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ABSTRACT  

This report follows a logistics project with the intention to carry out a study case from ABB 

Robotics, where a survey and deeper studies about how a company will implement consumption-

driven materials handling. This project will also go through the pros and cons of the introduction 

of the consumption-driven materials handling and what kinds of materials that are optimal for 

this management. 

 

The purpose of this project is to find and pick up criteria for effective logistics from external 

storage to production. To fulfill the purpose of the study the following questions have been 

drawn up to answer: 

1. What factors complicate the supply security? 

2. What is needed to reduce the material handling interference from the hub to the 

production? 

3. What / which methods can be used to implement consumption-driven material flow? 

4. For the material, it is convenient to have controlled material consumption? 

 

In the case study, information on the company, ABB, have taken the current materials handling 

and all its stages, from production planning to material returned from the external layer, 

Arlanda hub. The project will be limited to the few production lines (PNV1, PNV3 and PNV7) 

at Arlanda Robotics in Västerås. The project will also bring up recommendations on the steps 

of the situation analysis that could be optimized to achieve a more efficient and safer materials 

repatriation. 

 

The conclusions drawn from the depression that emerged during the project is the 

implementation of consumption-driven materials handling must follow certain steps to check if 

the material is optimized or not to make consumption control. These steps involve both follow 

the steps in the logistics and calculations, all of whom material is converted to consumption-

driven material calculated to obtain the correct reorder point so that no material shortage 

occurs. Recommendations of the consumption-driven material is inserted in the other lines in 

the factory is also made with both advantages and disadvantages of this material. 

 

 

Keywords - Material, consumption-driven, needs-driven, third party logistics and production 

chai 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport följer ett logistikprojekt med avsikt att utföra en fallstudie på ABB Robotics där 

en kartläggning samt fördjupningsdel skall finnas, fördjupningsdelen ska undersöka hur ett 

företag implementerar förbrukningsstyrd materialhantering. Detta projekt kommer även att gå 

igenom för- och nackdelar med införandet av den förbrukningsstyrda materialhantering och vilka 

sorters material som är optimalt för denna hantering.  

 

Syftet med detta projekt är att hitta och ta upp kriterier för effektiv logistik från externlager till 

produktion. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar ställts upp för att besvaras: 

1. Vilka faktorer försvårar leveranssäkerheten?  

2. Hur kan störningar minskas från hubb till produktion? 

3. Vilken/vilka metoder kan användas för att implementerar förbrukningsstyrt 

materialflöde? 

4. För vilka material är det lämpligt att ha förbrukningsstyrt material?  

 

I fallstudien kommer information om företaget, ABB, tas upp tillsammans med den nuvarande 

materialhemtagningen. Hemtagningen inkluderar alla steg från planering av produktionen till att 

materialet kommit hem från externa lagret, Arlanda Hubb. Projektet kommer att avgränsas till 

några få produktionslinor (PNV1, PNV3 och PNV7) på ABB Robotics i Västerås. Projektet 

kommer även ta upp rekommendationer om vilka steg i nulägesanalysen som skulle kunna 

optimeras för att få en effektivare och säkrare materialhemtagning.  

 

De dragna slutsatser från fördjupningen som kommit fram under projektets gång är att 

implementeringen av den förbrukningsstyrda materialhanteringen måste följa vissa steg för att 

kontrollera om materialet är optimerat eller inte för att göra förbrukningsstyrning. Dessa steg 

innebär både följesteg inom logistik och beräkningar, varav alla material som görs om till 

förbrukningsstyrd materialhantering beräknas för att få rätt beställningspunkt så att ingen 

materialbrist sker. Rekommendationer över att förbrukningsstyrd materialhantering ska införas i 

de övriga linorna i fabriken görs också med både för och nackdelar om denna materialhantering.  

 

Nyckelord – Materialhantering, Förbrukningsstyrt, Behovsstyrt, Tredjepartslogistik och 

Produktionskedjor. 
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1. INLEDNING 

Nedan beskrivs bakgrunden av ett projekt som utförts hos ABB Robotics i Västerås. Detta arbete 

görs på kandidatnivå inom produktion och logistik.  

 

1.1. Bakgrund 

Då produktionssystem får större krav på sig att leverera en flexibel, hög och effektiv produktivitet 

så ökar behovet att säkerhetsställa att produktionsstörningar är minimala (Bokrantz, et al., 2016). 

För att minimera störningar tar Kaizens upp arbetsmetoden 7 waste, denna metod tar upp vart 

olika slöserier uppstår och hur de kan elimineras. I 7 waste är lager en stor faktor vilket ofta 

orsakar onödigt förbrukande (Kiran, 2017). Ett problem som funnits länge med lager är att 

lagerplatserna är för stora. Detta leder till försämrad kvalitet på artiklar som blir liggande i ett 

för stort lager. Det döljer sig även fler problem i den i att ha ett för stort lager. Bland de problemen 

finns det att materialflödet inte syns samtidigt som det uppstår dålig kommunikationen med 

leverantörerna (Mantin & Jiang, 2016).  

 

Lager används för att tillgodose kundbehovet eller för att stödja produktion med varor och 

tjänster. Lager finns då på två ställen i supply chain. Lager från leverantör till fabrik/produktion 

och efter när den färdiga produkten läggs på lager innan leverans (Krajewski, et al., 2013). När 

det kommer till hur mycket material som ska finnas på lager så vill en inte ha för mycket eller 

för lite lager. För mycket lager är leder till bundet kapital och för lite lager så riskerar företag att 

missa produktion eller försäljningsmöjligheter. Företag idag vill inte ha bundet kapital i material 

och lager då detta gör att de inte kan investera/finansiera nya investeringar för att utöka företaget. 

Ett sätt att lösa detta är genom VMI, vendor-managed-inventory. VMI står för leverantörstyrt 

lager. Detta är ett sätt att hantera varulager som blivit populärt bland företag. Just för att VMI 

leder till integration mellan leverantör och kund och ger möjlighet till effektivare logistik och 

skapar mer värde i supply chain (Dong & Xu, 2001). VMI finns och brukar användas på lite olika 

sätt. Det grundläggande konceptet med VMI är att leverantörerna ansvarar för att se till att 

kundens lagernivå hålls, detta betyder att när lagret är leverantörägt gör det att företaget kan köpa 

material från leverantören precis när de behöver och behöver inte lägga fokus eller finanser på 

att ha ett fungerande externlager (Cai, et al., 2017). I samarbete med VMI kan både kund och 

leverantör använda sig av 3PL, tredjeparts logistik. När ett samarbete använder sig av 3PL hyrs 

en kontakt in som ansvarar för logistiken mellan leverantören och kunden. För att implementera 

VMI används då ofta 3PL för att få en snabb lösning över sagda logistik och blir med små 

bekymmer ett användbart system (Ömer, et al., 2016). 

 

1.2. Problemformulering 

En faktor som är viktig att minimera är informationsbrister. När en tredje part ska komma in i 

materialhemtagningsprocessen är det stor risk att samspelet mellan alla parter inte fungerar och 

att information inte når fram. En stor faktor som bidrar till störningar i kommunikationen är att 

de olika parterna inte använder samma system för informationshantering, detta har lett till stora 

informationsmissar i t.ex. saldo. Saldofelen har i sin tur gjort så att behov av material vid 

produktionslinan missats. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Denna rapport syftar till att titta på kriterier för effektiv logistik från externlager till produktion, 

i syfte att minska materialbrister.  

 

Frågeställningar som ställs: 

• Vilka faktorer försvårar leveranssäkerheten från externlager?  

• Hur kan störningar minskas från externlager till produktion? 
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• Vilken/vilka metoder kan användas för att implementerar förbrukningsstyrt 

materialflöde?  

• För vilka material är det lämpligt att ha förbrukningsstyrt material?  

 

1.4. Avgränsningar  

ABB utformade ett examensarbete för att kontrollera och ställa upp en kartläggning från 

planeringen för produktionen till att materialet kommit fram till linan. Den första avgränsningen 

var att kartläggningen endast skulle göras över materialhemtagningen från Arlandalagret och inte 

några andra lager. Arlandalagret och inte några andra lager. Leveranserna som Arlanda Hubb 

skulle skicka materialet till skulle även avgränsas till ABB Robotics som ligger i Västerås. För 

att detta inte skulle bli en för stor uppgift avgränsades även leveranserna till produktionslinorna 

PNV1, PNV3 samt PNV7 på ABB. 

 

 



10 (49) 

2. ANSATS OCH METOD 

I det här projektet genomfördes en litteraturstudie och en fallstudie för att få en bredare och mer 

generell studie. Genom att genomföra både en litteraturstudie och fallstudie får teori och 

verklighet komma fram i projektet.  I detta fall fokuserades det på hur materialhemtagning och 

materialhanteringsprocesser ser ut och går till.  

 

2.1. Litteraturstudien 

För att få större förståelse över hur lager fungerar och hur olika materialhanterings system 

fungerar gjordes en litteraturstudie. Den användes som grund för arbetet och baserades på 

sekundära data. Böcker, vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom ämnet har granskas för 

att hitta relevant fakta. Sökmotorer som använts är Discovery, Google Schoolar. Där hittades ett 

stort urval av artiklar och litteratur med mycket information.  

De sökord som används är följande: 

Materialhantering, Lagerhantering, Förbrukningsstyrt, Förbrukning, Behov Behovsstyrt, 

Produktion, Kanban, Lean, Lean Production, The Toyota Way, 3PL, Tredjepartslogistik, Third 

parts logistic, VMI, Vendor Managed Inventories, Supply chain management, Lager, 

Produktionskedjor, dragande impuls, Ledtid, beställningspunkt, Täcktid, Säkerhetslager, 

Materialstyrning. 

De sökord som användes resulterade i ett stort antal artiklar inom respektive ämne. Det gjorde 

det svårt att veta i vilken ände att börja i. Samt svårt att hitta bra artiklar med relevant fakta för 

studien. Många artiklar snuddade bara på det som vi specifikt sökte. Information har inte bara 

hittas via online sökmotorer, kurslitteratur från tidigare kurser har även använts.  

 

2.2. Fallstudien 

Fallstudien genomfördes på ABB Robotics i Västerås. Det var en kvalitativ undersökning som 

låg till grund till fallstudien där information inhämtades via eget fältarbete. Data insamlades 

främst via intervjuer med arbetare på ABB genom hela materialhemtagningsprocessen. Även 

egna observationer och studiebesök bidrog till datainsamlingen för fallstudien. Egna frågor togs 

fram till varje person som intervjuades under arbetet. Detta för att ställa relevanta frågor till varje 

individ som intervjuades vilket resulterar i relevanta svar för studien.   

Fallstudien blev uppdelad i två delar en deskriptiv del och en preskriptiv del. Fallstudien inleddes 

med den deskriptiva delen, där en nulägesanalys gjordes över materialhemtagningen som 

redovisas i en kartläggning över processen. Data samlades främst in genom att intervjua en eller 

två personer i varje steg av processen samt egna observationer. Det gav en bra inblick i hur det 

jobbas i varje stega av beställningsprocessen och gav oss en bra inblick i hur allt fungerar kring 

materialhantering och materialhemtagning till ABB Robotics. Studiebesöket hos tredjeparts 

logistiker på externlagret var givande för att få inblick hur de upplevade samarbetet och se hur 

de jobbade.  Intervjuerna och observationerna gav en grundläggande bild över processen och 

nuläget. Utifrån den kunde förbättringsförslag tas fram för att förbättra processen. Detta gjordes 

genom att analysera den insamlade informationen.  

Del 2 av fallstudien blev en fördjupning inom ett av förbättringsförslagen. Det blev en perskriptiv 

forskning där fokus lades på hur företaget bör jobba och se om det skulle vara möjligt. I detta 

steg gjordes djupare observationer inom de berörda områdena. Informationen från 

observationerna användes sedan för att få ut mer information från ABBs datasystem SAP.  

 

2.3. Analysering av data 

Via de genomförda intervjuerna samlades mycket fakta in både fakta rörande studien och 

arbetarnas personliga åsikter. För att säkerhetsställa att informationen från intervjuerna är riktig 

gjordes observationer för att se hur det gick till i praktiken. I kartläggningens fall var det viktigt 

att fokusera på den informationen som rörde hur de jobbar i varje steg och vad som händer. 
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Genom att då inte fokusera på deras personliga åsikter om processen.  Kartläggningen baserades 

på fakta som erhållits från ABB och arbetarnas personliga åsikter togs till hänsyn när 

förbättringsförslagen togs fram. Till grund för förbättringsförslagen låg också egna observationer 

till stor grund. En jämförelseanalys genomfördes för att se vart det fanns störst möjlighet till 

förändring. Den jämförelsen resulterade i fördjupningsdelen av studien. Analysen genomfördes 

genom att ta hänsyn till både litteraturstudien och fallstudien. Framförallt genom att finna vilka 

korrelationer som finns mellan teori och verklighet och hur de samverkar. Försöksplanering är 

en bra analysmetod för att se om något fungerar. Detta genomförde vi genom att tillämpa de 

beräkningar vi gjort på ytterligare ett till material. Detta för att se om samma metod kunde 

användas på ett annat material.  

 

2.4. Handledning 

Under projektets gång gjordes kontinuerliga avstämningar med handledaren på skolan. För att 

visa vad vi gjort och hur vi låg till samt för att få chansen att få ställa frågor och få hjälp kring 

struktur och innehåll i rapporten.  

På ABB Robotics planerades det in avstämningsmöte varannan vecka då båda handledarna på 

företaget närvarade. Då arbete, observationer och insamlad information gick igenom. Det gav 

handledarna ett sätt att kommentera arbetet och ge tips på följande steg i processen samt vilka 

arbetare som borde kontaktas för datainsamling.  

 

2.5. Förändringar under arbetets gång  

ABB är ett företag där förändringar och förbättringar ständigt sker. Under projektets gång har 

flera förändringar gjorts som påverkat resultatet av vår fallstudie. Hänsyn till detta har tagits till 

viss mån. Det hade inte varit rimligt att börja om halvvägs igenom arbetat för att förutsättningarna 

ändrats. Därför bestämdes det att informationen bedöms efter hur det såg ut när den samlades in. 

Det medför att delar av den information som samlats in inte är relevant i dagsläget. Undantaget 

där hänsyn tagits till förändringar är för beräkningarna som gjorts. Då för att den nya 

informationen spelat stor roll för vilken information som utlästs från resultatet.  

 

Författarnas kunskap är begränsad till den kunskap de hade innan projektet samt den information 

som införskaffats och granskats under arbetet. Då både från litteraturstudien och fallstudien på 

ABB.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Teorin som tas upp i litteraturstudien kommer att ha direkt koppling till projektet och den 

fallstudie som görs. Till grund för studien ligger vetenskapliga artiklar och kurslitteratur.  

 

3.1. Supply chain management  

Supply chain management beskrivs ofta som en forskning över ett effektivt flöde över 

materialen, eller med andra ord, att det är en styrning och ledningsstrategi över produkt- och 

informationsflödet från inköp av allt material till slutleveransen av produkten till kund. 

Huvudmålet med att använda supply chain management konceptet är att betona betydelsen i att 

implementera ett bra flöde genom hjälp från andra företag.  (Krajewski, et al., 2013)  

 

Supply chain har en operationsmodell som viderutvecklats för att beskriva, mäta och undersöka 

försörjningskedjan generellt. Det första steget är plan, där processen balanserar efterfrågan med 

försörjningen för att utveckla den bästa strategin för att klara av produktion och givna 

leveransaspekterna. Andra steget är source som ska förklara hur företaget anskaffar material för 

den planerande efterfrågan (Jonsson, 2008). Avgränsningarna för detta projekt säger att endast 

materialhemtagningsprocessen skall ses över, därför blir de övriga tre stegen, make, deliver och 

return, överflödiga i detta projekt och tas därför inte upp. 

 

3.2. Lagerstyrning  

Inom Lean Production återkommer problemet med att ha ett för stort lager, det anses vara ett av 

de största problemen för producerande företag (Bokrantz, et al., 2016). Så länge som material 

finns i lager hos ett företag kostar det pengar som kan användas till annat. Genom att minska 

lagren frigörs därför kapital som annars är bundet, detta kan företaget då investera i annat som 

gynnar företaget. Andra positiva aspekter i att inte ha ett lager är att företaget inte behöver betala 

räntekostnader för det kapital som frigörs, samt att lagerinkuranserna även sjunker (Liker, 2013). 

Lager finns för att minska riskerna över produktionsbrister, alltså att materialet i fråga som ska 

till produceringslinan ska finnas på förutbestämd plats innan materialet behövs.  

Det finns olika sätt att arbeta med just denna lagerhantering eller lagerhanteringspolicy. Det är 

alltid, självklart, en prioritering över att materialet alltid ska vara finnas redo för leverans och 

flexibiliteten spelar stor roll i detta (Hilding & Ryytty, 2015). Det finns som sagt många olika 

koncept och tekniker för hantering över lager. Utomstående exemplar på detta är stokastiska 

modeller som beskriver beställningskvantitet och beställningspunkter för förbrukningen. 

(Zomerdijik & Vries, 2003). Denna sektion kommer ta upp forskning på olika modeller av 

hanteringssystem över lager för att ge en full förståelse över den teoretiska bakgrunden denna 

studie är utformad på.   

 

3.2.1. VMI    

Vendor Managed Inventories, VMI, är ett hanteringssätt av lager där lagret styrs av leverantören. 

Denna metod används för att skapa värde för både kunder och leverantörer i en försörjningskedja 

och integrera de olika parterna. Det är ett samarbete där leverantörerna har ansvar för levererande 

av varor till kunden/mottagaren vidare användning eller försäljning (Kaipia, et al., 2010). VMI 

definieras som en mekanism där leverantören skapar inköpsordrar baserat på efterfrågan som 

återkommer från återförsäljare/ kund (Cai, et al., 2017). Men det är först efter användning av 

varan som mottagaren betalar för den. På så sätt binder inte kunden upp kapital i material. Vid 

användning av VMI behöver kunden inte lägga tid och ansvar på att säkerhetsställa 

lagerstyrningsparametrarna utan det är leverantören hanterar och beräknar lagernivåerna som 

skall finnas (Dong & Xu, 2001).  

 



13 (49) 

För att få VMI att fungera är det viktigt att klargöra vilka förväntningar som kunden och 

leverantören har på samarbetet. På så sett vet båda parter vad den andre förväntar sig av 

samarbetet. Vilken information och hur den ska delas är en annan faktor att ta hänsyn till. För att 

ha en jämn tillförsel av material är det nödvändigt att tillräckligt med information ska delas, så 

ett konstant flöde kan uppstå. Den mest essentiella delen för att få VMI att fungera är att ha en 

öppen kommunikation mellan de olika parterna. Kommunikationen är grunden till att ett 

fungerande samarbete mellan leverantören och företaget. (Jonsson, 2008) 

 

I en framtidsstudie undersöktes hur VMI skulle kunna ändras, eller vad som skulle kunna ändras 

för att få en bättre supply chain. Det som togs upp då var att optionsavtal skulle vara lättare att 

tillämpas i VMIs leveranskedja. Då opinionsavtalen i dagsläget görs med kontraktsparametrar 

som bestäms av återförsäljaren uppstår ett resultat som är populärt med uppkomsten av nya och 

olika storskaliga återförsäljare och detaljhandelskedjor. Till exempel, åtar sig återförsäljaren att 

betala leverantören för all utgående kvantitet, vilket kommer att ge leverantören en stabil vinst. 

 

Det finns flera riktningar inför framtiden. Till exempel är det möjligt att det kommer finnas 

försörjning för flera leverantörer, för detta bör det alltid avgöras hur fördelningen av 

beställningskvantiteten mellan dessa leverantörer blir innan kontraktet är undertecknat (Cai, et 

al., 2017) 

 

3.2.2. 3PL Tredjeparts logistik  

Tredjepartlogistik är ett system som används allt mer för företag. Det som menas med 3PL är att 

ett företag låter en tredje part “sköta flödet mellan företaget som säljer och kunden som köper”. 

Det som är fördelar med att införskaffa 3PL är att företaget kan fokusera på produktionen och 

behöver inte bry sig om att leverantörerna håller materialutskicket, utan att det finns proffs inom 

materialflödet som sköter den delen. Dessutom finns de fördelar med kostnad då logistik och 

lager sköts av tredje parten (Xiangfeng & Cai, 2011). 

 

De största fördelarna med att använda sig av 3PL är alltså att låta ett annat företag, med mer 

erfarenhet, hantera logistiken samt service angående externt lager och transporter. En kan 

definiera tredjepartslogistik som en integratör vilken använder sina egna och andra 

organisationers resurser, kompetens och teknik för att konstruera, bygga och driva omfattande 

supply chain lösningar. (Jonsson, 2008) 

 

3.2.3. Behovsstyrning  

När en distributionskedjas process styrs av efterfrågan kallas det att kedjan är behovsstyrd. Det 

innebär att kapaciteten hos produktionen balanseras med kundernas behov/efterfrågan (Croxton, 

et al., 2002). Det är ett stort ämne som involverar strategier genom hela distributionskedjan från 

leverantör till leverans och slutkund. (Williams, et al., 2002) 

 

Det senaste inom behovsstyrda distributionskedjor är att börja titta på de specifika kundbehoven 

och bygger upp produktionen efter det istället för att börja jobba med leverantörer och jobba sig 

framåt i kedjan. Detta kommer genom införa en samverkan mellan supply chain management 

och marknadsföring. I dagens arbetsmiljö är har en sådan integration stora möjligheter. Kunderna 

får chansen att följa sin order och kan göra anpassningar för att få produkten med det 

anpassningar och konfigurationer de vill ha (Jüttner, et al., 2007).  

 

Hantering av behovsstyrning kan definieras som att man jobbar med hela distributionskedjan 

men att man börjar i slutet med kunden och jobbar sig bakåt till leverantörerna av råmaterialet 

(Jüttner, et al., 2007). Tanken är att fokus läggs på att skapa ett kundcentrerat kedja (Williams, 
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et al., 2002). Kunderna blir startpunkten istället för slut destinationen. Det innebär att man vänder 

på distributionskedjan och måste tänka i nya bannor (Jüttner, et al., 2007). En bra behovskedja 

ger företaget möjligheten att reagera snabbare på oväntat behov och vara mer proaktiva med det 

förutsedda behovet (Croxton, et al., 2002).  

 

Behovsstyrning handlar om prognostisering och synkronisering där det gäller att skapa en 

effektiv process som kan matcha efterfrågan och tillgång. Att förutse kundernas efterfrågan och 

bestämma hur den kan synkroniseras med distributionskedjan ligger i fokus. Det gäller att 

företaget har stor kunskap om vilka kunderna är och vad de har för behov samt veta vilka 

tillverkningsmöjligheter som finns och hur nätverket i distributionskedjan ser ut. Det är 

essentiellt att veta hur informationsflödet ser ut och veta vilken teknologi som styr 

informationssystemet så att alla parter kan vara integrerade i processen (Croxton, et al., 2002).  

 

Att hantera material med behovsstyrning är svårt då behovet påverkas av externa faktorer som 

marknadsförhållanden och kunder. Dessa faktorer varierar mycket och kan vara opålitliga det är 

därför viktigt att göra framtidsprognoser över behovet för olika material (Krajewski, et al., 2013). 

Framtidsprognoser ligger som grund för att kunna avläsa och planera efter kundernas behov. Det 

gäller att välja det prognostillvägagångssätt som passar företaget bäst. Att få fram en prognos 

innebär att nivå- och tidsramarna måste bestämmas, data källor måste identifieras samt bestämma 

hur processen för framtagning prognosen ska gå till. Olika prognoser kan behövas inom olika 

delar av ett företag det gäller att se till att resultatet av prognoserna koordineras. Om de olika 

prognoserna inte koordineras förlorar man kontroll över processen. Företaget behöver förstå 

värdet av informationen samlas in och vilken data som ska samlas in. Det gör att beslut kan tas 

om hur bra en källa är på att förutse behovet och om informationen kan använda för prognoser.  

I vissa fal gillar företag att i den här delen använda sig av VMI för att få hjälp med planering och 

prognoser (Croxton, et al., 2002).  

 

På det stora hela är konceptet med behovsstyrd process är att integrera både tillgång och behovs 

inriktade processer. De aktiviteter som är nödvändiga för att uppfylla kundbehovet är tillgångs 

processer. De processer som styr behovet innefattar processer hos kund eller marknad skapade 

för att möta kundbehovet genom värdeskapande (Jüttner, et al., 2007). Behovsstyrning innefattar 

att tillgång och efterfrågan synkroniseras för att öka flexibiliteten och minska variabiliteten. Det 

går inte att komma undan kunddrivna variationer då en kund kan ända sig när som. Istället gäller 

det att jobba med att eliminera de hanteringsprocesser som ökar variationen (Croxton, et al., 

2002).  

 

 

3.2.4. Förbrukningsstyrt 

Förbrukningsstyrd produktion kallas i boken The Toyota Way för ett dragande system. Detta 

system inspirerades från amerikanska snabbköp där varor fylldes på i hyllorna efter att de sålts. 

Påfyllningen av varor bestämdes därför efter konsumtionen och inte förutbestämda påfyllnader, 

vilket skulle resultera i onödiga lager och/eller ej tillräckligt med varor i hyllorna. Denna 

produktionsstyrning kallas för Kanban. Kanban arbetar med en ”dragande impuls” vilket sprider 

sig tillbaka till början av tillverkningsprocessen. Meningen med en dragande impulsstyrning är 

att låta flödet bestämma materialflödet och inte låta den schemalagda produceringen bestämma 

det då produceringsstyrd materialhantering ständigt har visat sig vara bristfälligt. Exempel på det 

är att en stor majoritet av alla företag som beställer material efter schemalagda ordar erfarit 

materialbrister inom sin produktion, även för stort lager brukar existera vilket är ett minus. När 

arbetet inte styrs av en förbrukningsstyrd materialhantering tillkommer även flera möjligheter 

för missar (Liker, 2013). 
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Tack vare att Toyota började med ett dragande system skapades just-in-time (JIT). Detta är känt 

som en av grundstenarna i Toyotas produktionssystem. Detta system är vad som i nuläget kallas 

för förbrukningsstyrning. JIT är en uppställning av metoder, principer och tekniker som gör att 

företag kan leverera batcher i små kvantiteter fast med små ledtider. Detta görs för att hitta och 

tillfredsställa specifika kund- och materielbehov. JIT är på ett enkelt uttryck en metod där de 

rätta artiklarna kommer precis när de behöver i en tillräckligt stor andel. Med denna metod 

uppstår även aldrig några materialbrister även när kundbehovet ändras från förutsedda behov. 

Och att eftersom batcherna som anländer är så små skapas aldrig för mycket material på lagret 

vilket är en stor fördel då det inte finns bundet kapital i form av materialomsättning som inte 

används (Liker, 2013). 

 

När förbrukningsstyrning, eller reorder point system (ROP), används registreras samtliga uttag 

av ett material, detta görs för att se när det är dags att beställa material igen. I teorin görs detta 

frekvent/dagligen, och ofta direkt efter att ett uttag utförts. Varje material har en 

beställningspunkt (re-order point), så när det registrerats att ett material ligger på 

beställningspunkten skickas en beställning på ett förutbestämt antal artiklar till leverantören 

(Krajewski, et al., 2013).  

 

3.2.4.1. Implementering av förbrukningsstyrning 

Att implementera ändringar i supply chain management medför alltid större svårigheter än 

beräknat (Fang & Haasis, 2017). För att lyckas implementera nya metoder och förändringar 

måste företaget i fråga ha en bra kunskapshantering, detta behövs för att få en bra begreppsram 

som innesluter viktiga delar som information och sin mångkulturella organisationsmiljö 

(Shakerian, et al., 2016). Implementering är alltså mer än att bara utveckla en plan och köra den. 

Många processer har blivit omgjorda för att öka effektiviteten men aldrig implementerats 

eftersom det inte funnits en bra implementeringsmetod (Aladwani, 2006). Men även om det finns 

svårigheter med att implementera nya metoder eller arbetssätt finns det alternativ som kan 

användas. Men för att lyckas måste alla vara med och delta för att det ska fungera. 

Implementeringen fungerar som ett sätt att införa uteblivna steg som behövs för att starta den 

omgjorda processen, vilket är något alla företag måste göra i sinom tid. Det finns ett antal delar 

som måste ses över när en implementering görs. Dessa steg är miljöskydd, produktivitetsökning, 

riskminskning samt innovation. Dessa steg är nödvändiga i planen att införa en implementering 

av en ny process, som förbrukningsstyrning (Krajewski, et al., 2013).  

  

3.3. Materialstyrning 

Materialstyrning är de aktiviteter som rör lager och materialflödesresurser, både taktiska och 

operativa (Nationalencyklopedin, u.d.). Med andra ord den planering, kontroll och uppföljning 

som görs av materialflöden i supply chains. Mycket i ett företag påverkas av materialstyrning 

bland annat leveransförmågan, kostnader och kapitalbindning för företaget. Besluts som fattas 

inom materialstyrning är exempelvis i vilken kvantitet en artikel ska beställas, ska de beställas 

från leverantör eller finns det i fabriken och vilken tidpunkt som kvantiteten skall kunna 

disponeras. Dessa beslut kan fattas genom att ta hjälp av olika materialstyrningsmetoder. 

(Mattsson, 2010)   

 

3.3.1. Två-binge system 

Två-binge system är ett visuellt system som gör det möjligt för anställda att ha en synlig 

markering för när en beställning av nytt material ska göras. Speciellt för två-binge system är att 

materialet förvaras på två olika ställen. Visuella system gör att inga rapporter över exakta 
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lagersaldon behövs vilket gör de lätta att implementera. Vanligt med dessa system är dock att ett 

överskottslager skapas (Krajewski, et al., 2013).  

Det som utmärker ett två-binge system är att den fysiska kvantiteten i en låda eller fack utgör 

beställningspunkten och inte av det lagersaldo som finns registrerat. Det gäller dock att 

orderkvantiteten är större än förbrukningen under ledtiden för beställning för att två-binge 

systemet ska kunna användas. (Mattsson, 2010) 

 

Hur det fungerar: 

Lagerplatsen behöver ha två olika storlekar på fack eller lådor, kan kallas för låda A och B. Låda 

A är den mindre lådan och kvantiteten i den är uppskattad eller beräknad till en beställningspunkt. 

Denna låda fylls alltid på upp till den bestämda kvantiteten. Kvantiteten som förbrukas innan 

beställningspunkten nås förvaras i låda B. Material tas från låda B så länge som det finns material 

där. När den blir tom och plockning ur låda A påbörjas visar det att beställningspunkten är nåd 

och att en ny beställning ska läggas.  Signaleringen kan ske på olika sätt exempelvis kan en ha 

en färgad bricka att vända på eller annat visuellt system så en materialplanerare ser och registrera 

betalning. Ett annat sätt är att ha streckkod på låda A och att den arbetare som påbörjar plockning 

skannar streckkoden, så informationen överförs till företagets affärssystem. (Mattsson, 2010) 

 

3.3.2. Två-lådesystem 

Två-lådesystem är en annan materialstyrningsmetod. I detta system används två lådor som ska 

vara lika stora och innehålla samma kvantitet. Förbrukningen sker från en låda åt gången efter 

behovet vid arbetsplatsen. När lådan är tom skickas den för påfyllning medan plockning börjar 

ur låda nummer 2. Efter påfyllning från lager skickas lådan ut till produktionen igen. Enkelt sagt 

så cirkulerar de två lådorna mellan förbrukning vid arbetsplats/monteringslinje och påfyllning 

från lager/tillverkningsavdelning. För att underlätta påfyllningen märks lådorna upp med 

artikelnumret för artikeln och den kvantitet som lådan sak innehålla. Beställningspunkten blir 

kvantiteten i en låda då beställning/påfyllning görs vid när en låda är tom. (Mattsson, 2010) 

 

Orderkvantiteten och beställningspunktkvantiteten måste vara lika för att systemet ska fungera. 

En lämplig orderkvantitet måste därför bestämmas, ofta blir det en kompromiss mellan behovet 

under täcktiden och de särkostnader som uppstår. Det leder till att orderkvantiteten kan väljas 

oekonomiskt stort vilket medför hög kapitalbindning och lagerstyrningskostnader. Alternativt är 

att beställningspunkten anpassas efter orderkvantiteten. Sätts beställningspunkten för högt 

resulterar det i tidiga inleveranser och därmed onödig kapitalbindning. (Mattsson, 2010) 

 

3.4. Beräkningar 

Beräkningar inom lagerhantering används för att besvara frågan: Hur mycket ska vi beställa? 

Och när ska ordern läggas? Detta kan göras med hjälp av lagerstyrningssystem.  

Nedan följer de beräkningsformler som varit av värde för arbetet.  

 

3.4.1. Ledtid  

Ledtid är tidsåtgången som går från att en process påbörjats till den avslutas, exempelvis tiden 

det tar mellan en beställning och att beställningen levererats till kunden (Krajewski, et al., 2013, 

p. 29).  

 

3.4.2. Säkerhetslager 

Säkerhetslager används som en säkerhet om oförutsedda hinder sker vilket gör att de gjorda 

beställningarna inte hinner fram till produktion innan materialet är slut. Säkerhetslagret skapar 

en buffert mot osäkert och varierande behov. (Krajewski, et al., 2013) 
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3.4.3. Beställningspunkt  

Beställningspunkten är den punkt som visar när en ny beställning av en artikel ska läggas till 

leverantörer. Punkten står för den förutbestämda miniminivån som lagret ska nå innan 

beställningen läggs. För att veta vid vilket antal artiklar som beställningspunkten ska vara behövs 

både ledtid samt efterfrågan av materialet. (Krajewski, et al., 2013, p. 340)  

För att nå en beställningspunkt måste 3 steg följas: 

 

1. Välja en lämplig cycle-service level 

Cycle-service level står för den önskvärda sannolikheten att inte få slut i lager. Avsikten 

är skydda företaget från att få slut i lager genom att använda ett säkerhetslager som ska 

ge täckning över ledtiden. Exempelvis så sätts cycle-service nivån till 90%, det ger att 

sannolikheten för lagerslut bara ligger på 10%. Det är alltså 90% säkerhet att efterfrågan 

inte kommer överstiga utbudet under ledtiden. (Krajewski, et al., 2013, p. 342) 

2. Bestämma fördelningen av efterfrågan under ledtiden 

Detta görs genom att specificera medelvärdet och standardavvikelsen av efterfrågan och 

ledtiden. Beroende på hur efterfrågan fördelas under ledtiden och varierar kring 

medelvärdet behövs antingen ett stort eller litet säkerhetslager. Variationen är det som 

mäts genom att bestämma fördelningen av efterfrågan under ledtiden. (Krajewski, et al., 

2013)  

3. Bestämma säkerhetslager och beställningspunktnivå.  

När säkerhetslager och beställningspunkten ska räknas ut antar man ofta att ledtiden och 

efterfrågan är normaltfördelade och konstant. I praktiken så är de ofta varierade vilket 

innebär lite mer komplicerade steg i formlerna för att få ett värde på säkerhetslager och 

beställningspunkt. Viktigt att se till att efterfrågan och ledtiden räknas i samma tidsenhet. 

 

 

Säkerhetslager används som en säkerhet om oförutsedda hinder sker vilket gör att de gjorda 

beställningarna inte hinner fram till produktion innan materialet är slut. Säkerhetslagret skapar 

en buffert mot osäkert och varierande behov. (Krajewski, et al., 2013) 

 

Nedan följer formlerna för att bestämma säkerhetslager och beställningspunkt när både ledtiden 

och efterfrågan är varierad.  

 

𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 
 

𝜎𝑑𝐿𝑇  = Standardavvikelse av efterfrågan under ledtiden 

z  = Antal standardavvikelser som behövs för att uppnå cykel-servicen  

 

𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑑𝐿 + 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 
 

d  = Genomsnittlig efterfråga 

L  = Genomsnittlig Ledtid 

𝜎𝑑  = Standardavvikelse efterfråga 

𝜎𝐿𝑇  = Standardavvikelse Ledtid 
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4. FALLSTUDIE  

 

4.1. Företagsinformation 

ABB Robotics är en av de ledande leverantörerna av industrirobotar, service samt modulbaserade 

tillverkningssystem. Med ABB:s tydliga fokusering på lösningar av problem förenklar det 

produktkvalitet, produktiviteten, och säkerheten i arbetsmiljön världen över. ABB har 

uppskattningsvis 135 000 medarbetare fördelat världen över. Detta projekt avgränsade dock sig 

till ABB Robotics som ligger i Västerås, där har de hand om produceringen av ett flertal 

robotarmar samt skåp och tillbehör, vilka används världen över. Dessa produkter produceras på 

5 olika linor i fabriken. PNV1 och PNV7 producerar robotar i olika storlekar medan PNV3 

tillverkar tillhörande skåp. PNV5 producerar åkbanor till robotarna och PNVV är där robotarna 

genomgår kalibrering. ABB Robotics arbetar i två skift varje vardag. 

 

Vi fick i uppdrag av ABB att se över och skapa kontroll över materialhantering och lager. Då det 

inte fungerade på ett smidigt sätt. Det var platsbrist i fabriken och två lager utökades för att få 

plats med materialet. Det var manuella processer där allt gods som kom till lagren togs emot för 

att sedan ta med alla papper och göra godsmottagningen när materialet anlände till fabriken.  

ABB bestämde sig för att göra en helomvändning där företaget skulle se över hanteringen och 

lagringen av material. De ville att det skulle vara samma processer globalt så att alla jobbar 

likadant. Det största målet var att frigöra kapital som låg bundet i materiallager. VMI var då 

något som började diskuteras, att ha leverantörsägt material istället för att binda upp kapital. 

Tidigt bestämdes det att användning av 3PL och outsourca jobbet skulle ske.  Jobbet gick i 

slutänden till en tredjepartslogistiker som föreslagit att sätta upp det nya lagret utanför Arlanda. 

Det nya lagret infördes i två faser. Fas 1 bestod av att sätta upp systemet för VMI och skriva 

avtal med leverantörer. På VMI vill ABB sätta dyrt material och skapa ett jämt materialflöde. I 

fas 2 implementerades AOI (ABB owned inventory) delen. Visionen var att tömma de gamla 

lagren och flytta de materialen till Arlanda. Nytt blev att godsmottagningen gjordes på den ABB 

ägda delen av Arlanda lagret. 

I och med det nya lagret byttes datasystemet ut och ett nytt beställningsprogram togs fram. 

Programmet kallas Auto-TO och går ut på att titta på starten för produktionsorderna och få fram 

materielbehovet som behövs för de orderna genom att kolla med fabrikens saldo. 

Omställning i systemet och materialhantering medförde att det blev kaos i systemet och 

materialbrister uppstod varje vecka då behovet inte fångades upp. Därför lades denna fallstudie 

upp för att kartlägga materialhanteringsprocessen från beställning till produktion samt att göra 

en fördjupning inom en del av processen.  

 

4.2. Kartläggning av materialhemtagningsprocessen  

Nedan visas en bild över materialhemtagningen till ABB från planering och beställning till 

produktion. En tydligare bild finns i bilaga 1.  
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Figur 1 - Kartläggning av materialhemtagningsprocessen 

 

De olika stegen i processen: 

1. Planering 

2. Auto-TO generering 

3. Beställning externlager 

4. Arlanda 

5. Utetruckar 

6. Innertruckar 

7. Tvätt 

8. Buffert/Huvudplats/Omplock/Supermarket 

9. Innertruckar/Tåg 

10. Produktion 

 

4.2.1. Planering  

Planeringen jobbar efter den kapacitet som fabriken kan tillverka robotar. Planeringsprocessen 

styrs av just kapaciteten och materialet. En huvudplanerar kollar på vilka ordar som ligger 

inbokade och vilka platser som finns lediga för tillverkning. De ordar som finns läggs manuellt 

in i en sekvenslista. Produktionsorderna släpps en dag innan planerad start för ordern. Där 

frisläppningen sker konstant. Innan en order släpps görs en materialcheck för att se att material 

finns hemma för att bygga ordern. En planeringsprognos för varje vecka görs. Men den följs 

nästan aldrig då okända materialbrister och ändringar dyker upp.  

 

Sekvenslistan är ett levande Excel-dokument som uppdateras varje dag. I listan finns 

skåpnummer och vilken typ av robot som ska bygga till denna. En utökning av 

sekvenseringslistan gjordes nyligen där det tas med Auto-TO material för fler ordar. Tar med 

mer i listan än vad som kan tillverkas för att få större flexibilitet i produktionen.  

 

Problem: 

Linorna är byggda för att bygga en mix av robotar. Körs det då mycket av en robot blir det svårt 

med material. Ser inte om materialet finns här eller på Arlanda. Problem om produktionsordern 

redan är startad när brist upptäcks. Därför ska en säkerhet från början finnas, att tillräckligt 

material är hemma. Planeringen får reda på materialbrister för sent.  

 

4.2.2. Auto-TO generering  

Orderlistan skickas till medarbetare på ABB för generering med alla produktionsorder planerade 

för nästkommande dag. De lägger in produktionsorderna i SAP som spränger ut 
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produktionsorderna så en ser alla materialordrar som behövs för varje produktionsorder. Dessa 

kopieras och läggs in i en Excel-fil som sedan skickas till inventeringen. De skickar listan två 

gånger per dag en gång på förmiddagen och en på eftermiddagen. Då skickar de med dagens 

ordar plus gårdagens ordar för att säkerställa att inga ordar missas.  

 

Problem:  

Auto-TO gäller inte förmontageorderna. Orderna läggs löpande blir problem om planeringen 

görs om. Beställningen kan göras men riskerar att missa deadline. Vilket kan resultera i 

materialbrist. Att de måste gå in manuellt föra att spränga upp alla produktionsorder och kopiera 

över till Excel. Tar onödig tid. 

 

4.2.3. Beställning externlager  

Efter att orderhanteringen skickat informationen vidare kommer den till Inventeringen där 

materialbeställarna arbetar. När informationen kommer fram börjar lägger materialbeställaren in 

beställningen i Auto-TO för att låta programmet rensa listan från överflödiga beställningar. För 

att säkerhetsställa att det blivit rätt går de sedan in och bockar för alla material som skall gå till 

beställningen. Efter inbokningen skummas sedan beställningen igenom för att hitta eventuella 

överflödiga beställningar som kan skett då Auto-TO bara kollar på buffert och inte på huvudplats.  

 

Beställningar görs i nuläget tre gånger per dag med första deadline är 8:30, andra deadline 14:30 

samt den sista beställningen görs innan arbetsdagen är slut, 20:00. Men linorna kan fortfarande 

ringa till journumret på kvällen så att de kan lägga in deras behov till förhoppningsvis första 

lastbilen beroende på om det finns plats.  

 

Problem: 

Auto-TO listan räknar bara på vad som finns på buffert och inte alls på vad som finns på 

huvudplats. Detta gör att även om det finns 500 artiklar på huvudplats kommer en beställning 

göras om bufferten är låg. För att förhindra detta går materialbeställarna in manuellt och tar bort 

de beställningar som gör att ett lager bildas utan anledning på bufferten.  

Materialet skannas ibland inte in vilket gör att det tycks ha försvunnit helt. I detta fall måste 

Materialbeställarna gå manuellt in och kolla på hubben vad den skickat samt vilken följesedel 

materialet har. När de har följesedeln går det att se var om materialet skickats vidare. Detta gäller 

främst gjutgods som ska in i tvätten vilket inte scannas in före tvätten är klar vilket leder till att 

det ser ut som om den är borta. 

 

4.2.4. Arlanda Externlager 

ABB:s externlager på Arlanda styrs av logistik företaget som jobbar som tredjeparts logistiker. 

Lagerbyggnaden består inte bara av ABBs varor utan i lagret hanteras även varor från andra 

företag. Den delen som ABB har 5 portar för in- och utlastning av material. Det finns ca 9000 

olika lokalisationer för materialet som kommer från ABBs leverantörer.  Lagret består av en VMI 

och en AOI del. Det gör ingen skillnad fysiskt i lagret utan det är bara systemmässigt.  

 

 
Figur 2 - Process intag Arlanda Hubb 

Leverantör/Speditör
CT 

Control Tower
ABB-intag System
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Leverantör eller leverantör ska avisera att de kommer att ankomma med material till lagret 1-2 

dager innan planerad ankomst. Control Tower (CT) kan då gå igenom att allt stämmer innan 

leveransen anländer. När en lastbil anländer till lagret anmäler chauffören sig till CT som 

dubbelkollar att allt stämmer innan lastbilen får åka vidare till intag. Vid intag så kör lastbilen 

upp till en ledig plats med släpet. Chauffören plingar på dörren till intag och tar med sig papperna 

från CT som ges till personalen på intag. Intag skriver på pappret och ser att allt ser bra ut. Då 

kan avlastning av transport börja. Chaufförerna lastar själva ur lastbilarna eller låter intag göra 

det, beror på från vart leveransen kommer. Materialet avlastas och ställs på bannor vid intag. När 

det är klart får chauffören det på skrivna pappret och kan åka vidare. Det inkomna materialet står 

nu omarkerat på bannorna. Varje artikel har en fraktsedel som tas för att dubbel kolla att allt 

stämmer så att materialet kan levereras in i systemet. Datorn väljer ut närmsta lediga plats på 

lagret utifrån rutan X. En etikett med lagerplatsen skrivs ut och fästs på pallen/materialet. 

Truckförare tar sen materialet och sätter det på respektive lagerplats, detta sker kontinuerligt när 

det finns tid eller när de ser att det är mycket material. Materialet står sen på lager tills att ABB 

gör en beställning.  

 

 
Figur 3 - Process uttag Arlanda Hubb 

 

ABB lägger en beställning som skickas till Arlanda externlagers system. CT ser att beställning 

gjorts och övervakar antal orders och att allt går bra. Uttag går in och kollar för varje bil vad som 

ska med och order listan uppdateras ända fram till stopptid. Till varje order skrivs en packlista ut 

där det står vilket material och vart det ska hämtas. En truckförare tar med sig listorna och hämtar 

in alla pallar som ska med och ställer upp de på bannorna. En kör truck och en annan lägger in i 

systemet. Packlistan läggs på pallen när det är placerat på en bana. Personal tar packlistan och 

kollar i systemet artikelnummer och pall ID. En flagga skrivs ut och materialet får statusen färdig. 

Flaggan sätts på respektive pall/kartong. Efter det står materialet och väntar på att lastas på en 

lastbil. De ser till att materialet är på lastbilen i tid för avfärd. Efter lastning skrivs en fraktsedel 

ut som ges till lastbilschauffören.  

 

Det går i vågor med hur mycket som ABB beställer och hur många orders som kommer in. Blir 

lastbilen full gör ingen prioritering utan de lastar på ur bäst lastsynpunkt. Det gör att ofta samma 

material blir kvar när det inträffar. Är det något akut så skickas det med bud. Vid full lastbil 

skriver uttag upp vilket material som blev kvar och skickar orderrummen till CT. CT meddelar 

då ABB som kan välja att vänta till nästa leverans eller få materialet med bud.  

 

4.2.5. Utetruckar 

När leveranser anlänt från Arlanda till Västerås är utetruckarna de första som tar emot materialet. 

De arbetar när lastbilar kommer med frakten, de finns inget schema för dem utan de arbetar när 

de ser en lastbil anlända. Under arbetet så jobbar utetruckarna efter ett eget rutinsystem, det vill 

säga att de ställer artiklarna/pallarna på specifika ställen eftersom de känner igen dem sen 

tidigare. Truckförarna här har inget prioriteringssystem utan de matar på bandet som för 

materialet in i fabriken när de har tid och de gör dem utan att prioritera något. Efter att materialet 

lämnats på bandet som för in dem i lokalen tar innertruckarna hand om pallarna. 

 

 

 

ABB
CT

Control Tower
ABB-uttag Skickas iväg 
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Problem: 

Lastbilen som fraktar godset från Arlanda packas in bakifrån medan den packas ut från sidan, 

detta leder till att pallarna är dåligt staplade, vridna åt fel håll med mera. Det finns även 

bekräftelse att pallarna från Arlanda är mer skadade än från andra leverantörer vilket är en stor 

nackdel.  

Leveranserna står på flagga eller kännedom vet vart det ska. Flaggan ska egentligen användas 

men eftersom den kan och brukar vara på fel sida på pallen gör det lättare för truckförarna att 

inte ta hänsyn till den. Därför placeras materialet med enbart kännedom. 

 

4.2.6. Innertruckar 

Innertruckarna ser fysiskt när materialet anländer på rullbandet och jobbar därefter. Materialet 

från hubben anländer i Port 6 som har stationerade truckförare. Port 6 består av två stycken 

rullbanor där materialet plockas av i den ordning som det kommer in. Truckförarna skannar av 

flaggan på pallen eller kartongen. Då får de reda på vart de ska åka och lämna materialet. De 

lämnar materialet vid ankommande, buffert och direkt till huvudplats. Huvudplats kan innebära 

direkt till produktion eller till rullbanden vid linorna. När materialet från Arlanda kommer 

skannar truckföraren in materialet och bekräftar att det ankommit till ABB.  

 

Innertruckförarna är de som kör material från buffert till huvudplats. De truckförarna använder 

sig av en lista där de får upp order beställningarna med det material som linan behöver. I listan 

står det vart materialet finns och vart det ska lämnas. För att säkerhetsställa att det är rätt pall och 

pall-ID så skannar truckföraren materialet där den måste konfirmerar att det är rätt. Om en 

produktionslina beställer material på antal istället för pall så packar truckförarna ofta om pallen. 

Detta för att slippa skapa en ny transaktion med en ny flagga.  

 

Problem:  

Flera kartonger blandat på en pall. Truckföraren kan skanna en kartong och bekräfta och lämna 

hela pallen på den platsen. Då blir inte resterande material bekräftade och tappas bort.  

Varje dag levereras pallar med samma pall-ID det skapar stora problem. Pall A skannas och sätts 

där den ska vara nästa pall B skannas och det tår att den ska vara där pall A redan står. 

Datasystemet säger att det är ledigt fast att platsen är fysiskt upptagen.  

Det finns problem med trasiga saker från leverans. Då kontaktas kvalitetsansvarig som går ut och 

tar kort + bilder.  

Flaggan är fastklistrad på kartong och kan inte flyttas med materialet när kartongen tas bort.  

Mänskliga faktorn är ett problem, ibland kan pallen läggas på fel hylla eller så blir det fel skjut 

med skannern. Hittas inte materialet så genomförs först en sökning i närheten av den tillgivna 

positionen.  

 

4.2.7. Tvätt 

Material tvättas efter en “tvättlista” som styrs efter behov, I dagsläget är denna lista inte pålitlig. 

Det enda prioriteringssystem som tvättavdelningen har är egengjorda beslut när det syns att 

tvättbufferten är tom, men även om det är tomt på buffert syns det inte om det finns ett flertal på 

huvudplats. Tvätten arbetar för att få bort rostskydd samt spån, men då tvätten gör rent en pall i 

taget kan det bli ett överflöd på artiklar som är avfettade. Detta leder till att artiklarna i sin tur 

står för länge på buffert så de blir rostiga utan skyddet. När det är dags att rengöra artiklar hämtas 

pallar som står runt tvättavdeliningen. När materialet kommer in på ytan bekräftas emottagandet 

och när materialet är färdig tvättat packas artiklarna om i nya pallar samt en transaktion som visar 

att materialet nu finns att hämtas ut färdigställs. Operatörerna lägger upp de nya färdigpackade 

pallarna på en rullbana där innertruckarna sedan förflyttar materialet till tvättbufferten innan 

beställningar på materialet kan göras.  
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Problem:  

Materialet som kommer från Arlanda har aldrig varit perfekt då de inte har den framförhållning 

som egentligen krävs för att hinna med alla steg innan materialet ska ut i produktionen.  

Det förekommer även att material försvinner, men oftast hittas detta på ett annat ställe än var det 

står i systemet att det finns.  

Känns onödigt att tvätta aluminium då det borde klara sig utan att få en avfettningsprocedur. 

 

4.2.8. Omplock  

Omplock får in tomma pallar som har id-markering med vad som ska vara i den. Arbetarna på 

omplock hämtar rätt materialartikel och placerar i den tomma pallen. Materialet hämtas från två 

buffertplatser med truck och lyftverktyg används för att flytta materialet till den tomma pallen. 

När materialet är påfyllt placeras det i omplocks ställ och truckförare kommer och hämtar pallen. 

Truckförare kan även komma och säga att nu saknas detta material i produktion. Det händer ca 

2 gånger per dag och när det händer så ser de till att packa om det materialet på en gång i enlighet 

med JIT, just in time.   

 

Under leverans kan förpackningarna få lite smällar och skador. Det är det sällan artikelskador 

och om det inträffas sätts en lapp på kartongen till artikeln som sedan ges till kvalitetskontroll 

för inspektion.   

 

Problem:  

Om det kommer in ett material som måste ut på en gång så måste det släppa det de gör för att få 

ut det materialet. Ibland kan allt material komma samtidigt och det ställer också till det. Något 

som kan vara tidskrävande är att visa leverantörer vill ha skydden mellan material tillbaka och 

det måste omplock ta hänsyn till.  

 

4.2.9. Logistikytan/ Supermarket 

För att få material för ompackning och uppdelning till SMA måste en beställning läggas. 

Beställning görs på relevant material som arbetarna på logistikytan anser behövas. Beställningen 

görs i första hand till buffert men även till Arlanda Hubb om material inte finns tillgänglig på 

buffert. Efter att beställning av material skett och innertrucken har levererat pallen med material, 

sorterar och packar materialhanterarna upp artiklarna för att sedan placera dem i respektive boxar 

som sedan ställs i SMA, där de är redo för utkörning till produktion. På kvällen, när inventeringen 

stängt, tar logistikytan över beställningsarbetet där de själva lägger in nya beställningar till 

morgondagens första leverans. Logistikytan arbetar med ett flertal Exceldokument som visar och 

ger värden för hur mycket material som finns och vad som börjar ta slut. Men även när 

dokumenten ger värden till materialhanterarna så krävs det att arbetarna gör en bedömning själva 

för vilka material som behöver packas upp. Listan som materialhanterarna använder uppdateras 

kontinuerligt så det finns alltid nya fakta att ta hänsyn till inför bedömningar. Förutom att beställa 

och packa upp material har även materialhanterarna ansvar med att åka ut med material på ett 

tåg. Detta tåg har en rutinsekvens på körningar varannan timme, men det varierar även beroende 

på materialförbrukningen på produktionslinorna.  

Det som är speciellt med logistikytan och supermarket är att materialet inte beställs efter behov 

utan efter förbrukning. Materialen i supermarketen har en trigger-point och när materialet når 

den punkten så beställs nytt material in. 

Problem: 

Det uppstår saldofel om linorna inte ger tillbaka de tomma lådorna. Logistikytan måste ha 

tillbaka lådan/boxen för att kunna scanna och på så sätt skapa nya jobb och lägga nya ordar. 

Beror mest på att operatörerna är vana att slänga lådorna, därför skickas inte de tillbaka. För att 
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skicka tillbaka lådor gör en samma sak som med blå boxar, ställer upp i ställ och får dem 

hämtade. 

4.2.10. Buffet/huvudplats  

På huvudplats ligger det material som förbrukas. Huvudplatser finns antingen vid 

produktionslinan eller vid materialhanteringen för produktionslinan. Vissa material kommer 

direkt in på huvudplats och läggs inte på buffert innan. Buffert används som ett säkerhetslager. 

De flesta material i Robotics produktion har buffertplatser som huvudplatserna fylls på från.  

 

4.2.11. Innertruckar och tåg 

Detta steg visar transporterna som sker från buffert, logistikytan och omplock. Detta sker då 

antingen med tåget från logistikytan eller med innertruckarna från buffert och omplock. 

Truckförarna kör efter en beställningslista från linorna medan tåget kör och hämtar tomma lådor 

som skannas och visar på att material behöver fyllas på. 

 

4.2.12. Produktionslinor   

 

 PNV1 

Materialet beställs till linan av en montör/operatör som beställer från pall eller small box ställ. 

Truck levererar material antingen direkt till pallplats i produktion eller på rullbana. Från 

rullbanan sorterar materialare upp materialet och lägger på huvudplats. Materialet läggs i svarta 

lådor som körs ut på vagn till rätt station på linan.  

 

Problem: 
Ofta materialbrist som leder till att andra robotar på linan byggs. Problemet då blir att planeringen 

inte följs vilket leder till mer brister då materialet som används ofta inte registreras som använt.  

 

 PNV3 

Materialet kommer direkt till huvudplats eller till materialhantering där 4 stycken materialare tar 

hand om materialet. Materialet kommer in på rullbanan eller direkt i ställage, som materialarna 

sedan plockar upp och sorterar. Till Huvudplats beställer operatörerna material själva annars 

sköter materialarna materialbeställningarna. Där materialet inte är fast används 2 binge system. 

Där två lådor finns i produktionen och skickats tillbaka när de är tomma för påfyllning. 

  

Problem:  

Logistiken fungerar inte jättebra. Ordrar släpps trots att det är materialbrist på linan och de måste 

följa sekvenseringslistan. Vid materialbrist står ofta produktionen stilla, kan köra något på sidan 

av men det får aldrig gå förbi produkten som var före. Största problemet för linan är att få material 

levererat från Hubben till produktionen i tid. Vid akuta materielbehov kan ibland 

kvalitetskontrollen skippas.  

 

 PNV7  

Truck lägger in material på band utifrån så materialet åker in på linan. Förmontage packar upp, 

allt annat finns på huvudplats. Då det finns olika ansvariga materialare så får t.ex. skruvansvarig 

emot en pall med skruvar som denne plockar upp i mindre lådor vilka kommer ut i huvudplats. 

Materialaren gör egna beställningar när materialet börjar ta slut och det tar ca 15 min för 

truckförare att hämta nytt material från buffert. 
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Problem: 

Materialbristen på PNV7 beror på att det finns släpp i produktionen vilket påverkar 

materialflödet. Släpet byggs på eftersom produkter inte blir klara i tid, men detta behöver inte 

påverka kunden. Upptäcker materialbrister under produktion vilket leder till stopp.  

 

4.3. Störningar i materialhanteringen  

Under materialbeställnings-/materialhemtagningsprocessen återkommer ett antal fel flera 

gånger. Dessa problem är de största störningarna som påverkar processens gång, vilket gör dem 

till viktiga problem att lösa. Det första problemet är saldo fel. Då saldot inte överensstämmer 

med de fysiska materialet på plats påverkas bland annat behovet. Om saldot säger att det finns 

mer material än det gör bildas inget behov, vilket leder till brist i produktionen. Om saldot istället 

säger att för lite material finns på plats skapas onödigt behov vilket i sin tur leder till 

överskottslager. Det finns olika anledningar för saldofelen. En anledning är att ABB kan lägga 

en beställning på ett visst antal artiklar från Arlanda Hubb, men eftersom Hubben enbart skickar 

hela kartonger/pallar så kan fel uppstå i saldot. Nu har ABB börjat lägga ner krav på 

leverantörerna att en viss leverans ska ha ett bestämt antal artiklar i respektive pall/ kartong. När 

beställningar görs på ett flertal olika kartonger placeras de även i en större pall för att ingen skada 

ska ske på dem. Vid ankomst registreras/scannar oftast enbart den översta kartongen medan de 

övriga ”tappas” bort och står på samma buffertplats som den första kartongen. En ändring gjordes 

för att inte tappa bort kartongerna. Nu skickas de olika kartongerna i burar istället så att 

truckföraren kan se om det är olika eller samma kartonger, detta har lett till att kartongerna inte 

försvinner på samma sätt som förut längre. Ett annat saldofel uppstår genom att ABB Robotics 

och Arlanda Hubb har olika informationssystem. För att konvertera informationen från ena 

systemet till det andra används Buiz-Talk, detta översättningssystem har haft problem i att 

översätta rätt. Vilket är en anledning för att saldofel uppstått. Idag går ett system automatiskt 

igenom de olika saldon som finns under kvällen då ingen förändring pågår. Från detta rättas 

möjliga missar som skett under dagen. För att rätta till felen genomgås en undersökning var 

bristen uppstod och varför den skedde. Det uppstår även saldofel genom mänskliga handlingar, 

t.ex. uppstår felaktiga värden då operatörer tar material som inte registreras från andras 

huvudplatser, även montering av oplanerade produkter ger saldofel. När ett material är förbrukat 

händer det även regelbundet att operatörer på förmontaget inte skickar tillbaka kartonger till 

logistikytan då detta nyligen är infört att de ska ske. Logistikytan ser då inte att ett behov av 

material uppkommit och beställer därför inte mer.  

 

Utöver dessa problem finns även mindre som gjort det besvärligt för både Arlanda Hubb samt 

ABB Robotics. Däribland finns det att dubbla pall-ID:n uppkommer. Dubbel pall-ID sker på 

Arlanda Hubb och även när problemet upptäcks går det inte att rätta till när väl flaggan skrivits 

ut. När ABB Robotics tar emot två pallar med samma ID:n hanteras de på samma sätt, t.ex. när 

innertruckförarna får pallarna blir deras uppgift att ställa båda pallarna på samma plats i 

bufferten. Det är ett problem som upptagits ofta, nu upptäcker Arlanda Hubb problemet då de är 

mer uppmärksamma, men även när det syns finns ingen lösning. Det enda som sker när det 

uppstår dubbel-ID:n är att tredjeparts logistikern kontaktar ABB Robotics och varnar dem att det 

kommer en dubbel-ID.  

 

4.4. Förbättringsförslag 
Nedan följer de förbättringsförslag som vi kommit fram till genom intervjuer och övriga 

observationer igenom processen. Dessa förslag är för att göra materialhemtagningen mer effektiv 

och minska fel och brister. 
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• Se över Auto-TO 

Idag så är Auto-TO inte så automatisk som den var planerad att vara. Detta till stor del för att 

planeringsverktyget ASP som skulle se över planering inte blivit klart. Tanken var att de skulle 

båda gå automatiskt. Det är inte rimligt att en arbetare manuellt ska sitta och kopiera och klistra 

in information mellan Excel och SAP för att kunna skicka information till den som ska köra 

Auto-TO. Den slutsats som kan dras är att Auto-TO inte fungerar då den ska beställa efter behov 

men det är ändå materialbrister varje dag. I dagsläget är det inte värt att köra med Auto-TO. 

Uppfattningen är att det saknas tillräckligt med information och hjälpverktyg för att köra Auto-

TO på ett smidigt sätt.  

Ett beslut om Auto-TO ska köras eller inte måste tas. Vill ABB fortsätta med Auto-TO måste 

planeringsverktyget bli klart och implementeras för att systemet ska fungera.  

 

• Manuellt arbete i varje steg   

Något som upptäcktes genom alla steg i processen var att det är mycket manuellt arbete som 

sker. Arbetarna litar på det som de själva vet om materialen och systemet. Problemet är att många 

tar egna initiativ och jobbar efter hur det var förr eller hur det tycker det ska vara. Det manuella 

arbetet är svårt att komma ifrån. Det gäller att utbilda och visa medarbetarna att systemet 

fungerar. Om alla vet hur det ska gå till är det lättare för nyanställda att komma in som inte har 

samma materialkännedom som någon som jobbat i fabriken i 5-10 år.  

 

• Uppdatera systemkommunikation med Hubben 

För att översätta information från ABBs system till externlagrets system ingår 4 olika system. 

Det ger fördröjningar i systemen som påverkar saldon och beställningar. Varje natt stäms de 

saldon som SAP säger att externlagret har och de saldo som externlagret säger att de har. Det är 

alltid differenser på mer än ett material. Genom att förbättra kommunikationen mellan 

programmen kommer mer korrekta saldon fram. Korrekta saldon betyder att en inte beställer för 

mycket material eller för lite material då en tror det ska finnas eller inte finnas hemma. Det bästa 

skulle vara att båda parter använder samma system. Då skulle troligtvis de flesta av störningarna 

försvinna.  

 

• Skanner till Utetruckarna  

Då utetruckförarna kör på eget rutinsystem för vart de lämnar det ankomna materialet blir det 

inte alltid så att materialet hamnar rätt. Stor del av godsmottagningen sker genom att 

materialbeställaren gör den manuellt från inventeringen. Detta leder till att material ibland 

försvinner eller att material som kanske inte är med i leveransen läses in som att det ska finnas. 

Brister och förseningar uppkommer till följd av det och det är onödiga fel att inte täcka upp. Inne 

truckarna skannar materialet för att veta vart de ska lämna och hämta material. Förslaget är att 

ge utetruckförarna skanners också. På så sätt kan de bara skanna flaggan och se vart materialet 

ska lämnas och göra godsmottagning på en gång. Visa fel kommer fortfarande uppstå då hänsyn 

till den mänskliga faktorn måste tas. Genom denna förändring tar vi bort materialbeställarnas 

manuella steg i processen och med scanning systemet kan personalen enkelt gå in och titta vart 

materialet är. Om det ligger ute vid rullbanorna eller om det ligger under taket. Det underlättar 

också med att om varje material som ankommer skannas in i systemet är det lättare att upptäcka 

felleveranser och dubbla-pall ID direkt. Det gör att vid fel kan externlagret kontaktas snabbare 

för att lösa problemet.  

   

• Prioritera material 

Under hela processen från att beställningar görs till att materialet anländer till produktionslinan 

sker ingen prioritering. Den största prioriteringen som sker är att materialbeställaren kan skicka 

en notis till Arlanda Hubb att ett material måste med, alternativt att en budbil sänds med ett 
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specifikt material. Men då packningen i lastbilen sker konstant under hela beställningstiden är 

det svårt att prioritera ett specifikt material, utan materialet får plats eller så får det inte plats. 

Liknande är det när en budbil kallas. Eftersom en sådan leveransmetod kostar pengar måste först 

en undersökning göras om det verkligen är brist på materialet vilket kommer orsaka stopp i 

produktionen. Om det inte blir stopp i produktionen finns ingen anledning att beställa en budbil, 

och även om det blir stopp en stund, kostar det mer för ABB att köpa in en extra bil eller är det 

billigare att ha brist på materialet? Det finns många anledningar för varför det inte finns eller kan 

finnas bättre prioriteringssystem, men att inte ha ett prioriteringsalternativ gör att onödiga brister 

kan uppstå. Till exempel skulle tiden det tar att leverera in material till produktionslinan kunna 

minskas extremt om både ute och innertruckarna hade en lista på vilka artiklar/leveranser som 

prioriteras. Om nu, exempelvis, utetruckarna hade en skanner med prioriteringsmöjligheter 

skulle de kunna sätta allt annat material åt sidan tills de hittat den prioriterande leveransen.  

  

• Göra mer material förbrukningsstyrt 

Från observationer och intervjuer på företaget märktes det tydligt att det fanns ett stort 

materialproblem. Problemet var att det saknades material vilket i sin tur orsakade stopp i 

produktionen. Detta problem orsakades av till exempel mindre bra meddelandesystem där 

planeringen inte kunde se vilka material det var brister på och gjorde planer om producering av 

robotar och skåp som redan hade materialbrist. Vid dessa tillfällen kunde robot-linorna utföra 

byggen av andra produkter då det fanns annat material, men detta ledde till att fler artiklar 

användes som inte var planerade. Detta i sin tur orsakade fler brister i framtiden. Materialbristen 

är alltså vanligt och ett förödande produktionshinder då saldot som används ofta inte stämmer. 

Men efter intervjuer samt observationer på SMA framkom det att även om saldot inte alltid 

stämde fanns det inga materialbrister. Detta berodde på att SMA jobbar med en 

förbrukningsstyrd materialhantering. Då förbrukningen själv utgör när det behöver fyllas på med 

material behöver det inte läggas så stor tyngd på om saldot är helt korrekt eller om robot-linorna 

bygger på oplanerade produkter. Pressen på planeringen lättas även då enligt uträkningar det 

alltid kommer finnas material till hand och den kommer inte ta slut innan nytt material hunnit 

anlända.  

 

• Enskilda kartonger: komma i burar istället för multi pall  

När beställningar görs på ett flertal olika kartonger som inte har en specifik leveranspall, 

skickades de gemensamt i en pall för att spara utrymme och för att det skulle bli mer effektivt. 

Men detta orsakar ett problem när materialet kommer till plats på ABB Robotics. Där kör 

truckförarna pallen och skannar som vanligt endast den första kartongen och placerar pallen där 

det första materialet fått sin plats. Detta orsakar att de andra artiklarna som ligger i samma pall 

försvunnit. För att hindra dessa incidenter bör olika kartonger prioriterat läggas i en bur eller 

liknande för att ge truckföraren en visuell konfirmation att det finns olika artiklar i samma 

leverans.  

 

• Ge leverantörer packinformation.  

För att säkerhetsställa att det material som levereras alltid kommer i samma antal och i likadana 

förpackningar bör ABB se till att leverantörerna får packinformation. Förslagsvis borde ett avtal 

skrivas med leverantörer på hur artiklarna ska levereras i samband med att avtal för VMI skrivs.  

 

• Ställa krav på tredjeparts logistikern att se över sitt system  

De flesta fel som rapporteras i felloggen är dubbla pall-ID. Fast att tredjeparts logistikern idag är 

medvetna om dessa så funkar det inte att manuellt fixa till alla gånger. Det dåliga med systemet 

är att om två pallar med samma pall-ID upptäcks så kan inte personalen på hubben göra något 
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annat än att meddela ABB. ABB borde ta upp en konversation om problemet och ställa krav på 

att tredjeparts logistikern angående deras system. Så att antalet dubbla pall-ID kan minskas.  

 

• Lägga till fler leveranser från hubben 

Idag sker 3 leveranser mån-tors och 2 leveranser på fredagar. Lunchbilen är nästan alltid full och 

ibland kommer inte allt material med leveransen. Fler leveranser medför att bilarna inte blir lika 

fullpackade och att ledtiderna för materialen skulle minska. Det säkrar även upp att allt material 

ska komma med lastbilen och inte behöva vänta tills nästa. Om materialet kommer när det ska 

borde det teoretiskt sätt inte behöva bli några brister.  En till fördel med fler leveranser är att 

orderläggningen blir jämnare.  

 

• Bättre kommunikation mellan avdelningar ABB 

Efter att ha gjort observationer och intervjuer på olika avdelningar har det kommit fram att 

information inte alltid flyter fram så snabbt som det borde göra. Exempelvis märktes det att 

planeringen inte fick notiser om materialbrister snabbt nog för att kunna göra justeringar i 

produktionsplaneringen. Med en ny metod för att förflytta information till olika avdelningar 

skulle hjälpa lösa detta problem. Sedan finns det alltid mer i vägen som till exempel att när det 

blir materialbrister kommer de inte in i systemet snabbt nog på grund av saldofel med mera.  

 

 

5. FÖRDJUPNING 

Utifrån nulägesanalysen togs en del förbättringsförslag fram. I samråd med handledarna på ABB 

bestämdes att en närmare titt på hur implementering av förbrukningsstyrt material skulle kunna 

se ut. Då med fokus på implementering på PNV3. Då PNV3 är känsligare för brister än vad 

övriga produktionslinor är.  

• Ta fram riktlinjer för implementering av förbrukningsstyrd materialhantering. Få fram en 

fungerande metodik 

• Göra beräkningar på beställningspunkt för ett material 

 

ABB jobbar i dagsläget med omställning och implementering av förbrukningsstyrd 

materialhantering på olika stationer på PNV7. Logistikytan och supermarketen är där det 

förbrukningsstyrda materialet går igenom. Supermarketen består av materialställage där 

materialet förvaras i lådor. Storleken på lådan och antal lådor per material varierar men varje 

material ska ha samma antal artiklar i lådorna för det materialet. Dessa lådor körs ut till de 

stationer på som har förbrukningsstyrt materialflöde med tåget som nu uppdaterats till att gå varje 

timme. Tåget åker runt och lämnar lådor med nytt material och hämtar in tomma lådor. När 

lådorna hämtas skannas dem och förs in i systemet att lådan är förbrukad. Genom att räkna på 

åtgången av materialet kan en beställningspunkt räknas ut. När materialet når den punkten, i detta 

fall antal lådor kvar, läggs en beställning automatiskt. Materialet anländer till logistikytan som 

packar i materialet i rätt lådor och fyller på ställagen. Varje låda är uppmärkt med hur många 

artiklar det ska var i varje och det finns packinstruktioner för varje material. Ingen beställning 

läggs igen förens produktionslinorna förbrukat så mycket material att beställningspunkten är 

nådd.   

 

5.1. Hur PNV3 jobbar i dagsläget 

Materialet i PNV3 har olika huvudplatser, dessa är patinostverket, buffertplatsen eller ställaget 

utanför PNV3 samt ställaget vid produktionslinan. När artiklarna kommer till 

materialhanteringen på PNV3 packas leveransen upp i en redan existerande låda tillhörande 

partinostverket. När materialet senare ska användas tas det och packas ner i en ytterligare låda 

som går ut till produktionslinan. Då materialet använder sig av två-bingesystem läggs 
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beställningar flytande på materialet när det börjar ta slut. Men materialet som inte använder sig 

av sagda system går efter saldoköp, och då saldot ofta är fel kommer material som inte får plats 

i patinostverket. Dessa artiklar som inte får plats måste då skickas ut till bufferten. För att skicka 

tillbaka materialet krävs det att en ny pallflagga skrivs ut. Detta tar tid och orsakar förseningar 

samtidigt som det påvisar att systemet inte är flytande eller fungerar som det ska. Artiklarna som 

kommer in till PNV3 kommer även i ”blandade” lådor. Det vill säga att materialgruppen tar emot 

leveranser som har ett flertal olika artiklar i samma leverans, detta gör att oavsett om 

produktionen har behov av ett material måste övriga artiklar skickas tillbaka.  

 

När en beställning görs kan materialaren, alternativt operatören, lägga en beställning på 20 

artiklar, men när truckföraren åker för att hämta en kartong finns det ej tillräckligt i två lådor 

medan en låda har precis så det räcker. I detta fall kan inte truckföraren se vilken låda som hen 

bör ta, innan hen tar ner den (kan inte se vilken plats de olika kartongerna/hur många artiklar de 

olika platserna har). Detta gör att truckföraren flyttar 2 lådor till materialgruppen på PNV3, och 

då måste en ny pallflagga skrivas ut vilket tar onödig tid.  

 

Aktuellt arbete på PNV3 

Då patinostverket i princip inte ska användas blir det fel när den innehåller många och frekventa 

efterfrågade artiklar. Detta håller dock på att göras om och i nuläget (18/12-2016) görs en 

utredning på vilka material som har hög, medel samt låg förbrukning. Denna studie kommer 

senare användas för att se vilka material ska placeras på vilka ställen, så att patinostverket inte 

ska behöva användas så frekvent som det gör idag.  

 

 

5.2. Materialundersökning  

För att hitta material som kunde användas i undersökningen togs artikelnummer från olika 

lagerplatser på PNV3. Efter den första insamling av material genomgicks en studie, och ett flertal 

krav sattes på materialen som kunde användas. Dessa krav var att då materialet skulle vara 

förbrukningsstyrt skulle det användas högfrekvent. Materialet skulle även ha som utgångspunkt 

i Arlanda Hubb och tillhöra linje PNV3. Med detta i bakhuvudet hämtades fler artikelnummer 

till olika material då det som redan tagits inte matchade de ställda kraven. Efter ytterligare en 

runda till PVN3 hade 12 olika material hittats. 

 

Efter att ha tagit fram de olika artikelnumren gjordes en undersökning i SAP för att få fram den 

nödvändiga informationen som krävs för att fortsätta arbetet med att genomföra 

förbrukningsstyrt på materialen. Det som togs fram i SAP var fixed issue och planned issue, 

dessa representerar den planerade åtgången av material för det kommande året. Fixed issue står 

för de material som redan är bestämt att det ska användas och planned issue står för den 

planerande efterfrågan. Även lokalisation, artiklar per kartong och beställningsaspekter togs fram 

från SAP.  

 

5.2.1. SAP sökning 

För att hitta informationen om förbrukningen, lokalisationen och artiklar per kartong användes 

programmet SAP Client 050.sap. I klienten söks artikelnummer i Stock/Requirements List. Efter 

en sökning på artikelnumret i fråga ses efterfrågan, för att få en större uppfattning om den dagliga 

förbrukningen ändrades tabellen från dagligt behov till veckobehov. När veckobehovet studeras 

finns en spalt om hur mycket det genomsnittliga dagsbehovet är, detta behov används senare i 

uträkningarna för att få ett medelvärde på det dagliga behovet. Fixed och Planed issue visar på 

den bestämda samt planerade förbrukningen för det kommande året. Sedan, för att ta reda på hur 

många artiklar som beställs för varje kartong, går en in på Display material. Där finns Rounding 
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Value som visar hur många artiklar det finns i varje kartong eller på varje pall. För att se hur 

många kartonger/artiklar som kommer på varje beställning från Arlanda Hubb går en in på 

Wherehouse Management 2 och ser på vilka Delivery aspects det finns. För att hitta var materialet 

befinner sig vänder man sig till Stock Overview, där finns alla platser som material ska befinna 

sig på i denna stund. Där finns det att se om artikeln härstammar från Arlanda Hubb, vilket är en 

viktig del i fallstudien då beräkningarna avgränsas till externlagret i Arlanda och inte någon 

annanstans.  

 

Artiklarna och dess specifikationer ställs upp i tabellen nedan: 

 
Tabell 1 - 12 Material PNV3 

 

 

Undersökningen av materialen som valde att studeras resulterade i en närmare titt på två utav 

materialen, material 10 och material 12. Detta då de har en buffertplats i fabriken och finns på 

Arlanda lagret.  

 

Material 12: Materialet finns vid två olika stationer på produktionslinan, station nummer 3 och 

nummer 11. På station 3 finns en låda material och vid station 11 finns 2 stycken lådor. Det är 

stora svarta lådor där materialet förvaras i plastpåsar med 20 stycken i varje påse. I en svart låda 

läggs 3 påsar så det blir 60 kablar totalt per låda.  

 

Material 10: Detta material har två lådor i produktionen och hittas vid station 10 i 

produktionslinan. Materialet förvaras i stora svarta lådor där en låda rymmer en hel kartong på 

30 stycken artiklar. Bubbelplatsen runt materialet lämnas på för att skydda materialet fram tills 

att det används.  

 

5.3. Beräkningar – Material 12 

Förhandlar om 4 turer med lastbil och det förväntas vara igång tills början på nästa år  

Då vi kommer räkna med ledtider för 4 bilar. När vi kom till beräkningar fick vi ny info att räkna 

med.  

 

𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 

𝑅𝑒 − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑑𝐿 + 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 
 

Ledtid = Från att en beställning läggs tills materialet är uppackat vid ställaget.  

• Räknar med att det tar allt från 30 min till 2 timmar för materialet att komma in i fabriken 

från att det ankommer med lastbilen. Beräkningarna görs med 2h för att få marginal då 

ingen prioritering av material görs i nuläget.  

• Att transportera materialet från externlagret till fabriken tar 1,5 h.  
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• Från beställning till körning är tiderna varierande beroende på när beställningen läggs. 

Detta tas hänsyn till genom att titta på de ledtiderna som uppkommer vid beställning 

precis innan och precis efter stopptid.  

• Ledtiden omfattar bara producerande tid och inte den tid på kvällen då fabriken inte är 

igång. D.v.s. att endast tiden mellan 05:42-23:18 räknas med då detta är den 

producerande-/arbetstiden som används. 

• Stopptider, avgångstider och tider för ankommande 

 
Tabell 2 - Stopptider, avgångstider och tider för ankommande 

 
Utifrån dessa tider och antaganden har 8 olika ledtider tagits fram från om beställningen lagts 

precis innan eller precis efter en stopptid.  

 
Tabell 3 - Ledtider 

 
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 =  (𝐿𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑 − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎)2 
 
Tabell 4 - Variansen av ledtider 

 
 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 = √
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟 
  = √

69,10

8
= 2,93896 ℎ  
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Efterfrågan = Det dagliga behovet i produktionen  

• Tittar på dagligt behov per vecka i SAP. Där varje vecka har ett medelvärde över 

förväntade efterfrågan per dag. Är en framtidsprognos om vad efterfrågan tros vara.  

• Läser av det dagliga behovet från vecka 48-52.  

 
Tabell 5 - Efterfrågan av material 12 

 
Då efterfrågan är i antal så avrundas medelvärdet till 192 enheter per dag eller 11 enheter per 

timme. I beräkningarna används timmar uträkningen då resterande av faktorerna gör detsamma.  

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 =  (𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛)2 

 
Tabell 6 - Variansen av efterfråga för material 12 

 
 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 = √
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 
  = √

0,412710495

5

= 0,28730141 
 

Cycle-service-level  

ABB har idag ingen bestämd cycle-service level. Standard cycle-servie ligger runt 85%. Då PV3 

är känsligare än de andra produktionslinorna för materialbrister sattes service-level till 95%.  

Från normalfördelningstabellen se bilaga 2, utläses med hjälp av service-level 0,9505 vid rad 1,6 

i kolumn 0,05.  

 

𝑧 = 1,6 + 0,05 = 1,65 
 

Nu har alla värden som behövs för att räkna på säkerhetslagar och beställningspunkt tagits fram. 

Först räknar vi ut standardavvikelsen av efterfrågan under ledtiden.  

 

𝜎𝑑𝐿𝑇 =  √𝐿𝜎𝑑
2 + 𝑑2 𝜎𝐿𝑇

2 =  √(8,35×0,287301412) +  (10,9026×2,93896)2  

= 32,05299114  
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𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 = 1,65×32,05299114 = 52,88743537 ≈ 53 𝑠𝑡 
 

Från säkerhetslagret får vi ut beställningspunkten genom följande ekvation: 

𝑅𝑒 − 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑑𝐿 + 𝑧𝜎𝑑𝐿𝑇 = 10,9026×8,35 + 52,88743537 = 143,9238797
≈ 144 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟   

  

5.4. Implementering  

Då ABB idag jobbar med förändring till förbrukningsstyrdmaterialhantering på PV7. Är det 

smart att utnyttja det system som redan finns.  

 

5.4.1. Provpackning 

Det finns 3 stycken olika storlekar på lådorna som används på ABB Robotics, BLS, BLM och 

BLL. För detta material var det bara intressant att titta på BLS och BLM.  De olika lådorna har 

storlekarna, BLS 20x30cm samt BLM 30x40cm.  

Genom en provpackning med material 12 visades det sig att materialet inte fick plats i BLS, 

därför testades det i BLM. I BLM kunde en halv kartong få plats (60st) och då materialet redan 

var förpacketerat i påsar om 20stycken i varje påse blev en ompackning enkel. 

 

5.4.2. Hur ska materialet levereras 

Idag leverans förbrukningsstyrt material till PNV7 med tåg. Då leverans med tåg redan är ett 

implementerat system som fungerar bra är det smart att fortsätta med det. Det är lätt att utöka 

avgångarna med tåget efter behov och ökat utbud av förbrukningsstyrda material.  

Det kan vara bra att ta ställning till om materialet till PNV3 ska ingå i samma runda som till 

PNV7 eller få ett separat tåg. Det är något som kan bli mer aktuellt när antalet förbrukningsstyrda 

material i produktionen ökar. 

 

5.4.3. Vart ska materialet levereras 

Det enda kravet tåget har för att kunna leverera materialet är en truck gång. PNV3 omges idag 

av material med truck gångar utanför. Och det finns ingen möjlighet till truckkörning inne på 

produktionslinan. Om tåget ska leverera material till PNV3 så finns 2 olika alternativ till hur det 

kan levereras.  

• Alternativ 1: Bygga om PNV3 

För att tåget ska kunna ta sig fram och hämta tomma låder och lämna nya lådor till de 

olika stationerna behövs truckgångar. För att PNV3 ska kunna ha det så måste då hela 

produktionslinan byggas om och anpassas för tågtrafiken. Det kommer kräva mycket 

planering och tid.  

• Alternativ 2: Ha en leveransplats 

För en snabbare implementering kan en leveransplats sättas upp. Leveransplatsen sätts 

förslagsvis vid rullbanan där materialet lämnas av idag. Vid leveransplatsen kommer fulla 

lådor lämnas och tomma lådor hämtas upp för påfyllning. För att detta ska fungera måste 

materialarna samla in de tomma lådorna och sätta ut de fulla lådorna. Det blir ungefär 

som systemet de har idag men då behöver de inte packa upp material 1 till 2 gånger. För 

att underlätta leverans och upphämtning av materiallådorna behöver materialarna på 

PNV3 en handskanner. Då kan de skanna in de lådor som är tomma så att systemet ser 

att de behöver fyllas på och tåget kan hämta upp de tomma lådorna utan att behöva skanna 

dem. På samma sätt När tåget levererar materialet så ska materialet redan vara bekräftat 

att det är på plats. Att införa en leveransplats innebär PNV3 och logistikytans system 

måste synkroniseras. 
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Rekommendation är att ha en leveransplats då förbrukningsstyrd materialhantering kan 

implementeras snabbare och leveransplatsen kan användas under tiden som en omställning och 

ombyggnation av PV3 kan ske. Det är även ett bra sätt att se hur förbrukningsstyrt material funkar 

på produktionslinan.  

 

5.4.4. Vart ska materialet utgå ifrån 

Materialet kommer att stå vid Supermarket, SMA, som utgångspunkt så att materialet kan ta del 

av de tidigare procedurerna som redan finns för som till exempel att det packas upp och använder 

SMA som utgångspunkt med alla övriga material som är med på den förbrukningsstyrda 

materialhanteringen. Om materialet skulle få plats kunde den stå i ställaget vid PNV3, men då 

detta inte är möjligt blir den placerad på SMA. 

 

5.4.5. Hur beställs materialet 

Efter att ha utfört beräkningarna på material 12 framkom det att beställningspunkten ligger på 3 

lådor, det vill säga en beställning sker när endast 3 lådor återstår i ställaget på SMA. 

Beställningen sker genom att sätta en beställningspunkt på 3 lådor. Detta gör att när en transport 

kommer och scannar tillräckligt många tomma lådor som gör att det finns 3 lådor kvar, skickas 

en signal till logistikytan som lägger en beställning till Arlanda Hubb. Sedan kommer materialet 

till logistikytan som packar om kartongerna i mindre lådor. 

 

5.4.6. Max/min buffert 

Efter att beräkningar gjorts och en överblick tagits från SAP, vet man hur många artiklar som 

kommer i varje kartong samt var beställningspunkten är för respektive artikel. När man väl vet 

hur många artiklar kommer ska en provpackning göras för att ge en visuell blick över hur många 

artiklar som kan få plats och i vilken lådtyp respektive material kan/ska vara i. 

 

Nu när denna information är känd kan en Max/Min buffert räknas ut. Då beställningarna görs 

kartongvis och inte styckvis undersöks hur många lådor det ska finnas när en ny beställning skall 

ges. I denna undersökning ser vi att material 12 levereras med 120 stycken artiklar i varje kartong 

varav beställningen görs på pallar som innehåller 4 kartonger var. Detta gjorde att det blir lättare 

att räkna ut hur många artiklar det ska finnas och hur stora beställningar som kommer göras på 

detta material. Då halva kartongen precis får plats i BLM krävs endast en beställning för att få 

två fulla BLM-lådor. Och enligt medelefterfrågan, som är taget från fem kontinuerliga veckor, 

är det dagliga behovet nästan 4 lådor, 192 artiklar. Enligt uträkningarna ligger 

beställningspunkten på 144 artiklar, men efter provpackningen vet en att det finns 60 stycken 

artiklar i respektive låda, och eftersom beställningarna görs lådvis och inte artikelvis ligger 

beställningspunkten på 3 lådor. Här förväntas alltså att nästan 4 lådor går åt vardagligt, och om 

en beställning görs när 3 lådor är orörda ska de hinna levereras långt innan materialet är slut. 

Minbufferten är när en beställning görs, vid tre lådor. Alltså vet vi att minbufferten ligger på 180 

artiklar. Maxbufferten är när man räknar ihop minbufferten adderat med inköpet. Med detta blir 

maxbufferten 𝑀𝑎𝑥𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 = 𝑚𝑖𝑛𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 + 𝑖𝑛𝑘ö𝑝 = 180 + 60 ∗ 4 = 660.  

 
Tabell 7 - Max-/minbuffert 

Buffert: Antal (st) 

Maxbuffert 660 

Minbuffert 180 
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5.4.7. Täcktid per låda 

För att få en säkerhet på materialet utförs en undersökning på täcktiden över den längsta ledtiden. 

För att få en ett ungefärligt värde på hur mycket material som går åt undersöks hela efterfrågan 

med arbetande timmarna: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
192

17,6
=  10,9 ≈ 11 𝐴𝑟𝑡/ℎ 

 

𝑇ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑙å𝑑𝑎 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙å𝑑𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
=  

60

11
 = 5,4545 ℎ 

≈ 5 ℎ 𝑜𝑐ℎ 27 𝑚𝑖𝑛 
 

En låda innehåller 60 artiklar som förbrukas kontinuerligt. Om det går åt 11 artiklar i timmer ger 

det varje låda en täcktid på 5h och 27 min. 

 

5.5. Beräkningskontroll – Material 13 

För att kontrollera att implementeringskonceptet fungerar på alla artiklar används samma 

ekvationer och implementeringssystem på ett nytt material för att se om utformningen av 

fördjupningsarbetet fungerar. 

 

Materialet som nu undersöks är ett lågförbrukningsmaterial, vilket även är för stort för att packas 

om i mindre lådor. Undersökningen nu kommer ge svar om alla material fungerar att använda 

förbrukningsstyrning på. Material 13 är stor del av skåpet vilket gör artikeln för stor för att packa 

ner i de små lådorna från logistikytan. Detta gör att det inte går att packa om materialet när det 

väl kommer på plats utan att det förblir i samma pall som materialet kommer fram med från 

leverantören. 

 

 

 

Som man ser i tabellen är det inte en hög förbrukning som sker på ett år. Därför görs denna 

fortsatta undersökning för att ta reda på om allt material är i skick för att genomgå en systematisk 

förändring och ta del av den förbrukningsstyrda processen.  

 

*Material 13 finns på olika ställen, 3P samt L3A, men som det synes i Tabell 8 - Material 13 

finns inte på Arlanda Hubb vid det uppkollade tillfället (27/12 2016). Men då målet är att allt 

material i slutändan ska komma från Arlanda Hubb kommer beräkningarna göras utefter att 

materialet befinner sig på Hubben.  

 

5.5.1. Beräkningar – Material 13 

Det enda som är förändras i ekvationerna i början är medelefterfrågan veckovis. 

 
Tabell 9 - Efterfrågan av material 13 

 
 

Tabell 8 - Material 13 
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Sedan räknas variansen av efterfrågan ut: 

 
Tabell 10 - Variansen av efterfråga för material 12 

 
 

Efter att få reda på summan av variansen räknar vi ut standardavvikelsen av efterfrågan genom 

ekvationen: 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎 = √
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 
   

 

 

Med detta får vi:  √
0,001471795 

5 
 = 0,01715689 

 

Eftersom Cycle-Service level är densamma vet vi redan att den ligger på 95% därför får vi från 

tabellen, samma värde, 1,65. 

 
Tabell 11 - Standardavvikelsen av efterfrågan för material 13 

 
 
Tabell 12 - Säkerhetslager 

 
 
Tabell 13 - Beställningspunkt 

 
 

5.5.2. Implementering  

Då implementeringen för ett material redan undersökts används självfallet så mycket av systemet 

som möjligt.  

Detta material räknades på för att få en bild på hur undersökningen kunde hjälpa alla material, 

så denna artikel är inte högfrekvent för och dessutom är den för stor för alla ompackningslådor. 

Därför kommer detta material enbart kunna stå på buffert i tillhörande pall fram till tillverkningen 

behöver artikeln.  

 

 Provpackning 

Då detta material levereras på pall och är för stort för att packas om kan ingen provpackning 

göras. Slutsatsen blir att pallen kommer fungera som förvaringsplats för materialet.  
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 Hur ska materialet levereras 

Tåget som kör ut lådorna med de förbrukningsstyrda materialen är inte anpassat för att 

transportera pallar. Därför kommer materialet levereras och köras bort med truck. 

 

 Vart ska materialet levereras 

För att trucken ska kunna leverera materialet till produktionslinan finns det, som tidigare nämnt, 

ingen körmöjlighet. För detta material krävs det att PNV3 byggs om och anpassas för 

truckkörning. Alternativt så kan det vara som idag att det finns några pallplatser längs 

produktionslinan som nås från truckgångarna runt om PNV3. På så sätt kan truckförarna fylla på 

materialet direkt till platsen. Att ha en leveransplats är inte aktuellt för detta material då 

materialarna inte kan lyfta eller köra runt pallarna.  

 

 Vart ska materialet utgå ifrån 

Logistikytan och supermarket har inga pallplatser så materialet kommer att utgå från en 

buffertplats. Smartast är att materialet utgår från bufferten vid PVN3 för att en så snabb hämtning 

av material som möjligt finns.  

 

 Hur beställs materialet 

Detta material måste beställas från linan så hur många gånger trucken går utgår endast från hur 

snabbt tillverkningen sker 

 

 Max/min buffert 

Vid kontrollen av materialflödet för material 8 undersöktes hur många artiklar som kom i varje 

leverans. Eftersom artiklarna i material 8 är större och därför inte kan packas om förblir de i 

pallen som de levererades med. Då en beställning går efter lådor (i detta fall pall) och inte 

kvarvarande artiklar görs en ny beställning så fort en försvinner/ en ny öppnas. Därför bli 

minvärdet 30 medan maxvärdet är 60 stycken artiklar.  

 

 Täcktid per pall 

För att sedan räkna på säkerheten utförs en koll på den längsta täcktiden under dagen då 

efterfrågan är som störts.  

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =
11

17,6
=  0,625 𝐴𝑟𝑡/ℎ 

 

𝑇ä𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑙

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑙𝑎𝑟 𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
=  

30

0,625
 = 48 ℎ  

 

Efter att räkna ut hur många timmar en pall förbrukas på. Blir det tydligt att det går 48h innan en 

pall förbrukats. Detta är en lång tid vilket skapar onödigt lager och mindre flöde i 

materialhanteringsprocessen. 
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6. ANALYS 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna att analyseras samt andra aspekter från projektet. De 

frågeställningar som ställdes var:  

1. Vilka faktorer försvårar leveranssäkerheten från externlager?  

2. Hur kan störningar minskas från externlager till produktion? 

3. Vilken/vilka metoder kan användas för att implementerar förbrukningsstyrt 

materialflöde? 

4. För vilka material är det lämpligt att ha förbrukningsstyrt material?  

 

Vilka faktorer försvårar leveranssäkerheten från externlager?  

I produktionen är det alltid viktigt att få fram sina beställningar av material, artiklar mm i tid. 

Därför har leveranssäkerheten tagits hänsyn till för att se om vad som försvårar och förstör, men 

också vad som förbättrar och gör leveranserna säkrare. De faktorer som försämrar och förstör 

leveranssäkerheterna är de faktorer som orsakar att materialet inte kommer fram precis när det 

beställande företaget förväntar sig ankomst till produktionen. Utifrån fallstudien har olika 

osäkerheter kommit fram vilka ska tas upp här. Den första osäkerheten är att beställningar görs 

för sent innan den givna stopptiden. Detta är ett problem, men nödvändigtvis inte ett lösbart då 

materialet kan nå sin triggerpoint precis innan stopptiden. Därför är det viktigt att lägga 

beställningarna kontinuerligt och ej klumpvis precis innan stopptidens slut, ABB lägger ofta in 

det kontinuerligt nu men det kan bli bättre. Tidigare var det ett stort problem att det kom 

dubbelpall-ID:n. Problemen sker fortfarande men Hubben har blivit bättre på att meddela när de 

sker. Material försvinner även innan de kommer fram till produktionslinan då olika kartonger 

packades in i en pall, detta är till största delen fixat då burar finns för lådorna nu. Men även med 

burar händer det att material försvinner då Robotics inte har ett sätt att checka in allt gods som 

de tagit emot från de olika leverantörerna. Det största problemet är att ingen prioritering kan 

göras på att få fram materialet snabbast möjliga från Hubben till produktionslinan. Om sådan 

prioritering kunde ske skulle materialets ledtid minska avsevärt emot vad den är nu.  

Ett sätt att material alltid ska finnas hemma genom att ha förbrukningsstyrt istället för 

behovsstyrt. Genom att beställa efter förbrukning garanterar man att det ska finnas material 

hemma när en specifik modell eller produkt skall byggas. Om produktionslinan motförmodan 

inte skulle följa produktionsplaneringen så kommer inga brister uppstå. Det medför en säkerhet 

för produktionen som kommer veta matt material alltid ska finnas hemma.  

 

Hur kan störningar minskas från externlager till produktion? 

I fallstudien är externlagret ett ny uppstartat projekt och man kan se att alla bitar inte riktigt 

fungera som det är tänkt än. Det handlar om att ge det tid och låta systemet och samarbetet 

utvecklas med tiden 

Från observationer under fallstudien har det kommit fram att det är mycket som måste stämma 

för att leveransen ska fungera med 3PL. Inte bara logistikmässigt utan även systemmässigt. Alla 

inblandade måste alltså komma överens och kommunikationen ska vara optimerad för att all 

värdefull information ska, utan problem, kunna levereras till partnern. Fallstudien visar att 

logistikmässigt fungerar transporten mellan hubben och fabriken utan större problem. Problemen 

som finns ligger i kommunikationen mellan systemen här. Detta problem orsakas, som i 

fallstudiens fall, av att det finns för många olika system, 3PL har två program, PVMI, IMI. ABB 

har sitt program SAP och ett fjärde program BizTalk används för att översätta systemen till 

varandra. Det som kan minska störningarna i detta fall är alltså bättre systemkommunikation. 

Teorin visar på att en enkel och öppen kommunikation ligger till grund för att få VMI och 3PL 

att fungera. Skulle alla parter använda samma system skulle det underlätta kommunikationen och 

minska störningar som tas upp i ett utav förbättringsförslagen.  

Mycket av störningarna kommer inte.  
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Just i ABBs fall är mycket utav det störningar som de upplever från deras egna system. Vid 

omställning med externlager byttes datasystemet och det fungerar inte till 100%. Då systemet 

inte fungerar gör många steg manuellt och visa steg hoppas över. Exempelvis att inventering gör 

godsmottagning utan att se materialet för att utetruckarna inte har möjlighet att skanna materialet. 

Största störningen ligger i att beställningsverktyget Auto-To inte kan köras automatiskt utan görs 

i 5 olika steg manuellt. Hade kunnat fungera bra om planeringsverktyget APS varit igång och 

körts parallellt med Auto-To. Utan det så uppstår fel och materialbrister dagligen. Vilket leder 

till irritation genom alla delar av materialhemtagningsprocessen.  

 

En störning ABB inte kan kontrollera är dubbla pall-ID från tredjeparts logistikern. Precis som 

de andra störningarna är detta en system störning. Att reducera denna störning kräver att kunden 

ställer krav på tredjeparts logistikern att det inte ska uppkomma och att problemet måste åtgärdas 

 

För att minska störningarna gäller det att ha en öppen kommunikation om de problemen som 

finns i dagsläget och komma fram till en gemensam lösning mellan parterna. Att se till att all 

relevant information finns tillgänglig mellan kund, tredjeparts logistiker och leverantör 

underlättar samarbetet. Störningar kommer alltid finnas med det kan minskas och åtgärdas 

snabbare och lättare genom kommunikation och delning av information.   

 

Vilken/vilka metoder kan användas för att implementerar förbrukningsstyrt materialflöde? 

Under projektets gång blev det märkbart att för en implementering av förbrukningsstyrt 

materialflöde krävs en undersökning av vilka egenskaper artikeln har. Men ännu viktigare krävs 

en hel del förberedelser för implementeringen. Denna fallstudie utformades eftersom de gjorda 

förberedelserna inte utformades fullständigt. Därför uppstår det onödiga problem som egentligen 

inte skulle behöva finnas/skulle kunna lösas innan de skedde. Metoden som används är alltså 

intervjuer och observationer för att få fram all fakta som behövs. Beräkningar för att bestämma 

min/max punkten för materialet, så att det inte blir/sker några brister i materialflödet. Samt en 

stor förundersökning hur materialet ska levereras, vart det ska levereras ifrån och hur det ska 

packas upp innan materialet kommer till produktionslinan. 

 

Beräkningarna utformades i bästa mån efter situationen. Det som togs i åtanke med val av 

beräkningar var att det fanns olika långa ledtider samt olika efterfrågan varje dag. För att anpassa 

beräkningarna för de givna förhållanden undersöktes ekvationer som tar hänsyn till de angivna 

faktorerna. I boken Operations Management (Krajewski, et al., 2013) hittades beräkningarna 

som gav mycket fokus på olika ledtider och efterfrågan. Med de givna ekvationerna från boken 

kom tydliga siffror på hur stort säkerhetslagret borde vara och när nya beställningar på respektive 

material kommer fram. Men för att få fram dessa tal har antaganden gjorts som till exempel hur 

hög Cycle-Service Level är för PVN3. Dessutom gjordes även antagandet i täcktiden att artiklarna 

inte förbrukas i konstant hastighet utan att det är långsammare produktion mot kvällarna och 

högre produktion på dagen. Därför genomfördes kollen över täcktiden med den längsta ledtiden 

från dagen och inte över de som gick under natten. Majoriteten av alla tal fanns även inte att sätta 

in i ekvationerna utan även de fick räknas ut innan de kunde användas i beräkningarna. När 

beräkningarna gjorts och beställningspunkten tagits fram kom nästa problem. Då ABB Robotics 

räknar i lådantal och inte i artiklar blir själva beställningspunkten på lådan som har mer artiklar 

i sig än triggerpoint ligger på. På material 12 ligger beställningspunkten på 144 artiklar medan 

materialet packas i 60 artiklar per låda. Detta gör att beställningspunkten ligger på 180 artiklar, 

eller 3 lådor, istället för 144 som uträknat. I detta fall var det inga problem eftersom efterfrågan 

är stor och materialet är högfrekvent använt. Men problemen kommer fram mer i material 13 när 

artiklarna är för stora att packa om, så materialet ligger i sin tillgivna pall hela tiden till 
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produktionstid då materialet förflyttas. Material 13 har en medelefterfråga på 11 artiklar per dag 

och med 30 artiklar per pall blir detta ett väldigt stort lager då en beställning görs så fort pallen 

börjar användas. Mingränsen är därför 30 medan maxgränsen ligger på 60. Det tar mer än 2 dagar 

innan en ny beställning behöver göras med andra ord. Och eftersom ABB försöker få ett flytande 

flöde av material och planer är att öka andelen transporter mellan Hubb och Robotics visar detta 

att material 13 inte är optimalt för förbrukningsstyrd materialhantering. 

 

För vilka material är det lämpligt att ha förbrukningsstyrt material?  

Under projektets gång har en teoretisk referensram utformats, och enligt ett flertal källor har 

information om vad som anses vara förbrukningsstyrdvänliga aspekter på material kommit fram. 

Den förbrukningsstyrda produktionen används optimalt på material som har hög förbrukning.  

 

Under fördjupningsdelen av projektet undersöktes två olika material om den förbrukningsstyrda 

processen passade dem. Det första materialet, material 12, var en Ethernet kabel vilket var 

högfrekvent använt i majoriteten av alla skåp som producerades på PNV3. Det andra materialet, 

material 13, är en lågfrekvent använd artikel. Dessa olika artiklar undersöktes och jämfördes 

emot varandra. 

 
Tabell 14 - Jämnföring av 12 & 13 

 
Som synes i Tabell 3 har material 12 både större förbrukning, säkerhetslager samt Re-order point 

än material 13. Material 12 behöver påfyllnad från Arlanda Hubben ca 2 gånger per dag medan 

material 13 endast behöver påfyllning varannan dag. Beräkningarna på de båda materialen visade 

att beställningspunkten för material 12 ligger på 144, medan material 13s ligger på 8. Och då 

material 13 inte kan paketeras om i mindre lådor kommer det (procentuellt) bli mycket mer lager 

då detta ger att material 12 kommer lägga en ny beställning på material när det finns 3 lådor kvar 

medan det kommer ske en beställning på material 13 när det finns kvar en hel pall kvar!  

 

Förbruknings-/behovsstyrt vad är bäst egentligen  

För att ta reda på vilken materialhanteringsprocedur som är bäst för materialet på ABB ställdes 

den förbrukningsstyrda materialhanteringen mot den behovsstyrda. Teorin visar att 

förbrukningsstyrda skiljer sig från den behovsstyrda genom att den inte behöver följa en utsedd 

planering, utan att det inte spelar någon roll i vilken ordning materialet försvinner. Gentemot 

behovsstyrningen vilken beställer materialet som behövs för just de produkter som ska byggas. 

Behovsstyrningen har även fler nackdelar för ABB, som att nu när saldot inte fungerat optimalt 

har det saknats material på Robotics som troddes finnas där. Som lösning på det har 

produktionslinorna chansen att börja bygga klart robotarmarna som inte är med i planeringen för 

att just materialet till det finns hemma. Detta leder i sin tur till att oplanerat material förbrukats 

vilket orsakar fler fel i saldot (om inte det tagna materialet rapporteras in, vilket varit sämre förut 

än nu). Om man använder förbrukningsstyrning skulle saldoproblemen inte spela någon roll 

eftersom beställningarna går efter synligt material, därför skulle förbrukningsstyrning vara bättre 

i detta sammanhang. Men det finns fördelar med behovsstyrning gentemot förbrukningsstyrning 

också. I fördjupningsarbetet gjordes beräkningar på ett lågfrekvent använt material. Detta 

material (Material 13) fick en Re-orderpoint på 8 stycken artiklar, medan förbrukningen på detta 

material låg endast på ca 11 artiklar per dag. Detta material är för stort för att packa om i mindre 

lådor, därför får materialet vara kvar i pallen den kom från leverantören med. Men då materialet 

levereras med 30 stycken artiklar i varje leverans och ABB nu inte gör beställningar efter artiklar 
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utan efter lådor. Görs, med en förbrukningsstyrd beställningsmetod, en hel ny beställning precis 

när en hel pall öppnas. Det betyder att minvärdet är 1 pall medan maxvärdet är 2 pallar. Det är 

60 stycken artiklar vilket tar över 5 dagar att komma ner till beställningspunkten igen. För att 

göra detta smidigare kan krav ställas på leverantören att skicka materialet i hälften så stora lådor 

(15 artiklar i varje). Att göra denna lådändring skulle ta bort det största problemet med 

förbrukningsstyrning på detta material. Då det finns mycket osäkerhet i saldoproblemen är det 

mycket bättre med förbrukningsstyrt än behovsstyrt.  

 

Analys av teori + verklighet av två-låde system 

Under fallstudien har observationer och intervjuer om ABBs materialhantering och 

materialstyrning genomförts. Detta gav en chans att se hur teorin tillämpas i verkligheten på ett 

företag. Spännande var att se att teorin och verkligheten inte alltid stämmer överens och att vissa 

skillnader finns. Ett sådant exempel från fallstudien är att ABB styr sitt material med två-binge 

system. Produktionslinorna PNV3 och PNV1 nämnde att de använder sig av två-binge system 

för beställning och påfyllning av material. Teorin säger att två-binge innebär att två fack eller 

lådor används i olika storlekar för materialet. Observationer i produktionen har visat att ABB 

använder sig av två lika stora lådor som cirkulerar mellan materielavdelningen där de fylls på 

och produktionslinan där de förbrukas. Detta är ett klassisk två-lådesystem enligt teorin. Två-

lådesystem och två-binge system är rätt lika och lätta att blanda ihop. Även om fel benämning 

används på systemet så är det ett system som fungerar. För de som arbetar på ABB och kan 

systemet är det inga problem, men som utomstående som blir man lite fundersam.  

 

I detta exempel kan även visa likheter dras till teorin utifrån observationer. Teorin säger att för 

höga beställningspunkter leder till tidiga inleveranser, onödig kapitalbindning och lager 

(Mattsson, 2010). På PNV3 tog materialarna upp problem med överflöd av material i ställage 

och patinostverk samt att nya leveranser kommer in inte får plats någonstans. Materialet måste 

då skickas tillbaka. Detta skulle kunna vara ett resultat av för höga beställningspunkter på PNV3. 

Det leder till att de får onödigt mycket material på linan som binder upp kapital samt att nya 

leveranser upplevs som tidiga då det redan finns mycket material kvar på linan. Slutsatsen kan 

då dras att flera av beställningspunkterna på PNV3 är för höga och skulle behöva ses över.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I fallstudien är externlagret ett ny uppstartat projekt och man kan se att alla bitar inte riktigt 

fungerar som det var tänkt än. Det handlar om att ge det tid och låta systemet och samarbetet 

utvecklas med tiden. Nya problem och brister dyker dagligen upp, för att kontrollera detta och 

kunna hjälpas åt att jobba med förbättringar av systemet och materialhanteringen gäller det at 

kommunikationen mellan företaget och tredjeparts logistik fungerar bra. En slutsats som kan dras 

från detta projekt är att kommunikation är den viktigaste faktorn för ett lyckat samarbete mellan 

de olika parterna inom tredjeparts logistik. Denna slutsats kan dras med stöd både från teorin och 

den genomförda fallstudien. 

 

Att ändra till förbrukningsstyrd materialhantering kräver mycket tid och planering. Detta projekt 

underlättades av att det redan fanns en fungerande supermarket med förbrukningsstyrmaterial 

och att omställning till förbrukningsstyrning på en av produktionslinorna redan arbetades med. 

Hade det inte varit fallet hade fördjupning som görs i fallstudien inte varit möjlig att genomföra 

på utsatt tid för projektet. Fast det hade varit intressant att följa utvecklingen av systemet från 

början.  

Det kan konstateras att oavsett vart man vill implementera förbrukningsstyrt material måste vissa 

faktorer adresseras för att systemet ska vara möjligt. Utifrån fallstudien har dessa observation 

gjorts att dessa steg måste genomföras för att implementeringen av förbrukningsstyrt material 

ska vara möjligt.  

 

Logistik: 

• Vart ska materialet utgå ifrån? 

• Hur ska materialet levereras? 

• Vart ska materialet levereras? 

• Hur ska materialet beställas?  

 

Beräkningar för varje material: 

• Ledtid  

• Efterfrågan 

• Säkerhetslager 

• Beställningspunkt 

• Max och min buffert 

• Täcktid per låda för materialet 

 

Genom att göra dessa beräkningar och ta reda på leverans aspekterna kan det bestämmas om det 

är lämpligt och möjligt att inför förbrukningsstyrning på ett specifikt material eller materialen 

för ett produktionsföretag.  

 

Under projektets gång, eller nutidsanalysens gång, märktes det tydligt att förändringar skedde 

inom företaget. Dessa förändringar ändrade förutsättningarna för genomförandet av projektet. 

Det bestämdes att vi skulle använda den informationen som vi fått vid de olika intervju- och 

observationstillfällena. Det som ändrades var mestadels förändringar inom beställningsprocessen 

men även arbetsmässigt har ändringar skett sen starten av arbetet. Inom beställningsprocessen 

har Auto-TO tagits bort helt och materielleveranserna från hubben planeras att ökas från 3 till 4 

gånger om dagen.  

På stora företag sker det ständigt förändringar och det gäller att acceptera de förutsättningar 

ändras och det är något som måste tas med i beräkningarna när ett projekt startas. Att få uppleva 

det på ABB gav oss en lärdomar om hur det fungerar att jobba på ett företag.  
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7.1. Rekommendationer till företaget  

Vi rekommenderar att ABB implementerar de förbättringsförslagen som tagits fram efter 

kartläggningen av processen.  

• Se över auto-to  

• Manuellt arbete i varje steg   

• Uppdatera system kommunikation med Hubben 

• Skanner till Utetruckarna    

• Prioritera material 

• Göra mer material förbrukningsstyrt 

• Enskilda kartonger komma i burar istället för multi pall  

• Ge leverantörer packinformation.  

• Ställa krav på tredjeparts logistikern att se över sitt system  

• Lägga till fler leveranser från hubben 

• Bättre kommunikation mellan avdelningar ABB 

 

Förbättringsförslagen är utformade för att få ett bättre flöde av materialet och enklare hantering 

när de anländer till ABB. De ger även förslag som ska förbättra kommunikation mellan ABB 

och externlagret. Det största förslaget är att ABB byter beställning av material från behovsstyrt 

till förbrukningsstyrt.  

 

Fördjupningen tar upp hur implementering av förbrukningsstyrt material skulle gå till på ABB 

för PNV3. Rekommendation är att förbrukningsstyrt material implementeras på de övriga linor i 

fabriken också. Samma steg som används för implementering på PNV3 kan användas för de 

andra linorna. Det som behöver kollas upp specifikt för varje lina är vilka leverans möjligheter 

som just den linan har.  
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