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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar logistikprinciper som innebär olika logistiska strategier för att uppnå 
bästa möjliga arbetsmetod. På Scanias motorbearbetning är de logistikprinciper som följs idag 
mestadels baserade på tidigare erfarenheter och därmed saknar den vetenskaplig grund.  
 
Syftet med rapporten är att analysera teorier inom logistik och styrka de logistikprinciper som 
tagits fram av logistikavdelningen på Scanias motorbearbetning samt rangordna dem.  
I teoridelen har fokus legat på att ge en större insikt i ämnet logistikprinciper samt att benämna 
andra principer som påverkar logistiken på Scania.  
 
Insamling av de grundläggande teorier som rapporten innehåller utfördes genom en 
litteraturstudie där kurslitteraturer och datainsamling bearbetades. Intervjuer och 
enkätundersökning har utförts bland personalen på den berörda avdelningen för att samla in 
information som ger en bättre bild av nuläget.  
 
För att rangordna principerna användes ett teoretiskt mätinstrument, Analytic Hierarchy 
Process (AHP), som går ut på att analysera ett beslutsproblem. Metoden kan tydligt visualisera 
hur olika parametrar har inverkan på varandra i en hierarkisk struktur och hur parvisa 
jämförelser ger en prioriteringsordning av indata.   
 
Logistikprinciperna delades in i fyra kategorier och användes som indata i AHP-analysen. 
Resultatet användes sedan som grund till prioriteringsordningen av logistikprinciperna. 
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Abstract 

This report is about logistics principles that involve different logistics strategies to achieve the 
best working method which helps to improve a work environment and optimize productivity. 
The logistics principles that are being used today on Scania’s engine processing workshop are 
mostly based on past experiences and therefore there is a lack of scientific basis.  
 
The purpose of the report is to analyze theories within logistics and then based on facts confirm 
and rank the principles that has been developed by the Logistics Department of Scania’s engine 
processing workshop. In theory part, the focus has been on giving a greater insight into the 
subject of logistics principles and term other principles that affect logistics at Scania.  
 
The collection of the theories for the report was conducted through a literature study where 
course literature and data collection were processed. Interviews and surveys have been 
conducted among the staff of the relevant department to gather information that gives a better 
picture of the current situation.  
 
In order to rank the principles, a theoretical measuring instrument called Analytical Hierarchy 
Process (AHP) was used to analyze a decision problem. The method can visualize how different 
parameters have an impact on each other and how paired comparisons provide a priority order 
of input.  
 
The logistics principles were divided in four categories and used as inputs in the AHP analysis. 
The result was then used to rank the logistics principles.  
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Förord 

Denna rapport är ett avslutande moment av vår högskoleingenjörsutbildning inom 
maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktion (180 hp) vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Södertälje. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ägde rum 
under vårterminen 2018 på Scanias motorbearbetning i Södertälje.  

Ett stort tack till vår handledare på KTH, Alexander Engström som har stöttat och väglett oss 
genom examensarbetet. Tack även till handledarna på Scania, Magnus Rye, Linus Winther och 
Lars Blomqvist. 

 

 

 

Aijan Amanbaeva & Aboni Arefin  

Södertälje, juni 2018 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Innehåll 

1. INLEDNING 1 

1.1 BAKGRUNDSFAKTA 1 
1.2 SYFTE 1 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 1 
1.4 MÅL 1 
1.5 AVGRÄNSNINGAR 2 

2. METOD 3 

2.1 RAPPORTENS DISPOSITION 3 
2.2 PRIMÄRDATA 3 
2.3 SEKUNDÄRDATA 3 
2.4 DATA FRÅN FÖRETAGET 3 

3. GRUNDLÄGGANDE TEORI 5 

3.1 LOGISTIKPRINCIPER 5 
3.2 SCANIAS PRODUKTIONSSYSTEM (SPS) 5 
3.2.1 SHE (SÄKERHET, HÄLSA, MILJÖ) 7 
3.2.2 KVALITET 9 
3.2.3 LEVERANS 9 
3.2.4 KOSTNAD 10 
3.3 LEAN 12 
3.3.1 MUDA, MURI, MURA 13 
3.3.2 5S 13 
3.3.3 MATERIALHANTERING PÅ FABRIKSNIVÅ 14 
3.4 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) 15 
3.5 MATERIALFLÖDE 16 
3.5.1 LAGRINGSPRINCIPER 17 
3.5.2 SPÅRBARHET 18 
3.5.3 ARTIKELPLACERING 18 
3.5.4 FÖRVARINGSMETOD 19 
3.6 ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 21 

4. NULÄGESBESKRIVNING 25 

5. RESULTAT 27 

5.1 AHP LOGISTIKPRINCIPER 27 
5.1.1 JÄMFÖRELSER AV ALLA KRITERIER 27 
5.1.2 JÄMFÖRELSETABELL FÖR ALTERNATIVEN MED AVSEENDE PÅ SHE 28 
5.1.3 JÄMFÖRELSETABELL FÖR ALTERNATIVEN MED AVSEENDE PÅ KVALITET 29 
5.1.4 JÄMFÖRELSEMATRIS FÖR ALTERNATIVEN MED AVSEENDE PÅ LEVERANS 29 
5.1.5 JÄMFÖRELSEMATRIS FÖR ALTERNATIVEN MED AVSEENDE PÅ KOSTNAD 30 
5.1.6 JÄMFÖRELSEMATRIS FÖR ALTERNATIVEN MED AVSEENDE PÅ KRITERIERNA 30 

6. SLUTSATS, DISKUSSION OCH REKOMMENDATIONER 31 

REFERENSER 33 



 

 

BILAGA A I 

BILAGA B III 

BILAGA C V 

BILAGA D VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrundsfakta, rapportens syfte, frågeställningar, mål samt 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrundsfakta 

Scania CV AB är ett globalt företag som tillverkar bland annat lastbilar och bussar där en stor 
del av produktionen sker i Södertälje. För att optimera effektiviteten i produktionen använder 
företaget sig av Scania Produktionssystem (SPS), vilket beskriver Scanias värderingar och 
omfattar bland annat eliminering av slöseri, optimering av flöden och förbättring av 
resurseffektivitet.  

Scanias motorbearbetning (DM) är en liten del av Scania CV som befinner sig i Södertälje, i 
byggnad 001–003. Här tillverkas kamaxlar, vevstakar, motorblock, cylinderfoder, 
cylinderhuvud och balansaxlar. För att DM ska kunna anpassa verksamheten och möta de 
förändringar som sker i en nära framtid vad gäller verksamhetsytor och produktionsflöden 
baserade på flytt, avveckling och behovsförändringar så gäller det att säkerställa att 
förändringarna hanteras på bästa sätt. I nuläget finns det en lista över logistikprinciper som 
används till grund för detta. Med logistikprinciper menas olika strategier som berör logistiken 
i en organisation. Exempel på aktiviteter på logistikavdelningen på DM (DML) är 
kvalitetssäkring av emballage som bibehåller kvaliteten på godset, lagerhantering och 
transportflöden. På DM har logistikprinciperna tidigare mestadels baserats på erfarenheter 
där ingen hänsyn till teori och fakta använts då listan utformades. Nyligen har ett försök 
gjorts att basera listan på Scanias värdegrunder. Listan behöver justeras eftersom den saknar 
vetenskaplig grund samt att det inte finns en gradering av principerna. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att uppdatera den befintliga listan över logistikprinciper med 
vetenskaplig grund och sedan rangordna dem efter viktighetsgrad för att underlätta för 
logistikverksamheten samt ledningsgruppen att mäta uppfyllnadsgraden i nuläget och 
framtiden.  

1.3 Frågeställningar 

• Kan vetenskap och forskning styrka de logistikprinciper som tagits fram baserat på 
Scanias Produktionssystem (SPS)? 

• I vilken prioritetsordning bör logistikprinciperna följas? 

• Finns det andra logistikprinciper som är effektivare än de som tagits fram av DM? 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att sammanställa ett dokument som föreslår de principer som 
logistikverksamheten på DM ska förhålla sig till och mätas mot. Logistikprinciperna ska 
kopplas till teori och sedan värderas mot kriterier som viktas med olika nivåer beroende på 
viktighetsgrad. Detta ska sedan sammanställas med hjälp av lämplig metod som gör det 
möjligt att enkelt jämföra de olika principerna med varandra, för att sedan kunna rangordna 
dem. 
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1.5 Avgränsningar 

Nedan beskrivs olika avgränsningar som rapportens innehåll inte kommer att behandla.  

• Ingen hänsyn tas för att någon av logistikprinciperna uppfylls i dagens eller 
kommande logistikverksamhet. 

• Principer som inte stödjer logistikverksamhet. 

• Eventuella ekonomiska behov som krävs för att uppfylla logistikprinciper. 

• Olika lösningsförslag för hur logistikprinciperna kan uppfyllas. 

• Logistikprinciper som inte kan kopplas till Scanias Produktionssystem (SPS) 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras de lösningsmetoder som använts för att hitta information och 
skapa en vetenskaplig grund.  

2.1 Rapportens disposition 

Denna disposition presenterar rapportens olika delar för att ge läsaren en överblick av 
innehållet. Rapporten består av sex kapitel och nedan följer en kort beskrivning av innehållet.  

Kapitel ett är det inledande kapitlet och ger en bakgrund till rapporten. Kapitlet innefattar en 
kort beskrivning av företaget och den avdelning rapporten handlar om samt de mål och 
frågeställningar som kommer att besvaras. 

I Kapitel två sammanställs de lösningsmetoder som användes för att hitta relevant 
information som behandlar rapportens problemställning. 

Kapitel tre innehåller fakta och teori som är grundläggande för utformandet av resultatdelen i 
rapporten. Detta kapitel beskriver även det mätinstrument (AHP) som behövdes för att 
besvara en av frågeställningarna. 

I kapitel fyra anges en nulägesbeskrivning baserat på intervjuer, egna observationer och 
dokument som erhölls av företaget. 

Kapitel fem är resultatdelen i rapporten där den grundläggande teori som tagits fram i kapitel 
fyra används för att besvara rapportens frågeställningar. En sammanställning på hur AHP 
användes beskrivs i detta kapitel. 

Kapitel sex innehåller en slutsats som återkopplar till det första kapitlet och resultatdelen 
med en sammanställning och sedan en avslutande diskussion. 

2.2 Primärdata 

En primärdatainsamling genomfördes för att jämföra DM mot andra produktionsenheter 
inom Scania CV AB. Primärdatainsamlingen bestod främst av intervjuer, en 
enkätundersökning och av egna observationer. Intervjuerna och enkätundersökningen 
utfördes för att få en bild av nuläget inom DM och även andra PRU enheter.  

2.3 Sekundärdata 

Metoden som valdes för att besvara de frågeställningar som projektet innefattar var en 
sekundärdatainsamling i form av en litteraturstudie.  

För att skapa en vetenskaplig grund som styrker de befintliga logistikprinciper som används 
av DM genomfördes en litteraturstudie i form av artiklar och böcker. Genom sökningar på 
ämnet identifierades relevant information som behandlar rapportens frågeställningar. Vid 
framtagandet av forskningsartiklarna användes olika databaser som till exempel KTH Primo 
och Google Scholar.  

2.4 Data från företaget 

Genom att söka på Scanias interna datasystem samlades relevant information om företaget. 
Underlag gällande logistikprinciper på avdelningen DM erhölls från uppdragsgivaren. 
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3. Grundläggande teori 

Det här kapitlet innehåller allmän information om Scanias produktionssystem och de 
värderingar som logistikprinciperna bygger på. 

3.1 Logistikprinciper 

Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden. Det handlar om att leda och 
kontrollera alla aktiviteter i materialflödet, från råvara till slutlig konsumtion samt 
returflöden av produkt och material. Logistikens syfte är att förbättra effektiviteten i ett 
företag och på så sätt åstadkomma högre tillfredställelse av kunders och övriga intressenter i 
försörjningskedjans behov och önskemål. Detta kan uppnås genom att exempelvis erbjuda 
god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbildning, minimera miljöpåverkan och skapa goda 
sociala förutsättningar. (Jonsson, Mattson, 2016) 

Logistik är ett begrepp som har en bred betydelse och används i många olika områden. För att 
anpassa logistiken till olika verksamheter och delar inom verksamheten är det viktigt att 
skapa struktur och på så sätt bidra till systematik och effektivitet. (Storhagen, 2003) 
Detta kan uppnås genom att utforma logistikprinciper, vilket innebär olika strategier för att 
uppnå bästa möjliga arbetsmetod. Dessa principer är anpassade efter olika arbetsområden 
inom verksamheten.  

På Scanias motorbearbetning (DM) har logistikprinciper tagits fram för olika processer i 
produktionen baserat på de prioriteringar som hela företaget arbetar efter, SHE (säkerhet, 
hälsa, miljö), kvalitet, leverans och kostnad.  

3.2 Scanias Produktionssystem (SPS) 

 
Figur 1 Scanias Produktionssystem (SPS) 
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Scania arbetar efter SPS-huset som bygger på tre grundläggande värderingar och reflekterar 
företagets kultur. Huset byggs sedan på med ”väggar” och ”tak” som beskriver SPS fyra 
huvudprinciper. Genom att förstå de värderingar som finns inom företaget, och sedan utgå 
från principerna kan metoder på hur arbetet ska utföras tas fram. Värderingarna är en viktig 
del av huset och är följande: kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. 
De utgör grunden av huset som tillsammans bildar en helhet och formar det dagliga arbetet 
inom Scania.  (SPS Office, 2007) 

Kunden först - en värdering som innebär att sätta kundens behov i centrum. Vid 
beslutsfattning ska stor fokus ligga på kunden.  

Respekt för individen - en aspekt för företaget där arbetskamrater får komma till tals och 
respekteras. Alla medarbetare ska få en chans att vara med och påverka och göra sig hörda. 

Eliminering av slöseri - en stor del av produktionsprocessen. Om slöseriet hålls på en låg nivå 
stärks konkurrenskraften.  Genom att nyttja metoden ”7+1 sorters slöserier” kan slöserier 
upptäckas och detta bidrar till en minskning av buffertarna. (SPS Office, 2007) 

7+1 sorters slöserier-metoden består av: 
 

• Överproduktion – producera mer än kunden vill ha vilket gör att det hamnar på lager 
och ger en ökad kapitalbindning. 

 

• Onödiga arbetsmoment – arbetsmoment som inte är nödvändigt för det som 
tillverkas. Kan detta moment undvikas utan att kvalitén påverkas så kan detta medföra 
tidsbesparing. 

 

• Väntetid – planera arbetsdagen ordentligt så onödig väntetid kan elimineras, samt ha 
en alternativ arbetssyssla ifall det blir produktionsstopp som kan inträffa av diverse 
skäl. 

 

• Onödiga förflyttningar – människor och maskiner som rör sig i onödan över 
anläggningen är resursslöseri. Bättre planering av var resurserna är och ska vara för 
att underlätta produktionen ska eftersträvas. 

 

• Onödiga transporter – bättre planering av transportflöden för att undvika att varor 
eller material tar omvägar och på så sätt minska tidsslöseri. 
 

• Onödiga lager och buffertar – överproduktion bidrar till en stor lagerhantering som är 
onödig då lager tar plats och ökar kapitalbindningen. 

 

• Fel, omarbetning och kassationer – produkter som blir feltillverkade medför att de 
antingen måste tillverkas om eller i värsta fall kasseras. Kontroll av vad detta fel beror 
på samt en snabb åtgärd ger ett bättre flyt i produktionen med kostnadsbesparingar 
som följd. 

 

• Outnyttjad kompetens – personer med kompetens som inte kommer till nytta är ett 
resursslöseri och bör undvikas. 
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Principerna vägleder Scanias tankesätt att fatta beslut och är följande: normalläge, rätt från 
mig, förbrukningsstyrd produktion och ständiga förbättringar.  

Normalläge - Scania arbetar enligt SPS huvudprinciper och strävar efter ett normalläge för 
att identifiera avvikelser för att sedan i realtid kunna rapportera direkta avvikelser. Arbetet 
sker standardiserat enligt bestämd takt och balanserat flöde. Syftet med rapportering av 
avvikelser är att utmana och effektivisera produktionen för att kunna uppnå principen 
Ständiga förbättringar. Avvikelserna visar sig alltid utanför normalläget och i det skedet så 
kan de Ständiga förbättringarna genomföras. (SPS Office, 2007) 

Ständiga förbättringar - är den viktigaste framgångsfaktorn i SPS där målet är att förbättra 
kvaliteten och arbetsmiljön samtidigt som produktiviteten ökar. Huvudsyftet är att arbeta 
smartare, inte hårdare. (SPS Office, 2007) 

Rätt från mig – instruktioner och verktyg finns framtagna och ska följas så det blir rätt från 
början. Om ett fel ändå skulle inträffa så finns det underlag och instruktioner på hur det ska 
hanteras på bästa möjliga sätt. I vissa fall följs en standard och om en avvikelse trots det 
inträffar då är det gemensamt ansvar att förbättra standarden. Avvikelser ska hanteras på rätt 
sätt och får inte lämnas vidare till en kund. (SPS Office, 2007) 
 
Förbrukningsstyrd produktion - innebär att produktionen är kundstyrd. Produktionen 
påbörjas inte förrän man har fått en beställning från kunden. Ett sådant system kallas för 
pull-system och används för att undvika slöseri i form av överproduktion. En förutsättning 
med förbrukningsstyrd produktion arbeta med små partistorlekar och korta genomloppstider. 
Om produktionen skulle ske med ett så kallad push-system skulle det skapa onödigt stora 
buffertar vilket leder till långa genomloppstider. (SPS Office, 2007) 

I mitten av huset beskrivs de gemensamma prioriteringarna, de är följande, SHE (säkerhet, 
hälsa, miljö), kvalitet, leverans och kostnad. Säkerhet och arbetsmiljö är SPS högsta prioritet. 
Kvalitet på en produkt är en grundläggande prioritering vilket innebär att produkter levereras 
endast om de är felfria. ”Vi ska prioritera vår säkerhet, samtidigt som vi har hög kvalitet, 
levererar i tid och har en konkurrenskraftig kostnad som gör att Scania är lönsamt.” (SPS 
Office, 2007)  

3.2.1 SHE (Säkerhet, hälsa, miljö) 

Miljöpåverkan  

All förflyttning, hantering, lagring och produktion förbrukar energi och har en negativ 
miljöpåverkan. Externa transporter har en direkt miljöpåverkan genom utsläpp av avgaser. 
Emissioner består främst av koldioxid, kväveoxider, kolväten och svaveloxider vilket kan ge 
upphov till miljöproblem. Det kan vara bland annat förstärkt klimatpåverkan, uttunning av 
ozonskiktet och försurning. Vid förbränningen av fossila bränslen uppstår koldioxid vilket 
förstärker den globala uppvärmningen. Vägtrafiken står för den största delen av 
transporternas utsläpp av kväveoxider, koldioxid och partiklar. Dieselmotorer bidrar till mer 
utsläpp av kväveoxider och partiklar och mindre utsläpp av koldioxid jämförelsevis med 
bensinmotorer. (Jonsson, Mattsson, 2016) 

Transportsystemets miljöpåverkan kan förbättras genom att övergå till mer miljöanpassade 
trafikslag och minska det totala transportbehovet. Den negativa miljöpåverkan kan minskas 
genom att välja intermodala transportlösningar vilket innebär att långväga transporter får gå 
med järnväg vilket kan reducera lastbilarnas utsläpp. Den andra är att den tekniska 
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utvecklingen av lastbilar leder till mindre utsläpp på grund av effektivare och renare motorer. 
(Jonsson, Mattsson, 2016) 

Några exempel på tillvägagångssätt enligt (Jonsson, Mattsson, 2016) för att minska det totala 
transportbehovet är: 

• Samdistribution: att mottagaren får allt levererat vid en och samma transport. Detta 
sker genom att lastbilens innehåll planeras så pass väl att gods som kommer från olika 
leverantörer lastas på en och samma lastbil. Detta medför färre lastbilstransporter 
vilket har en mindre påverkan på miljön. 

• Rutt och lastplanering: För att minimera antalet transporter är det viktigt med en bra 
planering. Transportrutten och vad som ska transporteras kan effektiviseras nämnvärt 
med hjälp av IT system och programvara. Används det på ett bra sätt kan antalet 
lastbilstransporter minskas och minimera antalet lastbilar som går halvtomma.  

• Tidsfasta leveransdagar: att schemalägga en dag då transporten sker vilket upprepas 
varje vecka. Fördelen med detta är att planeringen utgår efter ett fast schema som 
upprepas och som alla känner till och arbetar efter vilket medför att transporten alltid 
blir så effektiv som möjligt.  

Säkerhet och hälsa 

Bohgard, m.fl. (2015) beskriver att ergonomi handlar om människor och deras samspel med 
teknik. Ergonomi berör den enskilda individen (ex operatören), organisationen (Scania) och 
samhället i stort. Goda arbetsförhållanden är på individnivå en viktig grund för ett produktivt 
och hälsosamt liv. Om man som ingenjör ska utveckla och konstruera den tekniska 
apparaturen och teknikutformning på arbetsplatsen, som är en av faktorerna som har en stor 
betydelse för arbetsmiljön, så är det viktigt att denne har förståelse för samspelet mellan 
människa och maskin. Saknas de grundläggande kunskaperna om ergonomi så finns en stor 
risk att arbetsmiljön för den enskilde individen som ska nyttja maskinen att dennes hälsa 
påverkas negativt och produktionen blir därmed lidande.  

Arbetsanalys är ett viktigt sätt att öka säkerheten, produktiviteten och tillgängligheten inom 
ett arbetssätt på arbetsplatsen. För att öka säkerheten på en arbetsplats så kan en 
arbetsanalys identifiera risker för operatören. Följande är en bra arbetsanalys och kan 
användas för att analysera risker inom ett arbetssätt med syfte att öka säkerheten:  

- ett genomtänkt och användarvänligt arbetsunderlag till operatörer för att undvika fel i 
systemet och utforma en bra beskrivning så säkerheten kan uppnås och minimera 
risken för olyckor och produktionsfel. Detta bidrar till en bra bas för att bibehålla en 
god säkerhet inom hela systemet. Om en olycka ändå inträffar så är det viktigt att det 
finns procedurer och underlag som ska följas vid rapportering av själva olyckan och 
även en möjlighet att ge en beskrivning av incidenten så att liknande situationer i 
framtiden kan undvikas. Inte bara för den operatören som var inblandad i olyckan 
utan även för framtida operatörer. (Bohgard m.fl. 2015) 

För att utforma produktiva och hälsosamma arbetsplatser så kan man ta hjälp av 
arbetsvetenskapen. Arbetsvetenskap är helheten av den samlade kunskapen som berör en 
människa med olika fysiska och psykiska förutsättningar och som ska kunna använda 
tekniken på ett sådant sätt att den inte påverkar individen negativt. Sociala och kulturella 
förutsättningar kan också påverka arbetet vilket ställer krav på den som utvecklat tekniken att 
den är anpassad för individen. För att analysera fel och problem inom arbetslivet så är 
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arbetsvetenskapen en bra förutsättning för att hålla arbetsplatserna olycksfria och säkra för 
operatören och hålla produktionen igång. Detta tjänar både individen och företaget på. 
(Bohgard m.fl. 2015) 

Arbetsanalysen kan även användas ur ett underhålls- och servicesyfte. En förutsättning för att 
öka produktiviteten är att maskinerna fungerar som de ska vilket kräver underhåll och 
service. Analysen ska leda till ett underhålls och serviceschema som sedan måste hållas för att 
produktionen inte ska bli lidande. Redan i ett tidigt stadium, alltså inom utvecklingsstadiet, så 
ska designern/konstruktören/ingenjören av en maskin eller liknande redan från början tänka 
på att konstruera produkten på ett sådant sätt att den ska vara så användarvänlig och säker 
att nyttja. Detta kan genomföras med hjälp av olika checklistor och analyser av den produkt 
som ska tillverkas. (Bohgard m.fl. 2015) 

3.2.2 Kvalitet 

Kvalitetsarbete i ett företag kan bedrivas på olika sätt och det främsta målet är alltid att 
tillfredsställa kunden. Därför är en del av arbetet med kvalitetssäkring att upprätta ett 
kvalitetssystem inom företaget som fastställer och implementerar kundens krav redan i 
produktionsprocessen. (Lumsden, 2012) 

I ett företag som producerar fysiska produkter är det vanligtvis möjligt att på ett konkret sätt 
specificera de kvalitetsdimensioner som är önskvärt. Många företag använder ISO-standarder 
för att säkerställa kvaliteten på produkterna. Standardens främsta syfte är att säkerställa att 
produktionsprocessen är likadan varje gång, och på så sätt skapas bättre struktur på 
företagets processer. (Lumsden, 2012) Eftersom variationen av arbetssätt minskas bidrar det 
till en jämnare kvalitet av produktionen. 

Genom att ständigt arbeta med kvalitetsutveckling förbättras företagets framgång och 
lönsamhet på många sätt. Det kan exempelvis handla om en bättre position på marknaden, 
nöjdare kunder, högre produktivitet och minskade kostnader för kassation och omarbetning. 
När företaget får nöjdare kunder som återkommer ökar lönsamheten. Kvalitetsutveckling 
handlar även om att minska kostnader för de resurser som används. Detta kan åstadkommas 
genom att till exempel minska fel och brister. Om det råder bristande intern kvalitet i ett 
företag så innebär det att det finns problem i tillverkningen. Om ett problem uppstår i ett led i 
produktionskedjan behövs stora buffertlager och reserver så att det i sin tur inte ger negativa 
konsekvenser i ett annat led. Förbättringsarbete med intern kvalitet bidrar till eliminering av 
mellanlager och reserver. Att ha en bra intern kvalitet är en förutsättning om företaget vill 
arbeta efter JIT-tekniken (Just in time), som är en central del i Lean Produktion. (Bergman, 
Klefsjö, 2005) (Se avsnitt 3.3 Lean)  

En annan viktig del inom kvalitetsarbete är exempelvis hur godshanteringen sker. Vid 
förflyttning av gods kan transportkvaliteten bedömas utifrån en del dimensioner som till 
exempel frekvens, transporttid, regularitet, säkerhet och flexibilitet. (Lumsden, 2012) 

3.2.3 Leverans 

Logistik är ett område som har utvecklats allt snabbare med tiden, och de senaste åren har två 
viktiga drivkrafter varit bidragande till detta, tydlig kundfokusering och mer samarbete inom 
och mellan organisationer. Logistik omfattar de sju R:en som innebär ”De aktiviteter som har 
att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid 
rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (Storhagen, 2003) 
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Enligt Oscarsson, Aronsson, Ekdahl, (2013) är det viktigt att kunna uppfylla kundens krav på 
leveransservice som omfattar de aktiviteter som sker i samspel med kunden både innan, 
under och efter att leverans har skett.  
 
Innan leverans är det viktigt att klargöra för kunden vilken leveransservice som erbjuds och 
därmed kan förväntas. Om ordern ska vara specialanpassad ska det finnas rutiner för hur 
dessa ska hanteras, och kunden ska kunna få information om vilka anpassningar som är 
möjliga att göra, och till vilket pris.  

Under leveransen ska den leveranstid som utlovats vid orderläggningen hållas. Den ska 
innehålla rätt antal produkter med rätt kvalitet, och levereras till rätt adress. Om leveransen 
är försenad eller om andra avvikelser från det som bestämts uppstår är det viktigt att kunden 
får information om detta i god tid.  

Efter leverans kan det handla om att erbjuda exempelvis reservdelar till sina produkter. Här 
gäller det även att kunna hantera garantier och eventuella returer och klagomål som kan 
uppstå.  
 
Leverans av produkter till kunden kan även innebära långa transportsträckor eftersom den 
internationella handeln har ökat på senare tid. Detta har bidragit till att transportsektorns 
betydelse har expanderat och därmed har det även en större betydelse för det totala 
produktvärdet. Produkter kan transporteras med järnväg, flyg, båt eller lastbil där lastbil är 
den vanligaste metoden. I Sverige utför de flesta företag inte sina egna transporter utan 
använder sig av transportföretag. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) 

3.2.4 Kostnad 

Logistiska aktiviteter bidrar till logistiska kostnader. Begreppet totalkostnad används inom 
logistiken och innebär alla kostnader som påverkas av ett visst beslut i ett visst sammanhang. 
Även kostnader som alltså inte uppkommer i den egna avdelningen ska ingå i beräkningar för 
totalkostnaden. De kostnadsposter som ingår i totalkostnaden kan vara olika beroende på 
företag, men bland de vanligaste är lagerföring, lagerhållning/lagerhantering, transport och 
administration. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) Det kan till exempel innebära kostnader 
för bundet kapital längs flödet, lagring av gods, eller de direkta kostnader som uppstår vid 
fysisk hantering av gods. Administrationskostnader som uppstår vid planering och styrning 
av materialflödet räknas också till de logistiska kostnaderna. (Jonsson, Mattson, 2016) 

Lagerkostnader 

Lagerföringskostnader är kostnaden för att lagerhålla varor, alltså kapitalkostnaden samt 
riskkostnader (kostnader för kassation och svinn). Riskkostnaden ökar med lagrets storlek, 
vid större lagervolym är risken högre att varor går sönder och därmed ökar kassationen. I 
lagerhållningskostnader/hanteringskostnader ingår kostnader för att driva ett lager som till 
exempel personal och transporter inom anläggningen. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 2013) 

Den främsta anledning till att det finns ett lager är att täcka efterfrågan av detaljer, vilket 
innebär att lagernivåns storlek bestäms av efterfrågan. När nya artiklar kommer fram till 
lagret är de sorterade i partier av en viss storlek som bestäms utifrån olika regler och används 
vid beräkning av den genomsnittliga lagernivån. Denna del av lagret kallas omsättningslager, 
och utöver den är det vanligt att det även finns ett säkerhetslagar med ett antal artiklar som 
utgör en reserv vid eventuella avvikelser. (Lumsden, 2012) 
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Transportkostnader 

I alla delar av företagets logistikprocesser sker förflyttning och det sker i flera steg. Varje gång 
en produkt flyttas från exempelvis en anläggning till en annan eller mellan olika lager krävs 
någon form av transport. Det är vanligt att skilja på interna- och externa transporter där 
interna transporter sker inom samma fabriksområde och externa sker inom olika orter eller 
inom samma ort men mellan olika företag. Till transportkostnader räknas alla 
administrationskostnader och de kostnader som uppstår vid utförande av transporter. 
Interna- och externa transporter inkluderas i beräkningarna. (Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 
2013) 
 
Transportkostnader brukar delas upp i två grupper vid beräkning, de egentliga 
transportkostnader och övriga transportkostnader. Till de egentliga transportkostnaderna 
tillhör kostnader som uppkommer i samband med förflyttning, lastning, omlastning och 
lossning. Till övriga transportkostnader räknas omkringliggande verksamheter som inte har 
med förflyttningen att göra. Det kan till exempel handla om försäkringar, räntekostnader för 
gods under transport och tullavgifter. Vilken kostnad olika transportalternativ har beror 
främst på de egentliga transportkostnaderna. (Lumsden, 2012)  

Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader innefattar de kostnader som uppkommer i samband med 
administrationen av logistik som exempelvis kostnader för ordermottagning, 
orderbehandling, transportplanering, plockplanering och leveransavisering. (Oskarsson, 
Aronsson, Ekdahl, 2013) 
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3.3 Lean 

Lean är egentligen inget verktyg, utan det är mer en produktionsfilosofi som söker det ”ideala 
läget” genom att använda rätt resurser på bästa möjliga sätt. Detta kan uppnås till exempel 
genom att identifiera och eliminera slöseri som inte skapar värde. Ursprungligen bygger Lean 
på Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS), som var basen för 
Toyota. Företagets mål är att tillverka de bilar som kunden har beställt, så snabbt det går med 
effektiva metoder och sedan kunna leverera dem på kortast möjliga tid. TPS beskrivs 
vanligtvis som ett hus, där de centrala delarna utgörs av principerna JIT (Just in time) och 
Jidoka. I mitten står det Kaizen som betyder ständiga förbättringar. Ingen process är perfekt, 
det är viktigt att sträva efter kontinuerlig förbättring. (Bicheno m.fl. 2013) 

 

Figur 2 Toyota Production System (TPS) 
 

Principen Jidoka innebär att kvalitet byggs in i verksamheten på ett sätt som gör att defekter 
upptäcks direkt när de uppstår. När ett problem uppstår ska processen stoppas och problemet 
ska lösas på kort sikt och sedan säkerställas att det inte sker igen på lång sikt. För att ett 
sådant system ska fungera måste det finnas förutsättningar för att identifiera och visualisera 
problem när de sker. Ett vanligt verktyg som används för detta syfte är andon. Det är till 
exempel lampor eller flaggor som signalerar om något fel har uppstått. (Bicheno m.fl. 2013) 
För att undvika eller upptäcka fel innan det har skett används verktyget Poka-yoke, som kan 
översättas till "felsäkring". Med hjälp av verktygen kan felaktigheter elimineras genom att 
förebygga att det sker i ett tidigt skede. Detta införs genom att exempelvis skapa arbetssätt 
där det i princip är omöjligt att misslyckas med det momentet. På detta sätt minskas risken 
för att det sker något mänskligt fel i processen. (Nordahl, 2012) 
 
JIT innebär att producera varor i precis den mängd som behövs, och när det behövs, och 
sedan leverera till kunden på kortast möjlig tid. På detta sätt skapas effektivare produktion 
med högre kvalitet eftersom att slöseri, variation och överbelastning i flödet minskas. 
(Bicheno m.fl. 2013) 

Lean kan även beskrivas med fem grundläggande principer som Bicheno m.fl. (2013) 
beskriver på följande sätt:  

- "Specificera värdet sett ur kundens perspektiv" – Det är viktigt att veta vem kunden 
är och vad kunden är villig att betala för. Det är således kunden som definierar värdet 



 

13 

 

och därmed avgör kunden även vad som är slöseri. Ett exempel på detta är att lager 
kan anses utgöra slöseri, men sett ur kundens perspektiv kan det möjliggöra kortare 
leveranstider, vilket kunden anser är viktigt och är beredd att betala för. Att skapa 
värde handlar om att eliminera slöseri. 

- "Värdeflöde"- Värdeflödet måste identifieras, kartläggas och mätas hela vägen från 
råmaterial till slutkunden. 

- "Flöde" – Skapa flöde i produktionen. Allt som skapar onödiga hinder ska undvikas 
som exempelvis batcher med köer. 

- "Pull" – Sträva efter att ha ett pull-system där produktion sker vid behov. Detta bidrar 
till mindre överproduktion då det endast är det som behövs och som kunden 
efterfrågar som tillverkas. 

- "Perfektion" – Sträva efter perfektion genom att ständigt förbättra processerna och 
arbeta med dessa fem principer.  

3.3.1 Muda, Muri, Mura  

Inom TPS används även tre japanska begrepp som beskriver olika typer av slöserier enligt 
Bicheno m.fl. (2013) 

Muda – slöseri  
Muda är en typ av slöseri som innebär icke värdeskapande aktiviteter. Dessa beskrivs i de sju 
slöserier. (Se avsnitt 3.2) Det kan handla om aktiviteter som är nödvändiga för driften trots att 
det inte skapar värde, då bör aktiviteterna förenklas för att minska på slöseri. I andra fall kan 
det handla om aktiviteter som inte skapar värde överhuvudtaget och fokus bör i ett sådant fall 
vara på eliminering av dessa aktiviteter. Eliminering av aktiviteter kan utföras genom att till 
exempel införa standarder eller med hjälp av 5S aktiviteter. 

Mura – ojämnhet  
Syftet med Mura är att hitta eventuella ojämnheter som finns i produktionen. Ojämnheter 
som skapas av dötid på grund av avsaknaden av material eller där material finns men där 
överproduktion sker. Överproduktion hör ihop med Muri vilket leder till överbelastning. 

Muri – överbelastning 
Kapaciteten är direkt kopplad till överbelastning av personal och maskiner inom 
produktionskedjan. Sannolikheten att det som produceras är av hög kvalité minskar om 
personalen är överarbetad och maskinerna överbelastade. Överbelastning av maskiner kan 
bero på att personalen inte hinner med att utföra service på maskinerna de använder vilket 
leder till att maskinerna fungerar sämre eller rent av går sönder. Trasiga maskiner orsakar 
onödig dödtid och stopp i produktionen. Personalen måste ha en bra arbetskvalitet och 
ergonomi på arbetsplatsen.  

Ojämnheter (Mura) och överbelastning (Muri) leder tillsammans till slöseri (Muda).  

3.3.2 5S 

5S är ett lean-verktyg som utvecklades av Toyota för att skapa ordning och reda på en 
arbetsplats. Följaktligen kommer de anställda på företaget få goda förutsättningar att utföra 
arbetet på bästa sätt. (Nordahl, 2012)  
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Målet för ett 5S program bör enligt Bicheno m.fl. (2013) vara följande: 

• Att minska på slöseri 

• Att minska på variation 

• Att förbättra produktiviteten 
 
De fem S:en i konceptet är ursprungligen japanska ord och har översatts och kan beskrivas 
enligt följande: 

1. Sortera -  Börja med att undersöka arbetsplatsen och bestämma sorteringskriterier. 
Det kan till exempel vara vilka saker som används ofta och ska förvaras på 
arbetsplatsen eller vilka saker som används mer sällan och ska förvaras i skåp eller i 
lager.  

2. Strukturera – Allt som används på arbetsplatsen ska vara tillgängligt och ha sin 
bestämda plats. Detta skapar ordning på arbetsplatsen och kan utföras till exempel 
med hjälp av verktygstavlor med skuggade konturer eller genom att markera platser 
för material. 

3. Städa – När ordning har skapats på arbetsplatsen ska det upprätthållas genom att 
kontinuerligt städa och kontrollera att allting är på sin rätta plats. Många företag har 
det som en daglig rutin där operatörerna har en fem-minuters städning planerad varje 
dag.  

4. Standardisera – I detta steg är det möjligt att införa standarder för de tre första S:en 
för att upprätthålla en välorganiserad arbetsplats. 

5. Skapa vana -  På en arbetsplats ska alla kontinuerligt jobba med 5S och skapa en vana 
att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. 
 

3.3.3 Materialhantering på fabriksnivå 

Bicheno m.fl. (2013) beskriver vad som är bra och mindre bra materialhantering på 
fabriksnivå: 
 
Dåligt: Långa löpande band, framförallt de som är maskindrivna. Anledningen är att de låser 
in rörelseslöseri eftersom de kan utgöra ett hinder för övriga transporter inom produktionen.  
Det kan även medföra fler lagringspunkter. 
 
Också dåligt: Gaffeltruckar. Beroende på produktens storlek kan gaffeltruckar vara 
nödvändiga, men de bidrar till materialförflyttning i stora batcher med lastpallar vilket tar 
både plats och är farligt. 
 
Bättre: FIFO-banor (Se avsnitt 3.5.1). Om FIFO banor är korta kan de vara effektiva. Om de 
är långa kan de bidra till mer lager. Detta kan undvikas genom att använda varningsfärger 
som markering om lager börjar samlas. 
 
Bättre: Tåg som har en regelbunden rutt och har standardiserade hållplatser. 
 
Mycket bättre: Korta löpande band som förenar närliggande maskiner. Andon system då 
lager samlas är bra att använda sig av. 
 
Bäst: Handvagnar som förflyttas av materialhanteraren. Detta ger flöden med mindre 
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batcher. De innebär även större flexibilitet till mindre kostnad och mindre risk att de går 
sönder. 

3.4 Supply Chain Management (SCM) 

Supply Chain Management definieras som strategiska relationer mellan olika aktörer i en 
flödeskedja. Dessa aktörer kan vara flera olika företag, sammanbundna som ett nätverk, där 
de tillsammans bildar en flödesunion inom den gemensamma flödeskedjan. Exempelvis i ett 
material- och produktflöde kan det börja med ett företag som tillverkar och levererar den i 
grunden nödvändiga råvaran till en produktionsenhet. Produktionsenheten skapar en färdig 
produkt som i sin tur distribueras till en slutkund. Dessa led kan vara olika långa och 
komplicerade men alla inom flödeskedjan är lika viktiga för det gemensamma samarbetet. 
(Storhagen, 2003) 

Grunderna för SCM är att aktörerna inom flödesunionen tillsammans genom samarbete och 
förtroende ska arbeta för att gemensamt utveckla effektiva helhetslösningar. Syftet är att få ett 
samlat grepp över flödena i kedjan och tillsammans minimera antalet fel så flytet inom 
flödeskedjan blir så smidig som möjligt. Detta gynnar alla aktörer i kedjan då en 
kostnadseffektiv produkt efter slutleverans når en nöjd kund. (Storhagen, 2003) 

För att få SCM att fungera inom flödesunionen så är den viktigaste drivkraften att äldre 
tankegångar och visioner om hur produktionskedjan ska drivas ska ersättas av nytänkande för 
att förbättra produktionen för att den ska mer effektiv och ekonomiskt merfördelaktig. En 
sådan strategi är att bygga upp långvariga relationer i alla led vilket kräver tid innan en total 
effektivitet kan uppnås. Om den externa effektiviteten brister, och för att kunna få bättre flyt i 
kedjan, så kan det vara nödvändigt att bryta en relation, dvs man avbryter samarbetet med ett 
företag i ledet av diverse skäl. Det kan exempelvis vara av kostnadsmässiga skäl där en 
konkurrent har visats sig kunna utföra samma arbete till ett lägre pris eller så kan 
sammarbetsavbrottet bero på leveransbekymmer vilket i sin tur leder till problem med 
slutkunden. (Storhagen, 2003) 

 

Figur 3 Total effektivitet (Storhagen, 2003) 

En viktig del inom SCM är kontakten med leverantören och att leverantören är att villig 
utvecklas. Syftet med samarbetet rent generellt är att minimera onödig byråkrati, att 
leveransen mellan olika leverantörer samordnas bättre och att minska eller ta bort onödig 
mellanlagring. Med ett långsiktigt samarbetsavtal mellan det köpande företaget och 
leverantörerna ökar chansen till att uppnå ett effektivt samarbete.  
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3.5 Materialflöde 

Flytt, lagring och hantering av varor i ett logistiksystem är det som utgör benämningen av 
materialflöde. För att uppnå en hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader vid utformningen av 
ett lager strävar man efter att minimera lagerhållnings- och hanteringskostnader. För att 
detta ska kunna uppfyllas så måste en stor del av lagringsutrymmen utnyttjas utan att 
försvåra åtkomligheten för transportmedel. Genom att anpassa lagrets layout så kan man 
undvika onödiga flytt. Syftet med utförandet av en lagerlayout är att kunna skapa så effektiva 
flöden som möjligt samtidigt som utnyttjandegraden ska hållas hög. (Jonsson, Mattsson, 
2016) 

Jonsson, Mattsson, (2016) beskriver två olika lagerlayouter: 

Ett linjärt flöde innebär att godsmottagning och utleverans sker på motsatta sidor av lagret. 
Detta innebär att all gods transporteras lika långt som de flödar genom hela lagret. 
Konsekvensen med denna layout är att det innebär onödigt höga kostnader och mycket 
hanteringsarbete. Vid hantering av stora volymer av artiklar kan denna layout vara till 
användning. I ett U-format flöde innebär att godsmottagning och utlastning utförs i samma 
del av avdelningen. På så sätt effektiviserar man hanteringen av godset. En viktig aspekt vid 
lagerutformning är att man prioriterar hanteringseffektivitet före utnyttjandet av lagerytan.   

 

 

  

Figur 4 Lagerlayout med linjärt flöde 
(Jonsson, Mattsson, 2016) 

Figur 5 Lagerlayout med U-format flöde 
(Jonsson, Mattsson, 2016) 
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Lumsden, (2012) anser att vid utformning av en lager bör man ytterst sträva efter att uppfylla 
följande:  

• Hög fyllnadsgrad  

Det är önskvärt att man strävar efter att ha så hög utnyttjandegrad som möjligt men att ha 
fyllnadsgrad på 100 % skapar en svårighet för att kunna hantera godset och förflyttning.  
Transportarbetet ökar med för hög fyllnadsgrad. 

 

• Reducering av transportarbetet 

Med en välplanerad lagerlayout så ska antalet transporter minimeras där varje transport kan 
ske snabbt och effektivt. Till exempel ska varor som transporteras ofta ha den kortaste 
transportvägen och varor med lägre frekvens placeras längst in i lagerlokalen och högst upp i 
lagerhyllan/ställaget.  

• Åtkomligheten 

Varorna ska dessutom vara lätta att hitta och nå vilket höjer effektiviteten då transportarbetet 
minskas och kostnaderna hålls nere då transporttiden kortas. Bredden på transportgångarna 
där truckar och människor rör sig har också en avgörande betydelse för reduceringen av 
transportarbetet då en bred gång gör det lättare att manövrera truckarna. Gångarnas bredd 
kan dock inte vara för stor då det tar yta från en effektiv lagringsmöjlighet. 

3.5.1 Lagringsprinciper 

FIFO- och LIFO-principen 

Vid utformning av ett lager är första steget att bestämma vilken lagringsprincip som ska 
användas. Vilken lagringsprincip som väljs räknas fram genom att titta på den fysiska 
genomströmningen av gods där detta vägs in tillsammans med de åtkomsttider som kommer 
gälla. Genomströmningen definieras som den volym av gods som passerar genom lagret inom 
en viss tid. Åtkomsttiden definieras som tiden det tar för artikeln för varan att plockas ut från 
lagret. De två uttagprinciperna som tillämpas är FIFO (First In, First Out) och LIFO (Last In, 
Last Out). Vid en lagerutformning där ett rakt flöde eftersträvas så är FIFO-principen att 
föredra medan LIFO-principen är ett bättre alternativ om mottagning och avsändning sker på 
samma plats (Lumsden, 2012). 

Den genomsnittliga tiden som godset ligger i lager är densamma vid FIFO-principen som vid 
LIFO-principen. Vid tillämpning av FIFO-principen kan den maximala tiden minskas då 
godset ligger i lager och den kan minska försämringen av kvalitén på godset som har hamnat 
långt in i lagret. Vid LIFO-principen kan gods som har hamnat långt in lagret bli gamla och 
obrukbara. FIFO-principen underlättar genomströmningen av gods då den håller ihop partier 
och på så sätt underlättas spårningen av godset. (Lumsden, 2012)  

Fast och flytande placering 

Lagringsplatser kan vara fasta och flytande. Vid fasta placeringar så har varje artikel sin egna 
bestämda lagringsplats. I det fall där varje pall kan placeras varsomhelst i lagret så kallas 
detta för flytande placering. Placeringen av artikeln bestäms i det ögonblick då artikeln 
kommer och ska få en lagerplats. (Lumsden, 2012) 
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Åtkomsttiden  

Åtkomsttiden påverkas av var någonstans artiklarna är placerade i lagret i förhållande till var 
och hur de plockas upp. En längre körsträcka medför att åtkomsttiden är längre därför bör 
planeringen av var artiklarna placeras utföras noga. En artikel med hög uttagfrekvens bör 
förvaras nära uttagsområdet för att på så sätt hålla uttagstiden kort. (Lumsden, 2012) 

3.5.2 Spårbarhet  

Spårbarhet har förmågan att spåra och följa en artikel i varje steg genom de olika 
processkedjor. Varje artikel i processkedjan kan följas upp samt dokumenteras. Fördelen med 
spårbarhet är att inte bara kunna lokalisera var artikeln har varit, utan också veta var artikeln 
specifika position är för tillfället och i framtiden. För att kunna identifiera de artiklarna som 
ska spåras behövs det exempelvis ett pallnummer (kolli-ID) eller även så kallad 
individmärkning av samtliga artiklar. Märkningen på artiklarna har många olika syften även 
om den inte ökar produktens kundvärde.  Spårbarhet underlättas vid tillämpning av 
hundraprocentigt FIFO-princip då det går att kunna hitta ett fel i processen utifrån bestämd 
turordning. Att kunna ha förmågan att ha full koll på var i flödet ett fel har uppstått kan 
underlätta eventuella förbättringsprojekt. (Knutsson, Nilsson, 2016)  

3.5.3 Artikelplacering  

Enligt Lumsden (2012) finns det ett antal principer som ger en bättre vägledning till placering 
av artiklarna. De principer som kan vara intressanta, då det inte finns en generell metod, är 
följande:  

• Produktroteringsprincipen  

Om artikeln måste förbrukas inom en viss tid så ska FIFO-principen tillämpas. FIFO- 
principen innebär att den artikel som kom in först plockas först. Vid LIFO-principen så 
plockas först den artikeln som kom in senast.   

• Plockpositionsprincipen 

En princip som används för både fast och flytande placering är att artiklar som ska ut 
samtidigt placeras nära varandra. Detta är sätt att underlätta och effektivera ett uttag som 
sker vid samma tillfälle.   

• Familjegruppsprincipen 

Artiklar som kräver samma hanteringsutrustning och har liknande dimensioner, 
effektiviteten vid hanteringen underlättas om dessa artiklar lagras tillsammans. 

• Popularitetsprincipen 

Det innebär det sker en ABC indelning efter plockfrekvens dvs. vid en stabil förbrukning så 
placeras artiklarna i lagret efter en respektive grupptillhörighet. ABC indelningen innebär att 
A- artiklarna är högfrekventa, B- artiklarna är medelfrekventa och C-artiklarna är 
lågfrekventa. A- artiklar ska lagras nära utleveransområdet på så sätt minskar transporttiden. 
En ABC indelningen av artiklar utförs med hjälp av en ABC kurva. Men hjälp av formen på 
ABC kurvan kan man dra en slutsats hur popularitetsprincipen ska tillämpas med hjälp av 
efterfrågan på artiklarna och på så sätt bedöma popularitetsprincipen.  
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• Storleksprincipen 

Artiklar som är svårhanterliga på grund av sin storlek och tyngd ska lagras nära åtkomlig där 
artiklarna används eller där avhämtning ska ske. Detta för att minimera kostnader i 
hanteringstid.  

• Gånglängdsprincipen 

Lagringseffektiviteten är beroende av en smidig plockningshantering där längden på 
gångarna har stor betydelse. För att en smidig plockningshantering ska vara möjlig så bör 
längden på gångarna vara välplanerad vad gäller bedömningen av kostnaderna för de två olika 
parametrarna lagring och plockning.  

3.5.4 Förvaringsmetod  

De metoder som finns för att lagerförvara artiklar är följande enligt Lumsden, (2012): 

Ställagelagring  

Ställagelagring är den vanligaste sättet att lagra pall på. Fördelarna är att varje pall är nåbar 
utan att strukturera om övriga pallar samt att ställagelagring är lätt att styra administrativt. 
Kostnadsmässigt om man räknar per volym lagrat gods så är lokalkostnaderna för 
ställagelagring ganska kostsam om man räknar per volym lagrat gods då denna 
lagringsprincip har speciella ställ för pallarna vilket gör att volymutnyttjandet blir lägre. Men 
denna typ av lagring är ofta ändå att rekommendera då ställagelagring är lätt att tillämpa och 
har en stor flexibilitet som ofta passar in för FIFO-principen. En vanlig hantering har 
staplingshöjder på upp till 5–6 meter. Gods som hanteras sällan har staplingshöjder på 8–9 
meter och ibland upp till 12 meter. Fördelen med höga staplingshöjder är att gångarna kan 
minskas. Lagerhanteringen sker då med hjälp av smalgångstruckar.  

 

Figur 6 Ställage med smalgångslagring (Constructor, 2018) 

Djup- och Fristapling 

Pallarna lagras direkt på varandra. Fördelen är att man utnyttjar lagerutrymmet till max då 
varorna kan ställas dikt mot varandra och direkt på varandra. Nackdelen med denna 
förvaringsmetod är att varorna långt in och längst ner blir svårnådda. Denna lagringsmetod är 
en naturlig LIFO-princip då åtkomligheten för de djuplagrade artiklarna blir begränsad vilket 
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försvårar tillämpningen av FIFO-principen. Men om de djuplagrade produkterna är likadana 
så har de svårnådda inre placerade artiklarna ingen betydelse då man plockar det som ligger 
främst placerat. Den här djuplagringsprincipen kan användas om hållbarheten på artiklarna 
inte har någon betydelse.   

Rullager 

Vid lagring av artiklar med hög omsättning där FIFO-principen används så kan en lämplig 
metod vara att nyttja ställage med rullager, även kallat pallet gravity flow rack. Funktionen är 
att ställagets rullager byggs med lutning så när pallen ställs in så rullar den med hjälp av 
gravitationen för att sedan bromsas in med hjälp av bromsrullar. Detta är ett effektivt sätt att 
lagra stora volymer. Man bör dock beakta viktproblematiken. Ett exempel på sådant ställage 
med rullbanor är genomloppställ. Godset lastas in från ena sidan för att sedan med hjälp av 
banorna rulla till den andra sidan där den är redo att lasta ur vid behov enligt FIFO-
principen. (EAB,2018) 

 

 

 
  

Figur 7 Genomloppställ (EAB, 2018) 
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3.6 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Analytic Hierarchy Process (AHP) är ett teoretiskt mätinstrument som används för att 
analysera beslutsproblem och utvecklades av professor Thomas L. Saaty år 1980. AHP utförs 
genom att bryta ned problemet och skapa en hierarki av kriterier och alternativ som 
presenteras i ett beslutsträd. Metoden bygger på parvisa jämförelser där kriterierna jämförs 
med varandra och viktas, och sedan jämförs alternativen parvis med avseende på kriterierna. 
Resultatet ger en prioriteringsordning mellan de olika alternativen. Fördelen med denna 
metod är att den kan hantera flera olika kriterier som sedan mäts i olika enheter. (Saaty, 
Vargas, 2012) 

Problemstrukturering 

Vid uppbyggandet av beslutsträdet med hierarkisk struktur är det lämpligt att börja med att 
identifiera målet med beslutet. Hierarkin består av minst tre nivåer, där nivå 1 utgörs av det 
övergripande målet och placeras högst upp. Därefter följer nivå 2 som består av de kriterier 
som påverkar beslutet. Kriterierna används när de olika alternativen viktas mot varandra. Om 
det finns anledning att ha flera nivåer med kriterier kan dessa placeras i nästkommande rad. I 
nivå 3 identifieras de alternativ som löser beslutsproblemen, och som i ett senare skede 
kommer rangordnas. (Saaty, Vargas, 2012)  
Genom att strukturera beslutsproblemet på detta sätt underlättar det att förstå det beslutet 
som ska uppnås, vilka kriterier som ska användas och vilka alternativ som ska utvärderas.  

 
 
 

 
Figur 8 Beslutsträd (Saaty, Vargas, 2012)  

Nivå 1 

Nivå 3 

Nivå 2 
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Parvisa jämförelser 

På varje nivå i beslutsträdet jämförs kriterierna eller alternativen parvis med avseende på 
deras betydelse för närmast högre nivå. På nivå 2 jämförs således kriterierna mot varandra 
och på så sätt anges hur mycket viktigare ett kriterium är än det andra med avseende på det 
övergripande målet. Sedan jämförs alla alternativ parvis mot varje definierat kriterium, 
därmed värderas alla möjliga kombinationer och resultatet ger en rangordning på  
alternativen. (Saaty, Vargas, 2012) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
I tabellen ser vi kvoten mellan två kriterier, detta anger hur mycket viktigare ett kriterium är 
än de andra. Skattningen av kriterierna är vanligen baserade på tidigare erfarenheter och 
bygger på känslor. Detta kan vara svårt att genomföra och till hjälp finns det en skala 
framtagen av Saaty, som ska underlätta arbetet. I skalan finns olika vikter definierade med 
olika värden. (Saaty, Vargas, 2012) 
 

 
Tabell 2 Skala (Saaty, Vargas, 2012) 

När tabellen för parvisa jämförelser är färdig finns det olika metoder för hur beräkningarna 
ska göras. I denna rapport har en approximationsmetod använts. Nedan följer en beskrivning 
på metoden. (Saaty, Vargas, 2012) 
 
När den parvisa jämförelsen av kriterierna är sammanställda i tabellen (se tabell 1) är nästa 
steg att beräkna medelvärdet av respektive kolumn som presenteras i en radmatris. Sedan ska 
medelvärdet av varje rad beräknas och resultatet anger vikterna i procent för de olika 
kriterierna. Detta upprepas sedan med de parvisa jämförelserna av alternativen med avseende 
på kriterierna. När alla jämförelser av alternativen är färdiga sammanställs alla vikter i 
procent i en matris. (se tabell 3) (Saaty, Vargas, 2012) 

 

 

 

 

 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 

Kriterium 1 K1/K1 K1/K2 K1/K3 K1/K4 
Kriterium 2 K2/K1 K2/K2 K2/K3 K2/K4 
Kriterium 3 K3/K1 K2/K2 K3/K3 K3/K4 
Kriterium 4 K4/K1 K4/K2 K4/K3 K4/K4 

Tabell 1 Parvisa jämförelser av kriterier 

 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Kriterium 4 

Alternativ 1 V1 V2 V3 V4 
Alternativ 2 V5 V6 V7 V8 
Alternativ 3 V9 V10 V11 V12 
Alternativ 4 V13 V14 V15 V16 

Tabell 3 Viktning av kriterier och alternativ   
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V är vikter i procent för de olika alternativen med avseende på respektive kriterium. 
 
Nästa steg i AHP är att göra en prioritering mellan alternativen. Detta beräknas genom att 
summera produkterna av kriteriets vikt och alternativens vikt mot kriterierna. Se exempel 
nedan. (Saaty, Vargas, 2012) 
 
För alternativ 1: X1*V1+X2*V2+X3*V3+X4*V4 (Formel 1) 
där X är vikterna i procent för de olika kriterierna. 

Samma formel används för alla alternativ och resultatet anger en prioriteringsordning mellan 

alternativen där det alternativ med högst procent är högsta prioritet. 
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4. Nulägesbeskrivning 

I dagsläget bygger de logistikprinciper som följs på DM på tidigare erfarenheter. En 
sammanställning av logistikprinciperna samt önskemål på förbättringar finns i Bilaga C. För 
att få en bild av hur logistikprinciperna tillämpas på DM genomfördes intervjuer och 
observationer. Intervjuerna skedde med personalen på avdelningen och intervjufrågorna 
utformades på ett sådant sätt som ger en ökad förståelse för de befintliga logistikprinciperna. 
Deltagande observationer utfördes i samband med intervjuerna samt egna rundturer i 
produktionen, för att se hur Scania jobbar i nuläget och få en helhetssyn över flödet. 

För att uppnå god arbetsmiljö med hög säkerhet och kvalitet har Scania bland annat upprättat 
Scania-standarder som gäller för hela företaget. Att arbeta miljövänligt är högt prioriterat på 
Scania och tillämpas på DM bland annat genom att använda energieffektiva transportmedel, 
reducera onödiga rutter och tomma transporter. För att åstadkomma hög kvalitet ska 
transportmedel inomhus och utomhus vara åtskilda så att föroreningar utifrån inte följer med 
in i fabriken. En utomhustruck lämnar således av godset som sedan hämtas upp av en 
inomhustruck. 
 
För att materialhantering ska ske på ett säkert och effektivt sätt utan att orsaka skador på 
personal, truckar, gods eller lokal ska transportgångar och gångvägar dimensioneras efter 
Scanias riktlinjer. Vid förflyttning av gods används gaffeltruckar. 

En enkätundersökning genomfördes i form av att ett frågeformulär besvarades av personalen 
på DM och andra avdelningar. Enkätundersökningen gick ut på att gradera de fyra 
alternativen transport, arbetsmiljö, lager och kund i fallande prioriteringsordning med 
hänsyn till Scanias olika prioriteringar. Resultatet kunde sedan jämföras med rapportens 
resultat med hänsyn till teorin. Resultatet av enkätundersökningen finns i Bilaga D.  
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5. Resultat 

5.1 AHP Logistikprinciper 

Vid problemstruktureringen identifierades det övergripande målet som SPS-huset eftersom 
att Scanias grundläggande värderingar beskrivs i huset. De gemensamma prioriteringar som 
ingår i SPS-huset identifierades som kriterier och placerades på nivå 2. Alternativen är 
baserat på den grundläggande teori som presenterats i kapitel 3.  
 
 

 
Figur 2 Beslutsträd (Saaty, Vargas, 2012) 

 

I nivå 3 behandlas de fyra alternativen som är olika kategorier som logistikprinciperna i bilaga 

A kan tillhöra. Vilken kategori respektive logistikprincip tillhör finns i bilaga C. 
 
I nivå 2 finns fyra kriterier, SHE, Kvalitet, Leverans, och Kostnad. Detta kommer ge sex 
parvisa jämförelser mellan kriterierna. Eftersom att prioriteringsordningen är fastlagd av 
Scania har kriterierna poängsatts med hänsyn till detta. Exempelvis är SHE viktigare än 
kvalitet, det är ännu viktigare än leverans och mycket viktigare än kostnad, därav kommer 
poängsättningen representera det. 

5.1.1 Jämförelser av alla kriterier 

- SHE (S) jämfört med Kvalitet (K) ger numeriska förhållandet (S: K) = (3:1) 
- SHE (S) jämfört med Leverans (L) ger numeriska förhållandet (S: L) = (6:1) 
- SHE (S) jämfört med Kostnad (M) ger numeriska förhållandet (S:M) = (9:1) 
- Kvalitet (K) jämfört med Leverans (L) ger numeriska förhållandet (K: L) = (3:1) 
- Kvalitet (K) jämfört med Kostnad (M) ger numeriska förhållandet (K:M) = (7:1) 
- Leverans (L) jämfört med Kostnad (M) ger numeriska förhållandet (L:M) = (3:1) 

 
Dessa värden infogas i matrisen där raden och kolumnen anger förhållandet mellan 
kriterierna. Det numeriska förhållandet inverteras och sätts in i tabellen. 

Nivå 1 

Nivå 3 

Nivå 2 
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Prioriteringsordningen för kriterierna med hänsyn till SPS - Huset blev således: 
 

1. SHE 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Kostnad 
 

5.1.2 Jämförelsetabell för alternativen med avseende på SHE 
 

 

Prioriteringsordningen för alternativen med hänsyn till SHE blev således: 

1. Arbetsmiljö 

2. Kund 

3. Transport 

4. Lager 

 

  

SPS-Huset SHE (S) Kvalitet (K) Leverans (L) Kostnad (M) 

SHE (S) S/S S/K S/L S/M 
Kvalitet (K) K/S K/K K/L K/M 
Leverans (L) L/S L/K L/L L/M 
Kostnad (M) M/S M/K M/L M/M 

Tabell 4 Parvisa jämförelser av kriterier  

SPS-Huset SHE  Kvalitet Leverans Kostnad Resultat 

SHE  1 3 6 9 58 % 
Kvalitet  1/3 1 3 7 26,8 % 
Leverans  1/6 1/3 1 3 10,6 % 
Kostnad 1/9 1/7 1/3 1 4,6 % 

Tabell 5 Parvisa jämförelser av kriterier  

Tabell 6 Parvisa jämförelser av alternativ 

SHE Transport Arbetsmiljö Lager Kund Resultat 

Transport 1 1/5 3/1 2/1 18,9 % 
Arbetsmiljö 5/1 1 7/1 3/1 55,1 % 
Lager 1/3 1/7 1 1/7 5,3 % 
Kund 1/2 1/3 7/1 1 20,6 % 
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5.1.3 Jämförelsetabell för alternativen med avseende på Kvalitet 
 

 

Prioriteringsordningen för alternativen med hänsyn till Kvalitet blev således: 

1. Kund 

2. Arbetsmiljö 

3. Lager 

4. Transport 
 

5.1.4 Jämförelsematris för alternativen med avseende på Leverans 

 

 

Prioriteringsordningen för alternativen med hänsyn till Leverans blev således: 

1. Kund  

2. Transport 

3. Lager 

4. Arbetsmiljö 

  

Tabell 7 Parvisa jämförelser av alternativ  

Kvalitet Transport Arbetsmiljö Lager Kund Resultat 

Transport 1 1/5 1/3 1/7 5,4 % 
Arbetsmiljö 5/1 1 5/1 1/5 24,5 % 
Lager 3/1 1/5 1 1/7 9,7 % 
Kund 7/1 5/1 7/1 1 60,4 % 

Tabell 8 Parvisa jämförelser av alternativ 

Leverans Transport Arbetsmiljö Lager Kund Resultat 

Transport 1 9/1 5/1 1/3 30,7 % 
Arbetsmiljö 1/9 1 1/3 1/9 4,2 % 
Lager 1/5 3/1 1 1/7 8,7 % 
Kund 3/1 9/1 7/1 1 56,5 % 
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5.1.5 Jämförelsematris för alternativen med avseende på Kostnad 
 

 

Prioriteringsordningen för alternativen med hänsyn till Kostnad blev således:  

1. Kund 

2. Lager 

3. Transport 

4. Arbetsmiljö 
 

5.1.6 Jämförelsematris för alternativen med avseende på kriterierna 

Viktningarna från respektive beräkningar införs i tabellen nedan. 

 

 

 

  

 

Prioritetsordningen för alternativen med avseende på kriterierna: 

1. Arbetsmiljö 

2. Kund 

3. Transport 

4. Lager 

 
 

  

Kostnad Transport Arbetsmiljö Lager Kund Resultat 

Transport 1 3/1 1/7 1/3 12,6 % 
Arbetsmiljö 1/3 1 1/7 1/3 7,5 % 
Lager 7/1 7/1 1 1/3 37,9 % 
Kund 3/1 3/1 3/1 1 42,0 % 

Tabell 9 Parvisa jämförelser av alternativ 

SPS - Huset SHE Kvalitet Leverans Kostnad 

Transport 18,9% 5,4% 30,7% 12,6% 
Arbetsmiljö 55,1% 24,5% 4,2% 7,5% 
Lager 5,3% 9,7% 8,7% 37,9% 
Kund 21,6% 60,4% 56,5% 42,0% 

Tabell 10 Viktning i procent 

Tabell 11 Beräkningar av alternativ och kriterier  

Alternativ Beräkning  Resultat 

Transport 0,580*0,189+0,268*0,054+0,106*0,307+0,046*0,126 0,162 16,2 % 
Arbetsmiljö 0,580*0,551+0,268*0,245+0,106*0,042+0,046*0,075 0,393 39,3 % 
Lager 0,580*0,053+0,268*0,097+0,106*0,087+0,046*0,379 0,083 8,3 % 
Kund 0,580*0,216+0,268*0,604+0,106*0,565+0,046*0,42 0,366 36,6 % 
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6. Slutsats, diskussion och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras en slutsats som återkopplar till rapportens frågeställningar. 

 
Scania Produktionssystem bygger i grunden på Toyota Production System som även stödjer 
Lean Produktion. Trots att de logistikprinciper som tagits fram av DM var baserat mestadels 
på erfarenheter så finns det mycket teori som stödjer det grundläggande tankesättet. För att 
återkoppla till den första frågeställningen: 
 

• Kan vetenskap och forskning styrka de logistikprinciper som tagits fram baserat på 
Scanias Produktionssystem (SPS)? 

På DM är det exempelvis krav på att avvikelser som sker i produktionen ska upptäckas och 
hanteras i realtid samt att felsökning ska ske omedelbart genom problemlösningsteknik. 
Detta är principen Jidoka som beskrivs i Lean produktion (se avsnitt 3.3 Lean). Med Jidoka 
byggs kvalitet in i processerna så att eventuella defekter som uppstår upptäcks och åtgärdas 
direkt. 

 
Att arbeta miljövänligt är högt prioriterat inom Scania, och detta tillämpas på DM bland 
annat genom att minska föroreningar av CO2 genom att använda energieffektiva 
transportmedel samt reducera onödiga rutter och tomma transporter. I grundläggande teorin 
(se avsnitt 3.2.1 SHE) diskuteras olika tillvägagångssätt som leder till minskning av det totala 
transportbehovet där en metod är att reducera rutter med hjälp av rutt- och lastplanering. I 
avsnittet diskuteras även andra transportlösningar som järnväg för att reducera lastbilarnas 
utsläpp. För längre transporter kan detta möjligtvis vara ett miljövänligare alternativ att 
transportera varor. Eftersom Scania tillverkar bland annat lastbilar är det naturligt att 
använda det som transportmedel för att leverera gods. Scania arbetar ständigt med att 
utveckla sina produkter vilket leder till att tillverkningen av fordon blir allt effektivare och 
miljövänligare, exempelvis renare motorer.  
 
En effektiv metod att minska kostnader för företag är att utforma lagerlayouten på ett sådant 
sätt som bidrar till effektiva flöden och minimerar onödiga flytt. Ett önskemål på DM är att 
gods ska lagerhållas i anslutning till sin tillverkning. Detta beskrivs i avsnitt 3.5.3 där tyngre 
artiklar bör lagerhållas så nära där artiklarna används eller där avhämtning sker. På detta sätt 
minimeras kostnader i hanteringstid.  
 
Som beskrivet i nulägesbeskrivning finns det Scania standarder som ska följas. Dessa 
standarder ska bland annat bidra till en säkrare arbetsplats. Det finns även ergonomiska krav 
och riktlinjer som arbetsuppgifterna ska förhålla sig till. Detta beskrivs även i avsnitt 3.2.1 
(säkerhet och hälsa) som menar att goda arbetsförhållanden på individnivå är en viktig grund 
för produktivitet. Om grundläggande kunskaper om ergonomi saknas exempelvis vid 
hantering av maskiner, utgör det en risk för den enskilde individen som i sin tur leder till att 
produktionen blir sämre. Genom att utföra en arbetsanalys kan eventuella risker inom ett 
arbetssätt analyseras och efter det kan dokument utformas som ska vara arbetsunderlag för 
operatören. Även här kan teorin således styrka de logistikprinciper som följs på DM inom 
säkerhet och hälsa. 
 

• I vilken prioritetsordning bör logistikprinciperna följas? 

För att göra en prioriteringsordning av logistikprinciperna delades de in i fyra olika alternativ: 
kund, transport, arbetsmiljö och lager. Dessa alternativ rangordnas sedan med hänsyn till 
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olika kriterier: SHE (säkerhet, hälsa och miljö), kvalitet, leverans och kostnad. Resultatet 
redovisas nedan. 

Den sammanställda prioriteringsordningen för alternativen med hänsyn till kriterier: 

 

 

 

 

Dessa prioriteringsordningar användes för att rangordna logistikprinciperna och presenteras i 
Bilaga C. Den uppdaterade listan är även rapportens rekommendationer till DM. 

Vad gäller enkätundersökningen så bygger den på de logistikprinciper som DM använder i 
nuläget. De fyra alternativ som har graderats är transport, arbetsmiljö, lager och kund. 
Genom att jämföra svaren från enkätundersökningen med rapportens resultat så kan man se 
en viss avvikelse mellan de fyra alternativen. Jämförelsen består av att studera den största 
avvikelsen mellan teori och verklighet. Genom att studera cirkeldiagrammen (se bilaga D) och 
jämföra dem så kan en slutsats dras. Vid analys av prioritetsordningen på SHE och 
jämförelsen mellan enkäten och rapportens resultat är skillnaden på enkäten att transport, 
kund och lager kommer på delad andra plats medan rapportens resultat visar en bättre 
rangordning (se bilaga D). Detta kan bero på att SHE som står för säkerhet, hälsa och miljö är 
ett brett område vilket kan göra att det blir svårare för deltagarna att definiera frågan och på 
så sätt ger det en ojämn fördelning.  

• Finns det andra logistikprinciper som är effektivare än de som tagits fram av DM? 

I grundläggande teorin så beskrivs det ett antal alternativa logistikprinciper. På så sätt öppnar 
sig en möjlighet att nyttja andra effektiva logistikprinciper, vilket ger utrymme för 
förbättringar och en bättre balans mellan teori och verklighet. Exempelvis så finns det olika 
principer som kan tillämpas vid utformning av lager. LIFO-princip (Last in, First Out) (se 
avsnitt 3.5.1) är ett bättre alternativ om mottagning och avsändning sker på samma plats. 
LIFO-principen är att rekommendera i lagringsprinciper där gods, oftast av stora volymer, 
kan lagras under en längre period. En annan lagringsprincip är fast och flytande placering där 
den fasta placeringen kräver ett större lagringsutrymme jämfört med den flytande placeringen 
som är mer flexibel då nyanlända artiklarna kan inta lediga positioner som gamla artiklar har 
haft. Lagringsutrymmet vid flytande placering är således inte lika krävande. En annan princip 
för lagring är åtkomsttiden. Ett lager med hög beläggning har en tydlig effekt på åtkomsttiden 
om inte detta planeras väl eller omstrukturering av plockpositionerna för artiklarna sker.  

Plockpositionsprincipen är i hög grad påverkad av vilken lagringsmetod som gäller. Vid fast 
placering så kan erfaren personal lättare lokalisera var artiklarna lagras. Denna princip kan 
nyttjas i både fast och flytande placering. Förmågan att kunna ha en spårbarhet av artiklarna 
underlättar en hel del oavsett vilken princip som följs.  

Sammanfattningsvis finns det mycket vetenskap som styrker de logistikprinciper som följs på 
DM, även rangordningen baserat på enkätundersökningen och rapportens resultat skiljer sig 
inte mycket vilket tyder på att det finns en balans mellan teori och verklighet. Det finns även 
andra logistikprinciper att följa för att effektivisera och förbättra verksamheten.  

SPS - Huset SHE Kvalitet Leverans Kostnad 

Transport 3 4 2 3 
Arbetsmiljö 1 2 4 4 
Lager 4 3 3 2 
Kund 2 1 1 1 
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Bilaga A 

Logistikprinciper baserade ifrån logistikavdelningen DM (DML)  

SHE (Säkerhet, Hälsa, Miljö) 

Krav 

• Logistikprinciperna ska förbli opåverkade av process- och ytförändringar. 

• Truckgångsbredder förhåller sig till truckgångsstandard (2200 mm enkelriktad, 3500 
mm dubbelriktad och 4500 mm hantering av gods). 

• Arbetssätt ska följa Scania-standarder med tillhörande dokumentation. 

• Logistikflöden och furnering sker på utsidan av respektive produktions- och 
verksamhetsområde. 

• Arbetsuppgifter ska förhålla sig till ergonomiska krav och riktlinjer. 

• Miljövänligt arbete för att minska föroreningar av CO2 genom att använda 
energieffektiva transportmedel samt reducera onödiga rutter och tomma transporter. 

• Minska slöseri i de logistiska processerna.  
 

Önskemål 

• Människo- och truckflöden ska vara separerade i största möjliga mån. 

• Truckgångar ska vara tomma på gods i normalläge. 

• Säkra gågångar ska upprätthållas i normalt och onormalt läge. 

• Positioners beläggning ska vara balanserade och utjämnade med möjlighet till 
kappkörning.  

• Undvika korsande flöden 
 
Kvalitet 

Krav 

• FIFO ska uppfyllas på samtliga artiklar. 

• Godshanteringen ska vara opåverkad av väderförhållanden. 

• Avvikelser ska upptäckas och hanteras i realtid. 

• Positioner med kvalitetspåverkan ska ha tydliga arbetsinstruktioner och 
förutsättningar för att kunna göra rätt. 

• Omedelbar felsökning genom problemlösningsteknik. 

• Korta svarstider för avvikelser från standardflödet. 

 
Önskemål 

• Från avlastning till lager får högst två (2) lyft ske i ett normalläge. 

• Från lager till pålastning får högst två (2) lyft ske i ett normalläge. 

• Från lager till verksamhet får högst ett (1) lyft ske i ett normalläge. 

• Transportmedel inomhus och utomhus ska vara åtskilda. 

• Gods in och ut ur lokaler ska ha separata flöden. 

• Spårbarhet på samtliga artiklar  

• Visuella processer (Poka-yoke lösningar) för att undvika fel 
 

 



 

 

Leverans 

Krav 

• Tillverkningen är utgångspunkt för alla optimeringar för att säkerställa att kunden 
krav uppfylls samt att produktionen försäkras.  

• Flöden ska förhålla sig till regelverk som påvisar hög effekt och låg investering och 
omkostnad. 

• Tydligt informationsflöde med leveransscheman och mönster för att säkerställa att 
kundernas krav uppfylls. (100% logistikkvalitet, rätt artikel, rätt tid, rätt plats, rätt 
mängd, rätt skick. – Utan skada). 

 
Önskemål 

• Centralisera lager fördelat på färdigvarulager, råvarulager, buffertbygge, 
tomemballage och containment ska vara tydligt definierade. (se bild 2.5.3 & 2.5.4) 

• Minimering av hanteringsstegen ”One touch- one motion” 

• Synkroniserade flöden (se bilaga 3.2.3) 
 
Kostnad 

Krav 

• Lagernivåer ska baseras på beräkningar, prognoser och fakta. 

• Lagerytorna ska vara anpassade till artikelnummers maximala lagernivå. 

• Kapacitetsutnyttjande 

 
Önskemål 
 

• Gods ska lagerhållas i anslutning till sin tillverkning eller vid behov externt. 

• Lagerytorna ska visa när det råder underskott och överskott per artikelnummer. 

• Signalsystem som minimerar körningar med fel artiklar. 

• Investeringskostnader och omkostnader ska hållas minimerade 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga B 

Beräkningar för jämförelse av alla kriterier: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Beräkningar för jämförelsen av alternativ med hänsyn till SHE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beräkningar för jämförelsen av alternativ med hänsyn till Kvalitet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPS-Huset SHE  Kvalitet Leverans Kostnad 

SHE  1,0000 3,0000 6,0000 9,0000 
Kvalitet  0,3333 1,0000 3,0000 7,0000 
Leverans  0,1667 0,3333 1,0000 3,0000 
Kostnad 0,1111 0,1429 0,3333 1,0000 
Summa 1,6111 4,4762 10,3333 20,0000 

SPS-Huset SHE  Kvalitet Leverans Kostnad Viktning Resultat 

SHE  0,621 0,670 0,581 0,450 0,580 58 % 
Kvalitet  0,207 0,223 0,290 0,350 0,268 26,8 % 
Leverans  0,103 0,074 0,097 0,150 0,106 10,6 % 
Kostnad 0,069 0,032 0,032 0,050 0,046 4,6 % 

SHE Transport Arbetsmiljö Lager Kund 

Transport 1,0000 0,2000 3,0000 2,0000 
Arbetsmiljö 5,0000 1,0000 7,0000 3,0000 
Lager 0,3333 0,1429 1,0000 0,1429 
Kund 0,5000 0,3333 7,0000 1,0000 
Summa 6,8333 1,6762 18,0000 6,1429 

SHE Transport Arbetsmiljö Lager Kund Viktning Resultat 

Transport 0,146 0,119 0,167 0,326 0,189 18,9 % 
Arbetsmiljö 0,732 0,597 0,389 0,488 0,551 55,1 % 
Lager 0,049 0,085 0,056 0,023 0,053 5,3 % 
Kund 0,073 0,199 0,389 0,163 0,206 20,6 % 

Kvalitet Transport Arbetsmiljö Lager Kund 

Transport 1,0000 0,2000 0,3333 0,1429 
Arbetsmiljö 5,0000 1,0000 5,0000 0,2000 
Lager 3,0000 0,2000 1,0000 0,1429 
Kund 7,0000 5,0000 7,0000 1,0000 
Summa 16,0000 6,4000 13,3333 1,4857 

Kvalitet Transport Arbetsmiljö Lager Kund Viktning Resultat 

Transport 0,063 0,031 0,025 0,096 0,054 5,4 % 
Arbetsmiljö 0,313 0,156 0,375 0,135 0,245 24,5 % 
Lager 0,188 0,031 0,075 0,096 0,097 9,7 % 
Kund 0,438 0,781 0,525 0,673 0,604 60,4 % 



 

 

Beräkningar för jämförelsen av alternativ med hänsyn till Leverans: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Beräkningar för jämförelsen av alternativ med hänsyn till Kostnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leverans Transport Arbetsmiljö Lager Kund 

Transport 1,0000 9,0000 5,0000 0,3333 
Arbetsmiljö 0,1111 1,0000 0,3333 0,1111 
Lager 0,2000 3,0000 1,0000 0,1429 
Kund 3,0000 9,0000 7,0000 1,0000 
Summa 4,3111 22,0000 13,3333 1,5873 

Leverans Transport Arbetsmiljö Lager Kund Viktning Resultat 

Transport 0,232 0,409 0,375 0,210 0,307 30,7 % 
Arbetsmiljö 0,026 0,045 0,025 0,070 0,042 4,2 % 
Lager 0,046 0,136 0,075 0,090 0,087 8,7 % 
Kund 0,696 0,409 0,525 0,630 0,565 56,5 % 

Kostnad Transport Arbetsmiljö Lager Kund 

Transport 1,0000 3,0000 0,1429 0,3333 
Arbetsmiljö 0,3333 1,0000 0,1429 0,3333 
Lager 7,0000 7,0000 1,0000 0,3333 
Kund 3,0000 3,0000 3,0000 1,0000 
Summa 11,3333 14,0000 4,2857 2,0000 

Kostnad Transport Arbetsmiljö Lager Kund Viktning Resultat 

Transport 0,088 0,214 0,033 0,167 0,126 12,6 % 
Arbetsmiljö 0,029 0,071 0,033 0,167 0,075 7,5 % 
Lager 0,618 0,500 0,233 0,167 0,379 37,9 % 
Kund 0,265 0,214 0,700 0,500 0,420 42,0 % 



 

 

Bilaga C 

Denna bilaga innehåller en uppdaterad lista med logistikprinciper i prioriteringsordning. 
Efter varje logistikprincip står vilken kategori den tillhör. 

Med hänsyn till SHE blev prioriteringsordningen: 

1. Arbetsmiljö 

2. Kund 

3. Transport 

4. Lager 

SHE (Säkerhet, Hälsa, Miljö) 

Krav 

• Arbetsuppgifter ska förhålla sig till ergonomiska krav och riktlinjer. (Arbetsmiljö) 

• Arbetssätt ska följa Scania-standarder med tillhörande dokumentation. (Arbetsmiljö) 

• Miljövänligt arbete för att minska föroreningar av CO2 genom att använda 
energieffektiva transportmedel samt reducera onödiga rutter och tomma transporter. 
(Transport) 

• Truckgångsbredder förhåller sig till truckgångsstandard (2200 mm enkelriktad, 3500 
mm dubbelriktad och 4500 mm hantering av gods). (Transport) 

• Logistikflöden och furnering sker på utsidan av respektive produktions- och 
verksamhetsområde. (Transport) 

• Logistikprinciperna ska förbli opåverkade av process- och ytförändringar. (Transport) 

• Minska slöseri i de logistiska processerna. (Transport och lager) 

 
Önskemål 

• Människo- och truckflöden ska vara separerade i största möjliga mån. (Arbetsmiljö) 

• Säkra gå gångar ska upprätthållas i normalt och onormalt läge. (Arbetsmiljö) 

• Undvika korsande flöden (Arbetsmiljö) 

• Truckgångar ska vara tomma på gods i normalläge. (Transport) 

• Positioners beläggning ska vara balanserade och utjämnade med möjlighet till 
kappkörning. (Transport) 

 
Kvalitet 

Med hänsyn till kvalitet blev prioriteringsordningen: 

1. Kund 

2. Arbetsmiljö 

3. Lager 

4. Transport 

 



 

 

Krav 

• Positioner med kvalitetspåverkan ska ha tydliga arbetsinstruktioner och 
förutsättningar för att kunna göra rätt. (Arbetsmiljö) 

• Avvikelser ska upptäckas och hanteras i realtid. (Arbetsmiljö) 

• Omedelbar felsökning genom problemlösningsteknik. (Arbetsmiljö) 

• FIFO ska uppfyllas på samtliga artiklar. (Lager) 

• Godshanteringen ska vara opåverkad av väderförhållanden (Transport) 

• Korta svarstider för avvikelser från standardflödet. (Transport) 

 
Önskemål 

• Från avlastning till lager får högst två (2) lyft ske i ett normalläge. (Arbetsmiljö) 

• Från lager till pålastning får högst två (2) lyft ske i ett normalläge. (Arbetsmiljö) 

• Från lager till verksamhet får högst ett (1) lyft ske i ett normalläge. (Arbetsmiljö) 

• Spårbarhet på samtliga artiklar (Arbetsmiljö) 

• Visuella processer (Poka-yoke lösningar) för att undvika fel (Arbetsmiljö) 

• Transportmedel inomhus och utomhus ska vara åtskilda. (Transport) 

• Gods in och ut ur lokaler ska ha separata flöden. (Transport) 
 

Leverans 

Med hänsyn till leverans blev prioriteringsordningen: 

1. Kund 

2. Transport 

3. Lager 

4. Arbetsmiljö 

Krav 

• Tillverkningen är utgångspunkt för alla optimeringar för att säkerställa att kunden 
krav uppfylls samt att produktionen försäkras. (Kund) 

• Tydligt informationsflöde med leveransscheman och mönster för att säkerställa att 
kundernas krav uppfylls. (100% logistikkvalitet, rätt artikel, rätt tid, rätt plats, rätt 
mängd, rätt skick. – Utan skada). (Kund) 

• Flöden ska förhålla sig till regelverk som påvisar hög effekt och låg investering och 
omkostnad. (Transport) 

 
Önskemål 

• Synkroniserade flöden (Transport) 

• Minimering av hanteringsstegen ”One touch- one motion” (Transport) 

• Centralisera lager fördelat på färdigvarulager, råvarulager, buffertbygge, 
tomemballage och containment ska vara tydligt definierade. (Lager)  
 

 

 



 

 

Kostnad 

Med hänsyn till kostnad blev prioriteringsordningen: 

1. Kund 

2. Lager 

3. Transport 

4. Arbetsmiljö 

Krav 

• Lagernivåer ska baseras på beräkningar, prognoser och fakta. (Lager) 

• Lagerytorna ska vara anpassade till artikelnummers maximala lagernivå. (Lager) 

• Kapacitetsutnyttjande (Lager) 

 
Önskemål 
 

• Gods ska lagerhållas i anslutning till sin tillverkning eller vid behov externt. (Lager) 

• Lagerytorna ska visa när det råder underskott och överskott per artikelnummer. 
(Lager) 

• Signalsystem som minimerar körningar med fel artiklar. (Transport) 

• Investeringskostnader och omkostnader ska hållas minimerade. (Arbetsmiljö) 
 

  



 

 

Bilaga D 

I vilken ordning bör graderingen vara med hänsyn till SHE? 

 

 

I vilken ordning bör graderingen vara med hänsyn till Kvalitet? 
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I vilken ordning bör graderingen vara med hänsyn till Leverans? 

 

 

I vilken ordning bör graderingen vara med hänsyn till Kostnad? 
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