har examensarbetet ett antal avgränsningar. 
Den första av dessa avgränsningar behandlar vad som i studien avses med ”intern 
materialhantering”. Den interna materialhanteringen vid SIT utgörs till en del av transporter 
mellan olika verksamheter såsom godsmottagning, förråd, verkstäder och montage. Det finns 
också en annan del av den interna materialhanteringen som utgörs av transporter inom 
nämnda verksamheter och som uppkommer som en följd av att delvis bearbetat material 
förflyttas mellan olika maskiner och arbetsstationer. I det här examensarbetet kommer endast 
den första typen av materialhantering att beaktas, det vill säga det materialflöde som 
innefattar de transporter som på regelbunden basis utförs för att förflytta material mellan 
olika verksamheter på fabriksområdet. Vidare begränsas studien till att bara ta hänsyn till 
transporter som har sin destination internt inom SIT och gränsen utgörs här av 
fabriksområdet i Finspång. 
 
När det gäller de produkter som tillverkas vid SIT Finspång, kommer fokus i det här arbetet 
inte att ligga på någon enskild produkt eller produktgrupp utan materialflödet kommer i 
största utsträckning att behandlas oberoende av produkttillhörighet. 
 
Inom fabriksområdet förekommer en hel del transporter såsom sophantering, persontrafik, 
renhållning och liknande som inte kan sägas härstamma från produktionen. Dessa transporter 
kommer inte att behandlas i den här studien. 
  

1.6 Källor och källkritik 
Inom ramen för examensarbetets genomförande har ett antal olika källor använts. I 
rapportens teoretiska referensram har tryckta källor i form av läroböcker samt annan 
facklitteratur inom företrädelsevis områdena logistik, företagsekonomi och 
produktionsekonomi använts i stor utsträckning. I många fall har samma teorier framförts av 
olika författare på flera ställen i litteraturen, något som borgar för att trovärdheten bör vara 
tillräcklig. För vissa teoriområden har även publicerade artiklar använts som källor och även 
här kan tillförlitligheten anses vara god då granskning av det materialet alltid gjorts innan 
publicering. I vissa fall beskriver dock forskningsartiklarna undersökningar som genomförts 
på företag och inom organisationer och här kan viss kritik riktas mot det faktum att resultaten 
inte nödvändigtvis är tillämpbara på andra typer av företag eller inom andra branscher. 
 
När det gäller information som har sitt ursprung internt inom Siemens är bristen på 
objektivitet ett faktum som inte går att bortse ifrån. Här är det viktigt att i största mån vara 
medveten om detta och att behandla informationen därefter. Samma sak gäller till viss del 
information som inhämtats genom samtal och intervjuer med personal och chefer där 
individernas egen uppfattning alltid spelar en roll vid förmedlandet av informationen. 
Sammantaget får dock källorna i detta arbete anses vara trovärdiga. 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras företaget Siemens Industrial Turbomachinery AB, dess historia, 
organisation samt de produkter som företaget tillverkar och säljer. 
 

2.1 Siemens Industrial Turbomachinery AB 
Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT), med totalt cirka 2400 anställda har sitt 
huvudkontor i Finspång i Östergötland. Här har SIT samlat alla delar av sin verksamhet och 
här bedrivs forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och leverans av gasturbiner, 
ångturbiner samt kompletta anläggningar för energi- och värmeproduktion. Utöver detta 
finns även en omfattande serviceverksamhet som ansvarar för service och underhåll av 
levererade produkter och anläggningar. SIT har även en produktionsenhet i Trollhättan med 
knappt 100 av företagets anställda, där tillverkning av bland annat brännkammare till 
gasturbiner sker. 
 
Finspång har en stark tradition när det gäller tillverkning av utrustning för kraftgenerering. I 
över 100 år har företag på orten levererat ång- och gasturbiner till industrin. Grunden till 
denna verksamhet kommer från två håll. Det ena är företaget AB de Lavals Ångturbiner, som 
år 1893 påbörjade sin verksamhet i Nacka, där de tillverkade ångturbiner för örlogsfartyg och 
snabba handelsfartyg. Den andra delen har sitt ursprung i bröderna Birger och Fredrik 
Ljungström som år 1913 började tillverka sin egenutvecklade motroterande radialångturbin. 
Bröderna hade sin tillverkning i Finspång under namnet Svenska Turbinfabriksaktiebolaget 
Ljungström, STAL, och inriktningen låg på stationära ångturbiner för bland annat 
generatordrift. De båda företagen var delvis konkurrenter ända fram till mitten av 1950-talet, 
då en sammanslagning av företagen gjordes och verksamheten i Nacka stegvis flyttades till 
Finspång. 
 
En rad namnbyten har följt bolaget under årens lopp. I mitten av 1980-talet byter dåvarande 
STAL-Laval namn till ASEA STAL och när ASEA några år senare går samman med Brown 
Boveri blir namnet ABB STAL AB. År 1999 får företaget namnet ABB ALSTOM Power 
efter samgående mellan ABB Power Generation och ALSTOM, ett namnbyte som knappt 
hinner märkas förrän ALSTOM året efter köper ABB:s del i företaget vilket resulterar i nytt 
namnbyte till ALSTOM Power Sweden AB. År 2003 köper den nuvarande ägaren, Siemens, 
industriturbinverksamheten från ALSTOM och verksamheten får dagens namn, Siemens 
Industrial Turbomachinery. 
 

2.1.1 Organisation 
SIT är ett dotterbolag till den tyska koncernen Siemens AG med cirka 470 000 anställda över 
hela världen. Inom Siemenskoncernen tillhör SIT affärsområdet Power Generation (PG) som 
delas in i fyra divisioner. En av dessa divisioner är Industrial Applications (PG I) och det är 
här som SIT har sin organisatoriska hemvist. Denna division består i sin tur av fem 
subdivisioner så kallade geschäftszweig (GZ), se Figur 2.1, med beteckningarna PG I 1-4 och 
PG I 6. Av dessa finns alla utom PG I 3 representerade i Finspång. 
 
Detta examensarbete genomförs för avdelningen för produktionslogistik (GTM) inom 
underdivisionen I4 (Gas Turbines) men även andra områden och avdelningar kommer att 
beröras då vissa delar av materialhanteringen inte ligger under produktionsavdelningen. 

 
5 

 



 
 

 
6 

 

 

 
Figur 2.1 Organisation PG I (april 2008) Källa: SIT 
  

2.1.2 Produkter 
I Finspång tillverkar SIT fyra olika modeller av gasturbiner inom effektområdet 15-50 MW 
till bland andra kommunala kraftverk, kraftbolag och industrier. I Tabell 2.1visas 
beteckningen på de fyra olika gasturbinerna och i Figur 2.2 ses den största av de fyra 
gasturbiner som SIT tillverkar, SGT-800. 
 
Tabell 2.1 Gasturbinmodeller från SIT i Finspång. Källa: SIT 
Beteckning Första leverans Effekt Verkningsgrad 
SGT-500 (GT 35) 1957 17 MW 32 % 
SGT-600 (GT 10B) 1984 25 MW 34 % 
SGT-700 (GT 10C) 2001 29 MW 36 % 
SGT-800 (GTX 100) 1999 47 MW 37 % 
 

 
Figur 2.2 Gasturbin SGT-800 (Copyright SIT) 
 
SIT tillverkar även industriångturbiner med en effekt på 60-180 MW i kundanpassade 
lösningar där ångturbinerna i huvudsak används för att generera el och värme. Vanligt är så 
kallade kombicykelapplikationer där en gasturbin kombineras med en ångturbin genom att 
gasturbinen driver en generator och avgaserna från gasturbinerna värmer vatten som sedan 
driver ångturbinen.



 

3 Teoretisk referensram  
I detta kapitel presenteras examensarbetets teoretiska referensram. Syftet med denna är att 
ge läsaren en god förståelse för de teoretiska områden som examensarbetet berör. Kapitlet 
ligger till grund för den analys som genomförs i den senare delen av rapporten och 
innehållsmässigt presenteras här bland annat grundläggande begrepp inom logistik och 
supply chain management, teori rörande lean produktion, samt några av de verktyg som 
nyttjas för analysen. 
 

3.1 Definition av logistik 
I litteraturen förekommer begreppet logistik under en rad olika namn, där den mest 
accepterade termen är den engelska termen logistics management. (Stock och Lambert 2001)  
 
Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) är en ledande global 
branschorganisation för logistik, där över 9 000 medlemmar från i princip alla industriella 
sektorer, myndigheter och den akademiska världen samlas. De definierar logistics 
management som: 

Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and 
controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and 
related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 
customers' requirements.     (CSCMP,<www.cscmp.org>, 2008) 

Enligt denna definition omfattar alltså logistik att planera, genomföra, men också att se till att 
resultatet blir det önskade. Definitionen visar också att det handlar om flöden och lagring av 
gods hela vägen från flödets uppkomst till dess att den vara eller den tjänst som avses 
konsumeras. En mycket viktig del av logistiken behandlar det informationsflöde som 
relaterar till det fysiska flödet av gods och som behövs för att kunna ge kunden den service 
som efterfrågas. 
 
En bra sammanfattning av definitionen är att logistikens mål är att uppnå en kostnadseffektiv 
leveransservice, det vill säga att kunna ge den service som kunden kräver till en så låg 
logistikkostnad som möjligt. (Aronsson m.fl. 2004) 
 
Aronsson m.fl. (2004) ger ytterligare en bra beskrivning av logistik som säger att logistik inte 
i första hand handlar om att göra saker rätt utan i ännu högre grad att göra rätt saker. 
 

3.1.1 Processer och flöden 
Processer och flöden är vanligt förekommande ord och begrepp inom logistiken. 
Dessa kan för många kännas självklara och intuitiva medan de för andra känns oklara och 
likartade. För att undvika missförstånd är det därför viktigt att alla inblandade har samma syn 
på dessa begrepp. 
 
I logistiksammanhang finns ett antal krav som måste uppfyllas för att någonting ska kallas en 
process. Enligt Aronsson m.fl. (2004), lyder dessa krav: 
 

 En process är en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. 
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 En process måste vara både planerad och repetitiv. 
 Det måste finnas tydliga mål för processen, en beskrivning av vilka steg som ingår i 

processen samt vilka resultat som förväntas. 
 En process omfattar flera aktiviteter, oftast både administrativa och operativa och den 

är funktionsöverskridande. 
  
 
För att klargöra skillnaderna mellan process och flöde skriver Aronsson m.fl. (2004) att 
flöden inte behöver vara planerade och repetitiva. Det kan också vara så att de saknar tydlig 
början eller ett tydligt slut och att de i och med detta inte uppfyller kraven för att kallas 
process. Flöden är således endast en rad aktiviteter som utförs efter varandra. 
 

3.2 Logistikens värdeskapande roll 
Tillverkade produkter har i regel ett högre värde än deras ingående komponenter och 
råmaterial. Detta beror på att en monterad produkt tillför mycket större nytta för en kund än 
bara delarna för sig skulle göra. Den nytta som är förknippad med att leverera en komplett 
produkt kallas för formnytta. För en kund är det dock inte bara viktigt att en produkt har rätt 
form, den måste också finnas tillgänglig på rätt plats, vid rätt tidpunkt och dessutom vara 
möjlig att köpa. ( Stock och Lambert 2001) Dessa fyra egenskaper formar grunden till den 
ekonomiska nytta som ger en produkt dess värde. Generellt är det tillverkningen som svarar 
för att en produkt har den formnytta som efterfrågas samtidigt som logistikaktiviteterna ser 
till att produkten finns på rätt plats vid rätt tid. Slutligen är det försäljningsorganisationen 
som gör det möjligt för kunden att överta ägandet av produkten.(Coyle m.fl. 2003) Figur 
3.1visar en schematisk bild över de fyra ekonomiska nyttorna och de områden som ger 
upphov till var och en av dessa. 
 

 
Figur 3.1 Grundläggande ekonomiska nyttor (Fritt efter Coyle m.fl. 2003) 
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3.2.1 Formnytta 
Formnytta är starkt förknippad med en produktions- eller monteringsprocess. Här skapas 
nytta genom att råmaterial och komponenter kombineras på ett sådant sätt att den slutgiltiga 
produkten erbjuder kunden större nytta än de ingående delarna skulle göra.  
 
Även om formnytta vanligtvis förknippas med produktion, finns en dimension kopplat till 
logistikaktiviteter. Ett exempel på detta är en distributionscentral där stora sändningar bryts 
ned i mindre och samlastas. Här skapas formnytta genom att kunden vill ha en viss typ av 
förpackning eller en viss storlek. Ytterligare ett exempel är ett lager där produkter köps in 
och lagras pallvis, men kan plockas ut i valfria (mindre) kvantiteter. (Coyle m.fl. 2003) 
 

3.2.2 Platsnytta 
Platsnytta uppkommer genom att logistikfunktionen flyttar produkter från en plats med 
överskott till en plats där dessa produkter efterfrågas. Detta medför att marknaden för en 
produkt vidgas samtidigt som konkurrensen ökar, något som leder till ökat utbud och lägre 
priser. (Coyle m.fl. 2003) 
 

3.2.3 Tidsnytta 
Det räcker dock inte med att produkterna finns där kunderna vill ha dem, de måste också 
finnas där vid rätt tidpunkt. Detta kallas tidsnytta och skapas av logistikfunktionen genom att 
exempelvis rätt lagernivåer hålls. Transporter kan också skapa tidsnytta genom att en 
långsam lastbilstransport byts ut mot exempelvis en snabb flygplanstransport. (Coyle m.fl. 
2003) 
 

3.2.4 Ägandenytta 
Ägandenytta skapas genom kundens möjlighet och behov av att köpa en produkt. Detta är en 
grundläggande förutsättning för existensen av logistik, eftersom varken tids- eller platsnytta 
uppkommer om inte produkten som efterfrågas av kunden kan säljas. Samtidigt är försäljning 
och marknadsföring beroende av logistik eftersom kundens nytta med att äga en produkt inte 
är särskilt stor om inte plats- och tidsnyttan kan uppfyllas. (Coyle m.fl. 2003) 
 

3.3 Totalkostnad 
Totalkostnad eller totalkostnadsanalys är ett nyckelbegrepp inom planering och styrning av 
logistik. Stock och Lambert (2001) skriver att ett av de stora målen för företag bör vara att 
minska de totala kostnaderna för logistikverksamheten i stället för att försöka reducera 
kostnaderna för var och en av företagets logistikaktiviteter. Detta är ett viktigt synsätt, 
eftersom att bara fokusera på delarna och inte se helheten kan komma att leda till att den 
totala kostnaden för företagets logistik ökar. Som exempel nämns att kostnadsbesparingar 
som uppkommer vid stora inköpskvantiteter mycket väl kan ätas upp av ökade 
lagerhållningskostnader. 
 
Figur 3.2 visar de sex största kostnadsposterna som är relaterade till ett företags logistik. Vid 
planering och styrning av logistik måste hänsyn tas till alla dessa kostnadsposter, då en 
minskning av en kostnadspost undantagslöst leder till en kostnadsökning för en eller flera av 
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de andra posterna. För att verkliga kostnadsbesparingar ska kunna uppnås måste således 
företagets logistik ses som en helhet. 
 

 
Figur 3.2 Logistikaktiviteter i totalkostnadsmodellen (Stock och Lambert 2001) 
 
Aronsson m.fl. (2004) utgår i sitt resonemang från samma teori som Stock och Lambert 
(2001) men de gör en grövre generalisering där de delar upp den totala logistikkostnaden i 
fem komponenter enligt Figur 3.3. 
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Figur 3.3 Totala logistikkostnader (Fritt efter Aronsson m.fl. 2004) 

3.3.1 Kundservicenivå 
Den huvudsakliga kostnad som är förknippad med val av kundservicenivå är enligt Stock och 
Lambert (2001), kostnaden för förlorad försäljning. Denna kostnad innefattar inte bara 
förlusten för nuvarande försäljning utan även förluster från missad framtida försäljning 
inkluderas. De skriver även att uppskattningar har visat att en missnöjd kund berättar om sina 
dåliga erfarenheter till nio andra potentiella kunder som därmed väljer en annan leverantör. 
Andra kostnadsposter under denna kategori är kostnaderna för hantering av returnerade 
produkter från kunden. Denna returhantering är mycket viktig för hur kunden uppfattar 
företagets service och i slutändan hur nöjd kunden är.  
 
Generellt sett är det en bra idé att först bestämma en kundservicenivå utifrån verkliga 
kundbehov och sedan försöka minimera de totala logistikkostnaderna under förutsättningen 
att den satta servicenivån mot kund inte påverkas negativt. 
 

3.3.2 Transportkostnad 
Här innefattas alla kostnader som uppkommer till följd av att ett företag utför transporter. Det 
kan gälla både transporter mellan företagets egna anläggningar, interna transporter, och 
externa transporter till utomstående kunder. Transporter inom en och samma anläggning 
brukar dock inte tillhöra transportkostnader. (Aronsson m.fl. 2004) 
 

3.3.3 Lagerhållningskostnad 
Lagerhållningskostnader uppkommer av de aktiviteter som utförs i samband med att ett 
företag driver lager. Här ingår kostnaderna för att äga eller hyra själva lagerbyggnaden, 
kostnaderna för personal och hanteringsutrustning samt kostnaderna för transporter inom 
själva lagret. (Aronsson m.fl. 2004) 
 

3.3.4 Orderhanterings- och informationssystemskostnad 
Orderhanterings- och informationssystemskostnad härstammar från aktiviteter som 
exempelvis hantering av kundorder, informationsspridning och efterfrågeprognostisering. 
Med orderprocesser menas här ordermottagning och -hantering, samt kostnader för att 
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informera transportörer och kunder. Tillgång till bra informationssystem och orderprocesser 
är mycket viktigt för att kunna uppnå en hög kundservicenivå. (Stock och Lambert 2001) 
 

3.3.5 Partiformningskostnad 
Stock och Lambert (2001) hävdar att den huvudsakliga kostnaden för partiformning 
uppkommer ur produktions- och inköpsaktiviteter. Dessa kostnader varierar med storleken på 
partierna som tillverkas eller köps in och inkluderar: 
 

 Ställkostnader i produktionen 
 Kapacitetsförluster i produktionen vid byte till ny leverantör 
 Materialhantering samt schemaläggning av produktionen 
 Prisskillnader till följd av olika inköpskvantiteter 

 

3.3.6 Lagerföringskostnad 
Lagerföringskostnader är de kostnader som lagrade produkter för med sig i form av 
exempelvis kapitalbindning och riskkostnader. (Aronsson m.fl. 2004) Dessa kostnader, 
tillsammans med kostnaderna för förlorad försäljning, är enligt Stock och Lambert (2001) de 
svåraste att bestämma. Därför är det endast relevant att inkludera de kostnader som faktiskt 
varierar med mängden lagrade produkter. Utifrån detta resonemang, kan fyra grupper av 
lagerhållningskostnader urskiljas. Dessa är: 
 

1. Kostnad för kapitalbindning eller alternativkostnad vilket är den återbäring ett företag 
skulle kunna få ur det kapital som finns bundet i lagrade produkter. 

2. Kostnader för försäkring och skatter på lagrade produkter. 
3. Utrymmesrelaterade kostnader, vilket innebär lagerkostnader som varierar med 

mängden lagrade produkter. 
4. Riskkostnader som inkluderar inkurans, stöld och skador. 

 

3.4 Materialstyrning 
I tidigare avsnitt i rapporten har presenterats att logistik handlar om att planera, genomföra 
och utvärdera flöden av material från dess ursprungliga källa till kundens konsumtion av 
slutprodukt. Som en integrerad del av detta flöde finns det som Stock och Lambert (2001), 
kallar för materials management, på svenska materialstyrning och som innefattar förvaltning 
av råmaterial, halvfabrikat, köpta komponenter, förpackningsmaterial samt lagerhållning av 
artiklar i mellanlager. 
 
Omfattningen av materielstyrning kan sägas vara att: 
 

”... lösa materialproblem utifrån ett företagsövergripande synsätt, genom att koordinera 
utförandet av de olika materialfunktionerna, tillhandahålla information samt styra 
materialflöden.”                                              (Fritt översatt; Stock och Lambert, 2001) 

 
 

 

Materialstyrning kännetecknas av att de processer som genomförs inom ramen för 
verksamheten, aldrig kommer i direkt kontakt med den slutgiltiga kunden utan vanligtvis 
verkar mot interna kunder. Detta betyder dock inte att materialstyrning är mindre viktigt, då 
försörjningen av material, halvfabrikat och komponenter till produktionsprocessen är direkt 
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avgörande för tillgången av produkter som kan tillfredställa den slutliga kundens behov. Det 
vill säga vilken servicenivå som kan erbjudas till slutkunden. (Stock och Lambert, 2001) 
 

3.4.1 Principer för planering och styrning av materialflöden 
Det finns olika principer för beordring och styrning av material och materialflöden inom ett 
företag. Vilken princip som väljs, beror i stor utsträckning på vilka effekter som önskas och 
vilken ledtid som kunderna är beredda att acceptera. En viktig skillnad mellan de olika 
principer som finns, är om tillverkning, montering eller plockning initieras av kundorder eller 
prognos. Om kunden är beredd att vänta på sin produkt kan leverans ske direkt från 
produktionen och således är det kundordern som styr tillverkningen. Har kunden krav på 
snabb leverans som överstiger produktionens förmåga att tillverka, måste leveransen ske från 
ett färdigvarulager och produktionen ske mot prognos. Två motsatser i styrningen av material 
är om materialet dras fram, pull, eller trycks fram, push. Dessa två principer beskrivs mer 
utförligt i kapitel 3.4.3 och 3.4.4. (Lumsden, 1999) 

3.4.2 Kundorderpunkt 
Beroende på förhållandet mellan tiden för tillverkning, genomloppstid, och kundens krav på 
leveranstid, avgörs om företaget måste producera sina produkter baserat på prognos eller om 
en verklig kundorder kan inväntas innan produktionen startas. Kundorderpunkten är den 
punkt i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till en specifik artikel. Figur 3.4 visar de 
grundläggande typfallen för kundorderpunktens placering. Alla aktiviteter som utförs till 
vänster om kundorderpunkten baseras på prognos, medan de aktiviteter som utförs till höger 
om kundorderpunkten utförs efter en kundorder och under leveranstiden gentemot kunden. 
(Olhager, 2000) 
 

 
Figur 3.4 Olika kundorderpunkter (KOP) i förädlingskedjan (Källa: Olhager, 2000) 
 

3.4.3 Push 
Tryckstyrning, eller push, beskrivs av Aronsson m.fl.(2004) som det traditionella sättet att 
styra materialflöden på och innebär att logistiken planeras och genomförs med utgångspunkt 
i en uppskattning om den framtida händelseutvecklingen, det vill säga, enligt prognoser. 
Styrningsprincipen innebär att material trycks fram i produktionsanläggningen med lager 
mellan olika enheter. Detta gör att de olika enheterna frikopplas från varandra och de kan på 
så sätt jobba relativt osynkroniserat. En schematisk bild av tryckprincipen visas i Figur 3.5. 
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Figur 3.5 Styrning enligt push-principen (Fritt efter Aronsson m.fl. 2004) 
 
Ett utbrett verktyg som används vid push-styrning är materialbehovsplanering, MRP. MRP är 
ett alternativ vid planering av artiklar med beroende behov, det vill säga där antalet enskilda 
komponenter beror på antalet slutprodukter. MRP är också den metod som utgör kärnan i 
många datoriserade system för material- och produktionsstyrning. (Aronsson m.fl., 2004) 
 

3.4.4 Pull 
Motsatsen till push-styrning är pull-styrning. Här ligger marknadens verkliga efterfrågan till 
grund för materialstyrningen. Vad som är ”verklig” efterfrågan är dock i många fall svårt att 
avgöra och det som avses när det gäller pull-principen, är att det finns en kund som 
efterfrågar produkterna som tillverkas. Det behöver dock inte vara en slutkund utan kan lika 
gärna vara en intern kund i ett företag. Pull-styrning innebär att tillverkning av en produkt 
endast ska ske då det finns ett behov av den produkten. Det leder i sin tur till låg 
kapitalbindning i verksamheten samtidigt som flödet blir väldigt störningskänsligt. (Aronsson 
m.fl., 2004)  
 
Det kan i många fall verka som att pull-styrning är helt oberoende av prognoser och enbart 
bygger på marknadens verkliga behov och efterfrågan. Detta stämmer dock inte helt, då 
planeringen av själva pull-styrningen kräver tillgång till bra prognoser över framtida 
efterfrågan. Som ett exempel kan nämnas att planering av trögrörliga resurser såsom lokaler, 
maskiner och personal som måste ske utifrån prognoser. 
 
Principerna för sugstyrning, pull, visas i Figur 3.6. 
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Figur 3.6 Styrning enligt pull-principen (Fritt efter Aronsson m.fl. 2004) 

3.5 Lean 
Historien bakom konceptet lean inleddes på 1920-talet i USA då Henry Ford introducerade 
det löpande bandet vid tillverkning av bilen ”Model T”. Hans idéer byggde på standardiserat 
arbete och ett band i konstant rörelse. (Lean Forum, 2008)  
 
Efter andra världskriget byggde Kiichiro Toyoda och Taiichi Ohno på Toyota vidare på 
Fords tankar och skapade produktionssystemet TPS (Toyota Production System). TPS 
baseras på ett resurssnålt tänkande (lean thinking) och möjlighet till stor variation inom den 
befintliga produktionen vilket har resulterat i ett produktionssystem med kort genomloppstid 
och en filosofi där endast det som verkligen efterfrågas ska tillverkas. (Aronsson m.fl. 2004) 
 
Själva uttrycket ”lean” myntades av James P. Womack, Daniel Roos och Daniel T. Jones i 
deras bok, The Machine That Changed the World (1990) där författarna grundligt beskriver 
de japanska filosofierna som ligger bakom TPS. (Lean Forum, 2008) 
  
I Figur 3.7, visas TPS och det fundament samt de två pelare som bär upp Toyotas 
produktionssystem. Den ena pelaren utgörs av JIT (Just-In-Time) vilket är en filosofi som 
baseras på att rätt produkt ska finnas i exakt rätt kvantitet och kvalitet i just det ögonblick 
som produkten behövs, varken tidigare eller senare. Den andra pelaren är autonomation, att 
involvera personalen i processerna. Dessa båda vilar på fundamentet belastningsutjämning.  
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Figur 3.7 Toyota Production System, TPS (Källa: Järneteg, 1995) 
 
Slack m.fl. (2001) beskriver tre nyckelprinciper för lean, vilka är eliminering av slöseri, 
involvera personalen i produktionen, samt arbeta med ständiga förbättringar. Här ses slöseri 
som alla aktiviteter som inte tillför något värde till den produkt som tillverkas. Toyota 
identifierade sju typer av slöseri, muda, och dessa är: 
 

 Överproduktion – Att tillverka mer än det som efterföljande process efterfrågar är 
enligt Toyota den största källan till slöseri. 

 Väntan – Material som befinner sig i köer är ett slöseri. 
 Transporter – Förflyttningar av material mellan olika produktionsavdelningar är ett 

slöseri och kan minimeras genom layoutförändringar och förbättringar i 
transporteffektivitet. 

 Bearbetningsprocesser – Processer som existerar p.g.a. av dålig design på 
komponenter eller dåligt utnyttjande av material är ett onödigt slöseri. 

 Lager – Allt lager kan ses som ett slöseri, men det är endast genom att undersöka 
anledningarna till lager som slöseriet kan minskas. 

 Onödiga rörelser – Att ha en maskinoperatör som springer fram och tillbaka utan att 
tillföra något värde till produkten är ett slöseri. Stäva efter att förenkla arbetet. 

 Kassationer – Bristen på god kvalitet är ett slöseri som leder till onödiga 
omarbetningar. 

 

3.5.1 Lean på Siemens 
Siemens top+ är ett globalt program inom Siemens, vars målsättning är att öka företagets 
värde. Arbetet är ett systematiskt sätt att etablera målsättningar, definiera områden med 
förbättringspotential, utveckla lösningar samt att upprätthålla de resultat som uppnåtts. Inom 
top+ finns tre övergripande verktygsset som vart och ett kan användas vid olika typer av 
förbättringsarbete. Lean är ett av dessa tre verktyg som är tänkt att användas vid 
problemställningar där fokus ligger på att förbättra snabbhet och tid.  
 
Siemens beskriver lean som ett strukturerat och noggrant arbetssätt med syfte att avlägsna 
icke värdeskapande aktiviteter i en process.  
 
Siemens arbete med lean är organiserat i fyra faser, som var och en är länkade till nästa fas 
och med målsättningen att uppnå kortast möjliga ledtid. 
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Siemens fyra faser av lean, är: 
 

1. Definiera 
2. Kaizen (dvs. ständiga förbättringar) 
3. Kontrollera 
4. Realisera 

 
I den första fasen, definiera, är syftet att försäkra sig om att all information som behövs för 
att lyckas med förbättringen finns tillgänglig samt att alla förberedelser har gjorts. Med detta 
avses djup förståelse för det aktuella problemet, data och information om den aktuella 
processen samt tydligt definierade mål med förbättringsarbetet. 
 
Syftet med nästa fas, kaizen, är att analysera insamlad data om den process som ska 
förbättras, identifiera områden där slöseri förekommer, ta fram lösningsförslag samt att 
implementera rätt lösning. Detta steg ska enligt Siemens modell inte pågå längre än en 
veckas tid, utan vara intensivt under denna enda vecka, med dagliga möten, träning och 
rapportering. 

 
Exempel på Kaizen som Siemens använder sig av är värdeflödesmappning (Value Stream 
Mapping), ställtidsreduktion och arbete med minskad lagerhållning. En annan kaizen som 
används är 5S, som bygger på att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. De fem S:en står 
för: 
 

 Sortera (Seiri) - Avlägsna onödiga saker och onödigt material från arbetsplatsen  
 Systematisera (Seiton) - Märk saker och material som behövs och placera detta på 

uppmärkta platser  
 Städa (Seiso) - Rengör arbetsplatsen och utrustningen  
 Se till (Seiketsu) - Analysera grundorsakerna till oordning och smuts och upprätthåll 

ordningen genom att regelbundet genomföra 5S-aktiviteter  
 Standardisera (Shitsuke) - Skapa regler och rutiner för att upprätthålla 5S-ordning och 

reda  
 
Ett ytterligare exempel är beskrivning av ”blue sky” som innebär det bästa möjliga framtida 
tillståndet utan att hänsyn tas till några begränsningar.  
 
Den tredje fasen, kontrollera, syftar till att avsluta alla kvarvarande kaizenaktiviteter och 
skapa en ”visuell” fabrik, med exempelvis kanban eller tavlor för daglig styrning. I denna 
fas är det också viktigt att dokumentera förbättringar och dela med sig av resultatet till andra 
liknande processer. 

 
Slutligen genomförs steget realisation, där projektgruppen som genomfört leanförändringen 
tar ett steg tillbaka och överlåter hela processen till den funktion som är processägare. 
Anledningen till att detta steg genomförs, är för att verifiera att de förbättringar som uppnåtts 
är långsiktigt hållbara och stabila. 
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3.6 Informationssystem inom logistik 
Företag vill i dagens hårt konkurrensutsatta läge förse sina kunder med produkter och tjänster 
snabbare och till lägre kostnad än sina konkurrenter. Ett viktigt verktyg för att lyckas med 
detta är att ha integrerade informationssystem som på ett effektivt sätt kan hantera företagets 
alla affärsprocesser. Informationssystem som klarar av att hantera alla dessa affärsområden 
kallas för affärssystem eller ERP-system (Enterprise Resource Planning).  
 
Historiskt sett har de flesta företag använt system som endast har kunnat stödja de aktiviteter 
som ingår i ett affärsområde, vilket har lett till att det har funnits ett system för 
produktionsplanering, ett system för marknadsföring, ett system för ekonomi och redovisning 
och så vidare. Systemen i sig har fungerat bra, men möjligheten att dela samma data i hela 
företaget har varit näst intill obefintlig, vilket i sin tur har lett till kostsam och ineffektiv 
datahantering. Utvecklingen av ERP-system har uppkommit som ett resultat av tre faktorer: 
den snabba utvecklingen av hård- och mjukvara (minne, beräkningskraft, mm) som behövs 
för att stödja systemen, uppkomsten av en vision om integrerade informationssystem samt 
företagens omstrukturering från funktionellt fokus till affärsprocessfokus. (Monk och 
Wagner, 2006) 
 
Grunden till dagens ERP-system har tagit sin form i tillverkningsindustrins 
materialbehovsplaneringssystem, (MRP). Dessa MRP-system har med tiden vidareutvecklats 
till MRPII och slutligen till ERP. Figur 3.8 visar den strukturella utvecklingen från MRP till 
ERP. 
 

 
Figur 3.8 Utveckling av ERP ur MRP (Källa: Langenwalter, 2000) 

3.6.1 SAP R/3 
En av de världsledande leverantörerna av ERP-system är det tyska företaget SAP AG. Deras 
storsäljande system, SAP R/3, används av flera av världens största företag däribland 
mjukvarujätten Microsoft. Funktionaliteten i R/3 utgörs av fyra huvudsakliga moduler; 
Financial Accounting, Human Resources, Manufacturing and Logistics samt Sales and 
Distribution.  
 
Affärssystemet är uppbyggt enligt ett klient-/server koncept i tre nivåer, se Figur 3.9. Kärnan 
i systemet är ett nätverk av databasservrar. Dessa servrar klarar av att hantera information i 
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mycket stora databaser. Nästa nivå utgörs av ett antal servrar där systemets applikationer körs 
i form av de fyra modulerna Financial Accounting, Human Resources, Manufacturing and 
Logistics samt Sales and Distribution. Applikationerna finns i ett nätverk runt 
databasservrarna och varje applikation har separat access till databaserna. Systemets 
användare kommunicerar med applikationerna genom de så kallade front-end servrarna som i 
de flesta fall är en PC med Microsoft Windows. (Stock och Lambert 2001) 
 

 
Figur 3.9 SAP R/3 konfiguration (Källa: Stock & Lambert 2001) 
 
 

3.7 Produktionsstrategi  
En viktig utgångspunkt vid betraktandet av ett logistiksystem utformat för interna 
materialtransporter och materialhantering är kunskap om de produkter och processer som 
logistikfunktionen skall stödja. Vilken typ av produktionsprocess som används vid 
tillverkningen påverkar i stor utsträckning de krav i form av tid, kvalitet, kostnad med mera, 
som ställs på transporter och förrådshållning av råmaterial och komponenter.  
 
En produktionsstrategi är ett integrerat handlingsmönster för hela produktionsverksamheten 
med syfte att realisera företagets övergripande affärsidé och att uppnå satta mål. (Rudberg 
och Wikner, 2006) Strategin ska innehålla gemensamma riktlinjer så att alla delar i 
organisationen strävar åt samma håll och för att uppnå denna gemensamma strävan krävs att 
produktionsstrategin samverkar med andra funktionella strategier i företaget. De områden där 
denna samverkan är extra viktig är främst kopplingen mot marknadsstrategi och 
produktstrategi. Fungerar kopplingen mellan dessa tre strategier finns god potential för lyckat 
införande av nya produkter, nya system och nya teknologier. Det ger dessutom god 
vägledning för att följa upp verksamheten och utveckla den vidare. (Olhager, 2005) 
 
Figur 3.10, visar produktionsstrategins placering i den övergripande strategiska strukturen. 
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Figur 3.10 Produktionsstrategin i den övergripande strategiska strukturen (Källa: Olhager, 2005) 
 

3.8 Koppling mellan strategier 
Enligt Hill (2000) är det är till exempel viktigt att produktion och marknadsföring inom ett 
företag har en gemensam syn på företagets produkter och dess marknad för att möjliggöra att 
den tillverkningsstrategi som valts stödjer företagets marknadsstrategi. För att integrera 
produktionsstrategin med andra funktionsstrategier inom ett företag föreslår Hill (2000) fem 
grundläggande steg. 
 

1. Bestäm företagets målsättningar 

2. Fastställ marknadsstrategier för att möta de uppsatta målen 

3. Utvärdera hur olika produkter kvalificerar sig inom sina respektive marknader och 

hur de ”vinner” order mot sina konkurrenter 

4. Skapa lämpliga produktionsprocesser för att tillverka dessa produkter 

5. Tillhandahåll den infrastruktur som krävs för att uppehålla produktionen 

 
I det första steget behandlas övergripande målsättningar som exempelvis tillväxt, överlevnad 
och vinst tillsammans med andra finansiella mått. Målsättningarna kommer givetvis att 
variera mellan alla företag men det är dock väsentligt att de är väl genomtänkta och att de 
leder företaget i rätt riktning.  
 
Nära sammankopplat med utvecklandet av de företagsövergripande målsättningarna är 
skapandet av en marknadsstrategi. Denna marknadsstrategi innehåller i många fall en 
gruppering av produkter med liknande marknader och marknadsföring. Strategin innehåller 
också någon form av analys av bland annat nuvarande och framtida volymer, karaktäristik 
hos kunder, inköpsmönster, trender inom industrin samt identifiering av huvudkonkurrenter. 
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Slutligen identifieras vilka marknader företaget ska agera på och vilka målsättningar som ska 
gälla för dessa marknader.  
 
Innan det tredje steget beskrivs krävs att uttrycken orderkvalificerare och ordervinnare 
definieras. Dessa begrepp förekommer flitigt inom litteraturen och Hill (2000) ger följande 
definition: 
 

 Orderkvalificerare är de kriterier ett företag måsta uppfylla för att en kund 
överhuvudtaget ska överväga att ha företaget som leverantör. Ett exempel kan vara att 
kunder i allt större utsträckning kräver av sina leverantörer att vara certifierade enligt 
kvalitetsstandarden ISO 9000. 

 Ordervinnare är de kriterier som tar hem en order.  
 
Vidare kan sägas att det räcker att vara lika bra som sina konkurrenter när det kommer till 
orderkvalificerare medan det för ordervinnare gäller att vara bättre än konkurrenterna. Att 
skilja på dessa två kategorier är viktigt vid arbetet med marknadsstrategi och kopplingen 
mellan produktions- och marknadsstrategi.  
 
I det tredje steget beskriver Hill (2000) hur det är produktionens ansvar att uppfylla de 
produktionsrelaterade kriterier som identifierats som orderkvalificerare samt att överträffa 
konkurrenterna när det gäller ordervinnare. Detta steg skapar en koppling mellan de tidigare 
satta marknadsstrategierna och produktionsstrategin.  
 
Ett företag kan välja bland ett flertal olika produktionsprocesser för att tillverka sina 
produkter. Det fjärde steget i strategiarbetet behandlar valet av produktionsprocess utifrån 
den volym som ska tillverkas och de kriterier som identifierats som ordervinnare. 
 
Slutligen behandlar det femte steget de icke-processrelaterade delarna av produktionen som 
exempelvis kompensationssystem, rutiner och organisatoriska frågeställningar rörande 
produktionssystemet. (Hill, 2000) 
 

3.9 Produktionsprocesser 
Valet av produktionsprocess spelar stor roll för utformandet av det logistiksystem som skall 
stödja tillverkningen. De valmöjligheter som beslutsfattare ställs inför vid valet av 
produktionsprocess är dock i praktiken relativt begränsade. Hill (2000) skriver att produktion 
inte är en teknikrelaterad funktion utan en affärsrelaterad funktion och att valet av 
produktionsprocess måste stödja både produkternas tekniska specifikationer samtidigt som de 
ordervinnande kriterierna måste uppfyllas. 
 
Det finns enligt Olhager (2000) fem grundtyper vid val av produktionsprocess: 
 

 Fast position 
 Funktionell verkstad 
 Flödesgrupp 
 Lina 
 Kontinuerlig tillverkning 
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Ett antal hybrider har även utvecklats, vilket innebär att gränserna mellan de klassiska 
typerna i vissa fall är otydliga. (Hill, 2000) 
 
Ett vanligt sätt att åskådliggöra de fem produktionsprocesserna är i den så kallade 
produkt/processmatrisen, som visas i Figur 3.11. I denna grupperas produkttyperna relativt 
varandra utifrån ökande volym och minskande variantflora. Produktionsprocesserna anges på 
y-axeln efter ökande grad av flödesorientering. (Olhager, 2005) 
 

 
Figur 3.11 Produkt/processmatrisen med exempel på produkter (Originalkälla: Hays & Wheelwright, 
1979. Omarbetad av Olhager, 2005) 

3.9.1 Fast position 
Fast position är det processval som lämpar sig vid produktion av fysiskt stora, komplexa och 
unika produkter. Exempel på produkter som tillverkas i fast position är fartyg, rymdfärjor 
och stora infrastrukturella arbeten. Vanligtvis flyttas resurser i form av arbetskraft och 
maskiner till platsen för produktionen då möjligheten att flytta en färdig produkt är mycket 
begränsad.(Hill, 2000) En liknande beskrivning ges av Slack m.fl. (2001) där de även 
tillägger att produkterna ofta har en hög grad av kundanpassning och lång ledtid. Det är 
också vanligt med osäkra och dåligt definierade produktionsaktiviteter som i många fall 
dessutom ändras under tillverkningens gång. 
 
Valet av fast position är ofta naturligt då produktens egenskaper är sådana att den måste 
tillverkas direkt på platsen för dess användning. Dock ställs produktionsledningen inför 
frågan om hur mycket av produkten som måste tillverkas på plats och hur mycket som kan 
tillverkas i sektioner och flyttas till monteringsplatsen. De sektioner eller delar som inte 
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behöver tillverkas på monteringsplatsen kan med fördel produceras i någon av de övriga 
processtyperna. (Hill, 2000) 
  

3.9.2 Funktionell verkstad 
Den funktionella verkstaden är ett lämpligt processval vid låga tillverkningsvolymer 
samtidigt som produktvarianterna är många. Till skillnad från fast position, där varje produkt 
har egna resurser, delar produkterna i en funktionell verkstad på ett antal gemensamma 
resurser. (Slack m.fl. 2001) 
 
Olhager (2000) beskriver en funktionell verkstad som maskinorienterad, där maskiner med 
samma tillverkningstekniska funktion, samlas i direkt närhet till varandra. Alla operationer 
av samma typ utförs därmed inom ett och samma område vilket ger yrkesskickliga 
maskinoperatörer och en stor flexibilitet. En nackdel med den funktionella verkstaden är att 
det skapas komplexa materialflöden då olika produkter tar olika vägar genom verkstaden. 
Figur 3.12, visar ett exempel på en funktionell verkstad. 
 

 
Figur 3.12 Exempel på en funktionell verkstad 

3.9.3 Flödesgrupp 
Flödesgruppen liknar den funktionella verkstaden i många avseenden, men med den 
skillnaden att variationen i produktionen är mindre. Produktionen sker i så kallade batcher 
där varje batch består av minst två tillverkade produkter. (Slack m.fl. 2001)  
 
Olhager (2000) skriver att den fysiska fabrikslayouten anpassas efter hur produkterna 
tillverkas och således skapas enklare och kortare transportvägar. Produktionen blir därmed 
produktorienterad och inte resursorienterad som i fallet med funktionell verkstad. För att en 
flödesgrupp skall vara ett lämpligt alternativ krävs relativt få produktvarianter med höga 
efterfrågevolymer. Om dessa kriterier uppfylls kan genomloppstiderna kortas samtidigt som 
planeringen och styrningen av produktionen kan decentraliseras och på så sätt förenklas. 
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3.9.4 Lina 
En produktionslina är en process som är specifikt avsedd för produktion av en enda produkt 
eller produktgrupp. För att detta ska vara ett lönsamt alternativ krävs höga 
tillverkningsvolymer och relativt få varianter av varje produkt. (Hill, 2000) 
 
De olika resurser som krävs vid produktionen placeras fysiskt nära varandra och inte sällan är 
de förbundna med en automatisk materialtransportör. Bilar, vitvaror och hemelektronik är 
produkter som vanligtvis lämpar sig väl för produktion i en lina. (Olhager, 2000) 
 

3.9.5 Kontinuerlig tillverkning 
Slack m.fl. (2001) beskriver kontinuerlig tillverkning som nästa steg efter produktionslina. 
Här krävs mycket höga tillverkningsvolymer och i princip ingen produktvariation. I många 
fall är tillverkningen kontinuerlig i ordets rätta bemärkelse, det vill säga att produkterna inte 
går att fysiskt separera. Det kan också krävas ständig tillgång till insatsmaterial för att 
processen inte ska stanna av, något som vill undvikas då de investeringar som krävs för 
kontinuerlig tillverkning ofta är mycket stora och hög utnyttjandegrad är en förutsättning för 
lönsamhet. Exempel på kontinuerlig tillverkning hittar vi inom den petrokemiska industrin 
med oljeraffinaderier samt vid tillverkning av stål och papper. 
 

3.10 Layout och flöde 
Layout av en produktionsprocess avser den fysiska lokaliseringen av de resurser och den 
utrustning som behövs för att utföra produktionen. Med andra ord, att bestämma var alla 
lokaler, maskiner och personal ska finnas. Beslutet om layout påverkar i hög utsträckning 
flödet av material och information genom processen och även små förändringar av layouten i 
exempelvis en fabrik eller en matvaruaffär kan påverka flödet av material och människor 
genom de olika verksamheterna. (Slack m.fl. 2001) 
 

3.10.1 Att välja layout 
Begreppet produktionsprocess som beskrivits tidigare används ofta synonymt med begreppet 
layout. Detta är dock inte helt rätt då val av process är ett övergripande, strategiskt beslut 
som bestäms av volym och variantflora hos de tillverkade produkterna, medan layout rör den 
fysiska dimensionen av en processtyp. 
 
Då beslut om processtyp är fattat, beskriver Slack m.fl. (2001) att en ”basic layout type” 
måste väljas. Dessa grundläggande layouttyper är fyra till antalet och visas i Figur 3.13. Här 
ses även hur dessa fyra layouter kopplas samman med valet av processtyp. 
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Figur 3.13 Kopplingen mellan processtyp och layout (Källa: Slack m.fl. 2001) 
 

3.10.2 Transportkostnadsminimering 
Vid valet av processlayout är målet i de flesta fall att minimera de kostnader som förknippas 
med flödet av material i tillverkningsprocessen. Det kan exempelvis röra sig om att lägga 
avdelningar i en fabrik i direkt anslutning till varandra för att minska de transportkostnader 
som uppkommer när material och komponenter förflyttas. I en del fall kan det också handla 
om att maximera intäkterna som ett flöde ger upphov till, exempelvis inom 
dagligvarubranschen och klädbranschen. (Slack m.fl. 2001) 
 
Olhager (2000) beskriver materialhanteringskostnader som det främsta kvantitativa kriteriet 
vid utformning av funktionella verkstäder och hur de olika avdelningarna ska placeras 
relativt varandra. Ineffektiv materialhantering uppstår då material måste transporteras längre 
sträckor mellan bearbetningsstationer och därmed blir lokalisering eller layout ett viktigt 
beslut. 
 
Ett kännetecken för den typ av problemformulering där avdelningar eller 
bearbetningsstationer ska lokaliseras i förhållande till varandra, är den komplexa natur som 
problemet utgör. I det enklaste fallet med två avdelningar finns bara två sätt att placera dessa 
på, med tre avdelningar blir antalet möjliga lösningar sex och med fem avdelningar finns 120 
möjliga placeringar. Generellt sett är antalet möjliga varianter att placera N avdelningar, N-
fakultet. Det vill säga: N! = N*(N-1)* (N-2)*... (X). (Slack m.fl., 2001) 
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Om avsikten är att minimera de totala transportkostnaderna kan problemet formuleras som en 
SPLP-modell (Static Plant Layout Problem), där hänsyn tas till materialflöde, avstånd mellan 
avdelningar samt kostnader för omflyttning av avdelningar.  
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där =ijc kostnad förknippad med lokalisering av avdelning i till plats j 
 =jld ”avstånd” mellan plats j och l (transportkostnad) 
 =ikf materialflöde mellan avdelning i och k (Antal transporter per tidsenhet) 
 
 
Detta matchningsproblem kan lösas optimalt endast för relativt små problem. (Olhager, 
2000) 
 
I ett enklare fall kan effektiviteten av en layout bedömas enbart med hänsyn till den totala 
transportsträckan. Detta kan då beskrivas enligt: 
 
 

∑ ≠= jiallaförDFetEffektivit ijij    
 
där   =ijF flödet av gods eller antal resor per tidsenhet från avdelning i till j 
      =ijD avståndet mellan avdelning i och j  
 
Resultatet tolkas så att en bättre layout ger ett lägre effektivitetsvärde. (Slack m.fl. 2001) 
 
Innan arbetet med att optimera den tänkta layouten, beskriver Slack m.fl. (2001) vilken 
information som måste finnas tillgänglig. När det gäller optimering av avdelningarnas 
inbördes lokalisering, beskrivs två områden där kunskap är extra viktig; 
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 Storleken och riktningen på flödet av gods mellan varje avdelning. (Exempelvis antal 
turer, antal transporterade enheter eller kostnad per sträcka) 

 Önskemål om närhet mellan avdelningar, eller närhet till en viss punkt i layouten. 
 
För att åskådliggöra storlek och riktning på aktuella flöden kan en flödeskarta, se Tabell 3.1, 
vara behjälplig. I exemplet nedan visas antal turer per dag mellan olika 
produktionsavdelningar. 
   
Tabell 3.1 Exempel på flödeskarta 

 

3.10.3 CRAFT 
CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique) är en iterativ 
arbetsmetodik för att bestämma lokalisering av avdelningar i en layout.  
 
Steg 1 Starta med en initiallösning, till exempel nuvarande layout. 
 
Steg 2 Beräkna transportflöden mellan avdelningar och kostnader. 
  
Steg 3 Prova alla parvisa byten av avdelningar och beräkna kostnader 
 
Steg 4 Välj det platsbyte som ger störst förbättring och gå till steg 3, eller stoppa om ingen 

förbättring uppnåtts eller om förbättringen är mindre än en fastställd 
stoppgräns.(Olhager, 2000) 

 

3.11 Förändringsarbete inom logistik 
Som tidigare beskrivits räcker det inom logistiken inte med att göra saker rätt, det är ännu 
viktigare att göra rätt saker. Som en följd av det synsättet handlar logistik idag i mycket stor 
utsträckning om att genomföra strukturförändringar som leder till att nya och bättre arbetssätt 
utvecklas. Logistikprojekt som syftar till att förändra och förbättra en verksamhet kan 
genomföras på många olika sätt. Det finns ett flertal metoder för hur förändringsarbete kan 
planeras och genomföras och det viktigaste är inte vilken metod som väljs utan att det finns 
ett strukturerat och genomtänkt arbetssätt att följa. (Aronsson m.fl. 2004) 
 
Det första att tänka på vid allt utredningsarbete som leder fram till konkreta 
förändringsförslag, är enligt Storhagen (1995) att förslagen som presenteras måste vara 
genomförbara. Han menar med detta att det är minst lika viktigt att få en utredning 
accepterad som det är att göra en bra utredning. 
 
Generellt sett finns det två typer av studier som syftar till att förbättra logistikverksamheten 
inom ett företag. Det första fallet utgörs av att det finns ett specifikt problem som undersöks 
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och det andra fallet är en studie där logistikverksamheten studeras förutsättningslöst i syfte 
att hitta områden där den kan förbättras. I praktiken är skillnaden mellan dessa två typer av 
studier inte särskilt stor av den anledningen att de problem som studeras i det första fallet 
sällan överensstämmer med det ”verkliga” problemet. Då logistikverksamheten dessutom 
ofta påverkar många olika funktioner inom företaget är det mycket svårt att genomföra en 
isolerad studie på ett avgränsat område. Det här leder till slutsatsen att en studie som 
genomförs i syfte att förbättra logistikverksamheten måste ha ett brett angreppssätt. 
 

3.11.1 Steg i förändringsarbete 
En bra modell som beskriver stegen vid förändringar inom logistik visas i Figur 3.14. 
Modellen visar ett antal steg som bör finnas med vid förändringsarbetet och till några av 
stegen ges förslag på verktyg som är lämpliga att använda för att underlätta arbetet. 
 
Innan arbetet påbörjas måste förutsättningarna för förändringen klargöras. Förutsättningarna 
är mycket viktiga och berör frågor som:  
 

 Vilka mål har projektet? 
 Vilka delar av företaget berörs? 
 Vilken tid finns till förfogande? 

 
Det första steget är sedan att skaffa sig bra kunskap om hur verksamheten ser ut i dagsläget. 
När det gäller logistiska förändringar sker denna nulägesbeskrivning i princip alltid genom 
att en flödeskartläggning genomförs. En närmare beskrivning av flödeskartläggning finns i 
kapitel 3.11.2 Flödeskartläggning. 
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Figur 3.14 Steg i förändringsarbete (Fritt efter Aronsson m.fl.2004) 
 
I nästa steg ges förslag på alternativa lösningar på det problem som identifierats. I praktiken 
sker arbetet med kartläggning och framtagande av alternativa lösningar parallellt och det bör 
alltid tas fram minst två alternativa lösningar som sedan utvärderas.  
 
I det tredje steget jämförs nuläget med de lösningsalternativ som har arbetats fram. Här 
undersöks för- och nackdelar med de olika lösningsförslagen och hur de kommer att fungera i 
verkligheten. Utifrån den gjorda jämförelsen väljs sedan en lösning som implementeras och 
slutligen följs upp i det sista steget i modellen. (Aronsson m.fl. 2004) 
 

3.11.2 Flödeskartläggning 
För att kunna uttala sig om huruvida resultatet av en logistisk förändring kommer att vara 
lyckosamt, måste det finnas kunskap om de processer och arbetssätt som finns idag. Det 
första steget för att skaffa sig den typen av kunskap är att genomföra en kartläggning av 
material- och informationsflöden inom det område som studeras. Kartläggningen syftar till 
att klargöra hur många aktiviteter, lagerpunkter, beslutspunkter, m.m. som flödet innehåller. 
Kartläggningen bör dessutom visa vilka alternativa flödesvägar som finns och hur det 
organisatoriska ansvaret ser ut för olika delar av flödet.  
 
Vid kartläggning av flöden räcker det ofta med att använda sig av relativt enkla metoder och 
symboler. (Aronsson m.fl. 2004) Ett urval av vanliga symboler visas i Figur 3.15. 
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Figur 3.15 Symboler för flödeskartläggning 
 
 
 



 

4 Kartläggning av materialflödet vid SIT 
I följande kapitel presenteras den kartläggning av materialflödet som har genomförts inom 
ramarna för examensarbetet. Kartläggningen utgörs av en beskrivning av de avdelningar 
som aktivt deltar i det huvudsakliga materialflödet, de olika flödesvägar som finns för 
material samt en kvantitativ beskrivning av materialflödet.  
 

4.1 Nulägesbeskrivning 
I arbetet med logistiska förändringar har vikten av ett strukturerat arbetssätt belysts i tidigare 
delar av rapporten. I den teoretiska referensramen har en möjlig arbetsmetod presenterats där 
en beskrivning och analys av nuläget är en viktig del. Nulägesbeskrivningen i detta kapitel 
beskriver hur det huvudsakliga materialflödet vid SIT ser ut och vilka avdelningar som är 
inblandade i den fysiska hanteringen av materialet. Dessa avdelningars organisatoriska 
tillhörighet kommer också att beskrivas, då detta är av intresse för 
materialhanteringsfunktionen inom företaget. Kartläggningen har utgått från information som 
inhämtats under ett antal möten och samtal med ansvariga personer inom respektive 
avdelning.  
 
SIT bedriver sin verksamhet i ett antal byggnader i Finspång. Stora delar av verksamheten 
med bland annat huvudkontor samt tillverkning och bearbetning av gasturbiner, är belägen i 
centrala Finspång. I det fortsatta arbetet benämns dessa delar ligga i ”Centrum”. 
Slutmontage, test, godsmottagning och viss förrådsverksamhet sker vid en annan anläggning 
som ligger på området Norrmalm, ca 2 kilometer ifrån Centrum. Det geografiska område 
som inhyser dessa delar kallas fortsättningsvis ”Norrmalm”. Figur 4.1 visar en bild över de 
båda områdena där de skuggade partierna indikerar SIT anläggningar.  
 

 
Figur 4.1 Områdena Centrum och Norrmalm (Copyright, SIT) 
 
I den fortsatta kartläggningen kommer dessa två områden att spela en betydande roll för 
materialflödet. Då den schematiska kartbilden i Figur 4.1 inte är tillräckligt detaljerad för att 
fylla studiens syfte, visas därför i Figur 4.2 Karta över SIT "Centrum", en mer detaljrik bild 
över de olika verkstäder och kontor som ligger inom Centrum. Att ingen likvärdig bild visas 
för Norrmalm beror på att huvuddelen av alla förflyttningar på området Norrmalm sker inom 
samma byggnad. 
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Figur 4.2 Karta över SIT "Centrum" 

4.1.1 Organisation 
Vid den fysiska hanteringen av material på SIT är det ett antal olika avdelningar som är 
inblandade. Alla producerande avdelningar är givetvis inblandade då de är dessa som är 
förbrukare av material, men även vissa icke-producerande avdelningar finns representerade i 
hanteringskedjan. Den organisatoriska tillhörigheten för de avdelningar som är inblandade i 
hanteringen, visas i Figur 4.3 och Figur 4.4. 
 
Den första av dessa figurer beskriver avdelningen GT, vilket är produktionsavdelningen för 
själva gasturbinen, core-engine på SIT. Den andra figuren beskriver organisationen för GP 
vilket är den organisation som ansvarar för leveransen av gasturbiner och packar. Utöver 
dessa två, finns flera andra interna organisationer där avdelningen Partner med ansvar för 
bland annat interna transporter, packning och spedition bör nämnas. Syftet är dock inte att 
visa en heltäckande bild då det viktigaste är att det ger en uppfattning om den organisatoriska 
spridningen på de olika aktörer som är involverade i materialflödet. 
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Figur 4.3 Organisation GT 

 
Figur 4.4 Organisation GP 
 

4.1.2 Godsmottagning 
Godsmottagningen är den punkt där det interna materialflödet på SIT börjar. I princip allt 
material som är adresserat till SIT i Finspång, kommer på lastbil till godsmottagningen som 
finns belägen i det nordvästra hörnet av Norrmalmsbyggnaden. Inkommande gods lossas av 
personal från transportavdelningen som med hjälp av truck, lyfter av godset från lastbil. I 
samband med lossningen placerar truckföraren materialet på en yta hos godsmottagningen, 
avsedd för ankommande gods och från denna punkt ligger ansvaret för godset hos 
godsmottagningen. Godsmottagningsprocessen inleds med att material flyttas från ytan för 
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inkommande gods och placeras i ett antal köer. Från dessa köer sker sedan utplock enligt 
FIFO-principen (First In First Out) vartefter materialet manuellt registreras som 
godsmottaget i SAP R/3. Vid detta moment räknas antal kollin men ingen övrig 
kvalitetskontroll genomförs. Efter inregistrering i R/3 märker personalen godset med ett 
transportkort och det flyttas sedan till ett en yta för utgående gods, s.k. uttorg, i väntan på 
interntransport. På transportkortet visas vem som är beställare av en artikel, vilket projekt 
den hör till, vem som är inköpare och vilket lager den ska till. 
 
Från godsmottagningen finns sedan ett antal möjliga flödesvägar för materialet. Det absolut 
största flödet går från godsmottagningen till förrådet. SIT har sitt huvudförråd i Centrum men 
vissa artiklar som ska användas i slutmontaget av gasturbiner lagerförs i kallförråd på 
Norrmalm och dessa lagras in direkt av transportavdelningen utan att gå via förrådet i 
Centrum. Även vissa andra artiklar som är stora och skrymmande förrådsförs på Norrmalm.  
 
Organisationsmässigt har godsmottagningen beteckningen GPSG och ligger under 
avdelningen GP. Kunder till godsmottagningen är alla avdelningar på SIT. Det 
organisatoriska ägandet av godsmottagningen baserar sig till största del på den fysiska 
placeringen på Norrmalm, istället för på den största interna kunden som är avdelningen GT. 
 

4.1.3 Transportavdelning 
Transportavdelningen fungerar som en stödfunktion till produktionen och montaget vid SIT. 
Avdelningen säljer sina transporttjänster i form av trucktransporter, dragbilstransporter och 
travershantering till de olika avdelningarna i Finspång. Det är truckförare från 
transportavdelningen som lossar ankommande lastbilar på Norrmalm och transporterar 
material med dragbil mellan Centrum och Norrmalm. En liten del av ankommande gods till 
SIT kommer direkt till Centrum och även i dessa fall är det transportavdelningen som 
ansvarar för lossning.  
 
När ett transportbehov uppkommer finns det ett antal olika sätt att beställa en transport. Ett 
vanligt sätt är att den som har ett behov av en transport ringer till transportavdelningen och 
lägger ordern muntligen över telefon. Andra metoder bygger på att truckförarna åker 
omkring och söker av ytor för avgående gods, så kallade godstorg, efter material med 
transportbehov eller att en signallampa på ett förrådstält tänds när ett transportbehov 
uppkommit. De olika möjligheterna att beställa transporter resulterar i att det är näst intill 
omöjligt för transportavdelningen att veta hur många transporter och hur mycket material de 
dagligen transporterar för de olika avdelningarna inom SIT. Kostnaden för transporterna 
bestäms utifrån en fördelningsnyckel som talar om hur mycket varje avdelning ska betala för 
sina transporttjänster under ett år. 
 
Den organisatoriska beteckningen på transportavdelningen är PST och det är en avdelning 
under PS (Logistics & Documentation). 
 

4.1.4 Förråd 
SIT har definierat begreppet förråd som en yta/plats där, oberoende av styrning, råmaterial, 
halvfabrikat, färdiga komponenter, projektspecifika komponenter och förbrukningsartiklar 
förvaras. Denna definition skiljer sig en aning från gängse teori där förråd endast är en 
yta/plats avsedd för förvaring av råmaterial. (Siemens anvisning, 2007) Förrådet är till största 
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delen lokaliserat till Ljungströmsverkstaden i Centrum. Här finns höglager, pallställage, 
paternosterverk, samt en del andra lagerytor. Utöver denna förrådslokal finns en del material 
lagrat i ett antal tält utanför förrådsbyggnaden, i pallställage, utomhus på marken både i 
Centrum och på Norrmalm, samt i kallförråd på Norrmalm. 
 
Till förrådet i Centrum kommer det största materialflödet från godsmottagningen på 
Norrmalm. Efter att gods har mottagits på Norrmalm skickas det med interntransport (dragbil 
och släp) till förrådet. Transportavdelningen ansvarar för transporten och även för lossning 
av material vid förrådet. På samma sätt som på godsmottagningen, placeras här materialet på 
ett godstorg som är indelat i två avdelningar, en för inkommande gods och en för gods som 
plockats och väntar på transport. 
 
Det finns även ett mindre flöde av gods som ankommer direkt till förrådet i Centrum för att 
godsmottas här istället för på godsmottagningen på Norrmalm.  
 
Från godstorget lagras sedan material in i förrådet genom att en streckkod på materialets 
följesedel läses av med en handdator och lagerplats sparas tillsammans med information om 
antal kolli/detaljer. Denna avläsning sker dock offline, vilket innebär att handdatorn måste 
dockas och informationen föras över till R/3 efter att alla inlagringar skett. Som en 
säkerhetsåtgärd ifall överföringen från handdatorn ej skulle fungera görs en manuell 
inlagring parallellt där lagerplats antecknas på den godsmottagningssedel som följer med 
godset. 
 
Utflödet av material från förrådet uppkommer då material plockas och levereras. Vid 
utplockning av material från förrådet, finns det ett flertal olika ”köer” som olika personer i 
personalstyrkan ansvarar för. Med köer menas här en lista med beställningar till olika 
verksamhetsområden såsom verkstad, montage och packning/avsändning. Köerna 
uppkommer genom flera olika mekanismer som förrådschef Mats Johansson, uttrycker det, 
men gemensamt är att det alltid är ett behov någonstans i verksamheten som triggar 
lagerplockningen.  
 
Hela förrådsprocessen från hantering av inkommande material, inlagring m.m. till utplock 
visas i Figur 4.5. 
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Figur 4.5 Godsflöde och förrådsaktiviteter, GTMW 
 
Förrådet som har beteckningen GTMW ligger organisatoriskt under GT som är 
produktionsavdelningen i Finspång. 
 

4.1.5 Lavalverkstaden 
I Lavalverkstaden sker den huvudsakliga bearbetningen av statorer och hus till ång- och 
gasturbiner. Verkstaden är till största delen en funktionell verkstad med en mängd olika 
bearbetningsstationer och avdelningar. Hur materialflödet ser ut mellan dessa olika 
bearbetningsavdelningar ligger utanför syftet med detta examensarbete och kommer därför 
inte att beskrivas detaljerat. I stora drag är verksamheten indelad i: 
 

 Ämnesverkstad 
 Varm beskovling 
 Lätt tillverkning 
 Service av radialångturbiner 
 Statortillverkning 
 Medeltung tillverkning samt delmontage 
 Elektronstrålesvetsning 
 Husbearbetning 

 
 
Inflödet av material till Lavalverkstaden utgörs i huvudsak av material från förrådet. I 
verkstaden sker sedan olika bearbetningsmoment som i de flesta fall resulterar i en 
komponent till montageavdelningen i Laval och som transporteras till förrådet för att lagras 
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innan montaget. En del operationer vid tillverkningen av rotorer sker i Lavalverkstaden där 
sammansvetsningen av rotorskivor till en enhet utförs. Material till detta moment 
transporteras då från Ljungströmsverkstaden till Laval där svetsning sker. Efter svetsning 
transporteras rotorn tillbaks till Ljungström för fortsatt bearbetning.  
 
Organisatoriskt sett är verksamheten inom Lavalverkstaden uppdelad i flera områden. I det 
här arbetet är det tillräckligt att säga att det huvudsakligen är GTC, GTDA och GTS, alla 
underordnade GT, som bedriver verksamhet i verkstaden. 
 

4.1.6 Ljungströmsverkstaden 
I Ljungströmsverkstaden tillverkas rotorer till gas- och ångturbiner. Inflödet av material 
kommer huvudsakligen från förrådet och i verkstaden sker bland annat svarvning, beskovling 
och balansering av rotorer. Som beskrivits i kapitel 4.1.5 Lavalverkstaden, sker en transport 
av rotorskivor mellan Ljungströms- och Lavalverkstaden där skivor transporteras till Laval 
för svetsning och kommer tillbaka som en enhet. Utflödet av färdiga rotorer går till montaget 
i Laval. 
 
Ett annat materialflöde som kan nämnas, går till och från kapningsavdelningen i 
Ljungströmsverkstaden. Kapningen finns lokaliserad på den ena långsidan av huset och här 
sker kapning av framförallt stänger. Stång till kapningen finns lagrat på ett flertal olika 
platser bland annat utanför Lavalverkstaden och inne på kapningsavdelningen. 
 
Huvuddelen av verksamheten i Ljungströmsverkstaden hör till organisationen GTR. 

4.1.7 Gasturbinmontage 
I den nordvästra delen av Lavalverkstaden sker montaget av själva turbinen, den så kallade 
core engine. Material beställs från förrådet cirka en vecka före montagestart och 
transporteras av transportavdelningen till montagets godstorg. För montage av SGT 800 
skickas materialet successivt under montagets fortskridande medan det för SGT 500-700 
skickas för att finnas på plats vid montagestarten. När montaget är slutfört beställs en 
transport, oftast genom telefonsamtal, för att flytta den monterade turbinen till testrigg eller 
slutmontage, båda belägna på Norrmalm. Turbinerna SGT 500-700 transporteras till testrigg 
för att provköras, medan SGT 800 går direkt till slutmontage. Från testriggen finns ett 
returflöde tillbaka till montaget med testade gasturbiner där vissa delar byts ut och monteras 
först efter att maskinen har testats.  
 
Organisationsmässigt hör montaget, med beteckningen GTD, hemma under 
produktionsavdelningen GT. 
 

4.1.8 Testrigg 
Till testriggen på Norrmalm kommer alla gasturbiner av modell SGT 500, SGT 600 och SGT 
700 efter att montaget slutförts i Lavalverkstaden. Transportavdelningen ombesörjer 
transporten mellan avdelningarna. Gasturbinerna SGT 600-700 provkörs i den nybyggda 
anläggningen, TRIFS, i direkt anslutning till slutmontaget på Norrmalm, medan SGT 500 
provkörs i en äldre, fristående testrigg på Norrmalmsområdet. Förutom själva gasturbinen, 
levereras till testriggen även isolering samt ett mindre antal komponenter från förrådet i 
Centrum.  
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Efter genomförd provkörning i testriggen lämnas gasturbinen över till slutmontaget. Här sker 
ett manuellt överlämnande där slutmontaget bekräftar att de har fått gasturbinen samt 
eventuellt medföljande komponenter. 
 
Verksamheten i testriggen har den organisatoriska beteckningen GTDT och ligger under 
produktionsavdelningen GT. 
 

4.1.9 Norrmalmsverkstaden (Slutmontage) 
I Norrmalmsverkstaden sker slutmontering av gas- och ångturbiner. Godsflödet börjar med 
att inkommande material samlas på ett godstorg. Hit kommer material som har beställts från 
förrådet genom avrop eller i vissa fall direkt från godsmottagningen. På godstorget finns även 
visst material i väntan på transport till Centrum för packning och avsändning. 
 
Slutmontaget är uppdelat i ett antal montageplatser där varje packe monteras. En packe är 
den interna benämningen på gasturbinen och alla dess kringsystem såsom el, hydraulik, 
styrsystem, smörjning, m.m. Figur 4.6 visar en packe från slutmontaget av en SGT 700. 
 

 
Figur 4.6 Slutmontage av SGT 700 i Norrmalmsverkstaden (Copyright, SIT) 
 
Tiden för slutmontage ligger för närvarande på cirka 9-10 veckor för en packe och 1-2 
veckor innan varje montagestart avropas material från förrådet. Vid varje montageplats finns 
enligt Örjan Carlsson, processutvecklare, 20-25 pallplatser för material som ska monteras. 
Vidare hävdar Carlsson att det inte rör sig om några extremt stora flöden av material från 
förrådet i Centrum till Norrmalm och slutmontaget. Det är i huvudsak själva turbinen, core 
engine, som levereras från Centrum, resterande del av materialet kommer från 
underleverantörer och förrådsförs på Norrmalm. 
 
Slutmontaget, GPH, ligger organisatoriskt under GP. 
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4.1.10 Packning 
Packning och avsändning sker dels i Centrum där mindre delar och komponenter packas och 
dels på Norrmalm där större utrustning packas. För sådant material som ska packas i 
Centrum sker ett avrop till förrådet som plockar och levererar direkt till packningen. Dessa 
båda avdelningar ligger i direkt anslutning till varandra så ingen transport krävs för detta. 
Vanligtvis står det packade godset på packningsavdelningen ett par dagar innan det skickas 
till kund. Dock har det blivit vanligare att kunderna själva hämtar sina leveranser vilket i 
vissa fall har resulterat i att gods blir stående längre tid i Finspång. En del av dessa leveranser 
som väntar på hämtning transporteras till kallförrådet på Norrmalm. 
 
Vissa komponenter förrådsförs i Centrum och packas på Norrmalm, vilket ger upphov till ett 
materialflöde mellan dessa två enheter. 
 

4.2 Summering av materialflödet på SIT 
Resultatet av kartläggningen presenteras i två delar. Den första delen, försöker på ett 
överskådligt sätt att summera det materialflöde som löpande beskrivits i texten i de 
föregående kapitlen 4.1.2 till 4.1.10. Materialflödet presenteras enbart utifrån att det 
förekommer materialrörelser och inte hur många rörelser som genomförs. I Figur 4.7 visas 
de i huvudsak vanligaste materialrörelserna inom SIT i Finspång. 

 
Figur 4.7 Materialflöde SIT 
 
En kort beskrivning av de olika materialrörelserna visar följande: 
 

1. Ankommande material till godsmottagningen på Norrmalm 
2. Godsmottaget material som skall förrådsföras i Centrum 
3. Ankommande material till godsmottagningen i Centrum 
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4. Material för packning och avsändning 
5. Material från förrådet till rotortillverkning, Ljungströmsverkstaden 
6. Material från förrådet till Lavalverkstaden 
7. Material från förrådet till montage 
8. Bearbetade detaljer för lagring i mellanförråd 
9. Rotorskivor för svetsning 
10. Svetsade rotorskivor för beskovling 
11. Färdiga rotorer 
12. Monterade gasturbiner för test 
13. Testade gasturbiner i retur till montage 
14. Monterade gasturbiner för slutmontage 
15. Testade gasturbiner för slutmontage 
16. Isolering från förråd till gasturbiner i testrigg 
17. Material från förrådet till slutmontage 
18. Material från förrådet till packning och avsändning Norrmalm 
19. Material från godsmottagning/förråd Norrmalm till slutmontage 
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4.3 Kvantifiering av materialflödet på SIT 
För att möjliggöra någon form av kvantitativ analys av den kartläggning som genomförts, 
krävs att den redovisade bilden av materialflödet vid SIT kompletteras med siffror som 
beskriver ett mått på storleken av de interna transporterna. Ett önskvärt mått skulle i detta fall 
kunna vara exempelvis antal transporter mellan två avdelningar under en viss tidsperiod, 
antal transporterade kollin, antal transporterade kilogram o.s.v. Dessutom bör avstånden 
mellan varje avdelning finnas med i kartläggningen för att på så sätt kunna visa det totala 
transportarbetet under en tidsperiod. Dock är det viktigaste syftet med att kvantifiera 
transporterna inte vilket mått som används, utan att det inbördes förhållandet mellan 
transporterna beskrivs, det vill säga att det framgår mellan vilka noder som den huvudsakliga 
trafiken går. Med detta i åtanke har två mått använts för att beskriva storleken på de 
materialflöden som kartlagts.  
 
Det första av dessa mått är positionkilometer, vilket är ett egendefinierat mått. Då SAP R/3 
sparar materialrörelser i enheten positioner, har transportmängden uttryckts i just 
positionkilometer. En position kan generellt ses som en plockrad eller en beställningsrad som 
hanteras i verksamheten. Detta är långt ifrån något idealiskt mått av flera skäl. För det första 
är det inte intuitivt och självklart vad som menas med en position och det är dessutom ett 
uttryck som framförallt finns i SAP R/3 och inte ute i verksamheten. För det andra är en 
position ingen konstant enhet, utan en position som lagras in på förrådet kan generera flera 
utlagringspositioner då en större förpackning bryts ner i mindre utplock. Slutligen säger 
måttet inget om vilket typ av transporterande fordon som använts, eller storleken på det som 
transporteras. Att valet ändå har fallit på denna enhet beror helt och hållet på möjligheten att 
använda data ur det interna affärssystemet. 
 
Som komplement till positionkilometer har även måttet transportkilometer använts. Detta är 
ett mått som är mycket lättare att ta till sig då det beskriver det totala transportarbetet mellan 
två avdelningar. En transportkilometer beskriver en materialförflyttning som sker, oavsett 
vilket fordon som genomför förflyttningen. Nackdelen är här att vissa transporter genomförs 
med truck som kan lasta en eller ett par pallar och vissa transporter genomförs med dragbil 
och släp som kan lasta allt från en pall till 20-25 pallar. Det gemensamma för dessa 
förflyttningar är dock att de kräver lika stor resurs i form av personal för genomförandet. 
 
Avstånden mellan avdelningarna har uppskattats med hjälp av Lantmäteriverkets kartor och 
avstånden är uppmätta till närmaste 50 meter. Data som legat till grund för kvantifieringen är 
hämtad ur SIT:s affärssystem, SAP R/3 och beskriver materialförflyttningar mellan olika 
avdelningar under perioden januari 2008 till och med mars 2008. Som komplement till denna 
information har egna iakttagelser och uppskattningar från berörd personal också tagits 
hänsyn till. Då delar av informationen beskriver materialrörelser veckovis, presenteras 
kartläggningen som en medelvecka under perioden januari 2008 till och med mars 2008. 
 
I Figur 4.8 visas materialflödet på ett liknande sätt som tidigare men med den skillnaden att 
nu visas här transporterade positioner för en genomsnittlig vecka under perioden januari – 
mars 2008. Bredden på pilarna i figuren representerar antalet positioner, där breda pilar 
innebär stort materialflöde och smala pilar litet materialflöde. 
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Figur 4.8 Kvantifierat flöde, positioner 
 
I Tabell 4.1 visas det totala transportarbetet under denna snittvecka mätt i positionkilometer. 
Varje länk i Figur 4.8 motsvaras här av en rad i tabellen. När det gäller flöde 16, 17 och 18 i 
tabellen har det inte varit möjligt att dela upp dessa mer exakt då alla tre sker med samma 
transport. 
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Tabell 4.1 Tabell över antal positionkilometer 

 
 
Det andra måttet som valts för kvantifiering av materialflödet är som tidigare beskrivits, 
transporterade kilometer. I Figur 4.9 visas materialflödet utifrån detta synsätt och i figuren 
motsvarar pilarnas bredd antalet transporter. 
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Figur 4.9 Transporterade kilometer (transportarbete under en vecka) 
 
På samma sätt som tidigare summeras det totala transportarbetet i en tabell, (Tabell 4.2) där 
varje länk i figuren motsvarar en rad i tabellen. Att länk nummer 19 beskrivs som ”Ej 
relevant” beror på att det materialflöde som den beskriver sker inom samma byggnad och 
således inte ger upphov till någon intern transport.  
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Tabell 4.2 Totalt transportarbete under en vecka 2008 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras den analys som har genomförts utifrån den tidigare beskrivna 
kartläggningen. Analysen syftar till att belysa kopplingen mellan den verklighet som SIT 
befinner sig i och den teori som presenterats i tidigare delar av denna rapport. Inom ramen 
för detta kapitel kommer också möjligheten till layoutoptimering av SIT:s verksamhet att 
klargöras och effekter av potentiella omflyttningar att analyseras. 
 

5.1 Materialflöde på SIT och kopplingen till företagets produkter 
och historia 

Historiskt sett har dagens verksamhet i Finspång sitt ursprung i en 100-årig tradition av 
gasturbintillverkning. Två av verksamhetens grundare, bröderna Ljungström, var uppfinnare 
och än idag präglas verksamheten till stor del av en mentalitet där konstruktionsarbete och 
utveckling av gasturbiner betyder mycket och logistikarbete inte har varit prioriterat på 
samma sätt.  
 
Även produkten, som i det här fallet är en gasturbin, har bidragit till att forma den 
produktions- och logistikstruktur som ses i företaget. Coyle m.fl. (2003) beskriver att det 
finns fyra ekonomiska nyttor fördelat på de tre områdena produktion, logistik och försäljning. 
När det gäller SIT som konkurrerar på en utpräglat global marknad där antalet konkurrenter 
endast är ett fåtal, har företaget fokuserat på att skapa största möjliga formnytta för kunden, 
samtidigt som ägandenyttan också är prioriterad. Det vill säga att konstruktion, produktion 
och försäljning är ordervinnare. Givetvis ställs även krav på både plats och tidsnytta där 
framförallt platsnyttan fått stort utrymme på SIT i och med att företaget levererar stora 
anläggningar till de mest avlägsna platser på jorden och där montage och uppstart av 
anläggningen i de flesta fall sker av SIT:s egen personal. Här finns det dock en tydlig 
skillnad mellan den externa logistiken, det vill säga den funktion som ser till att den färdiga 
gasturbinanläggningen kommer till rätt kund i rätt tid, och den interna logistikfunktionen som 
ser till att rätt material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt i produktionen. 
 
Sammantaget är det formnytta som uppnås genom världsledande konstruktion och design, 
ägandenytta som uppnås genom en stark försäljningsorganisation och platsnytta som uppnås 
genom en stor och kompetent organisation för montage på ”site” som är SIT:s styrka. Det 
leder till att logistikfunktionen blir en stödfunktion som ”bara” behövs för att stötta de andra 
funktionerna och inte själv är den funktion som driver produktion och utveckling framåt. 
Detta återspeglas till viss del i organisationen där de interna logistikfunktionerna är spridda 
och alltid underordnade någon ”produktionsfunktion”. 
 
För att ytterligare klargöra logistikfunktionens utformning kommer produkt/processmatrisen 
(se Figur 3.11) väl till pass. Här placerar sig SIT:s gasturbiner någonstans i skiktet mellan 
”låg volym, ej standard, en-styck” och ”låg volym, många produkter”, då de fyra modeller 
som marknadsförs, totalt tillverkas i mindre än 100 stycken årligen. Utifrån 
produkt/processmatrisen bör då företaget välja fast position och/eller funktionell verkstad för 
att producera sina produkter. Här följer SIT den teoretiska modellen genom att ha funktionell 
verkstad i sin bearbetande produktion där Ljungströmsverkstaden och främst 
Lavalverkstaden är tydliga exempel på detta där maskiner med samma tillverkningstekniska 
funktion finns samlade i direkt närhet till varandra. Karaktäristiskt för tillverkning i 
funktionell verkstad är att material och komponenter flyttas mellan de olika 
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bearbetningsstationerna vilket ger ett komplext materialflöde. Detta stämmer bra på SIT där 
mycket material transporteras både mellan maskiner i olika operationssteg och mellan 
operationer och mellanlager.  
 
Slutmontage av gasturbinerna sker på ett sätt som mest kan liknas vid fast position där 
turbinen och alla kringsystem monteras till en packe i Norrmalmsverkstaden. Dock flyttas 
själva packen när montaget är klart och den transporteras som en enhet till site där det 
slutliga montaget sker. Karaktäristiskt för denna typ av produktion är att montage sker under 
lång tid och att material och resurser kommer till produkten, något som även detta stämmer 
bra in på SIT då montagetiden är cirka 10 veckor och allt material som ska monteras 
transporteras till Norrmalm för att finnas vid slutmontaget innan arbetet påbörjas. 
 

5.2 Layout av verksamheten och optimering med hänsyn till 
transporter 

Kartläggningen av den interna materialhanteringen har visat mellan vilka avdelningar som 
materialförflyttningar sker och också gett en fingervisning om hur stora dessa materialflöden 
är. Kartläggningen visar även vilka avstånd som material förflyttas, något som beror på den 
underliggande layouten för produktionsanläggningen. SIT i Finspång står i dagsläget inför en 
volymökning med fler tillverkade gasturbiner varje år, något som medför att det börjar bli ont 
om lokaler och utrymme. 
 

5.2.1 Layoutoptimering 
En av de frågeställningar som examensarbetet bygger på, är att försöka presentera ett idealt 
materialflöde utan att ta hänsyn till dagens lokalisering av verksamheter. För att minimera de 
kostnader som uppkommer då material transporteras mellan olika avdelningar kan problemet 
formuleras som ett optimeringsproblem med syfte att minimera de totala 
transportkostnaderna. Detta är ett intressant sätt att visa hur avdelningarna på SIT, ska 
placeras för att ge upphov till ett så litet transportarbete som möjligt. Som beskrivits av 
Olhager (2000) är dock dessa minimeringsproblem mycket komplexa då antalet möjliga 
lösningar snabbt blir många och de kan endast lösas för relativt små problem. Då Figur 4.7 
används som utgångspunkt för transportkostnadsminimeringen, blir antalet möjliga sätt att 
placera de nio avdelningarna, 9! = 362 880 stycken. Detta innebär att en ren optimering med 
alla avdelningar enligt metoden SPLP inte är tidsmässigt möjlig att genomföra. Däremot kan 
ett mått på effektivitet hos en given layout undersökas med hjälp av formeln för effektivitet 
som presenterats i kapitel 3.10.2 Transportkostnadsminimering.  
 
Den mest lämpliga lösningen är i det här fallet att förenkla problemet till att bara gälla de 
avdelningar som har störst flöden. Då fokus läggs på dessa avdelningar, blir lösningen på 
problemet ganska självklar. Det är naturligt att de avdelningar som har de största 
materialflödena ska ligga så nära varandra som möjligt och detta stämmer även med de 
teoretiska modellerna där transportkostnaden går mot noll, då avståndet mellan 
avdelningarna blir oändligt litet. Bara genom att byta plats på godsmottagning och Montage 
Laval, skulle det totala transportarbetet minska med ungefär 6 procent. En ännu bättre 
förändring skulle vara att byta plats på rotorline och godsmottagningen, vilket skulle ge en 
minskning av den totala transporterade sträckan med cirka 13 procent. Det finns dock 
ytterligare besparingspotential om ännu fler avdelningar skulle flyttas samtidigt som 
effektiviseringar i arbetsprocesserna genomförs.  
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Analysen visar alltså att det finns potential att minska de sträckor som material transporteras 
genom att lokalisera vissa av avdelningarna närmare varandra. Inom Siemens eget arbete 
med lean, finns begreppet ”blue sky” som innebär ett idealt tillstånd utan hänsyn till de 
förutsättningar som finns. I det här fallet skulle blue sky uppnås genom att alla avdelningar 
med stora materialflöden mellan varandra, placerades i direkt närhet till varandra.  
 

5.3 Förslag på omflyttningar 
Det finns ett stort behov av ytor för att klara en produktionsökning på SIT. De mest akuta 
behoven kan täckas med hjälp av mer eller mindre tillfälliga lösningar som exempelvis tält 
för materialförvaring. Detta är dock ingen långsiktigt hållbar strategi, och syftet med den här 
delen av analysen är att undersöka de effekter på transporter som skulle uppkomma vid 
genomförandet av ett tänkbart långsiktigt alternativ. Alternativet ska ses som ett möjligt 
scenario och är framtaget i samråd med Anders Alriksson och Fredrik Lyckström, båda på 
avdelningen GTM. Förändringen bygger på att Montage Laval, det vill säga det montage av 
”core engine” som idag bedrivs i Lavalverkstaden, flyttas till Norrmalm för att ge plats åt 
maskininvesteringar till den bearbetande verksamheten i Laval. Dessutom flyttas stora delar 
av förrådet från Centrum till Norrmalm och packningsverksamheten på Norrmalm utökas. I 
Centrum minskas förrådet och den lilla godsmottagningsverksamhet som idag bedrivs ökas 
till att omfatta allt material som är avsett för förrådet i Centrum. Slutligen minskas även 
packningen i Centrum till att gälla bara gods som ska skickas iväg för legobearbetning. 
Tanken med förslaget är att frigöra ytor i Centrum samtidigt som logistikverksamheten med 
lager och godsmottagning flyttas närmare varandra på Norrmalm. Figur 5.1 visar det nya 
förslaget och de materialflöden som förslaget skulle medföra. 
 

 
Figur 5.1 Förslag på omflyttning av avdelningar 
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För att granska möjligheterna med detta förslag närmare, har analysen delats in i fyra 
områden: 
 

 Kvantitativa effekter 
 Kvalitativa effekter 
 Ekonomiska kostnader och vinster 
 Möjligheter och risker 

 

5.3.1 Kvantitativa effekter 
Det första analyssteget är att försöka uppskatta och beräkna hur storleken på materialflödena 
skulle förändras vid genomförandet av de föreslagna förändringarna. Till denna analys har 
den tidigare kvantifieringen (Figur 4.9 och Tabell 4.2) fungerat som referenspunkt som de 
förändringar som uppkommit har jämförts med. Ett antal antaganden har gjorts för att 
jämförelsen ska kunna göras. Dessa antaganden är: 
 

 Att samma kvantiteter som tidigare ska förflyttas. 
 Att allt som ska förädlas i Centrum godsmottas i Centrum. 
 Att allt som ska förädlas på Norrmalm godsmottas på Norrmalm. 
 Att 50 procent av komponenterna till montage core-engine går direkt till montaget 

utan bearbetning. 
 Att alla artiklar som ska direkt till montage och slutmontage på Norrmalm, lagras på 

Norrmalm. 
 Att transportavståndet mellan förråd och övrig verksamhet på Norrmalm är 50 meter. 

 
Resultatet visar att det blir stora effekter av de föreslagna förändringarna. Antalet 
transporterade kilometer under en veckas tid minskar från cirka 180 till 80, vilket betyder en 
minskning med nästan 60 procent. Anledningen till minskningen är främst att transporterna 
mellan Norrmalm och Centrum kraftigt reducerats när gods inte längre godsmottas på 
Norrmalm för att sedan transporteras till Centrum. I bilaga 1 visas resultatet av förändringen. 
 

5.3.2 Kvalitativa effekter 
Förutom minskningen i rena transportavstånd, skulle förändringen påverka materialflödet på 
andra sätt. Den kanske största effekten är att det blir en tydlig uppdelning med två i princip 
separerade materialflöden, ett på Norrmalm och ett i Centrum. 
 
Inflödet av material till Centrum kommer att förändras som en effekt av förslaget. I dagsläget 
ankommer huvuddelen av material till Centrum på dragbil från godsmottagningen på 
Norrmalm. En omflyttning skulle leda till att detta flöde helt upphör för att istället ersättas av 
lastbilstransporter direkt från leverantörer. Här krävs att utrymmena i anslutning till 
godsmottagning och förråd i Centrum är anpassade för denna ökade lastbilstrafik. Det finns 
tidigare genomförda interna studier som undersökt följderna av en utökad 
godsmottagningsverksamhet i Centrum och där presenteras ett antal möjliga lösningar för att 
klara denna ökade trafik. 
 
Förrådet i Centrum kommer att hantera minskad mängd material, vilket resulterar i minskade 
behov av lagerytor. Här kommer dock en del av dessa ytor att tas i anspråk av den utökade 
godsmottagningen. I och med att godsmottagning och förrådshållning sker i direkt anslutning 
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till varandra, bör en del hanterings- och effektiviseringsvinster kunna erhållas. Ett exempel 
på detta är om godsmottagning och inlagring integreras i samma process, så kommer antalet 
hanteringssteg att reduceras, något som både är tidsbesparande och dessutom minskar risken 
för skador på materialet. Detta ligger helt i linje med de ”leanprinciper” som Slack m.fl. 
(2001) presenterar, och det sker en minskning av två typer av slöseri, onödiga transporter och 
onödiga rörelser. 
 
I dagsläget har godsmottagningen tre dagar på sig från det att gods ankommit till dess att det 
ska finnas tillgängligt på förråd. Med godsmottagning och förråd i direkt anslutning till 
varandra, samtidigt som mottagning och inlagring sker i samma process bör denna tid kunna 
snabbas upp, vilket skulle resultera i en mer korrekt bild av aktuellt lagersaldo och minska 
antalet försenade leveranser. 
 
För de andra verksamheterna i Centrum, det vill säga packning, rotorline, och 
Lavalverkstaden kommer förändringen inte att medföra några större skillnader jämfört med 
dagens situation eftersom själva tillverkningsprocessen inte påverkas. Packningsavdelningen 
i Centrum föreslås enbart packa legoartiklar och dessa utgör enligt personal på avdelningen 
cirka 25 procent av det material som packas i dagsläget. Resultatet blir ett minskat ytbehov 
för packningsavdelningen i Centrum, då resterande 75 procent packas och sänds iväg från 
Norrmalm. 
 
Materialflödet i Centrum skulle efter förändringar vara mer frikopplat från verksamheten på 
Norrmalm och flödet mellan dessa två områden skulle bestå av transporter av rotorer från 
rotorline och material från förrådet till montage. Transportflödet blir dessutom enkelriktat, då 
inga materialtransporter skulle krävas från Norrmalm till Centrum. Figur 5.2 visar en 
övergripande skiss över hur materialflödet skulle se ut efter omflyttningar. 
 

 
Figur 5.2 Konceptuellt materialflöde 
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På Norrmalm blir konsekvenserna av förslaget att alla komponenter och allt material som är 
avsett till montage, slutmontage och packning av gasturbiner ska ankomma till 
godsmottagningen på Norrmalm. Även här bör godsmottagning och inlagring ske i en 
integrerad process vilket skulle ge kortare godsmottagningstider och färre hanteringsmoment. 
I dagsläget är det transportavdelningen som ansvarar för lossning av gods från lastbilar, en 
uppgift som godsmottagnings-/förrådspersonalen själva bör ansvara för då det skapar en 
större känsla för delaktighet i processen. Detta är en av grunderna i allt arbete med lean, då 
det är mycket viktigt att involvera personalen i produktionen så att de själva kan påverka och 
komma med förbättringsförslag. 
 
Att ha ett förråd med alla artiklar till montage och slutmontage i fysisk närhet till 
montageavdelningen och packningen bör underlätta styrningen av material. Som Stock och 
Lambert (2001) beskriver är en god styrning av material, halvfabrikat och komponenter till 
produktionsprocessen direkt avgörande för tillgången av slutprodukter som kan tillfredställa 
den slutgiltiga kundens behov. Ett exempel är visuella hjälpmedel som kan användas i ännu 
större utsträckning och beordring av komponenter från förråd skulle kunna ske enligt en JIT-
princip istället för att allt material till ett montage levereras innan montagestart. Resultatet av 
en sådan JIT-styrning skulle vara en mycket mera ”lean” monteringsprocess där behovet av 
ytor kring montageplatserna minskas. Tiden för slutmontage skulle enligt personal på 
avdelningen kunna kortas ner från ca 10 veckor till 3-4  veckor under förutsättning att rätt 
material finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. 
 
Generellt sett leder förslaget till att materialflödet på Norrmalm rätas ut, något som i sin tur 
kan underlätta styrning och planering av de processer och aktiviteter som ingår i 
produktionen. Det är viktigt att poängtera att materialflöden som är mer raka inte automatiskt 
leder till någon förbättring. Vinsten ligger här i möjligheterna att förenkla materialstyrning 
och skapa en tydligare och mer transparent produktionsprocess.  
 

5.3.3 Ekonomiska kostnader och vinster 
Efter att ha konstaterat att det finns en rad effekter av det omflyttningsförslag som har 
studerats, uppkommer frågan om hur stora de ekonomiska effekterna är. Här är en 
totalkostnadsanalys ett lämpligt verktyg för att undersöka de totala effekterna av en 
omflyttning. Två tolkningar av denna totalkostnadsanalys har tidigare presenterats; Stock och 
Lambert (2001) och Aronsson m.fl. (2004), där den senare är den som valts som 
utgångspunkt till denna analys. Syftet med analysen är att belysa storleken på några av de 
kostnader och vinster som förväntas uppkomma i och med förändringen. 
 
 
Lagerföring 
Eftersom förslaget bygger på att samma mängd artiklar lagerförs, kommer kostnaderna inte 
att påverkas. Dock kan bättre lagerstyrning och utplock enligt JIT-principer leda till mindre 
variation i ledtider något som är en förutsättning för mindre säkerhetslager, vilket i sin tur 
påverkar kapitalbindningen. Kan däremot tiden för slutmontage kortas ned som en följd av 
bättre lagertillgänglighet finns möjlighet att minska kapitalbindningen då genomloppstiden 
kortas. 
 
Lagerhållning/Hantering 
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Då förslaget innebär investering i förrådsutrymme och lagerplatser på Norrmalm, kommer 
denna post att innehålla en relativt stor investeringskostnad. Storleken på kostnaderna 
behandlas inte i detta arbete. 
 
Förändringen bör skapa förutsättningar för att effektivisera arbetet med godsmottagning och 
inlagring. En analys av antalet hanteringssteg för ett antal olika typartiklar har i kapitel 5.5 
utvärderats och där presenteras även en uppskattning av kostnadsbesparing för hantering i 
samband med godsmottagning. 
 
Transport 
Som den kvantitativa analysen visat, kommer den totala transportsträckan att minska med 
uppskattningsvis 60 procent. Hur stor kostnad motsvarar då detta? I dagsläget debiterar 
transportavdelningen, PST, sina interna kunder på årsbasis genom att kostnaderna för varje 
avdelning bestäms utifrån en schablon. Av dessa kostnader är cirka 70 procent kopplade till 
produktionsavdelningen, slutmontage, packning och lastning/lossning. Det är således i dessa 
som besparingspotential finns. Enligt Ann Larsson, chef för transportavdelningen är det 
mycket svårt att uttala sig mer exakt om besparingspotentialen. Då transportverksamheten 
har en stor andel fasta kostnader såsom truckar och annan hanteringsutrustning går det inte 
att dra slutsatsen att en minskning med 60 procent av körsträckan leder till minskade 
kostnader med 60 procent.  
För att ändå ge en fingervisning om besparingspotentialen, anses den stora förändringen som 
uppnås med förslaget vara att antalet transporter med dragbil och släp mellan Centrum och 
Norrmalm minskas från 8 dagliga turer till 2 dagliga turer. Detta motsvarar en minskning 
med 75 procent. Då transportavdelningen har en heltidstjänst för dragbilen är det rimligt att 
säga att besparingen är 0,75 tjänst vilket motsvarar cirka 400 000 kr per år. 
 
Administration 
Administrationskostnaderna bör inte påverkas i någon större utsträckning. Däremot krävs att 
allt material som köps in till SIT är adresserat till rätt godsmottagning.   
 
Övrigt 
Här finns en uppsjö av effekter som är mer eller mindre förutsägbara. Något som dock kan 
nämnas är att de minskade transporterna bör leda till färre hanteringsskador då risken för 
hanteringsskador ökar ju fler hanteringssteg som en process innehåller. 
 

5.3.4 Risker med förändringsförslaget 
För att få en nyanserad bild av förslaget är det viktigt att inte bara poängtera de möjligheter 
och fördelar som är förknippade med det förändringsförslag som analyserats. Det finns 
givetvis risker och hot som kan leda till att resultatet av förändringen inte blir det önskade. 
 
Att flödet delas upp i två separata delar, med liten interaktion mellan verksamheten på 
Norrmalm och i Centrum, kan ses som en risk. Det är viktigt att de två områdena inte 
utvecklas till två separata enheter som var och en strävar efter att optimera sin egen 
verksamhet. Det kan i sin tur leda till suboptimeringar som inte gagnar företaget i stort. Att så 
tydligt separera de två områdena får heller inte bidra till att skapa en ”vi-dom” känsla mellan 
personalgrupper på Norrmalm och i Centrum, som i sin tur kan leda till sämre psykisk 
arbetsmiljö. 
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En annan risk är att förslaget inte är tillräckligt strategiskt långsiktigt, vilket skulle innebära 
att förändrade tillverkningsvolymer resulterar i ytterligare ytbehov. Ett alternativ till att lösa 
detta är att investera i överkapacitet när det gäller förrådsplatser eller att redan i det här 
skedet ha en planera för och möjliggöra vidare expansion. 
 
Möjligheterna med att förrådsföra varje material så nära sin förbrukningsplats som möjligt, 
kan ge en lagerbild som är mer svåröverskådlig än den som finns idag. Det krävs därför 
tydliga kanaler för kommunikation och ett enhetligt förrådssystem som kan användas oavsett 
var materialet fysiskt befinner sig. En mycket viktig förutsättning för att förslaget ska bli 
lyckat är att allt material ankommer till rätt godsmottagning. Om det inte gör det, leder 
förändringen bara till ökad manuell hantering, mer transporter och sämre kvalitet. 
 
Ytterligare en risk är tron på att omflyttningen i sig ska leda till några omvälvande 
besparingar och rationaliseringar, något den inte kommer att göra. Det som krävs för att 
förändringen ska leda till långvarigt positiva effekter är ett synsätt där omflyttningen ses som 
något som möjliggör förbättrade processer och en tydligare ansvarsfördelning mellan de 
olika aktörerna i materialhanteringskedjan. 
 

5.4 Ökad tillverkningstakt 
I den genomförda kartläggningen har utgångspunkten varit den tillverkningstakt som SIT 
hade under perioden januari till mars 2008. Då tillverkningstakten på SIT har ökat sedan 
dess, är det av intresse att visa hur transportbehovet kan komma att se ut i framtiden. I Figur 
5.3 visas ett diagram som beskriver total transportsträcka för olika tillverkningstakter. I 
grunden ligger ett enkelt antagande om att transportbehovet är linjärt med produktionstakten, 
alltså att en fördubbling av tillverkningstakten leder till en fördubblad transportsträcka. 
Antagandet kan anses vara rimligt då en ökad tillverkningstakt leder till ett större behov av 
material. För att täcka detta behov krävs antingen frekventare transporter med samma storlek 
som idag, eller större transporter med samma frekvens som idag. Då hanteringsutrustningen i 
form av truckar och dragbil med släp begränsar transporternas storlek är det rimligt att anta 
att frekvensen kommer att öka. 
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Diagrammet visar att en förändrad layout leder till att behovet av transporter inte ökar lika 
kraftigt som det gör med dagens layout, vilket betyder att besparingen som uppnås blir större 
med ökad tillverkningstakt.  

5.5 Hanteringssteg och transportavstånd för typartiklar 
Här analyseras effekterna av den föreslagna omflyttningen utifrån ett perspektiv som skiljer 
sig från det tidigare. Fem kategorier av artiklar har identifierats, så kallade typartiklar och 
med hjälp av denna indelning har transportavstånd och till viss del hanteringssteg undersökts 
för var och en av typartiklarna. De fem typartiklar som undersökts är: 
 

 Egentillverkad artikel 
 Legoartikel 
 Reservdel 
 Skovel 1, varm 
 Slutmonteringsartikel 

 
Resultatet presenteras i bilaga 2, Hanteringssteg och transportavstånd för typartiklar där en 
sammanställning gjorts av de steg som varje typartikel genomgår från godsmottagning till 
packning och avsändning. Alla avstånd är ungefärliga och ska ge bild av storleksordningen 
på transporterna snarare än den exakta längden då transporter och förflyttningar som sker 
mellan bearbetningsstationer och inom samma byggnad inte är medtagna i analysen. 
 

5.5.1 Transportavstånd 
 
Egentillverkad artikel 
Med egentillverkad artikel menas en artikel där viss bearbetning sker på SIT innan artikeln 
monteras. Det kan exempelvis vara ett ämne eller råmaterial. Det visar sig att en 
egentillverkad artikel i dagsläget transporteras mellan cirka 5 kilometer och 9,4 kilometer 
från det att den kommer in på SIT:s område till dess att den är redo för avsändning. Med det 
nya förslaget skulle transportsträckan minskas till mellan 2,9 km - 3,5 km vilket innebär en 
kraftig minskning av sträckan.  
 
Av den totala sträckan transporteras artikeln 2,8 - 3,4 km innan den är färdigbearbetad och 
placerad på förråd i väntan på att den ska monteras. Det är också intressant att poängtera att 
med förändringen skulle det endast krävs cirka 0,6 km till 1,2 km transporter för att slutföra 
bearbetningen och förrådsföra artikeln i väntan på montage. 
 
Legoartikel 
En legoartikel är en artikel där delar av, eller hela bearbetningen sker hos någon 
underleverantör till SIT. I dagsläget transporteras denna typartikel 7,2 km – 12,5 km 
beroende på hur många interna bearbetningssteg som den genomgår. Med omflyttning av 
verksamheten skulle sträckan reduceras till cirka 2,9 km – 4,7 km vilket motsvarar en 
minskning med ungefär 60 procent.    
 
Reservdel 
Reservdelar förrådsförs för att kunna användas vid service på de maskiner som SIT levererat. 
I dagsläget transporteras en serviceartikel mellan 4,4 km och 8,1 km inom SIT:s område, 
något som skulle kunna bli 0,1 km – 0,2 km efter omflyttning.  
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Turbinskovel 1 SGT 800 
Skoveln är den del som sitter på gasturbinens rotor och påminner om ett fläktblad. Med 
turbinskovlar menas de specialgjutna skovlar som sitter efter brännkammaren i turbinen. Att 
skovlar valts som typartikel beror på att de har ett antal legobearbetningssteg samt ett antal 
kontroller innan de monteras på rotorn. 
I dag transporteras en skovel 1 ungefär 8,8 km – 12,5 km och efter omflyttning skulle denna 
transportsträcka reduceras till cirka 4 km.  
 
Slutmonteringsartikel 
Med slutmonteringsartikel menas en artikel som köps in till SIT för att användas direkt i 
slutmontaget. Dessa delar har idag ett relativt enkelt flöde där de flesta slutmonteringsartiklar 
förrådsförs på Norrmalm och plockas därifrån till slutmontage och packning. Den 
analyserade omflyttningen skulle inte påverka transporterna i detta flöde.  
 

5.5.2 Hanteringssteg 
Som beskrivits i den kvalitativa analysen bör en omflyttning av verksamheterna skapa 
möjligheter att förbättra vissa av de interna hanteringsprocesserna på SIT. En förbättring av 
hanteringsprocessen bör leda till att varje artikel hanteras färre antal gånger och att onödiga 
arbetsmoment och förflyttningar på så sätt kan elimineras.  
 
En artikel som köps in till SIT genomgår idag ett stort antal förflyttningar och lyft innan den 
når sin förrådsplats. Figur 5.4, visar en sammanställning av de lyft och förflyttningar som en 
artikel generellt sett genomgår från godsmottagning till förrådsinlagring. Resultatet visar att 
det krävs nio fysiska hanteringssteg innan en artikel är inlagrad på förrådet.  
 

 
Figur 5.4 Lyft och transporter från GM till förråd 
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Med godsmottagning och förråd i anslutning till varandra skulle dessa nio hanteringssteg 
kunna reduceras. Det som krävs är en integrerad process där det första steget blir att gods 
lossas från ankommande lastbil för att sedan direkt placeras i godsmottagningsköer. Här bör 
personal från godsmottagningen ansvara för lossningen då de får en tydligare bild över vilket 
material som ankommit. Det andra steget i processen är oförändrat och innebär att ankommet 
material registreras som godsmottaget i affärssystemet. Steg tre blir en förflyttning av det 
inregistrerade godset till en yta där det placeras i väntan på en ledig truck som i steg fyra 
genomför den fysiska inlagringen genom att förflytta gods till rätt förrådsplats. Denna 
förenklade process visas i Figur 5.5 och består av 4 hanteringssteg istället för de nio som 
utgör dagens process.  
 

 
Figur 5.5 Förenklad process 
 
En minskning av antalet hanteringssteg från nio till fyra innebär givetvis en besparing för 
SIT. I den enklaste analysen innebär det att den tid som personal tidigare har lagt på de fem 
”onödiga” hanteringsstegen nu kan nyttjas till något annat. I Tabell 5.1, visas tidsåtgången 
för de fem bortplockade momenten, antal gånger per dag som dessa hanteringsmoment 
genomförs och slutligen en uppskattning på hur stor besparing som kan göras. I 
tidsbesparingen har inte tiden för transport mellan Centrum och Norrmalm inkluderats 
eftersom den är en del av besparingen som diskuteras i 5.3.3 Ekonomiska kostnader och 
vinster. När det gäller den uppskattade tidsåtgången för att flytta gods mellan intorg och 
godsmottagningsköer samt förflyttning mellan inregistrering och uttorg har siffrorna hämtats 
från en tidigare intern förstudie. Resultatet av analysen visar att det finns en 
besparingspotential på ungefär 0,7 heltidstjänster. 
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Tabell 5.1 Besparingspotential vid minskning av hanteringssteg 

 
 



 

6 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen och som syftar till att besvara de 
frågeställningar som identifierats i inledningar av arbetet.  
 

6.1 Koppling till studiens frågeställning  
Som beskrivits i inledningen av rapporten, är det huvudsakliga syftet med examensarbetet att 
genom kartläggning, undersöka möjligheterna till förbättring och effektivisering av det 
interna materialflödet vid SIT Finspång. För att konkretisera detta syfte lyftes fyra 
frågeställningar fram som arbetet har haft för avsikt att besvara. De slutsatser som har dragits 
utifrån analysen och som nu presenteras, baseras på dessa frågeställningar.  
 

 Hur ser materialflödet och materialhanteringen vid SIT ut idag? 
 
En stor del av arbetets syfte har varit att kartlägga de interna materialrörelser som 
förekommer på SIT. Resultatet av kartläggningen har presenterats både i löpande text 
i form av en nulägesbeskrivning och i form av figurer som beskriver mellan vilka 
avdelningar och funktioner som det finns ett materialflöde. Materialflödet har även 
kvantifierats på två olika sätt för att möjliggöra ytterligare analyser. 

  
Slutsatserna som kan dras av den genomförda kartläggningen är att det idag 
genomförs en stor mängd transporter innanför grindarna på SIT. Varje vecka 
genomförs cirka 18 mil interna transporter där råmaterial, komponenter och färdiga 
artiklar förflyttas. En stor del av dessa transporter går mellan godsmottagningen på 
Norrmalm och förrådet i Centrum. Transporter är generellt sett nödvändiga och 
skapar platsnytta åt material genom att se till att det befinner sig på en plats där det 
efterfrågas. Det är däremot inte bra för SIT:s del att transporterna mellan Centrum 
och Norrmalm utgör en så stor andel av den totala transportsträckan. I det här fallet 
skapar transporterna inget värde då de bara finns till för att korrigera dåliga processer. 

 
Utöver detta kan också sägas att det komplicerade materialflödet till stor del beror på 
den tillverkningsprocess som SIT har, med en stor andel bearbetning i funktionell 
verkstad. Denna tillverkningsprocess beror i sin tur på karaktäristiken hos de 
produkter som tillverkas och i vilken omfattning produktionen sker. Med dagens 
tillverkningstakt är funktionell verkstad ett lämpligt processval då 
kundanpassningarna är många och behovet av att ha en flexibel produktion är stort. 

 
 Hur ser den organisatoriska ansvarsfördelningen ut när det gäller den interna 

materialhanteringen? 
Den organisatoriska ansvarsfördelningen för intern materialhantering på SIT är lite 
”spretig”, då det inte finns någon avdelning som har det övergripande ansvaret för 
hela processen. Avdelningen GTM ansvarar för en stor del av materialflödet till 
produktionen, men är inte inblandade i godsmottagning eller transporter. Ett exempel 
på denna organisationsspridning är att det är tre olika organisationer som är 
inblandade i den fysiska hanteringen av ankommande material från godsmottagning 
till inläggning på förråd. Att det inte finns någon organisatorisk enhet som har det 
övergripande ansvaret och kan se helheten, ser jag som en brist. Med flera 
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avdelningar inblandade ökar risken för att varje avdelning vill optimera sin process 
vilket leder till suboptimering som inte gynnar företaget som helhet.  

 
 

 Hur skulle ett idealt materialflöde se ut om ingen hänsyn tas till dagens 
lokalisering av aktiviteter i verksamheten och hur påverkas materialflödet vid 
eventuella omflyttningar av dagens verksamheter? 
Den första delen av frågeställningen har ett antal olika svar då lösningen helt beror på 
hur ett ”idealt materialflöde” är definierat. I arbetet har utgångspunkten i analysen 
varit att minimera de interna transportavstånden. Detta är givetvis bara en aspekt av 
termen idealt materialflöde, då det lika väl skulle kunna vara en minimering av 
materialskador eller försenade leveranser som eftersträvas. Med bilden av ett idealt 
materialflöde som ett flöde där den totala mängden transporter minimeras är det 
önskvärt att placera alla avdelningar så nära varandra som möjligt. Då en optimering 
inte kunnat genomföras p.g.a. av problemets storlek, har en förenkling varit 
nödvändig. I SIT:s fall är det endast ett fåtal avdelningar som står för huvuddelen av 
flödet, vilket gör att det är viktigast att dessa avdelningar placeras så nära varandra 
som möjligt.  
 
Den uppdelning som SIT har gjort med verksamhet i både Centrum och Norrmalm är 
inte ideal i den bemärkelsen att det leder till ett stort behov av transporter. Att 
centrera all verksamhet till ett av områdena är inte praktiskt genomförbart och inte 
heller ekonomiskt försvarbart. Det som dock har analyserats i denna studie är en 
omflyttning av vissa verksamheter i syfte att undersöka hur transportbehoven 
förändras. Slutsatserna av denna analys är att det går att minska dessa transportbehov 
genom att se till att material godsmottas så nära förbrukningsplatsen som möjligt. 
Detta skulle leda till en kraftig minskning av materialtransporterna mellan Centrum 
och Norrmalm. 

 
 

 Hur ska SIT arbeta för att närma sig det ideala materialflödet, det vill säga 
förbättra och effektivisera sin interna materialhantering? 
Då det råder platsbrist på SIT, har en av drivkrafterna för att kartlägga materialflödet 
varit att undersöka möjligheterna att frigöra ytor. Som en konsekvens av detta har 
frågeställningen besvarats utifrån en undran om vilka effekter en omstrukturering av 
materialhanteringen skulle ge både i termer av minskade materialtransporter och 
frigjorda ytor i Centrum.  
 
Slutsatserna av analysen visar att den väg som SIT bör gå för att närma sig ett idealt 
materialflöde bygger på att förråd och godsmottagning finns i direkt anslutning till 
varandra både på Norrmalm och i Centrum. Det vill säga att det skapas två separerade 
materialflöden som var och en blir lättare att styra. Figur 5.2 Konceptuellt 
materialflöde visar den förändring som presenterats i analysen. I figuren har montage 
av ”core-engine” flyttats från Centrum till Norrmalm för att dels ge plats för 
bearbetande maskiner i Centrum, dels komma närmare testrigg och slutmontage.  

   
Avsikten med detta förslag är att skapa förutsättningar för att ”göra rätt saker” istället 
för att ”göra saker rätt”. Med det menas till exempel att det material som ska 
bearbetas i någon av verkstäderna i Centrum också bör godsmottas i Centrum. 
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Samma resonemang gäller även för material till montage och slutmontage som bör 
godsmottas och förrådshållas på Norrmalm.  
 
När det gäller kvantifierade effekter av förslaget, är slutsatserna att en minskning av 
transporterad stäcka på cirka 60 procent är rimlig att förvänta sig. Både analysen av 
den totala transportsträckan och analysen av hanteringssteg och transportsträcka av 
typartiklar visar att minskningen i transportsträcka ligger kring 60 procent. Gällande 
den ekonomiska besparingspotentialen, är den, som beskrivits i kapitel 5.3.3 
Ekonomiska kostnader och vinster, svår att ge ett exakt svar på. Det som visats i 
analysen av kartläggningen är att själva transportkostnaden är cirka 7 miljoner kronor 
per år och dessa kan förväntas minska. Då transporterna mellan Norrmalm och 
Centrum minskar med 75 procent, bör även personalbehovet minska med 75 procent, 
det vill säga 0,75 heltidstjänst. Även hanteringskostnaderna i samband med 
godsmottagning och transport till förråd bör minska och det är rimligt att säga att 
besparingen är cirka 0,7 heltidstjänster. Sammantaget ger detta en besparing 
motsvarande 1,5 heltidstjänster.  

  
Men antagandet om att en fördubbling av tillverkningstakten leder till en fördubbling 
av den totala transportsträckan, blir slutsatserna från analysen att den föreslagna 
förändringen leder till att transportbehovet inte ökar lika mycket som det skulle göra 
med dagens upplägg, vilket innebär att besparingspotentialen blir större med ökande 
tillverkningstakt. 
 



 

 
62 

 



 

7 Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras relevansen i studien och de resultat som arbetet mynnat 
ut i. Här presenteras också förslag på hur resultaten kan användas i praktiken av SIT och 
riktlinjer för fortsatt arbete.   
 

7.1 Relevans 
Examensarbetet har till stora delar styrts av ett önskemål från SIT att undersöka 
möjligheterna till förbättring av det interna materialflödet på företagets anläggning i 
Finspång. Med detta i åtanke har fokus legat på att genomföra en kartläggning och en analys 
där den övergripande strukturen diskuteras snarare än detaljfrågor. Arbetet har huvudsakligen 
fokuserats på en lösning som bygger på förändringar i den fysiska placeringen av avdelningar 
för att på så sätt ge upphov till ett minskat behov av interna transporter. Resultatet av den 
kartläggning och den analys som genomförts är ett axplock av de effekter som kan förväntas 
uppkomma vid genomförande av så pass stora förändringar. 
 
De resultat som examensarbetet mynnat ut i, bör inte ensamt ligga till grund för beslut om de 
investeringar som krävs för de föreslagna omflyttningarna. Det kan dock med fördel 
användas för att visa på de möjligheter till förbättring av det interna materialflödet som 
skapas av de föreslagna omflyttningarna.  
 
Förenklade materialflöden och minskade transporter är bara en av flera möjliga vägar att gå 
för att förbättra den interna materialhanteringen på SIT. I denna studie har enbart den fysiska 
aspekten av materialhantering tagits hänsyn till, det vill säga de flöden och aktiviteter där 
material hanteras och förflyttas fysiskt. Minst lika viktigt är det informationsflöde som finns 
kopplat till det fysiska flödet, något som helt utelämnats i rapporten. Att detta utelämnats gör 
att resultatet blir långt ifrån heltäckande då det troligtvis finns möjligheter att uppnå 
förbättringar och effektivisering av materialflödet genom att enbart fokusera på 
informationsprocesserna. 
 
Nära besläktat med informationsflödet, finns den organisatoriska styrningen av 
materialflödet. I studien har bara den del av organisationen som är inblandad i den fysiska 
hanteringen av material beskrivits och dess komplexitet har kortfattat diskuterats. Det finns 
även en organisationsmässig struktur kopplat till informationsflödet och även här finns med 
stor sannolikhet möjlighet till förbättringar av materialflödet som inte bygger på fysiska 
förändringar i den underliggande tillverkningslayouten. 
 

7.2 Fortsatt arbete 
Detta examensarbete har visat att det finns stora möjligheter att förbättra det interna 
materialflödet på SIT genom omflyttning av vissa verksamheter och förändringar i det 
fysiska flödet. Då enbart de fysiska aspekterna av materialflöde har tagits hänsyn till, är det 
lämpligt att i ett fortsatt arbete undersöka informationsflödet som är kopplat till 
materielrörelserna. Det har visat sig under arbetets gång att det bör finns stora möjligheter att 
styra och planera de interna transporterna på ett mer ”modernt” sätt. Förslag till fortsatt 
arbete är: 
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 Genomför en mer omfattande ekonomisk analys av förändringsförslaget där 
investeringskostnader och andra aspekter också tas med i analysen. 
 

 Involvera transportavdelningen i större utsträckning och undersök fördelar med ett 
gemensamt beställningssystem för interna transporter. En ökad tillverkningstakt 
kommer att ställa allt högra krav på transporter och dagens system är ingen optimal 
lösning. 

 
 Förbättra arbetsprocesserna för godsmottagning och förråd. 
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