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Sammanfattning 

Divisionen Underground Rock Excavation på Atlas Copco tillverkar kundanpassade gruvmaskiner i 

världsklass till kunder i mer än 170 länder. Från inköpsperspektivet är majoriteten av leverantörerna 

svenska men de dyraste komponenterna köps in från utlandet. Detta gör att stora krav ställs på både 

logistiken och produktionssystemet. De senaste årens ökande efterfrågan har lett till att 

materialförsörjningen har svårt att hantera de volymer som krävs och till följd uppstår störningar. En 

effektivisering och kapacitetsökning är nödvändig och därför kommer detta examensarbete att handla 

om kartläggning av material- och informationsflöde samt bristidentifiering av störningar i materialflödet. 

I tillägg till detta skall även företagets nyckeltal ses över och utvärderas i diskussionen utifrån vad teorin 

förespråkar.  

Examensarbetet har utförts på Atlas Copcos Underground Rock Excavation division i Örebro. Uppsatsen 

behandlar teori kopplat till de forskningsfrågor som presenteras i inledningen. Dessa frågor besvaras 

sedan utifrån teorin av författarna i diskussionskapitlet. I kapitlet nulägesbeskrivning presenteras en 

nulägesbild av företaget sett till material och informationsflöde samt dess prestanda. Detta för att 

läsaren ska få en bra bild över hur den dagliga verksamheten fungerar och hur de olika avdelningarna 

samverkar med varandra. Under problemidentifiering har två datakällor använts, statistik och kvalitativ 

data i form av workshops där deltagarna representerar hela materialflödet från ankomst till färdig 

produkt. All data har sammanställts i Paretodiagram för en tydlig visualisering och enkel prioritering för 

att sedan utredas vidare i form av en rotorsaksanalys. Rotorsaksanalysen ligger sedan till grund för de 

förbättringsförslag som presenteras i slutet av examensarbetet. Förslagen är baserade på prioriterade 

rotorsakerna och utvärderas sedan av utvalda deltagare för att ge en prioritering till företaget.  

Slutligen presenterar författarna rekommendationer som avgränsats från rapporten men som anses 

vara viktiga att jobba vidare med. 
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Abstract 

The Atlas Copco Underground Rock Excavation division manufactures world class customer adapted 

mining machines to customers in more than 170 countries. From the procurement perspective most of 

the suppliers are Swedish but most of the expensive components are purchased from abroad. This 

results in high demands in both the logistics and the production system. Due to the recent years 

increased demand, difficulties in the material supply has arisen. A more efficient internal logistics and 

increased capacity are necessary in order to handle the increased volumes. Therefore this thesis work 

will discuss failure detection of material shortages together with mapping of the material and 

information flow. In addition, the authors will discuss the company’s key performance indicators based 

on the presented theories regarding the subject. 

The thesis work has been conducted at Atlas Copco’s Underground Rock Excavation division in Örebro. 

The thesis work’s theory is connected to the scientific questions that are presented in the introduction 

chapter. These questions will be answered based on the theory in the discussion chapter. In the current 

state chapter the authors present the company’s current state regarding the performance of its material 

and information flow. This is done to give the reader a good understanding of how the daily operations 

are being managed and how the departments interact with each other. During the problem 

identification phase, two sources of data has been used, statistics and qualitative data. The qualitative 

data has been gathered through workshops where the participants represent the whole material flow, 

from arrival of raw materials to finished products. The data has been illustrated through the use of 

Pareto diagrams for an easy prioritization and for the root cause analysis. The root cause analysis forms 

the basic data on which the improvement suggestions are being based upon and later presented in the 

thesis work. All suggestions are then being evaluated by chosen participants for a prioritization to the 

company. 

Lastly the authors present recommendations that has been delimitated from the thesis work but are 

considered important for future work. 
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1. Inledning 

Detta kapitels syfte är att klargöra arbetets bakgrund, mål och avgränsningar som ligger till grund för 

rapporten.  

1.1 Bakgrund 

Kunderna har idag andra krav än enbart lägsta kostnad vilket ställer större och mer komplexa krav på 

produktionssystemen. Kvalitet, flexibilitet och leveranstid är exempel på kundkrav som måste uppfyllas 

vilket gör att företagen måste bli effektiva i sin produktion och materialförsörjning för att kunna 

överleva på lång sikt. Kund och leverantör ökar sin effektivitet genom att växa samman i ett nära 

sammarbete, vilket säkrar tillgången till rätt material i rätt tid. Materialförsörjningen är en kritisk faktor 

som påverkar effektiviteten av produktionen. Höga lagernivåer är ett sätt att säkra materialtillgången 

men är en kostsam lösning som allt fler företag väljer bort till förmån för Just-in-time-leveranser. En 

effektiv materialförsörjning är en logistisk utmaning som möjliggör en högre leveransprecision, kortare 

ledtid, minskad kapitalbindning, mindre slöseri och därmed minskade kostnader. Det är därför viktigt att 

fokusera på materialförsörjningen och kontinuerligt arbeta med att öka dess effektivitet. 

1.2 Problemformulering 

Efterfrågan på gruvmaskiner från Atlas Copco ökar kraftigt och för att ha kapacitet att klara av denna 

ökning krävs en effektiv planering, tillverkningsprocess och materialförsörjning. I dagsläget är många 

problem kända inom Atlas Copco men ett utredningsarbete kring de allvarligaste problemen och hur de 

kan lösas saknas. Detta gör det svårt att sätta in rätt resurser på rätt ställe. Efter en kortare introduktion 

på företaget fick författarna genom observationer och montörers åsikter, en uppfattning om hur 

montörers arbete kan förbättras genom en effektivare materialförsörjning. Materialförsörjningen led av 

påtagliga störningar som orsakar återkommande förseningar i slutmonteringen. Detta examensjobb 

kommer därför att behandla identifiering och prioritering av störningar inom materialförsörjning, finna 

rotorsaker till dessa samt fungera som ett exempel på hur ett systematiskt förbättringsarbete kan 

tillämpas inom organisationen. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Atlas Copcos supply chain fungerar i praktiken på 

divisionen Underground Rock Excavation. Detta genom att kartlägga material- och informationsflödet av 

produkterna ST1030 och ST14 från kund till slutmontage, därefter identifiera och analysera 

problemområden inom material- och informationsflödet. Även en analys av företagets nyckeltal rörande 

prestanda av dess supply chain utförs. Genom erhållet resultat föreslå förbättringsförslag kring hur 

effektiviteten kan förbättras inom de prioriterade problemområdena. 
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1.4 Avgränsningar 

Atlas Copcos supply chain på divisionen Underground Rock Excavation (URE) kommer att undersökas 

från kund till slutmontage, med avseende på materialförsörjning och tillhörande informationsflöde. Två 

av företagets produktflöden kommer undersökas, ST1030 med jämförelsevis hög produktionsvolym och 

ST14 med en låg produktionsvolym. Implementering av förbättringsförslagen som föreslås kommer 

uteslutas på grund av projektets planerade tidsram.  

En prioritetsordning över projektets direktiv har upprättas i samråd med företagets handledare på grund 

av projektets potentiella omfattning. 

1. Kartlägga Atlas Copcos supply chain och identifiera problemområden. 

2. Utvärdera nyckeltalen och dess återspegling av verkligheten. 

3. Föreslå förbättringar för att öka flödets effektivitet. 

4. Upprätta en prioritetslista kring vilken ordning förbättringarna bör implementeras. 

1.5 Forskningsfrågor 

Tre forskningsfrågor har formulerats för att stödja författarna med den teoretiska referensramen. De är 

utformade i ett tidigt skede för att även kunna stödja det praktiska arbetet med utveckling av beslut, 

slutsatser och arbetsmetodik.  

1. Hur uppnås ett effektivt materialflöde inom ett företags supply chain?  

2. Hur drivs ett effektivt förbättringsarbete inom supply chain? 

3. Hur väljs nyckeltal för att mäta en verksamhets resultat? 

 

En ordlista har upprättats för att hjälpa läsaren förstå alla förkortningar och uttryck som används i 

examensarbetet. Ordlistan finns i bilaga 1.  
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2. Ansats och metod 

Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som använts i projektet samt förklarar använda metoder 

och tekniker.   

2.1 Metodval 

Enligt Ejvegård (2003) finns det ett antal ansatser och metoder som man kan följa som alla är mer eller 

mindre lämpliga beroende på vilken uppgift som skall utföras. Litteraturen nämner en rad olika metoder 

som beskrivs här mycket kort:  

 Deskription, som beskriver hur någonting ser ut.  

 Fallstudie, där en liten del tas ur ett stort förlopp och får beskriva verkligheten.  

 Klassificering, klassificering av data.  

 Kvantifiering, användning av data som kan räknas i siffror eller motsvarande termer.  

Ett medvetet metodval är enligt Ejvegård (2003) en viktig del i strävan efter vetenskaplighet och kan 

modifieras för att passa bättre in i det specifika fallet. 

Examensarbetet är utfört enligt en fallstudiemetod då detta ansågs mest lämpligt sett till projektets 

uppdrag, mål och begränsade tidsram. Fallstudien har utförts genom att studera delar av verksamheten 

under verkliga förhållanden under ett kortare tidförlopp och därigenom bilda sig en uppfattning om 

situationen. Ejvegård (2003) menar att fördelar med fallstudiemetoden är att det är ett effektivt 

tillvägagångssätt där en uppfattning om hur situationen ser ut kan skapas utifrån ett begränsat underlag. 

Metoden ger även möjligheten att avgränsa projektets omfattning för att passa den förbestämda 

tidsramen. 

Kvantitativ & kvalitativ metod 

Det finns inom metodteorin två olika sorters forskningsansatser, kvantitativ och kvalitativ ansats. En 

kvantitativ metod förklarar eller undersöker en situation baserat på mätbar data och kvantitativa 

förhållanden. Kvalitativa metoder bygger däremot på hur människor själva uppfattar en situation 

baserat på personliga upplevelser och därmed ett vidare förståelseperspektiv. (Befring 1994) 

Enligt Befring (1994) kan kvalitativa och kvantitativa metoder betraktas som komplementära. I det 

examensarbete som presenteras i denna rapport har båda sorternas metoder använts, bland annat vid 

datainsamling, för att täcka in så stor del av spektret som möjligt. 
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2.2 Datainsamling 

Data kan delas in i två typer, primär- och sekundärdata, beroende på syftet den inhämtats enligt. 

Primärdata avser den data som inhämtats med ändamålet att användas som analysunderlag i den 

aktuella studien. Sekundärdata är den data som finns att tillgå som tidigare samlats in, men till ett annat 

syfte. Insamling av primärdata kan grovt delas upp i tre strategier; observationer, intervjuer eller 

enkäter. (Befring, 1994) 

I examensarbetet har både primär- och sekundärdata nyttjats i form av litteraturstudier, observationer, 

intervjuer och workshops. De använda datainsamlingsmetoderna som använts i projektet förklaras 

nedan utifrån Befring (1994). 

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien avser i detta fall inhämtning av information från böcker, artiklar, rapporter etc. 

relaterat till examensarbetets ämnesområde. I rapportens teoretiska referensram samt metodkapitel 

har denna vart den primära datainsamlingstekniken. (Befring, 1994) 

2.2.2 Observationer 

Observationer utförs personligen av forskaren genom att registrera det som ses, hörs, känns och 

upplevs. I examensarbetet har observationer använts genom att vara med vid montage av fordonen som 

följts för att få en bättre insikt i de problem som förekommer. (Befring, 1994) 

2.2.3 Dokumentation 

Under examensarbetets gång har författarna haft tillgång till företagets intranät och gemensamma 

datalagring av bland annat projekt och avdelningsdokument. Detta har varit en betydande källa till 

sekundärdata som använts för att beskriva bland annat nuläget. (Befring, 1994) 

2.2.4 Intervjuer 

En intervju är ett personligt samtal där forskaren ställer frågor som sedan respondenten besvarar. I 

examensarbetet kontrollerades informationen efter genomförd intervju genom att skicka resultatet till 

den intervjuade personen för bekräftelse och därigenom undviks eventuella misstolkningar. Denna 

teknik har främst använts vid kartläggningen av verksamheten, där personer i en diskussion fick beskriva 

sina arbetsuppgifter. (Befring, 1994) 
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2.2.5 Workshop 

En workshop är ett möte där alla medverkande aktivt deltar under ett strukturerat förhållande. 

Workshoptekniken bygger på kommunikation mellan deltagarna där de redovisar sina perspektiv och 

därigenom skapar en gemensam förståelse om situationen. Arbetet är ett dynamiskt informationsutbyte 

mellan individ och grupp där workshopens uppgifter anpassas efter dess syfte och deltagare. Fördelar 

med workshoptekniken för datainsamling är att det leder till effektiva möten där samtliga deltagares 

kunskaper kan nyttjas och deltagarna kan lära sig av varandra. (KTH:s internetsida) 

I projektet har tre tvärfunktionella workshops utförts som använts som ett kvalitativt underlag för 

problemanalysen. 

2.3 Arbetsmetodik 

Projektet har utförts enligt DMAIC-modellen som ansågs passa projektet bättre än exempelvis PDCA-

modellen eftersom DMAIC har en fler inledande faser och passar därför bättre ett nytt projekt på ett 

nytt företag. Detta beskrivs i den teoretiska referensramen, där projektet genomförs efter ett 

systematiskt arbetssätt. För att projektet ska tillfredsställa högskolans och företagets direktiv samt hålla 

avsedd tidsram, modifierades modellen något. Projektet består av en praktisk och en teoretisk del. Den 

praktiska delen bestod av en kartläggning av företagets nuläge med fokus kring de två avgränsade 

produktflödena. Den teoretiska delen utfördes parallellt med projektet. Till en början användes 

litteraturen till att svara på forskningsfrågorna och fungerade sedan som ett stöd för det fortsatta 

arbetet och de beslut som fattades. 

Projektet var från början inte definierat och därför inleddes projektet med en uppstartningsfas, där 

projektet noga definierades samt en preliminär planering av ingående aktiviteter upprättades. I fasen 

ingick även att bekanta sig med verksamheten och de avdelningar som projektet berördes av. När 

projektet hade definierats började kartläggningen av verksamheten för att skapa en förståelse för hur 

material- och informationsflödet ser ut och vilka parter som är involverade. Datainsamlingen angående 

de problem som påverkar materialtillgängligheten inleddes i denna fas men skedde primärt i den 

efterföljande fasen; Identifiering av problemområden.  

Genom att systematiskt utvärdera de identifierade problemområdena fastställdes de problem som i 

projektet skulle prioriteras för fortsatt analys. I de följande faserna, Analys och Förbättringsförslag, 

undersöktes de prioriterade problemen genom att finna och analysera dess grundorsaker. Därefter, 

utifrån de identifierade grundorsakerna, formulerades förbättringsförslag gällande hur problemen kan 

lösas. På grund av projektets tidsram skedde ingen implementering av förbättringsförslagen utan en 

överlämning till företaget skedde under den sista fasen projektavslut. 

Bilden nedan visar den del av DMAIC-processen som följts i projektet och vart överlämningen till 

företaget skedde.  
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FIGUR 1: EXAMENSARBETETS ARBETSMETODIK 

Verktyg som använts i projektet kommer huvudsakligen från Lean och Sex sigma. Dessa kommer att 

redovisas i den teoretiska referensramen och är valda efter det fastställda problemområdet. 

Kvalitetssäkringen av projektet illustreras av de röda romberna i figur 1 och skedde genom samråd 

mellan författarna och företaget samt handledaren från högskolan. Inför varje ny fas gjordes en 

avstämning med handledare på företaget i form av en presentation där författarna presenterade sitt 

resultat och beslut togs gemensamt hur projektet skulle fortsätta. Syftet var att nå koncensus mellan 

företaget och studenterna gällande projektets riktning. 

2.4 Reabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas att mäta saker på rätt sätt. Exempelvis längd, när man förr använde kroppsdelar 

som mått medförde det att precisionen förblev låg i och med människors storleksvariation. Reliabiliteten 

blev således också låg när en längd var exempelvis tre fot. Reliabiliteten ökade dock när mer 

standardiserade mått infördes såsom centimeter. (Ejvegård, 2003) 

Validitet syftar på att mäta rätt saker. Exempelvis, om antalet avvikelser för en process eller dess tid ska 

mätas. Det viktiga är att veta vad måttet visar och hur det har mätts för att underlaget har tillräcklig 

validitet. (Ejvegård, 2003) 
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I litteraturen har oftast flera källor använts för att bekräfta påståenden och resonemang. Litteraturen 

som använts är tidigare kurslitteratur, examensarbeten, vetenskapliga artiklar och publikationer från 

universitet. Detta har valts ut i åtanke kring reliabilitet och validitet. Den information och data som 

presenteras i nulägesanalysen har bidragits från flera delar av organisationen och samtidigt bekräftats 

från flera håll. Därmed anser författarna att materialet har en hög grad av reliabilitet och validitet. 

Den data som samlats in och presenteras i kapitlet Identifiering av problemområden är baserad på 

kvantitativ och kompletterande kvalitativ data. Kvalitativ data har också använts för att bekräfta och 

styrka validiteten hos den kvantitativa data som samlats in under en begränsad tidsperiod. Den 

kvalitativa data har tagits fram genom att använda erkända verktyg och anses därför hålla en god nivå av 

reabilitet och validitet.  
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 3. Företagspresentation  

Detta kapitel syftar att ge en grundläggande förståelse om Atlas Copcos verksamhet, hur den är 

organiserad och avdelningen examensarbetet är utfört på.  

3.1 Atlas Copco 

Atlas Copco har en världsledande ställning inom sina industrigrupper; kompressorer, expansionsturbiner 

och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. 

Atlas Copco bildades år 1873 med en kärnverksamhet kring järnvägsutrustning. Under åren 

expanderade Atlas Copco inom fler områden, marknader och produktmixer genom innovation och 

strategiska varumärkesköp till att idag bli ett starkt multivarumärkesföretag. (www.atlascopco.se) 

Huvudkontoret ligger i Stockholm och kunderna finns i över 170 länder. Under 2011 var omkring 37 500 

anställda och omsättning uppgick till 81 miljarder kronor. För att illustrera vart författarna befinner sig i 

koncernen presenteras organisationsscheman på olika nivåer. På koncernnivå ser organisationen ut 

enligt bilden nedan och den division examensjobbet utförs på heter Underground Rock Excavation som 

är inramat i rött. (www.atlascopco.se) 

 

FIGUR 2: ATLAS COPCOS ORGANISATIONSSCHEMA 
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Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik stod år 2011 för 36 % av koncernens intäkter av vilka 

divisionen Underground Rock Excavation (URE) svarar för 30 % och betecknas således som en viktig 

division. Inom divisionen finns fyra stycken produktionsanläggningar i världen, två i Sverige, ett i Kina 

och ett i Indien som alla producerar sin del av sortimentet.  

Divisionen URE:s organisationsschema ser ut enligt följande: 

 

FIGUR 3: ATLAS COPCO UNDERGROUND ROCK EXCAVATIONS ORGANISATIONSSCHEMA 

3.2 Underground Rock Excavation, Örebro 

På en av de två produktionsanläggningen i Sverige, som är lokaliserad i Örebro, tillverkas maskiner som 

används för gruvutvinning. Det finns två huvudproduktgrupper som kallas Loaders, Haulers & Dumpers 

(LHD) och Tunneling & Mining Equipment (TME). LHD-maskiner är de som lastar och fraktar bort 

material medan TME-maskiner borrar i berget för olika ändamål och är utrustade med egenutvecklade 

borrmaskiner.  
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FIGUR 4: ATLAS COPCO, URE, PC ÖREBROS ORGANISATIONSSCHEMA 

På nivån produktionsanläggningen i Örebro finns avdelningen som examensarbetet utförts på. 

Examensarbetet har utförts på avdelningen Strategiskt inköp med inriktning på LHD-sortimentet, där två 

produkttyper, ST1030 och ST14, har legat i fokus. Dessa två fordonstyper presenteras nedan. 

ST1030 

ST1030 står för Scooptram revision 3.0 med en kapacitet att lasta 10 ton och är en kompakt lastmaskin 

anpassad till medel och stora underjordsprojekt. Fordonet har en standardvikt på ca 27 ton. Den 

används efter en sprängning i gruvan där den lastar malm i gruvtruckar eller annat transportmedel upp 

till ytan. Den kan anpassas genom olika tillval efter kundens behov och därför varierar maskinernas 

monteringsmoment vid slutmontaget. ST1030 är i Atlas Copcos mått, en högvolymsartikel och 

monteringen står inför en betydande ökning av kundorders under den närmaste tiden.  

 

FIGUR 5: FORDONSTYPEN ST1030 
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ST14 

ST14 står för Scooptram med en kapacitet att lasta 14 ton och är en kompakt lastmaskin anpassad till 

stora underjordsprojekt. Jämfört med ST1030 är användningsområdet för en ST14 liknande förutom att 

lastkapaciteten är högre samt storleksmässigt är ST14 större med en standardvikt på ca.38 ton. ST14 är 

en relativt ung produkt för Atlas Copco med en jämförelsevis låg produktionsvolym, däremot kommer 

produktionsvolymen att öka under kommande period. 

 

FIGUR 6: FORDONSTYPEN ST14 

3.2.1 Produktionsstrategi för URE 

Nedan presenteras produktionsstrategin för URE. Den har brutits ned i flera led från ledningens direktiv i 

organisationen till att bli direktiv för produktionens strävan och mål.  

 

FIGUR 7: OLIKA NIVÅER AV STRATEGIER 

Mission 

Hela URE får ett uppdrag (mission) från ledningen att producera produkter som används vid utvinning av 

råmaterial under jord. Kundnöjdheten uppnås genom att hålla en kort genomloppstid med hög 

leveransprecision och kunna hantera både standard och specialanpassade förfrågningar.  

  

Strategy 

Vision 

Mission 
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Vision 

Divisionen består av fyra fabriker där kvalitén och prestanda ska vara samma oavsett var produkten 

monteras. URE-produktionen skall överträffa kundens förväntningar i fråga om kvalité, leveransprecision 

samt ledtid och därmed associeras med dessa. Produktionen ska vara effektiv och stämma överens med 

principerna för ”The Way We Produce”.  

Strategi 

Atlas Copcos produktionsstrategi kan delas in i två delar; monteringen och deras supply chain.  

Monteringsstrategin 

Kärnverksamheten är slutmontering av strategiska komponenter och detta uppnås effektivt genom att: 

 Aktivt utvärdera vart det är mest lämpligt att montera riggar och fordon 

 Två skilda flöden, standard- och specialanpassade maskiner 

 Sträva efter linjemontering och i de fall det inte är lämpligt använda sekvenserad 

stationsmontering 

 Flödesorientera material med punktliga leveranser till slutmonteringsstationerna 

 Kapacitetstoppar hanteras genom utlejning till entreprenader och kortsiktiga anställningar 

 Komponenter som inte är av strategisk betydelse skall identifieras, utvärderas och köpas på en 

högre nivå när det är mer kostnadseffektivt och/eller reducering av ledtid kan uppnås 

Supply chain-strategin 

Strävan är en effektiv materialförsörjning med hög materialtillgänglighet och optimerade lagernivåer. 

Detta uppnås genom logistikcenter som systematiskt arbetar efter tre principer: Just-in-time-leveranser, 

spekulationsorders och lagerhållning. 

Hög leveransprecision på inkommande material uppnås genom korrekta strukturprognoser, stabil 

planering och att aktivt jobba tillsammans med leverantörer. 

SHEQ – Safety, Health, Environment & Quality 

 Aktivt jobba för att öka säkerhet hälsa och miljö genom OHSAS 18001/ISO 14001 

 Kvalitetssäkring av produkter och processer genom: 

- Kontroll 

- Inspektion av inkommande gods 

- Pre-acceptance 

- Slutprovning 

- Produktrevisioner genom stickprov på färdigvarulager 

 Proaktiv kvalitetssäkring uppnås uppströms genom: 

- Produktkontrollspunkter 

- Avvikelsehantering 
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4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som presenteras i detta kapitel består av den litteratur som arbetet 

baseras på. Kapitlet syftar till att skapa en ökad förståelse av de områden som behandlas i arbetet för 

att läsaren enklare ska förstå författarnas tankegång.  

4.1 Logistik och Supply chain management 

Logistik beskrivs av Jonsson (2008) som vetenskapen om effektiva materialflöden. Det är en allmän term 

för alla de aktiviteter som säkerställer att materialet finns på rätt plats vid rätt tid. Till logistik hör även 

ekonomiska mål som exempelvis minimera bundet kapital och minska kostnader. Definitionen av logistik 

kommer ifrån The Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) internetsida och lyder: 

”Logistik är en del av supply chain management som planerar, implementerar och kontrollerar ett 

effektivt flöde framåt och bakåt i kedjan samt lagring av gods, tjänster och relaterad information mellan 

den ursprungliga platsen och punkten för konsumtion i syfte att möta kundkraven”  

Det är dock ofta nödvändigt att se logistiken ur ett bredare perspektiv eftersom det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan kunder och leverantörer. Jonsson (2008) menar att logistik kan ses som en individuell 

del av ett företag eller som ett integrerat flöde av material mellan flera företag. Det senare är att 

föredra och kallas supply chain management (SCM) då man kan uppnå synergier om hänsyn tas till de 

externa parter som är länkade till företaget.  

Supply chain management definieras genom CSCMPs internetsida som:  

“Supply chain management innefattar planering och styrning av alla aktiviteter som är involverade i 

strategisk försörjning och inköp, omvandling och alla tillhörande logistiska aktiviteter. Det ingår även 

koordination och samarbete mellan företagets partners, som kan vara leverantörer, mellanhänder, 

tredjeparts tjänster och kunder. I tillägg integrerar supply chain management tillgång och efterfrågan 

inom och mellan företag.” 
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4.1.1 Historia 

Logistiken har genom åren enligt Jonsson (2008) genomgått en rad intressanta faser där konceptet 

utvecklats och effektiviserats.  

 

FIGUR 8: LOGISTISKA TIDSFASER – FRÅN SEPARATA TILL INTEGRERADE PROCESSER (Jonsson, 2008) 

I figuren representerar trianglarna företag, pilarna visar fokus på materialflödet och streckade linjer och 
dess pilar visar strategiskt fokus. 

Fram tills år 1960 - Transport- och lageroptimering 

Logistik refererade framför allt till materialflödet av produkter från tillverkare till kunder. Fokus låg 

primärt på att suboptimera enskilda aktiviteter som material hantering och transporter. År 1960 kom ett 

verktyg kallad total logistikkostnadsanalys. Detta bidrog starkt till en gradvis bredning av perspektivet av 

logistik och samband mellan avdelningar och kostnader uppenbarades och tog i beaktning vid 

beslutsfattningar. Logistiken började ses som ett system av inkommande gods, tillverkning och 

distribution. 
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År 1960-1970 - Material administration 

Under 60- och 70-talet ökade förståelsen att logistik i hög grad påverkade företagets omsättning och 

kundservice blev även ett viktigt argument. Den lägsta logistiska totalkostnaden behövde inte längre 

vara den optimala eftersom en dyrare investering kunde innebära ökade framtida intäkter. Logistik 

började ses som ett verktyg för att få en större konkurrensfördel och finansiella verktyg som mätetal 

utvecklades för att mäta logistiska aktiviteter. Redan under denna fas började det bli tydligt att 

samarbetet mellan företagets leverantörer och kunder gynnade företaget. Man började därför spåra 

materialets ursprung hela vägen till kunden istället för att effektivisera delar av flödet. 

År 1980 – Logistik strategi  

Under 80-talet började Japanerna hinna ikapp med sitt Lean-tänk och Toyotas produktionssystem. Det 

bidrog starkt till att fokusera på exempelvis Just-in-time-system och Total quality management-

koncepten. Japanerna bevisade att det var lönsammare att producera i mindre batcher, efter 

kundorders och lagra standardkomponenter. Fokus skiftade till kundnöjdhet, korta ledtider och 

minimera resurserna som krävs för processen. För att klara dessa krav var logistiken tvungen att 

integreras med fler processer som produktutveckling och inköp. Under 80- och början av 90-talet skedde 

en revolution i datorer och informationssystem vilket bidrog till markander expanderade och utveckling 

av MRP-, ERP- och EDI-system. 

År 1990 - Supply chain management 

Efter utvecklingen under 80-talet mot en mer global marknad och hårdare konkurrans ökade också 

medvetenheten om kostnader och kärnverksamhet. Företag började fokusera och optimera det som de 

var bäst på, och leja ut övrigt arbete på entreprenad som hade en mer kostnadseffektiv process. 

Logistiska aktiviteter som transport och lager köptes in från företag som specialiserat sig på logistiska 

aktiviteter, rollen för externa parter blev därför en viktig del i det logistiska systemet. Det blev även 

vanligare för företag som inte var etablerade i lågkostandsländer att flytta sin produktion till andra 

världsdelar. Trenden att outsourca delar av sin verksamhet till flera andra parter skapade ett nytt fokus, 

nämligen att flödet av information mellan företag var kritiskt för att uppnå en hög nivå av effektivitet.  

4.1.2 Grunderna i Supply chain management 

Storhagen (2011) beskriver fyra grunder som företag bör sträva mot för att jobba enligt Supply chain 

management. Som ett tillägg beskriver Jonsson (2008) att genom en reducerad leverantörsbas kan 

effektivare flöden uppnås. 

Samlad bild över flödet  

Supply chain management kräver en helhetssyn över flöden, från första leverantörsled till den slutliga 

konsumenten och eventuell återvinning.  

Strategiska beslut 

Att basera en verksamhet på SCM är ett strategiskt beslut. Det krävs omfattande förändringar och byggs 

på långsiktigtighet i samordning med företagets övriga strategier. 
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Styrning och kontroll  

Traditionell logistikstyrning är ofta baserat på ett tryckande system där produkter produceras utan ett 

uttalat kundbehov. SCM är baserat på ett dragande system där tillverkning sker mot kundorder. Kontroll 

hör heller inte hemma under begreppet SCM, det grundas på långsiktigt förtroende och genom detta 

har man totalt sett bättre kunna balansera flöden och lager. 

Integrerade system 

SCM bygger inte bara på effektiva informationssystem men det är en förutsättning för att SCM skall 

kunna fungera i praktiken. Ett effektivt informationsflöde som levererar snabb och aktuell information 

skapar goda förutsättningar för att skapa ett effektivt fysiskt flöde. 

Reducerad leverantörsbas  

Jonsson (2008) beskriver trenden under senare år att det blivit viktigare med partnerskap till sina 

leverantörer och integrerade aktiviteter. Detta är dock både opraktiskt och kostsamt om företaget har 

en stor leverantörsbas. Därför har ett fokus riktats åt att reducera antalet leverantörer. Detta skapar en 

win/win-situation där leverantören får större orders och ett säkrat behov medan företaget får ökad 

kvalitet och en pålitligare leverantör till en rimlig kostnad. Detta har uppmärksammats av ett flertal 

stora företag och trenden går mot en reduktion av leverantörsbasen eftersom det har visat sig att 

effektivare flöden kan uppnås. 

4.2 Strategi 

Produktion och strategi har länge setts som oförenliga. Från ett historiskt perspektiv har en strategi 

förknippats med något långsiktigt medan produktion ansågs vara kortsiktigt. Bellgran och Säfsten (2005) 

beskriver strategi som ”en plan som beskriver den väg man väljer att gå i en viss situation eller ett 

mönster av olika beslut som gemensamt driver verksamheten åt önskat håll”. En strategi är med andra 

ord en plan som beskriver hur företaget skall omvandla affärsidén till en färdig produkt eller tjänst. 

Strategier finns på olika nivåer och högst upp finns den övergripande strategin. Under den kommer 

affärsstrategin följt av de funktionella strategierna på respektive område. Figur 9 illustrerar Bellgran och 

Säfsten (2005) syn på de olika nivåerna. 
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FIGUR 9: HIERARKIER AV STRATEGIER (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Företagsstrategin är en mer långsiktig och generell beskrivning av bland annat de mål, marknader och 

konkurrensfördelar som skall uppnås och även vilka affärsområden företaget planerar att delta i. Under 

företagsstrategin finns affärsstrategin som är mer kortsiktig och detaljerad. Lägsta beskrivna nivå är den 

funktionella strategin som bör beskriva hur varje funktion skall bidra till företagets övergripande mål. 

Dessa funktionella strategier har en viss inverkan på varandra och kompletterar varandra. De bör därför 

ha en viss grad av överensstämmande. Vid utveckling av ett nytt produktionssystem har 

produktionsstrategin störst fokus, dock finns de andra kringliggande funktionella strategierna t.ex. 

marknadsstrategin som har ett visst inflytande. (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Det var först under slutet av 1960-talet som produktionsstrategipionjären Wickham Skinners artikel 

belyste sambandet mellan produktionen och företagsstrategin. Han ansåg att produktionen var en stor 

investering som skulle säkerställa att de mål som företaget strävar efter uppfylldes. Därför borde det 

finnas en stark koppling mellan övergripande strategi och de beslut man tar inom produktionen. Detta 

tog tyskarna, japanerna och italienarna vara på i början an 1990-talet med resultatet att de vann allt fler 

konkurrensfördelar genom sin produktion. En senare fastställd huvudorsak var just att den problemetik 

som Skinner beskrev, att integrera produktionsperspektivet med den övergripande företagsstrategin. 

(Bellgran och Säfsten, 2005) 

4.2.1 Produktionsstrategi 

För att kunna tillfredsställa dagens kunder krävs mer än ett lågt pris. Nya behov såsom bäst pris, god 

kvalitet, rätt mängd och vid rätt tid ställer högre krav på produktionssystemen. För att vara 

konkurrenskraftig idag krävs att dessa nya kundbehov tillfredställs. Något som kan underlätta att 

hantera den utmaningen är en väl genomarbetad och implementerad produktionsstrategi.  

En produktionsstrategi är en plan som rör beslut inom investeringar, processer och infrastruktur som 

krävs för att uppnå de mål som företaget satt. (Bellgran och Säfsten, 2005) Tabell 1 nedan visar vad en 

sådan plan innehåller. 
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Produktionsstrategins innehåll 

Konkurrensfaktorer Beslutskategorier 

 

 Kostnad 

 Kvalitet 

 Leveransförmåga 

 Flexibilitet 

Strukturella 

 Produktionsprocess 

 Kapacitet 

 Anläggningar 

 Vertikal integration 

Infrastrukturella 

 Kvalitet 

 Organisation 

 Produktionsplanering 

och -styrning 

TABELL 1: INNEHÅLL I EN PRODUKTIONSSTRATEGI (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Produktstrategin består av två huvudgrupper, innehåll och process. Innehållet brukar bestå av 

konkurrensfaktorer och beslutskategorier. Konkurrensfaktorer refererar till de mål som ett 

vinstdrivande företag strävar mot. Beslutskategorierna är de resurser och åtgärder som företaget fogar 

över för att uppnå sina mål. När dessa två delar uppnås ökar samtidigt konkurrensfördelarna. Innehållet 

i en produktionsstrategi är således det som avgör om ett företag kvalificerar sig på marknaden. 

Processen är det arbete med formulering och implementering av produktionsstrategin som bygger på 

innehållet. Det är ett viktigt arbete att tydligt formulera sin produktionsstrategi, trots det har den 

huvudsakliga forskningen fokuserat kring produktionsstrategins innehållsdel. (Bellgran och Säfsten, 

2005) 

4.2.2 Orderkvalificerare och ordervinnare 

Ett välutvecklat produktionssystem kan skapa effektivitet på flera sätt inom en organisation. Det är dock 

inte tillräckligt att ha effektiva logistiska aktiviteter om inte rätt typ av logistiklösningar tillämpas eller 

rätt prestandavariabler ges prioritet. Detta eftersom det inte är lönt att vara bra på något som inte 

uppskattas av slutkunden eller andra intressenter. Prestandavariabler är de faktorer som påverkar ett 

företags framgång. För att prioritera rätt prestandavariabler är det viktigt att förstå hur dessa påverkar 

företagets konkurrenssituation. Ett praktiskt sätt att göra detta på är att avgöra vad som gör en produkt 

till en orderkvalificerare och en ordervinnare. (Jonsson, 2008) 

 En produkt blir en orderkvalificerare när de kriterier som gör att kunden ens överväger att köpa 

produkten uppfylls. D.v.s. de minimala egenskaper en produkt måste uppfylla som exempelvis 

hur lätt det är att lägga en order, god kvalitet eller korta leveranstider.  

 En ordervinnare är de kriterier som avgör att en kund slutligen köper produkten. Exempel kan 

vara lägsta totalkostnad eller leveransflexibilitet. 
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Det är därför viktigt att uppfylla orderkvalificeringskriterier samtidigt som prioritet ges till de faktorer 

som gör en produkt till en ordervinnare. Det är dock inte så enkelt att alla produkter har samma 

kriterier. Kriterierna kan även skifta mellan produkter, marknader och produktlivstid. Samma produkt 

kan till och med ha olika kriterier på olika marknader samt över tiden när konkurransen hårdnar kan 

tidigare ordervinnare bli orderkvalificerare. (Jonsson, 2008) 

4.2.3 Konkurrensfaktorer 

Det som beskriver ett företags målbild är konkurrensfaktorer, orderkvalificerare och ordervinnare. De 

beskriver vad ett företag konkurrerar med och kan ses som ett prestationsmått. Nedan listas 

huvudfaktorerna gruppvis enligt Krajewski, Ritzman och Malhotra (2007).  

Huvudgrupp Konkurrensfaktor 

Kvalitet Topkvalitet 

 Regelbunden kvalitet 

Tid/Leveransförmåga Leveranshastighet 

 Leverans enligt plan 

 Utvecklingshastighet 

Kostnad Låg produktionskostnad 

Flexibilitet Anpassning 

 Produktmix 

 Volymmix 

TABELL 2: KONKURRENSFAKTORER I HUVUDGRUPPER (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2007) 

Bellgran och Säfsten (2005) beskriver dessa konkurrensfaktorer i likhet med Krajewski, Ritzman och 

Malhotra (2007) som: 

Kvalitet:  

Syftar till förmågan att uppnå och överträffa kundens förväntan och behov. Kvalitet kan handla om att 

uppnå en specifikation och få defekter, eller om kundens upplevelse av produkten eller tjänsten 

(toppkvalitet). 

Tid/Leveransförmåga:  

Syftar på förmåga att kunna leverera med en hög nivå av säkerhet och hastighet. Leveranssäkerheten 

avser förmågan att kunna leverera enligt fastställd plan. Krajewski, Ritzman och Malhotra (2007) kallar 

hela gruppen för tid, där tid bryts ner i leveranshastighet, leverans i tid och utvecklingstid av en ny 

produkt. Bellgran och Säfsten (2005) föredrar leveransförmåga men båda grupperna syftar dock på 

samma sak.  
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Kostnad:  

Syftar till att kunna producera och leverera varor till en låg kostnad. Källor till förmågan att hålla en låg 

kostnad d.v.s. vara kostnadseffektiv är t.ex. leverantörskostnader, processutformning och erfarenhet.  

Flexibilitet: 

Syftar på förmågan att snabbt och effektivt kunna anpassa produktionen till exempel varierande 

volymer (volymflexibilitet), produktvarianter (produktmixflexibilitet), eller anpassningsförmåga av 

produktdesignen.  

En produktionsstrategi bör ange i detalj de konkurrensfaktorer som passar in i företagets situation. Flera 

undersökningar har visat att dessa konkurrensfaktorer bygger på ovan nämnd ordning där kvalitet ligger 

som bas. Enligt dessa undersökningar är det först möjligt att kunna konkurrera med flexibilitet när de tre 

förstnämnda har uppnåtts. (Bellgran och Säfsten, 2005) 

4.2.4 Beslutskategorier 

Det finns ett flertal namn för samma sak som olika författare refererar till. Beslutsområden var den 

ursprungliga termen grundad av Skinner. Strategiska frågor är en annan term andra författare föredrar. 

Bellgran och Säfsten (2005) använder termen beslutskategori och summerar andra författares arbete 

inom beslutskategorier som: 

Beslutskategori Frågor som måste beslutas om 

Produktionsprocess Processtyp, layout, tekniknivå 

Kapacitet Mängd, anskaffningstidpunkt 

Anläggning Lokalisering, fokus 

Extern integration Riktning, omfattning, relation 

Kvalitet Definition, roll, ansvarsfördelning, kompetens 

Organisation och arbetskraft Struktur, ansvarsfördelning, kompetens 

Produktionsplanering och –

styrning 

Val av system, lagerstorlek 

TABELL 3: EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM KRÄVER BESLUT INOM BESLUTSKATEGORIERNA (Bellgran och 
Säfsten, 2005) 
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Produktionsprocess 

Processtyp, layout och teknik nivå är aktuella områden som kräver beslut vart företaget ska positionera 

sig. Vad som menas med processtyp är organisering av aktiviteter och processer. Detta är starkt kopplat 

till produktionskaraktär, d.v.s. volym och varianter. Krajewski, Ritzman och Malhotra (2007) föreslår en 

modell för vilken typ av process ett företag bör ha beroende på karaktären. 

M
in

d
re

 k
o

m
p

le
xi

te
t,

 v
ar

ia
ti

o
n

 o
ch

 m
er

 li
n

je
fl

ö
d

e
 

 

Mindre anpassning och högre volym 

 

 Produktdesign 

P
ro

ce
ss

ka
ra

kt
är

 

 

Lågvolymsprodukt

er tillverkning efter 

kundorder 

Flertal produkter med 

låg till medelstor 

volym 

Några få 

produkter och en 

högre volym 

Hög volym, av 

standardiserade 

produkter 

Anpassningsbar 

process med 

flexibla 

produktionssteg 

Jobbprocess    

Okopplat flöde 

med måttlig 

komplexitet 

 Batchprocess   

Kopplat flöde 

med en hög grad 

av repeterande 

arbete 

  Linjeprocess  

Kontinuerligt 

flöde 
   

Kontinuerlig 

flödesprocess 

FIGUR 10: VAL AV PROCESSTYP SETT TILL PRODUKTIONSKARAKTÄR (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 
2007) 

Jobbprocess  

En flexibel process som är designad att hantera stora variationer mellan kundorders i relativt stora 

kvantiteter. Arbetskraften och utrustning är flexibel för att kunna hantera dessa variationer. Ofta läggs 

ett anbud från företaget och inget produceras utan att först en kundorder har lagts och har därför lågt 

eller obefintligt färdigvarulager. Behoven av nästa order i förväg är okänd likaså timingen för en kund att 

lägga en likadan order. För det mesta är organiseringen av en jobbprocess ett flexibelt flöde men det 

förekommer även linjeproduktion, där grundläggande steg är identiska eller orders från kund 

återkommer. 
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Serieprocess 

Den mest vanliga tillverkningsprocessen är att producera i batcher eller serier. Detta har lett till att 

termen delats upp i små och stora serier. Skillnaden mellan en serie- och jobbprocess är större volymer, 

mindre variation och att enheter produceras flera åt gången i så kallade batcher mellan processtegen. 

Ofta är volymerna så varierande att det inte är lönsamt att producera i mindre enheter eftersom det 

kostar för mycket att ställa om produktionen i både tid och pengar.  

Linjeprocess 

En linjeprocess ligger mellan en serieproduktion och kontinuerligt flöde genom att produkterna har låga 

variationer och höga volymer. Processen är fokuserad kring produkten och lagren i processen hålls 

således låga. Det finns ingen direktlänk mellan kundorders och produktion i motsats till jobbprocessen. 

Standardprodukter produceras i förväg och läggs i färdigvarulager och kan erbjuda viss kontrollerad 

variation. 

Kontinuerligt flöde 

Exempel på ett kontinuerligt flöde hittas i kemikalie- eller stålindustrin där ett konstant flöde med 

extrema volymer och obefintlig variation återfinns. Namnet kommer från sättet materialet flödar genom 

processen och det krävs ofta kapitalintensiva investeringar. Den stora skillnaden mellan linjeprocessen 

och kontinuerligt flöde är materialet flödar genom processen utan att stanna tills hela serien/batchen är 

färdig. 

Layout 

Uttrycket layout refererar till den fysiska konfigurationen av avdelningar, stationer och utrustning, med 

särskild betoning på transport av material genom systemet. Att omarbeta sin layout är med andra ord 

ett sätt att förbättra sina processer.  

Målet med layoutplanering är att låta arbetare och utrustning arbeta så effektivt som möjligt. Därför har 

utformningen av layouten många praktiska och strategiska följder och kan påverka hur pass väl 

organisationen möter sina mål. Layouten resulterar i ett fysiskt arrangemang av personer, maskiner och 

utrymme. Alla tillhörande aspekter är svåra att uppfylla, därför måste man prioritera det som är 

viktigast. (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2007) 

Exempel på prioriteringar kan vara: 

 Öka tillfredställelsen av sina kunder och försäljning  

- I en matbutik kan layouten anpassas efter kundens köpemönster. 

 Underlätta flödet av material och information  

- Genom att arrangera avdelningar till en optimal placering sett till dess funktion 

 Effektivisera användningen av arbetskraft och utrustning 

-  Minimera transportsträckor och spilltid. 

 Öka säkerheten för arbetarna 

- Minimera transporter med truck, som är den största olycksrisken inom industrin. 
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 Öka moralen för arbetarna  

- Att arbeta i celler där arbetaren ser resultatet av sitt arbete. 

 Effektivare kommunikation  

- Styra informationens väg från a till b och minimera mellanhänder.  

 Flexibilitet 

- Använda sig av väggmoduler som kan flyttas och ändras efter behov, istället för permanenta 

väggar. 

Typen av arbete avgör de aspekter som bör prioriteras, t.ex. ett lager prioriterar materialhantering som 

den dominanta aspekten och utformar layouten efter detta. Ett kontor kan ha effektiv kommunikation 

som sin viktigaste aspekt. Medan en mataffär utformar layouten efter kundens bekvämlighet och 

köpbehov, till exempel, fryssektionen i slutet av affären och godishyllor vid kassorna.  

 Varje fråga leder till ett strategiskt beslut sett till de aspekter som gör organisationen konkurrenskraftig.  

(Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2007)  

Kapacitet 

Ordet kapacitet syftar på förmågan att utföra en aktivitet under en viss tidsperiod. Att ha för hög eller 

för låg kapacitet kostar pengar och måste hela tiden anpassas till kundbehovet, detta är beroende på 

hur kapitalintensiv verksamheten är. (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2007) Kapaciteten uttrycks ofta i 

enheter per tidsenhet och åtgärder att vidta för att reglera kapaciteten nedan är baserad på kort och 

lång sikt: 

 Personalresurser – Reglera personalstyrka, skift och arbetstid 

 Teknik – Ny produktionsutrustning 

 Outsourcing – Låta någon annan tillverka eller tillverka åt någon annan 

Det finns två strategier för kapacitetshantering beroende på vad företaget prioriterar, för låg eller för 

hög kapacitet. En ledande strategi innebär att kapaciteten ligger i överkant av kundbehovet eller en 

eftersläpande strategi som är ett försiktigt tillvägagångssätt, men med stor risk att ha för lite kapacitet 

att möta kundbehovet. Strategierna är baserade på de underlag som visar på det minst kostsamma 

alternativet. (Bellgran och Säfsten, 2005) 
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FIGUR 11: LEDANDE OCH EFTERSLÄPANDE KAPACITETSSTRATEGI (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 
2007) 

Anläggning 

Anläggning syftar på den fysiska lokalen och dess geografiska placering där produktionen bedrivs. 

Strategiska frågor som berörs är: 

 Anläggningen nära kund eller leverantör 

 Centraliserad eller decentraliserad produktion 

 Kompetensbehov och krav 

 Lagar och förordningar 

Till detta tillkommer fokus på anläggningen. Antingen produktfokus som hanterar ett fåtal produkter 

men stora volymer, eller processfokus som kan hantera ett flertal olika produkter men med mindre 

volymer. (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Extern integration 

Extern integration omfattar de beslut rörande distributionskanaler egna eller genom distributörer, 

egentillverkning eller köpa från leverantörer. Dessa två riktningar kallas upp och nedströms och syftar till 

närliggande aktörers integration i företagets supply chain. Exempel är leverantörer nära slutmontering 

eller leverantörer med stora volymer integreras med sina kunder för att tidigt få en mer korrekt 

efterfrågan. Oavsett riktning ger en ökad integration en större kontroll över 

produktutvecklingsprocessen. Den sista aspekten är relationen mellan externa aktörer och företaget. 

Det kan bland annat vara ägarskap, delägarskap eller andra samarbetsformer. (Bellgran och Säfsten, 

2005) 
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Kvalitet 

Kvalitet har redan berörts som en konkurrensfaktor, att möta och helst överträffa kundens förväntan. 

Det är också en beslutskategori där beslut om hur företaget ska jobba med kvalitetsfrågor fattas. Detta 

beskrivs i den definition med utgångspunkt vilka kvalitetsdimensioner som är involverade. Efter 

definitionen ska lämpliga arbetssätt tas fram som säkerställer att kvalitetsdimensionerna uppfylls. Sedan 

finns två viktiga frågor kopplat till kvalitén i produktionen. Första frågan är om en reaktiv eller proaktiv 

ansats är lämplig. Reaktiv handlar om att upptäcka och åtgärda fel innan kund och proaktiv, förhindra 

att fel uppkommer. Andra frågan handlar om roller och ansvar, angående vem som har ansvar för 

kvalitén på en produkt. Den som genomför uppgiften eller någon annan position. (Bellgran och Säfsten, 

2005) 

Organisation och arbetskraft  

Inom beslutskategorin organisation berörs frågor om bland annat struktur, ansvarsfördelning, 

kompetens och löneformer. Strukturen beskriver hur företaget är uppdelat i avdelningar och har som 

syfte att systematisera och fördela arbetsuppgifter på det effektivaste sättet. Arbetsorganisation 

beskriver hur arbetskraft och utrustning är organiserade för att kunna producera. Fördelningen av 

arbetsuppgifter kan ske på olika sätt men vanligast är horisontell och vertikal fördelning. Horisontell 

arbetsdelning innebär att arbetet är uppdelat i så korta tidsenheter som möjligt och vertikal 

arbetsdelning skiljer mellan planerande, problemlösande och utförande av arbetet.  

En annan fråga av betydelse är utformningen av arbetet så det blir effektivt och samtidigt tillfredsställer 

människans behov. Andra frågor som kompetens och löneförmåner rör vilken flexibilitet och kunskap 

som krävs av operatörer samt hur eventuella belöningssystem ska se ut. (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Produktionplanering och styrning 

Beslutskategorin handlar mycket om vilka principer för planering och styrning som ska väljas för både 

material och produktion. Valet som görs måste på olika nivåer ha en koppling till marknadens 

förväntningar. Dessa nivåer har olika lösningar med en varierande förmåga att uppfylla ställda mål. 

Bellgran och Säfsten (2005) nämner tre nivåer; huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering, 

där olika aspekter ska beaktas. 
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Nivå Planeringshorisont Planeringsperiod Beslutsaspekter 

Huvudplanering <1 år Veckovis Produkter, 

Produktmix 

Kapacitetsplanering 

Leveranstider 

Kundorderpunkt 

Behovsplanering  2-6 månader Vecka/dag Specifika resurser och enheter 

Nedbrytning av produktstruktur 

(takt/tid) 

Planeringspunkter 

Detaljplanering < 1 månad Dag/timme Specifika enheter 

Specifika resurser 

Decentraliserad styrning i 

arbetsceller 

Utvärdering och återkoppling 

TABELL 4: BESKRIVNING AV HIERARKIN I ETT MATERIAL- OCH PRODUKTIONSPLANERINGSSYSTEM 
(Bellgran och Säfsten, 2005) 

Huvudplaneringen handlar konkret om att överensstämma planerade utleveranser med tillgänglig 

kapacitet. Huvudplaneringen resulterar i en huvudplan som är input till nästa nivå enligt tabell 4, 

behovsplanering. 

Behovsplaneringen hanterar planeringsmetoder som takt- eller tidsbaserader metoder. Beslut som 

måste fattas är var och när operationer ska utföras och ordersekvensen vid köbildning. Vad som är 

lämpligt beror på regelbundenhet, arbetsmoment osv. Om en viss regelbundenhet förekommer kan ett 

taktbaserat flöde vara att föredra där varje produkt tillverkas efter en fastställd cykeltid.  

Sista nivån detaljplanering ligger närmast produktionen och innefattar planering av frisläppande av 

order till produktion, kontroll av utgående material samt planering av produktionsföljden. 
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Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten delar flödet i tillverkning efter prognos respektive kundorder. Kundorderpunktens 

placering påverkar produktionssystemets förmåga och kan till viss del visa vilken typ av 

produktionsplanering som är lämplig. 

 

FIGUR 12: KUNDORDERPUNKT OCH LÄMPLIG PRODUKTIONSPLANERING (Bellgran och Säfsten, 2005) 

ETO (Engineer to order)  

Företagets produkter designas mer eller mindre mot en kundorder. Designarbetet kan bestå av 

produktberedning, säkra eventuellt nytt material/komponent och tillverkning. Kundorders är styrda 

efter tid och innehåll. Kundorderpunkten ligger i en tidig fas i produktstrukturen enligt bilden och 

produceras därför oftast inte efter en prognos. 

MTO (Make to order) 

Liknar ETO med skillnaden att produkterna redan är färdigdesignade och redo att tillverkas vid en 

kundorder. En stor del av materialförsörjningsarbetet och tillverkning av moduler och komponenter sker 

utan koppling till en kundorder. Dock sker en del komponenttillverkning och all slutmontering direkt mot 

en kundorder. Lagret består ofta av råmaterial, köpta komponenter och egentillverkning.  

ATO (Assembly to order)  

Betyder i princip att all materialförsörjning och egentillverkning av komponenter sker utan någon 

koppling till kundorders. Den slutliga konfigurationen av produkten uppnås genom beställningsvarianter 

vid slutmonteringen som sker mot kundorder. Bortsett från beställningsvarianterna är produkterna helt 

standardiserade och färdigdesignade. Lagret består likt MTO av råmaterial, köpta komponenter samt 

egentillverkade komponenter och moduler. 
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MTS och MTP (Make to stock och Make to plan)  

Produkterna är kända innan kund placerar sin order och därför ligger kundorderpunkten efter 

produkttillverkningen. Produkter ligger ofta i lager och väntar på kundorder. MTP kan även referera till 

kundspecifika orders som levereras till särskild kund men specifikationen är känd redan innan ordern 

mottags. Istället för kundorders, initieras produktionen av en produktionsplan och prognos samt av 

lagernivåer. Lagret består därför av färdiga varor, råmaterial, köpta komponenter samt egentillverkade 

komponenter och moduler. 

TABELL 5: KARAKTÄRER FÖR DE OLIKA PLANERINGSSYSTEMEN (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Lagerstorlek är den andra avvägningen som kräver ett beslut, lagerhållning är förknippat med 

materialtillgänglighet såväl som kostnader och risker för kassering av utgånget material. Beslutet om 

lagerstorleken bör vara baserat på följande frågor: 

Återbetalning – Vilket värde som ger en hög lagernivå kontra dess kostnader 

Alternativ – Finns det andra alternativ som kan uppnå samma resultat, ex korta ställtider eller Just-In-

Time. (Bellgran och Säfsten, 2005) 

  

Karaktär ETO MTO ATO MTP MTS 

Leveranstid till kund Lång Medellång Kort Kort Mycket 

kort 

Typiska 

produktionsvolymer 

Mycket 

små 

Små Medelstor Mycket stor Stor 

Produktvarianter Väldigt 

många 

Många Många Få Få 

Planeringsbasis Kundorder Prognos/kundor

der 

Prognos/kundorder Leveransplan Prognos 

Integrering med 

kund 

Hög Medel Låg Hög Obefintlig 

Antal kundordrar Mycket få Få Medel Få Medel 
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4.3 Informationsflöde 

En förutsättning för logiska och korrekta beslut är tillgång till uppdaterad och komplett information. Det 

är också en förutsättning för ett effektivt materialflöde, utnyttjande av resurser och tillhörande 

operationer. I en studie där 1100 företag deltog från 35 branscher i 31 länder belystes vikten av 

informationssystem och dess inverkan på ett företags konkurrenskraft på marknaden. Under 15 års tid 

har Richard Schonberger samlat information om företags långsiktiga Lean-arbete. De företag som låg i 

topp hade förutom väl implementerade kvalitets- och produktivitetsprocesser, ett effektivt 

informationssystem. Idag handlar det mer om samarbeten, som är en gemensam grund i dagens supply 

chain-arbete. Detta gäller internt mellan avdelningar såväl som externt till liknande avdelningar hos 

leverantörer. De två topprankade företagen i studien är världsledande inom utnyttjandet av 

informationsteknologi för synkronisering av sin supply chain. Bland annat genom en direkt uppdatering 

med sina partners av den faktiska försäljningen och inte prognostiserat behov. (Persson och Olhager, 

2005) 

Olika typer av informationssystem används som verktyg för att samla in och bearbeta information och 

fungerar som underlag för den dagliga verksamheten. Jonsson (2008) delar in dessa system inom logistik 

och supply chain management i fyra grupper där den sistnämnda inte beskrivs närmare pga. att det inte 

bidrar till examensarbetet: 

1. Planeringssystem 

2. Kommunikationssystem 

3. Identifikationssystem 

4. Elektroniska marknadsplatser  

4.3.1 Planeringssystem 

Planeringssystem innefattar enligt Jonsson (2008) två grupper av system, Enterprise Resource Planning 

system (ERP) och andra typer av specialiserade och avancerade planeringssystem som Warehouse 

Management systems (WMS), Transport Management System (TMS) och Advanced Planning and 

Scheduling system (APS).  

ERP-system  

ERP integrerar företagets funktionella avdelningar och har tillgång till en stor mängd information i en 

och samma databas. Därför kan ERP-systemet visa en helhetsbild istället för små fragment från olika 

avdelningar som eliminerar behovet av att koordinera avdelningars informationsflöde genom 

organisationen. Informationen finns därför alltid tillgänglig och uppdaterad för alla. Bilden nedan visar 

exempel på vad ett ERP-system innehåller för funktioner. 
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FIGUR 13: EXEMPEL PÅ ERP-SYSTEMETS INGÅENDE FUNKTIONER (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 
2007) 

Andra typer av specialiserade planeringssystem visas i tabellen nedan och vad de vanligtvis har för 

funktioner.  

Benämning Syfte Funktion 

Warehouse 

management 

system (WMS) 

Lagerhanteringssystem  Godsmottagning 

 Godsplacering 

 Inventariehantering  

 

 Orderplock 

 Ordermärkning 

 Lagernivå hantering 

Transport 

management 

system (TMS) 

Transportplanering  Design av 

transportnätverk 

 Transportoptimering 

Ruttplanering  

 Fraktsedelhantering 

 Spårning av gods 

TABELL 6: BESKRIVNING AV TVÅ TYPER AV SPECIALICERADE PLANERINGSSYSTEM (Jonsson, 2008) 

APS-system 

APS-systemet kan ses som en utveckling av ERP-systemet där APS även stödjer mer avancerad planering 

av materialflöden genom företagets hela supply chain. Systemet är baserat på ny kunskap inom bland 

annat logistik, planering och matematik. De grundläggande principerna för ett APS-system är enligt 

Jonsson (2008) att systemet: 
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 Tillåter fler omplaneringar och anpassning till förändringar i planeringen  

 Prioriterar och planerar kapacitet i syfte att finna lönsamma alternativ  

 Baseras på matematiska och logiska algoritmer 

 Optimeringsverktyg kan inkluderas för vinstmaximering eller kostnadsminimering.  

 Stödjer planering som tar hänsyn till begränsningar i planeringsprocessen som kapacitet, 

materialflöden, affärsmål osv. 

 Stödjer scenarioplanering, ”vad händer om”-analyser 

 I planeringen tar hänsyn till externa parters lager och resursutnyttjande vilket resulterar i en 

högre total effektivitet. 

Andra system som stödjer logistik och supply chain management: 

Benämning Funktion 

Customer relationship management (CRM) Stödjer huvudsakligen marknads- och säljprocesser 

Labour management system (LMS) Hanterar, behovsplanering, kapacitet och utnyttjande av 

personalresurser  

Product content data management system Möjliggör att flera organisationer kan jobba med 

produktdata i en gemensam databas 

Supply chain event manager Notifierar medarbetare när avvikelser uppkommer  

TABELL 7: EXEMPEL PÅ FLER SYSTEM SOM ANVÄNDS INOM SCM (Jonsson, 2008) 

4.3.2 Kommunikationssystem 

Beroende på vilken typ av information som ska skickas mellan vilka finns det olika system och metoder 

att använda sig utav och beroende på kvantitet, nivå av struktur, mobila eller stationära enheter, online 

eller offline, är vissa system att föredra. Valet av system innebär olika storlek på investeringar och är 

mer eller mindre lämpliga beroende på om det är ett temporärt eller permanent informationsbehov. 

EDI 

EDI är en förkortning för ”Electronic Data Interchange” och består av standardiserade meddelanden som 

skickas mellan två datasystem där ERP-systemet tolkar informationen och uppdaterar sin databas. EDI 

har flera standarder som används i olika branscher och nationer.  

Informationen som ska sändas omvandlas till en fil i ERP-systemet i företag A. Sedan omvandlar en 

speciell EDI-hårdvara filens innehåll till EDI-standard som skickas via telekommunikationsnätverk till 

företag B som även de har en EDI-hårdvara. Denna hårdvara tolkar informationen och omvandlar den till 

det format som används i företag B:s ERP-system. Kommunikationen sker offline och kräver en stor 

investering för att användas i både inköp och underhåll. Därför används EDI-systemet av större företag 

som har regelbunden och återkommande kontakt av strukturerad information. (Jonsson, 2008) 
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Webbaserad EDI 

Webbaserad EDI skapades för att förbättra förutsättningarna för EDI-användarna att kommunicera med 

mindre företag på ett effektivt sätt. Genom en webläsare kan mindre företag kommunicera med större 

företags ERP-system till fullo, men kräver viss manuell hantering. (Jonsson, 2008) 

EDA 

”Elektronisk Data Access” möjliggör att en viss del av ett företags information i ERP-systemet blir 

tillgängligt för kunder och leverantörer. Kunder och leverantörer kan själva lämna information om deras 

företag och produkter. Kunder kan själva lägga orders och boka transport direkt i systemet. I jämförelse 

med EDI är investeringskostnaden låg, har få begränsningar och metoden kan reducera antalet 

nödvändiga aktiviteter i ERP-systemet, vilket leder till reducerad ledtid och fördröjningar. (Jonsson, 

2008) 

Internet 

Websidor med begränsad tillgång till vissa kunder eller leverantörer kallas ofta för ”extranet”. Det finns 

även så kallade ”portaler” som används för att dela information publikt eller till specifika användare 

såsom leverantörer eller kunder. Sådan information kan snabbt delas med berörda parter och ge 

information om bland annat lagernivåer, prognoser, leveransservice osv. Det liknar EDA men tillåter en 

nära obegränsad kontakt med leverantörer och kunder som också är enkelt att använda och kräver inga 

stora investeringar. Den stora skillnaden mot EDI och EDA är att kommunikationen kan ske mellan 

individ och företag och inte bara mellan två företag. (Jonsson, 2008) 

Telefon, brev, fax och email  

Styrkan i dessa system ligger i dess spontana och ostrukturerade utbyte av information. De används 

dock fortfarande i stor utsträckning till återkommande och stukturerat utbyte av information. Email kan 

skicka både strukturerad information (bifogat exceldokument) likt EDI och ostrukturerad information på 

liknande sätt som en faxmaskin gör fast digitalt. (Jonsson, 2008) 

4.3.3 Identifikationssystem 

Streckkoder 

Streckkoder är det vanligast förekommande identifikationssystemet idag som endast använder en läsare 

och en streckkod. Det finns olika typer av streckkoder för märkning och mängd information som behövs 

enligt vissa standarder. (Jonsson, 2008) 
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RFID 

Radio frequency identification (RFID) är ett system som använder radiovågor för att sända och ta emot 

data. Data finns lagrad i ett chip på en ”tagg” som fästs på artikeln och kan sedan läsas av på flera 

meters avstånd även om artikeln visuellt är dold. De kan lagra betydligt mer data än streckkoder och 

även läsa av flera taggar på kort tid. Det finns två typer av taggar, en passiv som endast svarar på en 

sändare med en förprogrammerad kod samt en aktiv som kan kombineras med exempelvis GPS eller 

WiFi för spårning i realtid där även avläsningsavståndet är större. (Jonsson, 2008) 

4.4 Lean 

Lean production, vilket betyder resurssnål produktion, bygger på att eliminera slöseri i hela företagets 

verksamhet. Lean production bygger på Toyota Production System (TPS) som är den tillverkningsfilosofi 

som används inom Toyota. Toyotas företagskultur, ”The Toyota Way”, är byggd på 14 grundläggande 

principer gällande företagets filosofi, processer, anställda och partners samt problemlösning. TPS kan 

beskrivas som den mest välutvecklade tillämpningen av principerna i ”The Toyota Way”. (Liker, 2009) 

På 80-talet väckte Toyota världens uppmärksamhet genom deras höga kvalitet och effektivitet och har 

sedan dess varit en förebild för tillverkande företag världen över. Hemligheten bakom Toyotas 

framgångar bygger på det högkvalitativa arbetssätt som används inom företaget. Det bygger delvis på 

verktyg och metoder för kvalitetshöjning, men en större del är en djup affärsbaserad filosofi bestående 

av människokännedom och motivation. Företagets framgång bygger ytterst på en väl fungerande kultur, 

god leverantörssamverkan, förmågan att utveckla ledarskap, väl framtagna strategier och att 

upprätthålla en lärande organisation. 

4.4.1 Toyota Production System 

TPS beskrivs enligt Liker (2009) som ett förfinat system med alla delar i samspel. Tillverkningsfilosofins 

huvudinriktning är att ta bort slöseri (muda) genom att identifiera de aktiviteter som ökar värdet på 

produkten och reducera de övriga, icke värdehöjande aktiviteterna. Inom Toyota har sju typer av slöseri 

inom processer identifierats. Detta gäller inte enbart produktionsprocesser utan alla sorters 

värdeskapande processer. De sju typerna beskrivs nedan. 

1. Överproduktion 

Att producera mer än vad som behövs, som leder till slöseri i form av överlager, onödiga kostnader för 

lagerhållning och transport. 

2. Väntan 

Den tid operatören tvingas vänta, exempelvis vid materialbrist, väntan på verktyg eller 

maskinstillestånd.  
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3. Onödiga transporter eller förflyttningar 

Långa och ineffektiva förflyttningar av produkter och material mellan operationer eller in/ut ur lager, 

dvs. transporter som skulle kunna elimineras.  

4. Överarbete eller felaktig bearbetning 

Ineffektiv bearbetning av produkter, exempelvis på grund av bristande verktyg och produktutformning. 

Det kan leda till att det krävs ytterligare arbetsmoment för att uppnå rätt kvalitet.  Att tillverka 

produkter med en högre kvalitet än nödvändigt räknas även till kategorin.  

5. Överlager 

Onödigt stora råvarulager, lager mellan processteg (PIA) eller färdigvarulager. Dessa medför ökade 

genomloppstider, lagerkostnader, förseningar samt onödiga transporter. Det orsakar även att problem 

döljs såsom låg leveransprecision, produktionsplanering och felaktiga produkter.    

6. Onödiga arbetsmoment 

Alla de onödiga rörelser som operatören gör vid arbetsmomenten, exempelvis leta efter eller gå och 

hämta verktyg/material.  

7. Defekter 

Tillverkning av defekta produkter eller med undermålig kvalitet som kräver justerande åtgärder. 

Reparationer, ersättande produktion samt kontroller räknas som slöseri i form av onödig hantering, tid 

och energi.  

Jeffrey Liker beskriver även en ytterligare typ av slöseri nämligen; Outnyttjad kreativitet hos de 

anställda. Han menar på att den som inte lyssnar på sina anställda går miste om kompetens, idéer och 

förbättringsmöjligheter. 
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Struktur 

TPS är ett system grundat på en struktur, en välkänd symbol som beskriver detta är ”TPS-huset”. Det 

beskriver alla de ingående delar som gör TPS till den effektiva filosofi den är. 

 

FIGUR 14: TPS-HUSET (Liker, 2009) 

TPS innebär i grunden att uppmana och uppmuntra medarbetarna att ständigt förbättra verksamhetens 

processer. Ur ett brett perspektiv görs detta genom att tillämpa de principer som utgör The Toyota way. 

För att enklare förstå konceptet Lean beskrivs innebörden av dessa principer sammanfattat i följande 

avsnitt. 
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4.4.2 Principerna för The Toyota way 

Principerna inom The Toyota Way kan delas in efter en modell som kallas ”4P-modellen”, där 

principerna är kategoriserade efter fyra huvudgrupper; Filosofi, Processer, Anställda och partners samt 

Problemlösning. (Liker, 2009) 

 

FIGUR 15: TOYOTAS 4P-MODELL (Liker, 2009) 

Dessa huvudgrupper delas sedan upp i 14 principer: 

1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

Principen handlar om att tänka utifrån ett långsiktigt perspektiv, genom att inom hela organisationen 

ständigt sträva efter att nå gemensamt satta mål som är större än att tjäna pengar. Lägga fokus på att 

skapa värde för kunden, samhället, ekonomin, och att ta ansvar för sina handlingar. Även bevara och 

utveckla förmågan att öka produktens värde.  

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

Skapa ett starkt värdehöjande och kontinuerligt processflöde samt ett effektivt material- och 

informationsflöde för att snabbt tydliggöra existerande problem.  

3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Låt efterfrågan styra påfyllningen av material, detta är grundprincipen för just-in-time (JIT). Producera 

det som kunden behöver i rätt tid och rätt mängd med minsta möjliga lager. 
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4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

Eliminera ojämnheter i arbetsbelastningen i samtliga tillverknings- och tjänsteprocesser för att undvika 

överbelastning av människor och utrustning.  

5. Bygg upp en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 

från början. 

Utveckla varningssystem för att upptäcka maskin- och processproblem som informerar stödsystem, 

team eller projektledare och snabbt vidtar åtgärder. Jidoka som innebär ”automatisering kombinerad 

med mänsklig intelligens” ligger till grunden för detta inbyggda kvalitetstänk. Ur ett långsiktigt 

perspektiv förbättras produktiviteten genom att stoppa eller sänka takten av processer för att få 

kvaliteten rätt från början.  

6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 

Skapa förutsägbarhet och regelbundenhet i processerna genom stabila metoder för ett bra utgångsläge 

för förbättring.   

7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

Sträva efter enkelhet och tydlighet genom synliga indikationer för att hjälpa människor att avgöra 

arbetet utförs korrekt.  

8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som stöder personalen och processerna. 

Teknik används för att stödja människor i deras arbete, på grund av opålitligheten av ny teknik föredras 

beprövade metoder. Vid implementering av ny teknik, var noga med att den är väl testad och fungerar 

för att undvika att processeras stabilitet, pålitlighet och förutsägbarhet rubbas.  

9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till 

andra. 

Ledarens roll är att vara en förebild för företagets filosofi, utöver deras ledaregenskaper och 

handlingskraftighet. Toyota föredrar att internt utveckla ledare som detaljerat förstår det dagliga 

arbetet och kan lära ut företagets filosofi till sina medarbetare.  

10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

Med en stark och stabil företagskultur till grunden ska individer och team utbildas och lära sig företagets 

filosofi. Genom att skapa tvärfunktionella team, bestående av människor med olika kunskap, ökas 

arbetets produktivitet och kvalitet. Viktigt är att lära alla att arbeta tillsammans i grupper mot 

gemensamma mål.  
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11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem och 

hjälpa dem bli bättre.  

Respektera det utökade nätverket och behandla det på samma vis som en del av företaget genom att 

utmana och utveckla dem. Leverantörssamverkan är en viktig del i Lean, det krävs ett bra samarbete 

med leverantörer och partners.  

12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu). 

Skapa en grundlig förståelse av problem genom att personligen gå till källan och granska istället för att 

enbart förlita sig på vad andra säger. Utgå från vad du personligen har upplevt och därmed kan verifiera 

vid beslutstagande. Detta gäller samtliga i företaget, även de högre cheferna och ledningen.  

13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

Beakta och utvärdera samtliga alternativ innan riktningen beslutas, därefter ett snabbt och effektivt 

genomförande. Processen där idéer och förslag från alla berörda samlas in angående problem och 

lösningar kallas ”Nemawashi”. Genom detta utförande får man ett bredare sökomfång, dock 

tidskrävande till början men när väl beslut är taget kan en snabbt implementering ske.  

14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera (hansei) och ständigt förbättra 

(kaizen).  

Utför ständiga förbättringar då ett stabilt arbetssätt uppnåtts, för att hela tiden utveckla verksamheten 

och öka effektiviteten. Reflektera ständigt över arbetet för att upptäcka och belysa förekommande 

problem, genomför sedan åtgärder för att samma misstag inte återupprepas.  

Sammanfattningsvis är det komplicerat att införa Lean i en verksamhet, det är inte bara de beskrivna 

verktygen som ska implementeras, det är en hel kultur. Faran då Lean införs att allt fokus läggs på 

eliminering av slöseri och individen glöms bort, vilket tar bort det egentliga syftet med Lean. För ett väl 

fungerande system måste hela organisationen, både interna och externa kunder, inkluderas i 

arbetssättet.  

4.5 Förbättringsarbete 

Problemlösning är ett avgörande steg i förbättringsarbetet, vilket handlar om att på bästa möjliga sätt 

lösa de problem som finns i verksamhetens processer eller producerade varor och tjänster. Ett etablerat 

tillvägagångssätt som används vid problemlösning är att bilda en djupare förståelse om problemet och 

vad som orsakar det. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

I praktiken angrips däremot ofta problemen felaktigt genom att bota symptomen istället för att finna en 

lösning till problemets orsak. Förutfattade meningar om vad som bör göras eller att ostrukturerat söka 

lösningar till ett problem är andra anledningar till att projekt blir ineffektivt genomförda. Risken är att 

projektet inte uppnår önskat resultat.  
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Ett systematiskt angreppssätt hjälper projektdeltagarna att driva ett effektivt förbättringsarbete, där 

samtliga medarbetare är införstådda i projektets syfte och utförande. Ett sådant angreppssätt bygger på 

en god förståelse av problemet och dess orsaker som sedan behandlas för att finna lämpliga lösningar.  

Det finns många arbetssätt där PDCA (Plan-Do-Check-Act), DMAIC från Sex Sigma och ständiga 

förbättringar inom Lean-filosofin är några av dem. Grundsyftet med alla dessa modeller är desamma där 

projektet delas upp i delmoment för att underlätta och skapa förståelse om det problem som ska lösas 

och en systematisk arbetsgång för hur projektet skall utföras. 

I detta projekt kommer DMAIC-modellen, tillhörande Sex Sigma-konceptet, att tillämpas eftersom 

författarna anser att det lämpar sig bäst till uppgiften. Denna modell är globalt accepterad, används till 

stor utsträckning samt pekar tydligt ut vad som är viktigt att beakta i problemlösningsarbetet på ett 

praktiskt plan. För att skapa en bättre förståelse för läsaren beskrivs Sex Sigma och den valda 

projektmodellen i följande kapitel. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

4.5.1 Sex Sigma  

Sex Sigma är en faktabaserat och analytiskt problemlösningsmetod som används för ständig förbättring 

av en verksamhets processer och produkter. En infrastruktur bestående av väldefinierade roller och en 

tydlig problemlösningsmetodik baserad på förbättringsverktyg och statistisk analys är vad som utgör 

grunden för Sex Sigma. Metoden kan tillämpas i olika utföranden, som en verksamhets övergripande 

förbättringsprogram eller som förbättringskoncept vid större projekt. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Sex Sigma är mest användbart vid problem utan uppenbara lösningar, där problemlösning och analys 

krävs för att finna framgångsrika lösningar. Användningen av metoden implementeras vanligen för att 

lösa mer omfattande problem till en början, men i takt med att arbetssättet blir etablerat i 

verksamheten, ökar användningsområdet. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Sex Sigma skapades inom Motorola i mitten av 1980-talet på initiativ av företagets dåvarande högste 

chef Robert Galvin i syfte att förbättra lönsamheten och arbetssätten för företaget. Stor fokus lades på 

att uppnå god kvalitet i alla led inom verksamheten genom att sätta kundernas behov i centrum och 

genomföra kraftfulla förbättringar. Som stöd i arbetet anlitades Joseph Juran, en mycket inflytelserik 

person inom kvalitetsområdet, som hjälpte till att utveckla Sex Sigma-konceptet genom att framhäva 

vikten av ett systematiskt angreppssätt och att identifiera problemens grundorsaker. (Sörqvist och 

Höglund, 2007) 

Idag är Sex Sigma ett mycket framgångsrikt och globalt använt koncept för förbättringsarbete inom de 

flesta branscherna och används inom många olika verksamheter i Sverige, som exempelvis Ericsson, ABB 

och SKF.   

Som nämns tidigare används DMAIC-modellen inom Sex Sigma. Modellen kommer att utgöra 

metodstrukturen i projektet och därmed kommer den beskrivas i detalj i kommande avsnitt.  
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4.5.2 DMAIC-modellen 

DMAIC är en arbetsgång för förbättringsarbete inom Sex sigma som bygger på fem olika projektfaser; 

Define, Measure, Analyze, Improve och Control, som kan översättas till; Definiera, Mäta, Analysera, 

Förbättra och Styra. Modellen innebär ett strukturerat angreppssätt för hur problem i projekt ska lösas, 

inledningsvis genom att noga definiera problemet. Information om problemet inhämtas genom 

mätningar och datainsamling som sedan analyseras med syftet att identifiera de bakomliggande 

anledningar som orsakar problemet. Förbättringsförslag baserade på analysen tas fram och genomförs 

genom lämpliga åtgärder. Avslutningsvis införs en kontinuerlig uppföljning av förbättringsområdena för 

att säkerställa lösningens effektivitet. Till respektive fas i projektmodellen finns ett antal arbetssätt och 

verktyg knutna. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

DMAIC-modellens fem faser representerar enligt Sörqvist och Höglund (2007), de viktigaste 

framgångsfaktorerna i förbättringsarbeten:  

 Skapa förståelse för problemet 

 Basera problemlösningen på fakta 

 Identifiera bakomliggande orsaker 

 Genomföra verkningsfulla lösningar 

 Säkra uppnådda resultat 

Följande sker en detaljerad beskrivning av modellens faser och deras innebörd enligt Sörqvist och 

Höglund (2007). 

Definiera: 

Genom att skapa en god förståelse om problemet som skall lösas ökar chanserna för ett lyckat projekt. 

Den första fasen, Definiera, bygger på just detta, då en ingående undersökning av problemet, 

problemets symptom och dess grundorsaker utförs. En god problemförståelse medför även samförstånd 

mellan projektdeltagarna gällande projektets syfte, vilket är avgörande för ett väl genomfört projekt. 

Denna fas är därmed mycket viktig för projektets utfall och därför dediceras mycket tid och resurser åt 

att grundligt studera, analysera och förstå sig på det aktuella problemet med avsikten att klargöra vad 

som verkligen inträffat.  

Inledningsvis upprättas en detaljerad problembeskrivning, där det aktuella problemet tydligt beskrivs 

och specificeras skriftligt. Problembeskrivningen måste vanligtvis avgränsas då problemen ofta är stora 

och/eller diffusa. Projektets omfattning bör även avgränsas i tidsåtgång, detta eftersom projekt lätt 

pågår längre än väntat, vilket bör tas i beaktning då problembeskrivningen utformas. Vid stora projekt 

kan problem brytas ned till mindre och mer hanterbara delar som delas upp i separata projekt. Något att 

betänka är att det är vanligt att problemens omfattning växer längre in i projektet då problemet och 

dess lösningar undersöks djupare. Det är lätt att problemformuleringen blir diffus vid bristande 

kunskaper gällande problemet, detta åtgärdas genom att ägna mer tid åt informationsinhämtning och 

undersökning av problemet.  

  



41 
 

Genom att tydligt knyta problemet till verksamheten och visa hur projektet påverkar företaget positivt 

säkerställs att projektet är viktigt för företaget. Genom detta kan man argumentera för en hög 

projektetprioritering och därigenom tilldelas nödvändiga resurser för att genomföra projektet på bästa 

möjliga vis. Detta görs genom en investeringsbedömning där projektets möjliga avkastning utvärderas.  

Man ska inte enbart värdera besparingar utan även mjuka värden som projektet kan medföra, viktigt är 

att alla positiva effekter som förbättringen medför beskrivs. Projektets avkastning kan mätas i avseende 

på tre faktorer; pengar, kund och medarbetare. Pengaavkastningen speglar problemets ekonomiska 

inverkan medan kund- och medarbetaravkastningen belyser vad förbättringen har för inverkan för 

kunden respektive den egna personalen.  

Identifiering av kunder och deras behov är högt prioriterat inom Sex Sigma, eftersom det är kunderna 

som har en avgörande betydelse för verksamhetens framgång, detta brukar beskrivas som att sätta 

kunden i fokus. Kunderna till projektet kan vara externa, kunder utanför företaget, såväl som interna, 

kunder inom de egna processerna. För att projektet ska bli framgångsrikt bör samtliga kunder 

identifieras för att undersöka deras behov och önskemål som är till stor användning för 

problemlösandet. För att kartlägga och förstå kunders behov kan Kanomodellen användas där graden av 

kundtillfredställelse baseras på hur väl kundens underförstådda, uttalade och omedvetna behov 

uppfylls.  

Baserat på de mest betydelsefulla kundparametrar samt övriga faktorer, t.ex. effektivitet och 

funktionalitet, bestäms projektets kritiska faktorer. De kritiska faktorerna beskriver vilka egenskaper och 

parametrar som skall prioriteras i projektet för att en god kvalitet ska uppnås. Det ska vara möjligt att 

ange krav och specifikationer för dessa samt att de ska vara mätbara. De kritiska faktorerna kan brytas 

ned i träddiagram för att enkelt identifiera underliggande anledningar.  

Avslutningsvis upprättas en projektplan för hur förbättringsarbetet skall fortlöpa i definitionsfasen. 

Denna består av en tydlig beskrivning av projektets syfte, uppföljningsbara mål, en tidsplan, en 

resursbedömning samt en analys över arbetets risker och hot. Härmed går projektet in i nästa fas som 

heter; Mäta. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Mäta: 

Ett effektivt förbättringsarbete ska baseras på fakta vilket görs genom att utgå från systematiskt 

inhämtad data och information om det aktuella problemet och dess bakomliggande processer. Genom 

detta undviks att åtgärdsförslag baseras på åsikter eller uppfattningar. Det visar sig ofta att andra 

slutsatser och resultat uppnås då arbetet baseras på fakta jämfört med dessa tidigare uppfattningar om 

lämpliga lösningar till problemet.  

Mätning kan ha olika innebörd, det kan handla om både kvantitativ och kvalitativ mätning. Inom Sex 

Sigma används både dessa mätningssätt beroende på vilken sorts problem som skall lösas och dess 

omfattning, vilket kan benämnas kvantitativ eller kvalitativ analys. 
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Det är viktigt att klargöra vilket informationsbehov som finns i projektet innan mätningar inleds. 

Invecklade och diffusa problem kan kräva omfattande informationsinhämtning för att lösas medan 

enklare problem inte behöver data i samma utsträckning. Dagens företag brukar ha mängder av 

insamlad data i form av mätningar, rapporter och tidigare utförda projekt. Vid projektinitiering bör detta 

befintliga informationssystem studeras och valideras för att utvärdera om informationen är tillräcklig, 

om inte krävs ny data. Onödigt arbete kan undvikas genom att noga utvärdera vilken information som 

krävs vid inhämtning av ny data, annars finns en risk för att data inhämtas utan något egentligt ändamål.  

Efter att informationsbehovet är väl definierat skall de mått som är relevanta för det aktuella problemet 

identifieras. Avsikten med detta är att säkerställa att de data som insamlas innehåller den nödvändiga 

informationen som krävs för att förstå och lösa problemet. Risken finns att data som är lätt att mäta 

väljs istället för de för problemet nödvändiga data. Vid en utförligt genomförd definieringsfas är 

förutsättningarna goda att finna bra mått, de tidigare bestämda kritiska faktorerna visar vad som är 

viktigt för projektet. Viktiga mätetal kan även utläsas ur processens flöde genom att beakta dess in- och 

outputs. 

I Sex Sigma betraktas problemlösning som en matematisk funktion; Y=f(x), där Y är projektets kritiska 

faktorer och x är de faktorer som påverkar utfallet hos Y. I mätfasen identifieras vad som är viktigt för 

det aktuella problemet, dvs. problemets Y. Detta kan göras med hjälp av riskanalyser såsom FMEA eller 

matrisdiagram.  

Som tidigare nämnt kan informationsinhämtningen ske på olika vis och beroende på vilken sorts 

information som skall inhämtas finns olika metoder och tillvägagångssätt att tillgå. Innan metoden 

bestäms bör för- och nackdelarna för de olika alternativen utvärderas. Då metoden har valts finns en 

stor mängd aktiviter att utföras såsom upprätta mätformulär, planera analysarbetet eller bestämma 

urvalsmetoder. Viktigt är att de valda mätmetoderna testas och mätsäkerheten utvärderas för att veta 

hur väl de erhållna resultaten stämmer överrens med verkligheten. 

Att fastställa processens krav är ett viktigt moment i förbättringsarbetet, detta för att kunna utvärdera 

processens duglighet. Välformulerade och konkreta krav visar tydligt vad som är viktigt för att uppfylla 

kundens behov och förväntningar. Hur dessa krav skall utformas kan vara svårt att fastställa och bör 

därmed utredas genom undersökningar, tester och experiment.  

Att definiera och få kunskap om nuläget är viktigt både för att kunna bedöma behovet av förbättringar 

samt följa upp resultatet av det arbete som utförts. När nödvändig data till projektet är insamlad ska 

den bearbetas, detta sker i fasen; Analys. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Analys: 

Insamlad data ska nu analyseras för att bilda en förståelse för problemets påverkande faktorer, dvs. 

identifiera de x som påverkar projektets Y, och deras orsaker och relationer. Genom denna grundliga 

förståelse av problemet kan lämpliga lösningar och åtgärder tas fram.  
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Det finns ingen enkel modell som garanterat ger bra lösningsförslag till alla problem utan projektets 

tillvägagångssätt måste anpassas efter det aktuella problemet. Modellerna som kan användas ska 

fungera som ett stöd i förbättringsarbetet och inte styra det, och modellen ska anpassas efter 

verkligheten för att vara användbar.  

 

FIGUR 16: PROBLEMTYPER (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Det förekommer många olika förbättringsverktyg i ett förbättringsarbete, det är dock svårt att 

bestämma vart, hur och i vilken ordning dessa ska användas. Detta baseras främst på erfarenhet genom 

utbildningar och tidigare förbättringsprojekt. Metodiken för förbättringsarbeten inom Sex sigma kan 

delas in i två huvudsakliga modelltyper, kvantitativa analyser för variationer och kvalitativa analyser för 

att undersöka processer och flöden. Utöver dessa två finns även innovativ problemlösning där problem 

löses genom att tänka utanför ramarna som tillgänglig data och analys erbjuder.  (Sörqvist och Höglund, 

2007) 

Analys av variationer är tillvägagångssättet då förekomsten av fel mäts genom kvantitativ data. Genom 

att analysera denna statistiskt insamlade data fastställs orsakerna och samband analyseras och på så vis 

skapa förståelsen som behövs för att ta fram lämpliga lösningar till problemet. För en sådan analys sker 

följande huvudsteg: 

1. Aktuella variationer studeras för utfallet hos projektets kritiska faktorer (Y). Detta görs oftast 

med hjälp av histogram och punktdiagram följt av en djupare statistisk analys om processens 

duglighet och stabilitet genom kapabilitetsberäkningar och diverse styrdiagram.  

2. Analys av tänkbara orsaker (x) till dessa variationer, där teorier ställs upp om vilka orsaker som 

kan tänkas finnas och hur dessa påverkar de kritiska faktorerna. Detta baseras initialt på 

erfarenheter och kreativt tänkande. Arbetet utgår oftast från problemets bakomliggande 

process och därmed kan flödesscheman användas som stöd i analysen. Resultatet, dvs. de 

identifierade orsakerna struktureras upp för att få en bra överblick. Vid denna strukturering kan 

verktyg såsom fiskbensdiagram, träddiagram och relationsdiagram vara till stöd. Med hjälp av 

dessa förtydligas bilden av problemets orsaker som då kan brytas ned i dess grundorsaker. 
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3. De viktigaste orsakshypoteserna väljs ut för fortsatt analys vilket kan göra genom övergripande 

dataanalyser, beslutsmatriser, riskanalyser eller erfarenhetsbaserade val. 

4. Dessa utvalda orsakshypoteser ligger till grund för att identifiera de grundorsaker som har störst 

inverkan på det aktuella problemet. Analysens utformning beror på situation och problemtyp, 

oftast genom ytterligare mätningar och tester m.h.a. statistiska metoder tex. Styrdiagram, 

hypotestester eller statistisk försöksplanering. Då en grundlig förståelse för problemens 

grundorsaker har uppnåtts kan arbetet fortsättas genom att identifiera lämpliga åtgärder.  

Vissa problem är inte mätbara eller berör variationer och då kan en analys av flödet utföras, en sk. 

kvalitativ analys. Många av de verktyg som används vid kvalitativa analyser kommer ursprungligen inte 

från Sex sigma utan är hämtade från Lean-filosofin. De möjliggör en bättre analys av flödets effektivitet, 

dess ledtider och direkta processbrister. För en sådan analys sker följande huvudsteg: 

1. Processen kartläggs och studeras detaljerat genom att den bryts ned i mindre steg och ett 

detaljerat processchema tas fram. Detta skapar en god förståelse för processens utformning, 

funktion och struktur. En sådan kartläggning görs med fördel med hjälp av personer med goda 

kunskaper om processen för att ta vara på viktiga erfarenheter och synpunkter.  

2. Genom analys av den kartlagda processen identifieras och bildas en förståelse om dess problem 

och brister. Sådana analyser kan bestå av många sorters metoder t.ex. flödes-, ledtids-, 

flaskhals- eller riskanalyser. Viktigt är att förstå kundernas behov och önskemål för att kunna 

göra en bedömning av processen och finna lämpliga lösningar, därför identifieras nyttan som ska 

skapas av processen ur detta perspektiv. 

3. De tänkbara orsakerna till processens förekommande brister identifieras genom ett 

brainstormingförfarande. Resultatet struktureras upp genom ett orsak-verkan-diagram där de 

mest intressanta orsakerna studeras vidare för att finna dess grundorsaker.  

4. De mest betydelsefulla grundorsakerna bestäms och lämpliga lösningar undersöks, 

prioriteringen av grundorsakerna sker genom fortsatt analys. När processens problem har 

konkritiserats finns oftast bättre möjligheter för datainsamling och kvantitativa analyser.   

Då problemanalysen är utförd inleds nästa fas; Förbättra. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Förbättra: 

I förbättringsfasen fastställs och genomförs lösningar till problemet baserat på analysen där problemets 

orsaker identifierades. Det finns oftast många olika lösningar till problemet utifrån vilka den mest 

lämpliga ska väljas, testas noggrant och därefter införas. För att en lösning skall kunna genomföras 

framgångsrikt måste projektdeltagarna lyckas påverka de berörda individernas attityder samt kunna lösa 

eventuellt förändringsmotstånd som kan uppstå.  
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Beroende på problemanalysens resultat tas tänkbara lösningar fram. I vissa fall kan det bästa 

lösningsalternativet vara uppenbart medan i andra fall krävs djupare analysarbete för att bestämma 

lämplig lösning. Vid de mer komplexa fallen tas med fördel många olika lösningsförslag fram innan den 

slutgiltiga lösningen bestäms. Lösningsförslagen genereras ofta genom kreativa processer och metoder 

alternativt benchmarking.  

För att välja lösning till problemet utvärderas och jämförs de olika lösningsalternativen med avsikt att 

finna den bästa. Detta kan ske genom subjektiva jämförelser vid enklare fall medan komplexa fall kan 

behöva utvärderas genom omfattande studier, analyser och mätningar för att fastställa den bästa 

lösningen. Som en grund till valet kan lösningarna slutligen jämföras med avseende på dess nytta och 

värde relaterat till dess implementering. För att underlätta jämförelser av lösningarna bör tydliga 

jämförelsekriterier upprättas som t.ex. inverkan på resultat, kostnad, svårighet att införa etc. Dessa 

kriterier kan viktas för en underlättad sammanvägning, denna strukturering kan göras genom ett 

matrisdiagram som ger en bra överblick. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

När en lösning har valts ska den testas och utvärderas för att säkerställa att den medför önskat resultat. 

Detta kan göras genom t.ex. ett pilotförsök vid en processutveckling där förbättringen testas under 

styrda former. Ett viktigt moment vid utvärderingen är en riskanalys, genom tex. en FMEA, där 

eventuella brister och deras potentiella inverkan identifieras och tas i beaktning. 

Genomförandet av de valda lösningarna är ett kritiskt moment i allt förbättringsarbete där allt för ofta 

lösningen inte implementeras fullt ut vilket medför att det önskade resultatet inte uppnås. För att 

undvika att detta inträffar krävs en utförlig planering av genomförandet, gärna liknande ett projekt, 

bestående av t.ex. tidsplan, budget och riskanalys etc. Detta resulterar i en sk. genomförandeplan som 

detaljerat och systematiskt beskriver hur lösningarna skall införas.  

Vid förbättringsarbeten har människors attityd och inställning mycket stor inverkan på projektets 

genomförande och resultat. Eftersom människan till sin natur ofta är relativt konservativ och kritisk till 

förändringar kan det förekomma ett visst motstånd som måste hanteras vid förbättringsarbeten. Genom 

att få människorna att känna delaktighet i projektet underlättas förbättringsarbetets genomförande 

avsevärt. Det som vi har vart med och påverkat är mycket lättare att ta till sig än det som känns 

påtvingat. Även information och utbildning påverkar inställningen till förbättringsarbetet genom att 

förmedla hur och varför förändringen sker. Det är viktigt att förbättringen upplevs som positiv vilket kan 

göras genom t.ex. ledningens engagemang och involvering i förbättringsarbetet, som skapar goda 

förutsättningar för en positiv uppfattning. Betydelsefullt för medarbetarnas motivation och vilja att 

förändras är att tydligt visa de positiva resultat som förbättringsarbetet medförde.   

När förbättringen är genomförd ska den utvärderas en första gång med avseende på om önskat resultat 

och satta mål uppnåtts. Den slutgiltiga uppföljningen sker i projektets slutliga fas; Styra. (Sörqvist och 

Höglund, 2007) 
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Styra: 

När problemet är löst måste det säkerställas att de uppnådda resultaten består, det är nämligen enkelt 

att falla tillbaka i gamla vanor och därmed igen försämra resultaten efter att projektet har avslutats. 

Störst risk är vid specifika projekt som genomförs tills förbättringsarbetet tyder på goda resultat och 

därefter lämnas över helt till kunden, t.ex. en produktionslina. Denna fas handlar främst om att säkra 

och kontinuerligt styra de genomförda förbättringarna. Den slutliga utvärderingen av projektet och dess 

uppnådda resultat, rapportering och kommunicering av eventuella framgångar inkluderas även i fasen.  

För att upprätthålla de uppnådda resultaten måste processen och arbetssättet styras, det kan göras 

genom standardisering där det nya arbetssättet etableras som en del av det vanliga arbetet. Skapandet 

av denna nya standard sker genom att uppdatera/upprätta instruktioner och processbeskrivningar. 

Utbildning och information gynnar också att det nya arbetssätten upprätthålls.  

Vid genomförda förbättringar där risken för återfall bedöms hög bör resultaten kontinuerligt följas upp 

vilket kan göras genom antingen kvantitativ eller kvalitativ styrning. Den kvantitativa styrningen innebär 

kontinuerlig mätning av kritiska storheter för att upptäcka eventuella avvikelser. Som hjälpmedel 

används vanligen statistiska verktyg såsom styrdiagram för att följa förändringarna. Den kvalitativa 

styrningen utförs genom granskning och tillsyn av förbättringen, vid eventuella avvikelser vidtas 

korrigerande åtgärder samt dokumentering. (Sörqvist och Höglund, 2007) 

Den slutliga utvärderingen av det genomförda projektets resultat bör ske så sent som möjligt för att 

basera utvärderingen på faktiskt data från projektet och inte antaganden. Uppföljningen bör beakta tre 

viktiga faktorer; resultat, metodik och avkastning. Vid resultatuppföljningen verifieras det om projektets 

syfte och mål uppnåtts, dvs. att projektets tekniska egenskaper har förbättrats till önskad nivå t.ex. 

ledtidsförkortning. Metoduppföljningen syftar till en utvärdering av projektets utförande, detta för att 

lära och långsiktigt utveckla sin projektmetodik. Slutligen uppföljningen av projektets avkastning där 

projektets effekter utvärderas i form av besparingar och vinster. För att fullständigt visa avkastningen 

bör den anges som ekonomiska effekter, kund- och medarbetareffekter.  

Vid slutrapporteringen och överlämnandet av projektet skapas en slutrapport bestående av projektets 

syfte, tillvägagångssätt och resultat. Rapporteringen har två syften, för att fullständigt dokumentera 

projektet samt för att enkelt kunna kommunicera de uppnådda resultaten i verksamheten. Dessa brukar 

oftast delas upp i två, en omfattande teknisk rapport och en kortfattad beskrivning.  

När projektet är avslutat överlämnas ansvaret för lösning och arbetssätt till ordinarie verksamhet. Vid 

denna överlämning finns en risk för missförstånd som kan orsaka bristande engagemang och därigenom 

kan lösningens existens bli kort. Detta kan undvikas genom att noga tänka igenom och planera 

överlämnandet.  

Ett viktigt sista steg i Sex Sigma-projekt är att dela erfarenheten. Det kan göras genom att identifiera 

möjliga områden i verksamheten där liknande lösningar kan tillämpas. Ett annat viktigt moment är att 

dokumentera och förmedla idéer om andra förbättringar som man under arbetets gång stött på men 

som inte överrensstämt med det aktuella projektets syfte och mål. (Sörqvist och Höglund, 2007) 
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4.5.3 Verktyg inom Sex Sigma 

5 why 

Syftet med metoden är att identifiera grundorsakerna till de problem som analyseras, detta för att i 

förbättringsarbetet lägga fokus på rätt område. Det är lätt att bota problemets symptom istället för att 

undersöka vad som orsakar problemet initialt, vilket enbart är en kortsiktig lösning. Metoden går ut på 

att ställa sig frågan, som namnet indikerar, ”varför?” fem gånger. Detta för att ifrågasätta problemets 

orsak för att komma ett steg närmre grundorsaken, sedan upprepas detta tills att den är identifierad. 

(Bicheno och Holweg, 2009) 

 Att metoden kallas just ”5 why” är för att problemet oftast behövs brytas ned i fem steg för att finna 

dess grundorsak. Vid fallen där ett flertal orsaker till att problemet uppstår kan identifieras kan ett 

Paretodiagram nyttjas för att få en översikt gällande orsakernas påverkan. Ett exempel på en 5 why-

analys: 

 Varför missade vi leveranserna av bakaxlar?  

- Därför att svetsaren var sjukskriven. 

 Varför var svetsaren sjukskriven?  

- Därför att han fått tennisarm. 

 Varför har svetsaren fått tennisarm?  

- För att 50 % av bakaxlarna måste svetsjusteras. 

 Varför måste 50 % av bakaxlarna svetsjusteras?  

- Därför att maskinen är feljusterad. 

 Varför är maskinen feljusterad?  

- Arbetsinstruktionen är felaktig. 

Slutsatsen som kan konstateras från denna analys är att arbetsinstruktionerna bör omarbetas som en 

lösning till problemet.   
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De sju förbättringsverktygen (7 QC)  

De sju QC-verktygen är statistiska och visuella verktyg som kan användas vid förbättringsarbeten. 

Verktygen är enkla men samtidigt effektiva och används vid insamling och analysering av data i samband 

med kvalitetsförbättringsarbetet. (Bergman och Klefsjö 2007) Dessa sju förbättringsverktyg är följande: 

 Datainsamling 

 Paretodiagram 

 Uppdelning 

 Styrdiagram 

 Histogram 

 Fiskbensdiagram 

 Sambandsdiagram 

De verktyg som är relevanta för projektet förklaras mer ingående för ökad förståelse.  

Datainsamling 

Insamling av data är vitalt vid ett förbättringsarbete eftersom data utgör projektets beslutsunderlag. 

Samtidigt är det viktigt att veta datainsamlingens syfte samt hur den ska analyseras, om detta inte är 

klart finns ingen användning för materialet. Innan datainsamlingen inleds bör dessa frågor kunna 

besvaras:  

 Vilket är kvalitetsproblemet? 

 Vilka fakta behövs för att belysa problemet? 

När detta är identifierat kan datainsamlingen utföras. Hur data dokumenteras är beroende på 

problemet, vanligt är en tablå av förbestämda faktorer som fylls i vid observationer. Följande visas ett 

exempel på en sådan tablå (Bergman och Klefsjö 2007): 

Problemtyp Anteckningar Antal 

Repor IIII 4 

Sprickor II 2 

Ofullständig I 1 

Felaktig form III 3 

 Totalt 10 

TABELL 8: DATAINSAMLING (Bergman och Klefsjö, 2007) 
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Paretodiagram 

Ett bra verktyg för att identifiera de problemområden som bör prioriteras är Pareto-diagrammet. 

Diagrammet bygger på insamlad data om hur ofta problem uppstår och vilken sorts problem det är. 

Därefter kan exempelvis den medförda kostnaden beräknas för respektive problem med avseende på 

hur ofta de inträffar och vad kostnaden för problemet är(Bergman och Klefsjö 2007).  

Problemtyp Antal Procentuell andel 

Repor 82 41 

Sprickor 60 30 

Ofullständig 46 23 

Felaktig form 12 6 

Summa 200 100 

TABELL 9: DATAINSAMLING, PARETO-DIAGRAM (Bergman och Klefsjö, 2007) 

Resultaten visualiseras i form av ett stapeldiagram för att få en tydlig bild över de olika problemens 

påverkan enligt följande: 

 

FIGUR 17: PARETO-DIAGRAM (Bergman och Klefsjö, 2007) 
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Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram, även kallat Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram, är en systematisk analys där 

problemets orsaker utreds. I diagrammet beskrivs grovt vilka typer av orsaker som kan medföra det 

aktuella problemet. Därefter utreds respektive orsakstyp i detalj med syftet att identifiera vad de beror 

på, detta kommer att grena ut i flera nivåer liknande fiskben och därav namnet. (Bergman och Klefsjö 

2007).  

 

FIGUR 18: FISKBENSDIAGRAM (Bergman och Klefsjö, 2007) 

 

För att underlätta identifieringen av problemets orsaker kan fiskbensdiagrammet utgå från följande sju 

kategorier, även kallat för 7M-diagram: 

 Management 

 Människan 

 Metod 

 Mätning 

 Maskin 

 Material 

 Miljö 

Ett fiskbensdiagram utgör ett bra underlag för fortsatt problemlösning, antingen kan det resultera i att 

troliga orsaker till problemet kan identifieras alternativt ge indikationer på områden som kräver mer 

datainsamling.  
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De sju ledningsverktygen 

Som beskrivet syftar de sju förbättringsverktygen huvudsakligen på att sammanställa och analysera 

numerisk data. De sju ledningsverktygen är däremot avsedda för att sammanställa och hantera 

ostrukturerad verbal data. Dessa kan vara till hjälp vid problemidentifiering och att därefter finna och 

prioritera lämpliga lösningar. (Bergman och Klefsjö, 2007) Verktygen som innefattas är de följande: 

 Släktskapsdiagram 

 Träddiagram 

 Matrisdiagram 

 Relationsdiagram 

 Matrisdataanalys 

 Processbeslutsdiagram 

 Pildiagram 

De verktyg som är relevanta för projektet förklaras mer ingående för ökad förståelse.  

Träddiagram 

Diagrammet används genom att bryta ned ett ämne, t.ex. problem, kritiska faktorer eller kundönskemål, 

i sina beståndsdelar på olika nivåer för en bättre överblick. Det är viktigt att det ämne som ska 

behandlas är någorlunda tydligt definierat. Exempel på lämpliga fall då träddiagram kan användas är:  

 Strukturering av åtgärdsförslag 

 Undersöka tänkbara delorsaker till ett problem 

 Undersöka delmål som behöver nås innan ett övergripande mål kan uppnås 

 

Ett träddiagram kan se ut enligt följande: 

 

FIGUR 19: TRÄDDIAGRAM (Bergman och Klefsjö, 2007) 
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Träddiagram är som mest effektivt när det upprättas av en grupp. Arbetsgången för ett träddiagram kan 

kort beskrivas som nedan:  

 Formulering av temat, t.ex. ”Hur ska vi förbättra…?” 

 Lösningsförslag antecknas av gruppmedlemmarna som sedan presenteras i gruppen så att 

innebörden av varje förslag är klar för samtliga och för att gallra bort identiska förslag.  

 Lösningsförslag som har ett likartat syfte grupperas och gemensamma rubriker som speglar dess 

syfte formuleras. Samma procedur upprepas genom att placera de grupper med likartat syfte 

tillsammans och formulera en tillhörande rubrik.  

 Förtydliga träddiagrammets struktur och bekräfta så det överensstämmer med gruppens tycke.  

 Lösningarna värderas av varje deltagare genom att dela ut poäng till de lösningar de föredrar. 

Sedan sammanfattas denna värdering och därigenom kan gruppens tycke utläsas. 

  Slutligen sammanfattas resultatet och samtliga deltagare får godkänna det, för att visa att alla 

är överens. 

Matrisdiagram 

Ett matrisdiagram organiserar information och visualiserar dess elements logiska samband samt 

respektive sambands styrka. Informationen presenteras i en matris för utvärdering enligt nedan, där 

t.ex. problem och lösningsförslag jämförs. (Bergman och Klefsjö 2007) 
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FIGUR 20: MATRISDIAGRAM (Bergman och Klefsjö, 2007) 

Dessa lösningsförslag och problem kan sedan viktas för att se vilken lösning som bör prioriteras. Detta 

görs genom att väga samman lösningsförslagets effektivitet med hur allvarligt problemet är.  
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4.6 Nyckeltal 

Litteraturen beskriver ett flertal nyckeltal som kan användas för att mäta prestandan på sin process. 

Men det är emellertid inte helt enkelt att välja rätt nyckeltal för sin process och det man vill uppnå. Att 

mäta rätt och aktivt kräver att man är väl insatt i processen, speciellt om nyckeltalen är kopplade till 

belöningssystem.  

Dagens sätt att se på logistik har förändrats till att bli kundorienterande som i förlängningen betyder att 

varje flöde måste ha en kund för att vara meningsfullt. Det är således naturligt att mäta processen med 

kundtillfredställelse i fokus. (Storhagen, 2011) Bellgran och Säfsten (2005) menar på att det idag är 

accepterat att finansiella mätetal inte är tillräckliga och prestandan i systemet måste ses i sin helhet. 

Den traditionella mätningen av kostnadseffektivitet och produktivitet behöver kompletteras med 

exempelvis kvalitet, leveransförmåga och flexibilitet.  

4.6.1 CSCMP nyckeltalsmodell 

En bra utgångspunkt är att titta på sin produktionsstrategi och utgå från sina främsta konkurrensfaktorer 

(Bellgran och Säfsten, 2005). Denna ansats stöds även, enligt Storhagen (2011) av CSCMP som föreslår 

en modell: 

 

FIGUR 21: ILLUSTRATION AV NYCKELTALSMODELL FRÅN CSCMP 

Utgångspunkten är från de övergripande strategierna där kundens behov och andra drivkrafter först 

identifieras. Det krävs även ett synsätt som är orienterat på ett flöde snarare än avdelningar.  

Nyckeltal kan bli mycket komplicerade och därmed svårtolkade för berörda parter, därför bör fokus ligga 

på ett fåtal väl utvalda nyckelprocesser och nyckelaktiviteter. Måtten bör också undvika att vara 

subjektiva, genomsnittsbedömningar eller innehålla överflödig statistik. (Storhagen, 2011) 

Storhagen (2011) presenterar själv en modell som består av tre stycken gruppmått: kund-, process- och 

resultatmått.  
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 Kundmåtten representerar hur väl företaget sköter sig gentemot dess kunder i exempelvis i 

leveransprecision, kvalitet, tillgänglighet etc. 

 Processmåtten anger hur väl de interna processerna fungerar, något som är en förutsättning för 

att uppnå kundmåtten. Processmåtten som också är oberoende av organisatoriska enheter 

anger till exempel: 

Olika typer av tider i processen: cykel- och genomloppstid,  

Kostnader: kapitalkostnad, transporter, kapacitetskostnader 

Flexibilitet: kostnadsflexibilitet, produktionsflexibilitet, leveransflexibilitet osv. 

 Dessa två mått tillsammans bildar resultatmått där de traditionella företagsekonomiska måtten 

används som vinstmarginal, avkastningsgrad täckningsbidrag osv. Fördelen med modellen är att 

den mäter hur väl kundens behov är uppfyllda, hur väl processerna fungerar och om båda dessa 

uppfylls, leder det till bra resultatmått.  

Bellgran och Säfsten (2005) presenterar en sammanställning av exempel på mätetal från ett antal 

författare och belyser vikten av användningen av mätetal från hela verksamheten bland annat genom 

balanserade styrkort. 

Mål Beskrivning Mätetal 

Kostnad Kostnad för resurser som 

material, personal och 

utrustning 

Produktionskostnad/enhet 

Kostnad i förhållande till 

konkurrenter 

Totalfaktorproduktivitet (Overall 

Equipment Efficiency OEE, 

Manual Assembly Efficiency 

MAE) 

Direkt arbetskraft 

Lager 

Kvalitet Produkter och material som till 

hög grad stämmer överens med 

uttalade krav 

Antal klagomål 

Garantireturer 

Andel defekta 

Kostnad för omarbete 

Kvalitet på inkommande 

komponenter 

Mean time between failure 

Leveranstid Tid för leverans Cykeltid 

Ledtid från underleverantör 

Svarstid 

Ledtid 

Leveranssäkerhet Säkerhet och pålitlig leverans Andel leveranser i tid 

Medelförsening 

Andel produkter i lager 
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Flexibilitet Förmågan att reagera på 

förändringar i volym, produktmix 

och konstruktionsändringar 

Ställtid 

Tid att utveckla nya produkter 

Antal produktvarianter 

Tid att ändra planering 

Minsta orderstorlek 

Antal valmöjligheter 

Andel av arbetsstyrkan som är 

mångsidig 

TABELL 10: EXEMPEL PÅ NYCKELTAL (Bellgran och Säfsten, 2005) 

Balanserade styrkort som liknar Storhagens (2011) modell har fått ett stort genomslag under de senare 

åren och består i regel av fyra områden. Dessa är finansiella mått, kunders nöjdhet, medarbetares 

nöjdhet och processens förmåga. Det ger jämfört med enbart finansiella mätetal en bred och mer 

sanningsriktig bild av verksamheten och tillämpas alltmer i både privat och offentlig sektor, något som 

indikerar dess styrka. (Bergman och Klefsjö, 2007) 

4.6.2 Mätetal enligt Lean 

Enligt Bicheno och Holweg (2009) finns två grundläggande krav på de mätetal som används inom Lean: 

 Mätvärden och inte mål 

Mätvärden hjälper beslutsfattarna vad som behöver göras och assistera till förbättring medan mål ofta 

är associerade med belöning eller bestraffning. Det finns även exempel på fusk i verksamheter som 

genom tvivelaktiga aktiviteter medvetet justerar upp värdet och därmed döljer den sanna bilden. 

 Process och inte människor 

Demings 94/6 regel som säger att 94 % av felen kan spåras till processen och 6 % till människor. Mätning 

av människor bidrar till negativa känslor, hot och försvarsposition. Trots detta är det ofta människor och 

inte processen som mäts. 

Det finns enligt Bicheno och Holweg (2009) fyra grundläggande mätetal inom Lean som alla kan 

implementeras på olika nivåer från en produktionscell till en hel supply chain. 

Ledtid 

Ledtiden uppmuntrar till mindre lager, slöseri, flödets längd etc. och mäts bäst mellan 

godsmottagningen och skeppning. 
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Kundnöjdhet 

Att övervaka kundernas belåtenhet till företaget och dess produkter är centralt inom Lean och bör 

därför prioriteras som det viktigaste mätetalet. Informationen bör komma från kunden direkt utan 

mellanhänder och det är då viktigt att veta vem som är kunden, den slutliga eller nästa instans i 

värdekedjan. Kundnöjdhet kan bland annat mätas med hjälp av kostnad, kvalitet, leveranser och även i 

mjuka värden som tillförlitlighet, tillit, empati, mm. 

Fullföljning av schema  

Fullföljning av schemat innebär den interna förmågan att nå kvalitet- och kvantitetsmål på dagsbasis. 

Viktigt här är att inte klumpa ihop alla celler och/eller linor till ett mått för hela fabriken på veckobasis. 

Lageromsättningshastighet  

Lageromsättningshastigheten är ett väletablerat mått som även kan mätas i lagerdagar. Dock 

poängterar Bicheno och Holweg (2009) att om ledtiden som ovan beskriven också mäts bör fokus istället 

ligga på produkter i arbete av den simpla anledningen att produkter i arbete är under företagets fulla 

kontroll. 

Mätvärden i konflikt 

Vissa mätvärden står som varandras motsatser och kan individuellt uppfattas olika viktiga av personer 

på olika nivåer i företaget. Jonsson (2008) hävdar att majoriteten av mätetalen står i konflikt med 

varandra. Därför behöver en prioritering göras kring de viktigaste mätetalen. Det handlar inte om att 

optimera ett nyckeltal utan få en god totalprestanda som är baserad på en avvägning av alla mätetal. 

Exempel på två mätetal som står i konflikt med varandra kan skådas i tabell 10 nedan.  

Mätetal Konflikt med 

Servicegrad till kund Färdigvarulager, bundet kapital, 

lagerkostnad 

Ledtid Kapacitetsutnyttjande, 

tillverkningskostnad per enhet 

TABELL 11: EXEMPEL PÅ MÄTETAL SOM STÅR I KONFLIKT MED VARANDRA (Jonsson, 2008) 

Målet med mätetal är att uppnå den optimala balansen som ger den högsta prestandan och inte 

optimera ett nyckeltal på bekostnad av ett annat om det inte ökar den totala prestandan. 

Jonsson (2008) menar också att mål inte bara står i konflikt med varandra, utan också i konflikt mellan 

olika avdelningar. Varje avdelning har sin prioritet som påverkar arbete och resultat som tillhörande 

personal försöker optimera, något som kan leda till suboptimering och inte förbättrar hela företagets 

prestanda.  
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5. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel beskriver hur verksamheten som studerats ser ut i dagsläget, för att öka läsarens förståelse 

för hur företagets processer ser ut. 

Kartläggningen av processer har gjorts med avseende på material och information. Orderprocessen finns 

beskriven då det är lättare att följa flödet av material och information innan materialet hamnar i 

slutmonteringen. Som ett komplement till orderprocessen finns prognos beskriven. I orderprocessen 

ingår även slutmontering som finns beskrivet noggrannare i avsnittet Produktionsprocessen, eftersom 

det är en del av kärnverksamheten. 

5.1 Orderprocessen 

En betydande del av materialet köps efter prognos och är därmed en fortlöpande process som inte kan 

markeras ut med en definitiv startpunkt i den visuella kartläggningen. Orderprocessen, som finns 

visualiserad i figur 22, behandlar avdelningarnas interaktion med varandra från att kunden kommer med 

en önskan tills maskinen står färdigmonterad. I orderprocessen finns koppling till när det orderbaserade 

materialflödet börjar vid slutmonteringen. Slutmonteringen finns beskrivet separat under rubriken 

Produktionsprocessen.  
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FIGUR 22: VISUALISERING AV ORDERPROCESSEN 
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5.1.1 Prognos 

Atlas Copco använder sig av prognoser för att planera sin produktion. Prognoserna ger en 

förhandsvisning av hur många maskiner som kommer att tillverkas fem kvartal framåt. Inputen kommer 

från säljkontoren som har bäst koll på kunderna och deras mönster, och sammanställs som en 

säljrapportsplan (SRP).  

1. Alla säljbolag gör en prognos för sitt område, bestående av hur många maskiner som de 

förväntar sig att sälja och när, som skickas till marknadsavdelningen. 

2. På marknadsavdelningen sammanställs säljprognoserna av Global business team, för att få en 

samlad prognos över hur den kommande produktionen kommer se ut, detta kallas Pre-SRP. 

3. Denna skickas till huvudplaneraren och Strategiskt inköp. En bedömning görs om det finns 

produktionskapacitet för att uppnå volymen i prognosen och vidtar åtgärder om så inte är fallet. 

Då detta godkänts översätts Pre-SRP till SRP. 

4. En produktionsplan skapas för att återspegla SRP. SRP är en grov plan över kvartalsvis förväntad 

försäljning. I produktionsplanen jämnas enheterna ut i förhållande till SRP. Det räknas även ut 

när produktionen av maskinerna skall starta för att vara klara i tid. 

5.1.2 Pre-MO 

Pre-MO är en ungefärlig uppskattning av en orders arbetsomfattning som görs till fördel för kunden. 

Under denna fas definieras vad företaget kan erbjuda kunden i form av bl.a. pris, utformning och 

leveranstid. Ett produktionsslott till maskinordern kan förbokas i förhandlingssyfte av RBM.  

1. Kund lägger en order i samarbete med säljbolaget. Säljbolaget skapar en Pre-MO bestående av 

maskinspecifikationerna, som placeras i MO-databasen.   

2. Beroende på maskinspecifikationerna kommer den klassificeras, antingen Standard, Adapted 

eller Special. Processerna för hur ordern behandlas skiljer sig för de olika klasserna. Ordern 

klassificeras genom en verifikatorapplikation som ser om ordern är en standard eller inte, 

genom att den automatiskt gallrar ut dessa reduceras handpåläggningstiden.  

Standard: 

Standard refererar till produkter och komponenter som redan är definierade av MO-systemet 

och kan bli verifierade av verifikatorapplikationen, ungefär 95% av alla orders klassas som 

standard. 

 Den översätts direkt till en draft-MO eftersom företaget har tillverkat samma 

maskinstruktur förut och vet att den är möjlig. 
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Adapted: 

Adapted innebär inga större konstruktionsändringar, det är då en icke-standard kombination av 

tillval eller nya tillval på maskinen är vald, därmed behövs en utvärdering. Tiden för utvärdering 

och konstruktion får ej överstiga 160 timmar. 

 Ordern skickas till Produktchef om verifikatorapplikationen visar att det inte är en 

standardmaskin. Maskinens önskade tillval utvärderas, om det är värt att bygga. Detta avgör 

om projektet kan prioriteras och om det stämmer överrens med företagets 

produktportfolio.   

 Ordern skickas vidare till avdelningen Konstruktion/Teknik till Fordonsansvarig som 

klassificerar maskinen, om den är Adapted eller Special. En utvärdering om det är möjligt att 

bygga maskinen görs. Nya komponenter identifieras och dess konstruktionstid uppskattas. 

Därefter utformas maskinstrukturen utefter maskinens specifikation. 

 Säljbolaget informerar kunden om vad konstruktionsarbetet resulterade i samt ungefärlig 

leveranstid för maskinen. Kontrakt skrivs med kunden och därmed konverteras Pre-MO till 

Draft-MO. 

Special: 

Special är maskiner som kräver mer än 160 timmars utrednings/designarbete, alternativt att 

något av följande kriterier uppfylls: 

 Nya underleverantörer behövs 

 Innehåller nya komponenter som förlänger maskinens ledtid 

 Innehåller ett flertal nya funktioner  

 Nya delar som påverkar befintliga delar 

 Medför problem som förväntas uppstå i produktionen  

 Specialtestning av maskinen krävs 

Processen för en Special och en Adapted är likadan tills att klassificeringen har gjorts, där det för 
specialmaskiner är ytterligare tre steg.  

 Efter att ordern har behandlats av Konstruktion/Teknik utförs en riskbedömning. Vid en 
riskbedömning organiserar Fordonsansvarig ett första möte med Produktchef, RBM, 
Strategiskt inköp, Produktionsplanering, Beredare och om nödvändigt, Eftermarknad. Det 
behandlas en rad frågor som ledtid för produktion och design, leveranstid, projektgrupp, 
osv. Skulle någon avdelning inte ha tillräckligt med resurser för att hantera ett sidoprojekt, 
går inte projektet vidare. 

 Därefter skickas den till Produktlinjechef för ett beslut. Det finns riktlinjer som ska stödja 

beslutet och om någon riktlinje bryts behövs ett godkännande från ”Production 

Development Council”, Produktionsutvecklingsrådet. 
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 Säljbolaget informerar kunden om vad designarbetet resulterade i samt ungefärlig 

leveranstid för maskinen. Anbudet bekräftas av RBM, kontrakt skrivs med kunden och 

därmed konverteras Pre-MO till Draft-MO.  

5.1.3 Draft-MO 

Draft-MO är steget då ordern blir skarp och därmed behandlas grundligt, detta då Pre-MO inte medför 
någon säkerhet om ordern kommer att realiseras.  Vid Draft-MO kopplas ordern ihop med tidigare Pre-
MO genom ett referensnummer. Information om affären kompletteras av RBM om något saknas. RBS 
lägger till MO-numret i Movex, information som används av planeraren när TO ska skapas. 

Standard: 

1. Om det är en standardmaskin går ordern vidare till en Beredare för strukturerarbete. Beredaren 
får en notifikation från RBM om att maskinordern är inlagd i MO-databasen, där finns den 
önskade materialstrukturen för den specifika ordern. Maskinordern i form av artikelnummer för 
de ingående komponenterna förs in i DEMO. De utgår ifrån Masterlist för maskinen, därifrån 
väljs de artiklar som passar maskinordern. Därefter släpps ett KM för ordern, alla KM måste 
godkännas av Fordonsansvarig för att sedan bli infört i Movex. När sedan strukturen är 
upprättad skickas ordern vidare till produktionsplaneraren. 

2. Planeraren granskar kundordern och ser över om den bokade produktionsslotten är lämplig. 
Maskinordern godkänns av berörda på produktionsavdelningen och TO skapas. Då ersätts 
prognostiserad maskin från produktionsplanen med en skarp TO. 

3. DC bokar transport och sätter ett leveransdatum till kunden. Efter att Draft-MO har blivit 
godkänd av alla parter frisläpps den, dvs. konverteras till frisläppt MO. DC är den sista i ledet 
som godkänner draft-MO genom att ange skeppningsdatum.  

Adapted & Special:  

1. Planeraren uppskattar när strukturen ska vara färdig för att kunna starta monteringen till utsatt 
tid. Om det är en specialmaskin kan ett special-order-team-möte behövas. Under mötet 
behandlas punkter som vad som ska göras, vilket material behövs, ledtid för material, 
uppskattad monteringstid, påverkas övrig produktion, m.m. Deltagarna under mötet består 
oftast av Produktchef, Fordonsansvarig, Beredare, Produktionsteknik, Planerare och 
Huvudplanerare. 

2. Fordonsansvarig på Konstruktion/Teknik granskar specifikationen och begärt datum för färdig 
struktur. Finns resurser hos Konstruktion/Teknik godkänns MO och den skickas vidare till DC, om 
inte skickar Fordonsansvarig tillbaka ordern till Planeraren som får planera om maskinen till ett 
senare datum. 

3. Planeraren granskar kundordern och ser över om den bokade produktionsslotten är lämplig. 
Maskinordern godkänns av berörda på produktionsavdelningen och TO skapas. Sedan ersätts 
prognostiserad maskin från produktionsplanen med en skarp TO. 

4. DC bokar transport och sätter ett leveransdatum till kunden. Efter att Draft-MO har blivit 
godkänd av alla parter frisläpps den, dvs. konverteras till MO. DC är den sista i ledet som 
godkänner Draft-MO genom att ange skeppningsdatum.  
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Tidsåtgång för processerna:  

Pre-MO-processen tar ungefär en vecka att färdigställa. Tidsåtgången för Draft-MO-processen varierar 
däremot mer beroende på vilken typ av maskin det är. Riktvärden för hur lång tid Draft-MO-processen 
är enligt följande: 

 Standard: upp till 1,5 veckor 

 Adapted: upp till 2 veckor  

 Special: från 2,5 veckor 

Special kan variera mycket beroende på konstruktionsändringarna som görs, vid stora ändringar kan 
processen ta avsevärt mycket längre tid än 2,5 veckor.  

Anskaffare 

När materialstrukturen för maskinen läggs in i Movex genereras automatiskt inköpsförslag som skickas 

till Anskaffarna. De beställer material från leverantörerna enligt dessa förslag för att få hem material tills 

det planerade datumet för produktion. Anskaffare beställer artiklar från leverantörer och beroende på 

ledtid köps material mot prognos eller färdig materialstruktur. Dessa prognoser är baserade på 

procentsatser utifrån hur ofta olika tillval vanligtvis förekommer. Köp av standardkomponenter och 

artiklar med längre ledtid än strykningstiden (6 veckor för ST1030) köps enligt prognoser. Allt material 

som har en kortare ledtid än strykningstiden beställs efter verkligt behov, dvs. det som specificerats i TO. 

Planeraren 

I samband med att tillverkningsordern startas görs avropet. Vid avropet skickas beställning av 

avropsmaterial samt beställning av Lego-tillverkning av ingående moduler. Avropsmaterial avser det 

material som är specifikt till varje maskin och inte ingår i Anskaffarens beställning av 

standardkomponenter, såsom slangpaket och köpmoduler. Plocksläpp initieras olika beroende på flödet, 

semiautomatiskt vid ST1030 d.v.s. efter start sköter systemet plockorders per automatik beroende på 

operation i linan och manuellt för varje operation i ST14-linan. 

Logistikcenter 

Plockpersonalen har ansvar för att plocka rätt artiklar överensstämmande med plocklistan samt skicka 

med en följdesedel. När en maskin skall tillverkas skickar systemet en signal om att plocka komponenter 

för montering, vilket maximalt får ta 24 timmar. Skrymmande gods kräver dock en beställning från 

montörer via mail. 

Vid legomontering plockar Logistikcentret samman det material som Lego-tillverkarna behöver för att 

bygga de beställda modulerna. Materialet packas och skickas från Logistikcenter ut till Lego-tillverkarna 

inom 24 timmar. 
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Modulleverantör 

Atlas Copco har lagt ut delar av monteringen till underleverantörer och beställer färdigmonterade 

moduler som sedan slutmonteras i fabriken. Det finns två typer av modulleverantörer, lego- och 

köpmodul. Köpmodul är en beställning av en modul som leverantören själv köper in material och 

monterar. En legoleverantör däremot innebär att materialet som behövs till monteringen beställs hem 

till logistikcentret, plockas ihop till en pall baserat på operation och skickas sedan iväg till leverantören. 

På grund av materialförsörjningen tillkommer två extra dagar på ledtiden. Med legomontering slipper 

underleverantörer ha ett eget lager och står endast för själva monteringen, samt att Atlas får kontroll 

över ingående komponenters kvalitet. 

Godsmottagningen 

Ankommande gods lossas, mottags och registreras i ERP-systemet. Om artiklarna är kritiska, dvs. har ett 

akut behov i produktionen skickas de ut i produktionen direkt, annars lagerläggs de i logistikcentret i 

höglagret, utomhus eller i det automatiska hyllagret beroende på godsets storlek.  

Slutmontage  

Vid slutmontage följs två maskintyper i rapporten, ST1030 och ST14, där monteringsprocesserna skiljer 

sig åt.  

ST1030: 

Monteringen är taktad och uppdelad i sex stationer som taktas en gång per dag. Plock från 

Logistikcenter servar hela tiden slutmontage med nya delar som behövs för stunden. I anslutning till 

ST1030-linan finns även lastramsmonteringen vid vilken montering av fordonets främre del sker. Detta 

är den enda egna modultillverkning som sker internt för produkten ST1030. Lastramsmonteringen är 

även den taktad i tre steg och synkroniserad med huvudlinan.  

ST14: 

Monteringen sker i sex moment uppdelat på tre stationer. Varje station taktas ungefär varannan dag. 

Liknande ST1030 sker intern modultillverkning av lastramsmodul synkroniserat med huvudlinan men på 

en station som tar mellan två och tre dagar.  

Vid slutmontage monteras fordonen komplett och blir körbara inför nästa steg; Testcenter, som ligger 

utanför rapportens avgränsning. 

  



65 
 

Pre-acceptance 

Syftet med Pre-acceptance (PA) är att kvalitetssäkra överlämnandet mellan olika delsteg i 

produktionsprocessen. Kontrollen består av en checklista med punkter som återspeglar brister som 

tidigare varit frekvent återkommande från processteget, denna används för att genomföra en 

okulärbesiktning av produkten. Pre-acceptance utförs vid ankommande moduler från Legoleverantörer, 

mellan internt modulmontage och slutmontage, det sker även mellan slutmontage och Testcenter. 

Målsättningen med denna kvalitetssäkring i produktionsprocessen är att minska åtgärdsbehovet vid 

slutprovningen. Slutmonteringen får reda på problem som de har ansvar över för att lära sig och 

förebygga framtida misstag. Denna metod med direkt feedback har resulterat i att PA anmärkningarna 

sjunkit succesivt. 

Spekulationsorder 

Spekulationsorder innebär att en MO läggs utan att vara bunden till en specifik kund och kommer därför 

ägas av Atlas Copco. Dessa orders kommer att prioriteras till samma grad som en vanlig kundorder. En 

spekulationsorder kan läggas av fyra olika anledningar; Förkortning av ledtiderna på förväntad order, 

demonstrationsexemplar, utjämning av produktionen eller utvecklingsprojekt. Vid anledningen att 

förkorta ledtiden kommer oftast en standardmaskin byggas och sedan uppdateras 

maskinspecifikationerna då ordern får en kund. Detta kan däremot innebära ojämnheter i produktionen 

då maskinstrukturen är ofullständig och behövs modifieras, vilket kan ske både innan, under eller efter 

produktionen. Däremot kan spekulationsorders jämna ut produktionen genom att fylla ut luckor i 

planeringen där maskiner med skarp order saknas.  

Spekulationsorders upprättas av respektive RBM för sitt marknadsområde, men summan av dessa får ej 

överstiga en viss gräns som årligen bestäms av Vice president för Marknad. Detta är pga. osäkerheten 

som metoden medför då leveranstiden ska förkortas, eftersom det kan hända att ordern inte får en 

kund.  

Produktionen informeras oftast inte om ordern är en spekulations- eller kundorder, vilket kan uppfattas 

som fel i beredningen eller bristande genomgång med kund ang. maskinens funktioner och struktur. 

Anbud 

Anbud är vad Atlas Copco kan erbjuda kunden i form av bl.a. pris, leveranstid och leveransvillkor för 

önskade orders.   
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5.2 Produktionsprocessen 

Vid slutmonteringen följdes två maskintyper i examensarbetet, ST1030 och ST14, som är två sorters 

lastare. Nedan följer en detaljerad beskrivning av de båda monteringslinorna i form av 

stationsbeskrivningar samt hur produktionens materialtillförsel hanteras.  

5.2.1 ST1030 

Monteringen sker i en flödesorienterad lina som är uppdelad i sex stationer och taktas en gång per dag, 

detta illustreras i figur 23 nedan. Det innebär att stationerna har en dag på sig att bli klara med sina 

moment innan maskinen flyttas fram till nästa station. Plock från Logistikcenter servar hela tiden 

slutmontaget med nya delar som behövs för tillfället. För skrymmande gods lägger montörer själva en 

beställning till truckförarna. De kör in godset efter ca 2-3h beroende på årstid. I anslutning till ST1030-

linan finns lastramsmonteringen vid vilken montering av fordonets främre del sker. Detta är den enda 

egna modultillverkning som sker internt för produkten ST1030. Lastramsmonteringen är även den 

taktad fast i tre steg och synkroniserad med huvudlinan. 

 

 

FIGUR 23: FLÖDESBILD AV SLUTMONTAGET FÖR ST1030 
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Station 1: 

Detta är det första steget i monteringslinan där maskinen placeras på en fixtur. De primära 

arbetsmomenten som utförs är montage av transmission samt diverse block. I anknytning till stationen 

finns även en uppställningsplats för nästkommande maskin. Denna uppställningsplats kan även 

användas för montage om station 1 har utfört sina arbetsmoment. 

Station 2: 

Den andra stationens primära arbetsmoment är montering av maskinens motor samt dragning av 

hydralikslang till tidigare monterad transmission och block.   

Station 3: 

Anslutning och färdigställning av motorn, vilket innebär bl.a. eldragning och slangdragning för värme och 

AC, sker på station 3. Montage av tillhörande diseltank och batterilåda utförs samt inkoppling av luft- 

och avgassystem. Arbetet med hydralikslangsdragning fortsätter i hytt och midjeområdet. 

På grund av platsbrist vid montage är detta en svår station att hjälpa till vid, det får oftast enbart plats 

med en person i taget vid monteringen. Tidsåtgången för stationen varierar mycket beroende på 

maskinens tillval. 

Station 4: 

På station 4 monteras kardanaxlar, hytt och bakaxel på maskinen samt inkopplingen av hytt och axel. 

Fläkt och kylare monteras och kopplas även in. 

Till skillnad från de tidigare stationerna är det svårt att montera komponenterna som ingår i station 4 på 

tidigare station, eftersom komponenterna är otympliga att montera i tidigare sekvens. Likasom tidigare 

station varierar tidsåtgången mycket beroende på maskinens tillval.  

Lastram: 

Montage av maskinens tillhörande lastram är taktad i tre steg och synkroniserad med huvudlinan. 

Montaget börjar i samband med station 2 för att bli klar i tid till sammankopplingen med maskinramen. 

Arbetsmomenten som utförs i samband med lastramen är inte lika bundna till specifika stationer som 

för huvudlinan, dvs. att arbetsmomenten kan variera från station till station.  

De övergripande momenten för respektive station är följande: 

Station 1: Lastramen tas in på linan där den rengörs. Därefter sker förmontage av slangar, cylindrar och 

block.  

Station 2: Bommen fästs i ramen, redan förmonterade komponenter kopplas in och svivel samt 

resterande cylindrar monteras.  

Station 3: Lastramen sammankopplas med framaxeln och lastramsmodulen färdigställs.  
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Station 5: 

Den interna modulen, lastramen, är färdigställd och kopplas ihop med maskinramen. Därefter monteras 

motorhuv och hjul samt påfyllning av diverse maskinfetter. Maskinen smörjs och en tillhörande kontroll 

utförs för att se att fettet flödar i systemet som tänkt.  

Station 6: 

Maskinen fylls med tillhörande vätskor, bl.a. diesel, olja och glykol. En felsökning sker ständigt under 

denna station för att tidigt finna möjliga problem och åtgärda dessa. Maskinen lyfts av dess fixtur och 

startas upp. Montering av skopan är det slutgiltiga montagearbetet som sker på maskinen.  

Då montagearbetet är färdigställt görs en montörskontroll, vilket innebär att montörer från respektive 

montagestation granskar sitt arbete och säkerställer att det har blivit korrekt utfört. Därefter sker Pre-

acceptence av Testcenter där maskinen besiktas okulärt där funna fel åtgärdas av montörerna. Denna 

kvalitetskontroll är både för att Testcentret vill kontrollera maskinen de tar emot, för att minska 

eventuellt eget åtgärdsarbete, samt som återkoppling till montörerna där de kan lära sig av sina misstag.  

5.2.2 ST14 

Monteringen sker i sex operationer som är uppdelat på tre fysiska stationer som illustreras i figur 24. 

Varje operation taktas ungefär var 13:e timme och liknande ST1030 sker intern modultillverkning av 

lastramsmodul synkroniserat med huvudlinan, men på en station som tar ca 21 timmar. Plock från 

Logistikcenter servar hela tiden slutmontage med nya delar som behövs för tillfället. För skrymmande 

gods lägger montörer själva en beställning till truckförarna. Mellan stationerna sker en kontroll av utförd 

montering samt en PA-kontroll av lastramen innan den monteras på fordonet.  

Vid slutmontage monteras fordonen komplett och blir körbara inför nästa steg; Testcenter, som ligger 

utanför rapportens avgränsning. 
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FIGUR 24: FLÖDESBILD AV SLUTMONTAGET FÖR ST14 

Operation 1: 

Motorram beställs in och huvar och dieseltanken demonteras för att komma åt bättre. Sedan sker 

montering av block och färdigställande av dieseltanken. Operationen hanterar även montering av 

ljuddämpare och el på baksidan. 

Operation 2: 

Montering av transmission och oljekylare monteras samt tillhörande slang- och eldragning. 

Operation 3: 

Montering av motor och del av kardanaxel, fortsatt slang- och eldragning. 

Operation 4: 

Hytten beställs in och monteras. Likaså bakaxel och tillhörande anslutningar samt kardanaxelns nästa 

del. Efter denna fas är bakdelen klar att dockas med lastramen, innan det sker ett eltest av hytt och 

tillhörande elutrustning. 
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Lastram, operation 1: 

Monteringen påbörjas ungefär samtidigt som operation tre, och är synkroniserad att bli klar samtidigt 

som operation fem ska börja. Operationerna tar vardera ca 11 timmar att slutföra. 

Framaxeln placeras på en fixtur och lastramen monteras ovanpå. Därefter sker montering av svivlar och 

lyftcylindrar med tillhörande slang- och eldragning. Förberedelser görs för montering för bom och 

dumpcylinder. 

Lastram, operation 2: 

Operation två hanterar restarande montering som bom, dumpcylinder, kardan, smörning av lastram. 

Färdigdragande av el och slang samt ett eltest finns beskrivet i monteringsanvisningarna. Det finns dock 

ingen eltestutrustning för lastramen i dagsläget.  

PA utförs på lastramen innan dockning sker med motorram. Efter dockning monteras hjul och 

styrcylindrar samt rörliga delar smörjs.  

Operation 5:  

Under operation fem dockas bakdelen med lastramen och alla hjul samt styrcylindrar monteras. 

Operation 6: 

Som liknande för ST1030 sker påfyllnad av vätskor, uppstart och kontroll av inställningar. Montering av 

skopa samt montörskontroll sker innan Testcenter utför sin PA-kontroll. 

5.2.3 Materialförsörjning 

Monteringslinans materialtillförsel kan delas upp i tre typer; Plock, Nollvägg och Moduler. Dessa avser 

olika sorters material som beskrivs nedan. 

Plock: 

Plockmaterial är komponenter ingående i monteringen som inte räknas som skrymmande gods. Det är 

beredaren som upprättar maskinens materialstruktur och anskaffarna som köper in detta material. Det 

skickas till monteringslinan från logistikcenter uppdelat i pallar efter operationer. Materialet anländer 

från logistikcenter via truck till en uppställningsyta där det ställs sorterat efter maskin och operation. 

Pallarna transporteras till monteringslinan av materialhanterana där de placeras i pallställ tillhörande 

rätt station. De tar också bort tomma pallar samt kör tillbaka returplock till logistikcenter. När material 

saknas vid monteringen får materialhanterarna ofta uppgiften att leta fram godset alternativt beställa 

nytt. 

  



71 
 

Nollvägg: 

Material som räknas till nollväggen är högkvantitetsartiklar såsom skruvar, muttrar och nipplar. 

Nollväggen är ett separat materialsystem, dvs. att de ingående artiklarna inte är kopplade till en specifik 

maskin eller flöde. Nollväggen underhålls av materialhanteraren som ronderar materialhyllorna och ser 

till att dessa alltid har tillräckligt med artiklar. Då artiklar börjar ta slut i nollväggarna kommer 

materialhanteraren beställa nya genom att skanna en streckkod kopplad till artikelnumret, det skickas 

då en automatiskt en beställning till Logistikcenter som skickar påfyllning.  

Moduler: 

Denna materialtyp avser de externa och interna modulerna som används i slutmonteringen och beställs 

till varje enskild maskin. Dessa moduler är oftast skrymmande gods och har en särskild uppmärkt 

uppställningsyta där de placeras i anknytning till linan. Moduler och slangsatser beställs av montören ca 

2-3 timmar innan behov pga. utkörningstiden.  

Det är truckförarna på logistikcenter som har ansvar för att dessa levereras till monteringslinan från 

uppställningsytan utomhus. Truckförarna kör in material som beställts av montörerna i monteringen 

samt det plock som per automatik är styrt till rätt station och dag för att spara plats inne vid 

monteringslinan. Det material som är tungt och/eller skrymmande körs direkt in på plats medan plock 

ställs på växlingstorget för vidare hantering av materialhanterarna.  

5.3 Stödprocesser och rutiner 

Daglig styrning 

Som rutin har respektive flöde ett möte kallat daglig styrning där alla montörer, materialhanterare och 

flödesledare samlas för att ta upp störningar och problem vid monteringen. Detta görs på en tavla som 

tar upp tillbud, PA-anmärkningar, avvikelser i form av dålig kvalitet eller restningar, materialbrister, 

kommer takttiden hållas etc. När en avvikelse nämns tilldelas en ansvarig person uppgiften att lösa 

problemet med någon av supportavdelningarna samt ett datum när det ska vara klart. Beroende på typ 

av avvikelse kontaktas planerare, inköpare, reklamerare, materialhanterare som hanterar ärendet. I 

dagsläget hamnar de avvikelser som har lösts under dagen i ett Excel-dokument. 

Dominostation 

Dominostationer fungerar som extra stationer tillhörande produktionslinan med avsikt att hindra stopp i 

huvudlinan. Dessa kan utnyttjas vid problem i maskinbygget, större materialstörningar eller andra 

byggproblem som gör taktningen problematisk, alternativt vid bygge av specialmaskiner. Under sådana 

omständigheter skickas maskinen till dominostationen, som är placerad i anknytning till huvudlinan, för 

att åtgärda problemen och färdigställa maskinen. 
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ST1030 har en gemensam dominostation med ST7 men utnyttjar även dominostationen tillhörande ST14 

emellanåt, eftersom den är placerad närmre produktionslinan. Ifall hjul har monterats på maskinen kan 

den transporteras till den primära dominostationen relativt enkelt, detta är däremot omständigt utan 

hjul. Utan hjul transporteras maskinen med hjälp av luftkuddefixturer till stationen, dock pga. dålig 

framkomlighet samt för korta tryckluftsslangar kan maskinen vanligtvis inte transporteras till för avsedd 

station och placeras då istället vid ST14 i mån om plats. 

Maskinstruktur och strukturtillägg 

Maskinstrukturen beskriver maskinens ingående komponenter och består av en mängd artikelrader i 

tabellform som har artikelnummer och operationsnummer. När en maskin monteras och 

maskinstrukturen inte är komplett, läggs en beställning på de artiklar som saknas. Dessa tillägg är vad 

som kallas för 7000-rader och syns i efterhand i strukturen med operationsnummer 7000. Det kan i vissa 

fall vara en stor störning eftersom materialet måste plockas om och skickas in till monteringslinan om 

det är en lagerlagd artikel. 

Reklamerare: 

Vid bristande komponent- och modulkvalitet på ingående maskinartiklar kontaktas flödets reklamerare. 

Dessa har hand om all reklamation av bristfälliga komponenter, vilket kan vara allt från återkommande 

småproblem till stora kvalitetsproblem. Reklamerarna kontaktas av montörerna då problem 

uppkommer, alternativt genom den dagliga styrningen, som vidare utreder problemet. Information 

gällande kvalitetsbristen samlas, vilken artikel det berör och vad som är problemet, som sedan 

sammanställs och förmedlas till artikelns leverantör. Problemet reds ut i samråd med leverantören, den 

bristande artikeln skickas tillbaka till leverantören som åtgärdar felet och därefter skickar tillbaka 

artikeln till Atlas Copco. Genom denna process ska leverantören kunna arbeta proaktivt med att 

liknande fel inte uppstår igen.  

Reklamtionsprocessen består av tre delar, den avhjälpande fasen som temporärt ska lindra effekten av 

en skada, den tekniska fasen syftar till korrigerande åtgärder och den kommersiella fasen där skador 

kostnadsförs. 

5.4 Layout 

Produktionsprocessen beskrivs och visualiseras i figur 25, med en bild över dess nuvarande layout i 

verkstaden. Bilden är indelad enligt de två produktflödena, förtydligat med grön markering, där det 

nedre flödet är ST14 och det övre är ST1030. Flödet följer pilarnas riktning och de tillhörande mindre 

flödena är monteringen av fordonets lastram. De gula markeringarna representerar materialplatser som 

tillhör monteringen, där materialet ankommer från Logistikcenter enligt pil till godstorget som sedan 

distribueras ut till respektive monteringslina. Produktflödenas tillhörande Dominostationer visas med 

blåa markeringar, den vänstra tillhör ST14 och den högra tillhör ST1030 samt ST7.   
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FIGUR 25: VERKSTADSLAYOUT 

 

Figur 26 illustrerar en layoutbild över hur Logistikcentret ser ut för att öka läsarens förståelse.  
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FIGUR 26: LAYOUT ÖVER LC 



75 
 

5.5 Leverantörssituation 

Som ett komplement till nulägesanalysen beskrivs leverantörssituationen för de båda maskinerna i antal 

och geografisk lokalisering. De flesta artiklar köps inom Sverige, men de dyrare komponenterna köps 

utomlands.  Antalet leverantörer för de båda maskinerna varierar beroende på vilka tillval som valts, de 

maskiner som redovisas nedan är två standardmaskiner för att underlätta datainsamlingen. 

Maskin Antal leverantörer 

ST1030 86st 

ST14 105st 

TABELL 12: LEVERATÖRSANTAL 

Sett till antal så köps 67 % av ST1030:s komponenter från Sverige. Om däremot enbart inköpspriset tas i 

beaktning kommer endast 40 % av värdet från Svergie vilket illustreras i figur 27.  

 

FIGUR 27: LEVERANTÖRSSITUATION FÖR ST1030 

En liknande situation men med större kontraster råder för ST14 där 77 % av komponenterna kommer 

från Sverige. Vid inköpsviktning reduceras den siffran till 38 % enligt figur 28. Samtidigt finns det många 

små leverantörer från länder som inte har en, enligt diagrammen, märkbar inverkan på inköpskostnaden 

eller volym. Utan bidrar mer till en större geografisk spridning och kulturella skillnader. 

ST1030 Antal 
Canada 
Tyskland 
Danmark 
Frankrike 
Storbritanien 
Italien 
Sverige 
Slovakien 
USA 

ST1030 - Inköpsviktad 
Canada 
Tyskland 
Danmark 
Frankrike 
Storbritanien 
Italien 
Sverige 
Slovakien 
USA 
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FIGUR 28: LEVERANTÖRSSITUATION FÖR ST14 

5.6 Avdelningarnas syfte och roller 

Säljbolag  

Arbetsroller: Säljare 

Atlas Copcos säljbolag är ansvariga för kundkontakt, de skapar tillsammans med kunden både en Pre-

MO och slutlig MO. De är även ansvariga för förmedling av anbud och kontrakt med slutkunden.  

De lägger prognoser över hur respektive geografiska område ser ut. Dessa ger en förhandsvisning över 

hur många maskiner som kommer att tillverkas fem kvartal framåt. De undersöker kommande 

kundorders rörande exempelvis: lagar, gruvtyp, arbetsförhållanden, grundläggande 

maskinspecifikationer och önskade tillval.  

Marknad 

Marknadsavdelningen är uppdelad i två delar; Affärs- och Teknikavdelningen.  

Arbetsroller: Affärsavdelningen (Global business team): RBM och RBS 

Teknikavdelningen: Produktansvarig 

Affärsavdelningen sammanställer säljprognoser från alla säljbolag, för att få en samlad prognos över hur 

mycket som ska produceras. Här sitter bl.a. RBM (Regional Business Manager) som har hand om 

spekulationsorders. De håller även säljbolagen uppdaterade gällande anbud. 

Teknikavdelningen är ansvarig för produkternas och tillvalens tekniska beskrivningar, och en första 

gallring av specialmaskiner. Avdelningen tar även hand om befintliga produkter och bidrar till 

utvecklingen av produkter i framtiden, såsom produktportföljshantering. De utbildar även säljare för att 

marknadsföra produkterna. 
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Strategiskt inköp 

Arbetsroller: Strategiska inköpare 

Ansvarar för val av rätt leverantör, ledtid, pris, kvalitet och leverantörsutveckling. De skriver även 

kontrakt med nya leverantörer, säkrar att årsvolymen kan uppnås samt följer upp problem av större 

betydelse. Strategiskt inköp är involverade från nyutveckling till färdig produkt. 

Produktion  

Arbetsroller: Huvudplanerare, Planerare, Beredare, Anskaffare, Materialhanterare och Reklamerare 

Planering: 

Huvudsyftet med planering är att utifrån prognoser och maskinorders planera produktionen så att 

utlovade leveranstider hålls med minsta möjliga kapitalbindning. 

Huvudplanerare: Ansvarar för den övergripande planeringen och granskar om det finns 

produktionskapacitet eller vad som krävs för att uppfylla marknadsönskemålen. De har även ansvar för 

utbildning och utveckling av planeringen och tillhörande planeringsverktyg.  

Planerare: Planerar in maskinen för produktion och skapar tillverkningsorders. De avropar även material 

utöver inköparens prognoser samt beställer legotillverkning.  

Beredning: 

Huvudsyftet med beredning är att överföra underlag från DEMO till Movex samt lägga till specifik 

produktionsrelaterad information. 

Beredarens huvuduppgifter är uppdelat i två aktiviteter; Behandla KM och Bereda MO. 

Då teknikavdelningen gör ändringar på maskinkomponenter släpper de ett KM (konstruktions 

meddelande), information om att KM har släppts skickas till Beredaren. KM innebär t.ex. 

strukturändringar, ändringar eller uppdateringar av en köpartikel. Beroende på vilken artikelnivå 

ändringen berör kan dessa artikelunderlag skickas till underleverantören för behandling.  

Vid beredning av MO anpassar Beredaren maskinens materialstruktur, detta enbart vid standardmaskin. 

Beredaren får en notifikation från RBM om att maskinordern är inlagd i MO-databasen, där finns den 

önskade materialstrukturen för den specifika ordern. Maskinordern i form av artikelnummer för de 

ingående komponenterna förs in i DEMO. De utgår ifrån Masterlist för maskinen, dvs. en mall bestående 

av en maskin med alla tillgängliga tillval, därifrån väljs de artiklar som speglar maskinordern. Därefter 

släpps ett KM för ordern, detta KM måste godkännas av Fordonsansvarig för att sedan bli infört i Movex. 
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Inköp/Anskaffare: 

Huvudsyftet med produktionsinköp är att anskaffa material för att hålla en hög materialtillgänglighet 

och låg kapitalbindning. 

Anskaffare beställer artiklar från leverantörer och beroende på ledtid köps material mot prognos eller 

färdig materialstruktur. Då materialstrukturen för maskinen läggs in i Movex genereras automatiskt 

inköpsförslag som skickas till anskaffarna. De beställer material från leverantörerna enligt dessa förslag 

för att få hem material tills det planerade datumet för produktion. Inköpsförslagen är styrda mot 

specifika operationer i produktionen och baseras på ledtiden för materialet. Anskaffarna utgår endast 

mot datum före färdig, d.v.s. det datum som materialet ska stå hemma. Leverantörerna som anskaffarna 

har hand om får ta del av samma prognoser som anskaffarna själva. 

ST-flödets inköpsområden är uppdelade i kategorier, dessa är drivlinematerial, tungsvets, 

standardkomponenter och elektronik/hydralik. Endast drivlinematerial köps mot prognos i och med den 

långa ledtiden.  

Materialhantering: 

Materialhanterarna har till uppgift att förse produktionslinan med material som behövs i rätt moment, 

ta bort tomma pallar samt köra tillbaka returplock och pall till Logistikcenter. Materialplock står varje 

morgon på växlingstorget som materialhanterarna kör ut till rätt station. Materialhanteraren har även 

till uppgift att fylla på nollväggarna, som tidigare beskrivet. Plocket som finns vid monteringslinan är till 

nuvarande och nästkommande maskin som placeras på den övre delen av ställaget. Vid taktning lyfter 

materialhanterare ner materialet.  

Konstruktion/Teknik 

Arbetsroller: Fordonsansvarig, Konstruktörer för olika komponentgrupper 

Fordonsansvarig: 

Har teknik- och designansvar för alla maskiner. Klassar maskinen som Standard, Adapted eller Special, 

identifierar om nya artiklar behöver designas och hur lång tid det skulle ta samt en beskrivning av de nya 

komponenterna. De bestämmer även vilken typ av test som de nya komponenterna behöver och hur 

lång tid testet skulle ta.  

Konstruktör: 

Maskinkonstruktörer anpassar och uppdaterar nya detaljer till maskinerna. De ser över Pre-MO från CC 

gällande om anpassningarna på maskinerna är tekniskt möjliga. De är även ansvariga för att skapa BOM 

för maskinerna då omkonstruktion sker.  
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Distributionscenter (DC) 

Sätter leveranstiden med avseende på färdigdatumet för produktion. Ordnar transporter under MO-

fasen för att garantera punktliga leveranser till kund. Uppdaterar även MO om förseningar uppstår.  

Godsmottagning  

Arbetsroller: Godsmottagare 

Till godsmottagningen anländer inkommande transporter med beställt gods som sedan registreras i 

affärssystemet Movex. Om gods har återkommande kvalitetsbrister eller är nytt är det vanligtvis 

markerat för ankomstkontroll. Personal vid godsmottagningen skall enligt rutin vid ankomst reklamera 

felaktigt eller defekt gods. De ska även kontakta ansvarig inköpare samt välja rätt lagerplats med hänsyn 

till lastbärartyp och frekvens av artiklarna. Godsmottagningen delar lokal med Logistikcenter som 

beskrivs nedan. 

Logistikcenter  

Arbetsroller: Plockpersonal, truckförare 

Plockpersonal: 

Efter att godset tagits emot utan avvikelser samt registrerats i systemet ska det fysiskt lagerläggas. Detta 

görs antingen i höglagret, utomhus eller i det automatiska hyllagret, beroende på godsets storlek. När 

en maskin sedan skall börja tillverkas skickar systemet en signal om att plocka komponenter för 

montering, vilket maximalt får ta 24 timmar. Skrymmande artiklar som motorer eller andra moduler 

förvaras inte inomhus på grund av platsbrist utan förvaras utomhus under tak. Höglagret tar emot gods 

som storleksmässigt ligger mellan moduler och komponenter medan det automatiska hyllagret tar emot 

de minsta artiklarna.  Plockpersonalen har ansvar för att plocka rätt artiklar överensstämmande med 

plocklistan samt skicka med en följdesedel.  

Truckförare: 

Truckförare har till uppgift att lossa ankommande skrymmande gods vilket görs på gården utomhus. De 

godsmottar, lagerlägger, plockar samt fraktar gods till rätt plats. Material som skall till produktionen 

körs direkt in om det är skrymmande men om det är plock ställs de på växlingstorget som sedan 

materialhanterarna vid monteringslinan tar vid eftersom deras truckar både är smidigare och lättare. 

Lego-leverantörer 

Fristående företag som bygger moduler åt Atlas Copco men med skillnaden att materialet skickas från 

Atlas Copcos lager. Anledningen är att Atlas Copco har beslutat att outsourca tidskrävande förmontering 

och koncentrera sig på kärnverksamhet såsom slutmontering. Exempel på moduler är växellåda, motor, 

hytt till ST14 m.m. 
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Lager  

Arbetsroller: Lagerpersonal 

Atlas Copco har tre lagerställen i dagsläget, Logistikcenter som finns i anknytning till produktionen, lager 

57 i anknytning till SDE några kilometer bort samt ett i Hallsberg hos en underleverantör. Till detta 

tillkommer en lagerlösning som kallas Atlas Copco Inventory (ACI). Lagerlösningen är till för att korta ner 

ledtiden från leverantörer med långa ledtider t.ex. från USA. Leverantören har ansvar att hålla rätt 

lagernivåer och står för produkternas värde fram tills att Atlas Copco köper dem. Detta ger en kort ledtid 

på fem dagar istället för exempelvis två månader. Nedan illustreras Atlas Copcos olika lagerställen.  

 

FIGUR 29: LAGERSTÄLLEN 

5.7 Informationssystem:  

Atlas Copco använder sig av ett flertal informationssystem till olika delar av verksamheten, beroende på 

avdelningars funktion och behov. Följande lista ger en kort beskrivning över de mest frekvent använda 

program som är kopplade till ST-flödet: 

 Lotus Notes 

Lotus Notes är det mailsystem som används inom Atlas Copco, detta inkluderar även kalender 

samt bokningar för mötesrum och resurser. Lotus Notes innehåller även databaser inom bland 

annat Produktion, SRP, OTD och arbetsbeskrivningar. 

 Movex 

Movex är företagets affärssystem som hanterar tillverkningsorders, materialplan, kundorder och 

tillhörande ekonomi. 

 DEMO 

DEMO är ett produktdata-system som hanterar BOM-listor och maskinstrukturer för samtliga 

maskiner. 

 Ritningsarkiv 

Ritningsarkivet innehåller konstruktionsritningar av ingående komponenter och 

monteringsunderlag. 
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 MO-databas 

Det är en databas där Pre-MO och MO skapas och arkiveras. Det är ett kundordersystem som 

fungerar som en länk mellan säljbolag, kund och produktion. 

 Gul/Blå-listan 

Listan är en produktionsplan baserad på data från Movex. Syftet med den är att på ett tydligt 

sätt visa i vilken fas en maskin befinner sig i produktionsplanen. Listan beskriver t.ex. om 

material har beställts hem, monteringen påbörjats etc. 

Följande sker en detaljerad beskrivning av Atlas Copcos övergripande informationssystem.  

5.7.1 Planeringssystem 

Affärssystem (ERP) 

Movex är företagets affärssystem och kan enkelt beskrivas som det verktyg som används för att 

administrera det dagliga arbetet. Movex används inom många av företagets avdelningar och är speciellt 

viktigt inom produktionen där det dagligen används för att driva en effektiv produktion. Movex 

kompletteras sedan av program med en utökad funktionalitet som är mer inriktade mot specifika 

områden inom verksamheten.  

Vid planeringen används även ett program som heter ComActivity som underlättar vid planeringsarbetet 

genom att tydligt visualisera produktionsplaneringen. Detta verktyg kopplar samman alla delar i 

planeringen, både de skarpa tillverkningsorderna samt tillverkningsorderförslagen för en enkel översikt.   

På Logistikcentret används ett annat system, Extend, som är ett lagerhanteringssystem (WMS). 

Systemet är specialiserat på lagerverksamhet och är därmed ett effektivare system och används för att 

hålla en högre grad av kvalitetssäkring vid lagerhanteringen. Extend möjliggör bl.a. avläsning av 

plockorders från Movex samt hantering av streckkoder för att ha ordning på materialet. 

Movex är inte det enda affärssystemet som används i anknytning till Atlas Copco. Affärssystemet som 

används av många mindre underleverantörer är Monitor, vilket är ett affärssystem utvecklat för små till 

medelstora tillverkande företag. 

5.7.2 Kommunikationssystem 

EDI 

Det EDI-system som används till inköpsorderhantering inom verksamheten heter PipeChain. Atlas Copco 

skickar meddelanden till PipeChain som gör informationen tillgänglig för leverantören. Leverantören kan 

sedan utläsa informationen på två sätt: 

1. Genom en Web-baserad portal. Detta kräver manuell hantering för att överföra informationen 

till leverantörens ERP-system, däremot är kostnaden för att implementera systemet låg.  

2. Genom en integrerad lösning. Då överförs informationen automatiskt in i leverantörens ERP-

system, dock är implementeringskostnaden relativt hög.  
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Det finns ytterligare en EDI-lösning som används som kallas Rak EDI. Det är en äldre version som inte 

använder PipeChain, där Atlas och leverantören är direkt sammankopplad genom ett fristående system.  

Inom företaget är det främst Anskaffarna samt Planerarna i samband med avrop som använder sig av 

EDI-systemet för att kommunicera med företagets leverantörer.  

Mail 

Inköpsorderhanteringen för de företag som inte använder sig av EDI-system sker genom Lotus Notes. Ett 

EDI-system föredras eftersom det erbjuder ett välstrukturerat system för informationen, medan 

mailhantering inte är lika effektivt. Denna sorts hantering sker främst med mindre leverantörer. 

Fördelning 

Följande bilder beskriver fördelningen bland Atlas Copcos leverantörer gällande 

inköpsorderhanteringssystem. Detta är baserat på de två fordonen som följs i projektet med avseende 

på antalet leverantörer och vilket system de använder, Rak EDI, Integrerad EDI, Web-EDI, Mail eller att 

de håller på att införa en EDI-lösning. 

 

FIGUR 30: FÖRDELNING AV KOMMUNIKATIONSSYSTEM BLAND LEVERANTÖRER 

Telefon 

Spontan kommunikation mellan företaget och leverantörer görs genom telefonsamtal, detta är vanligen 

vid problem eller akuta ändringar. Det sker ingen strukturerad orderhantering eller liknande via 

telefonsamtal. 
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Supplier collaboration portal (SCP)  

En extern portal för kommunikation med leverantörer gällande offerter, offertförfrågningar, 

reklamationer samt revisioner. Portalen ger även leverantörerna tillgång till Supplier analysis som visar 

Atlas Copcos mätetal för leverantören såsom leveransprecision, ledtid etc. SCP är sammankopplat med 

Movex gällande reklamationshantering, dvs. när en reklamation registreras i Movex förs det över till 

portalen som förmedlar informationen vidare till leverantören. Offerthantering och revisioner behandlas 

separat inom applikationen. Leverantören kan genom SCP få tillgång till ritningar på artikelnivå, denna 

funktion kommer att utvecklas vidare i ett framtida tillhörande program. SCP är ett egenutvecklat 

system inom Atlas Copco genom ett samarbete mellan avdelningarna URE och SDE, för att underlätta 

och strukturera kommunikationen med leverantörerna. 

För att förmedla behovsprognoser till leverantörer används en äldre portal med liknande syfte, Supplier 

communication. Denna funktion kommer inom snar framtid integreras i SCP för underlättad hantering.    

5.7.3 Identifikationssystem 

Streckkoder är det identifikationssystem som används inom företaget för att identifiera och hålla 

ordning på materialet. När materialet anländer från leverantörer får det en ny märkning med ytterligare 

information samt en ny streckkod, detta för en enklare hantering vid monteringen. Allt material som 

skickas inom Atlas Copco är försett med streckkoder.  

5.8 Nyckeltal 

Inom Atlas Copco används ett antal olika mätvärden för att utläsa och följa verksamhetens effektivitet. 

Vid mätning av företagets supply chain används tolv stycken nyckeltal som delats upp i tre kategorier 

enligt följande: 

 Material availability 

 Stock turn over 

 SHEQ 

Dessa innehåller underliggande mätetal som är nära kopplade till varandra. 

5.8.1 Material availability 

Det första nyckeltalet är materialtillgänglighet vilket procentuellt mäter att behövt material finns 

lagerlagt när det ska plockas. Mätningen sker för varje operation och plocksläpp, avropsartiklar 

inkluderas ej i mätningen.  
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Supply chain Intakt 

Supply chain intakt mäter hur stor procentandel av antalet orders som är intakta. Mätetalet jämför 

önskat kontra bekräftat leveransdatum vid beställningstillfället. När en lagd order är ordererkänd, d.v.s. 

godkänd av leverantörer till önskad tid, förblir den ordern intakt. De orders som inte är intakta blir 

antingen en ”early warning” eller ”late warning”. Mätetalets syfte är att visa hur väl leverantörerna 

kommer att möta Atlas Copcos beställningar kommande period.  

Early warning är en varning till inköparen och planerare att leverantören har bekräftat ett senare datum 

än förfrågat eller inte bekräftat överhuvudtaget. I detta falla bör åtgärder vidtas för att undvika en 

materialbrist. En late warning är när material kommer sent till planerat behovsdatum i produktion, det 

kan bero på sena leveranser eller långsamma interna processer.  

Det beskriver hur ordrarna ligger till i förhållande till behovet i produktionen. Då det är en 

ögonblicksmätning så justeras ordrarna allteftersom omplaneringar eller störningar uppstår. 

Delivery precision 

Mäter den procentuella andelen aviseringar som görs innan/på önskat avsändningsdatum, om en 

transportledtid finns angiven. Om ingen transportledtid finns angiven mäts de inkommande 

transporternas punktlighet mot önskat leveransdatum vid godsmottagningen. Om en leverantör 

bekräftar ett senare leveransdatum och det godkänns av anskaffaren hamnar det som levererat i tid, 

trots att den är sen.  

Stable planning 

Ett mätvärde som visar hur många procent av planerade fordon som inte har flyttats under de senaste 

30 dagarna. En maskinflytt anges i ett absolutbelopp, d.v.s. en maskinflytt har lika stor betydelse om det 

så är framåt eller bakåt i tiden. Mätningen tar ej hänsyn till hur många gånger samma fordon flyttas. 

5.8.2 Stock turn over 

Värdet är baserat på råvaruprodukter, d.v.s. innefattar ej PIA eller färdigvarulager. Det visar hur många 

gånger lagervärdet omsätts per år baserat på kapitalbindningen i lagret. Mätvärdet beräknas genom 

följande ekvation: 

 

                
                                     

                         
 

Days in stock 

Mäter månadsvis i genomsnitt hur många dagar allt material ligger i lagret. Mätvärdet är oberoende av 

viktningar, d.v.s. beaktar ej artikelns värde eller hur kritisk den är. 
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Capital tied up 

Avser kapitalbindningen av råvarulagret, mäts både som en procentsats och i numeriskt värde. 

Procentsatsen anger hur mycket kapitalbindningen ligger över det teoretiska målet. Det mäts enligt 

formeln: 

                  
               

                               
 

Det teoretiska kapitalbindningsmålet är baserat på framtida behov ett år framåt, därmed jämförs det 

bundna kapitalet med behovet. Skulle exempelvis behovet öka men kapitalbindningen stå still, 

återspeglas detta i mätvärdet. 

Dead stock 

Mäter procentuellt värdet av lagerlagt material som saknar årsbehov eller där lagervärdet överstiger 

årsbehovet. Mätetalet finns även uttryckt i numeriska värden för en uppfattning om dess storlek. Värdet 

går upp om exempelvis en artikels behov försvinner på grund av utfasning eller en struken kundorder. 

Efter 2 år utan årsbehov klassas produkten som död och skrotas därefter.  

Avgerage supply leadtime  

Avser leveranstid från leverantörer i dagar, från att ordern har lagts till att artikeln anländer till Atlas 

Copco. Baseras på den angivna ledtiden för alla artiklar i Movex. Artiklarna är volymvärdes-viktade på 

grund av att många nya produkter har en lång ledtid. Formeln som används lyder: 

                                                        

                                       
 

5.8.3 SHEQ 

Förkortningen betyder Safety, Health, Environment and Quality. Vid Strategiskt inköp är SHEQ en 

övergripande mätvärdeskategori som innehåller tre mätetal för kvalitet; Requisitions from stock +7000 

rader, Returns from stock samt Reclamations to supplier. SHEQ mäts ej som ett eget nyckeltal utan 

består enbart av de ingående mätetalen.  

Requisitions from stock +7000-rader 

Requisitions from stock är det material som inte finns på plats vid produktion och en manuell beställning 

mot maskinen från lagret måste göras, utan att det registreras i maskinens struktur. Anledningen kan 

exempelvis vara att materialet antingen saknas på grund av att montörerna inte hittar materialet eller 

att materialet går sönder vid montering. 7000-rader är ett manuellt materialtillägg som görs i 

maskinstrukturen eftersom någon artikel saknas och av den anledningen inte finns vid monteringslinan. 

Dessa tillägg avser specifika maskiner och påverkar därmed inte någon grundstruktur. Båda tal mäts i 

antalet artikelrader som påverkas. 
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Returns to stock 

Det material som kommit med plocket men som inte använts, räknat i antalet artikelrader. Materialet 

returneras sedan till lagret. Anledningar kan vara att material skickas till fel plats vilket upptäcks senare 

eller att maskinstrukturen inte stämmer överens med ordern. 150 kr per artikel ligger gränsen för när 

det kostar mer att skicka tillbaka materialet än att slänga det. 

Reclamations to supplier 

Avser antalet artikelnummer som reklameras till leverantör, dvs. är oberoende av artikelns kvantitet. 

Anledningar kan vara kvalitetsbrister, defekt etc., däremot inte transportskador. En reklamation betyder 

lika mycket arbete oavsett kostnad, kvantitet eller typ av artikel. 

5.9 Prestanda  

För att ge en uppfattning av hur pass effektiva de båda monteringslinorna är i dagsläget presenteras 

nedan grafer som visar materialtillgänglighet, maskiner som blivit tillverkade i tid och kapacitet. 

5.9.1 Materialtillgänglighet 

Grafen nedan visar materialtillgängligheten som beskrivits tidigare. Den visar andelen material som finns 

i lager när det ska plockas. Anledningen till det valet är att data för leverantörers inleveranser, som vore 

mer önskvärt, inte kan filtreras för enskilda flöden. Den data som används är baserad på ST-flödets 

materialtillgänglighet veckovis under 2011, i figuren har ett genomsnitt per månad använts. I mätningen 

ingår även köpmoduler samt det material som skickas för legomontering, dock inte inkommande 

legomoduler. På grund av censur finns ingen tidsaxel med i diagrammen. 

 

FIGUR 31: MATERIALTILLGÄNGLIGHET 
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5.9.2 Utleveranser 

Diagrammen nedan visar antalet maskiner som produceras samt andelen maskiner som blivit klara i tid 

som en procentsats. Båda diagrammen har samma skala för att ge en uppfattning om volymskillnad för 

de båda monteringlinorna. De data som använts är baserad på månadsbasis och kommer ifrån Atlas 

Copcos ERP-system. Utleveransprecision avser leverans ut ur fabriken, inte leverans mot kund.  På grund 

av censur finns ingen tidsaxel med i diagrammen. 

 

FIGUR 32: LEVERANSPRECISION UT, ST14 

 

FIGUR 33: LEVERANSPRECISION UT, ST1030 
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5.9.3 Kapacitet 

Produktionskapaciteten för de båda maskinerna är i hög grad beroende av vilken skiftgång som används. 

Nuvarande kapacitet kan ses i tabellen nedan. 

Produkt Produktionskapacitet 

ST1030 5-10st i veckan, beroende på skiftgång 

 ST14 

 

2-3st i veckan 

TABELL 13: PRODUKTIONSKAPACITET 
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6. Identifiering av problemområden 

Detta kapitel beskriver hur identifieringen av projektets problemområden gick till; utförande, resultat 

och prioritering.  

6.1 Tillvägagångssätt 

För ett bra underlag till problemidentifieringen krävs det relevant och tillförlitlig data. I projektet valdes 

att använda två datakällor, en kvalitativ och en kvantitativ, för att få en bra bredd på datainsamlingen. 

Anledningen till att författarna identifierar och prioriterar problemområden är för att grovt gallra bort 

de delar som inte orsakar stora störningar på materialflödet. Detta underlag hjälper författarna att välja 

rätt fokusområde som i förlängningen hjälper företaget att implementera mer kostnadseffektiva och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det underlag som författarna har använt är dagliga avvikelser från 

daglig styrning och workshops som beskrivs närmare i följande stycken. 

Daglig styrning 

I det Excel-dokument som skapas vid daglig styrning loggas störningar dagligen. Detta arbetssätt är nytt 

för produktionen och därmed fanns endast en begränsad mängd kvantitativ data på två månader att 

tillgå. Loggarna var även innehållsfattiga och svårtolkade för en utomstående person. I samråd med 

handledare på skolan togs ett beslut att inkludera dessa data efter viss bearbetning. Bearbetningen 

bestod av att tillsammans med flödesledare för linan gå igenom punkt för punkt vad som hade hänt och 

vilken felkategori avvikelsen tillhörde. Detta gav ett tillräckligt underlag för att göra en grov 

uppskattning vart de största problemen förekommer. Underlaget finns i bilaga 4 och 5. 

Workshop 

I och med det bristfälliga dataunderlaget togs även ett beslut att komplettera detta med kvalitativ data i 

form av workshops. Materialförsörjningen har flera led och följande områden valdes att titta närmare 

på.  

 

FIGUR 34: FÖRSÖRNINGSKEDJANS FOKUSOMRÅDEN TILL WORKSHOP 

Syftet med dessa workshops på vardera en och en halv timme, var att identifiera problem som uppstår i 

dessa led och som slutligen påverkar materialtillgängligheten negativt vid slutmonteringen.  

Efter rekommendationer att hålla nere antalet deltagare och tid utfördes två tvärfunktionella workshops 

där sju deltagare från olika utvalda avdelningar medverkade. Dessa två grupper fick var sitt fokusområde 

som de hade god inblick i enligt bilden, och de avdelningar som deltog i respektive workshop kan utläsas 

i tabellen nedan.  
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Workshop 1 

Befattning Anledning 

Inköp Varuanskaffare har daglig kontakt med godsmottagningen och 

leverantörer 

Strategiskt inköp Arbetar med långsiktiga relationer och har kontakt med leverantörer 

på en strategisk nivå  

Logistikgruppen Jobbar med verksamhetsutveckling och har således god insikt i 

materialstörningar 

Huvudplanering Huvudplaneraren har erfarenhet i vad som orsakar omplaneringar 

som i sin tur bidrar till materialstörningar 

Beredning Skapar materialstrukturen för fordonet dvs. ansvarig för att 

materialbehovet är korrekt i systemet  

TABELL 14: DELTAGARE, WORKSHOP 1 

Workshop 2 

Funktion Anledning 

Montering Montörerna vid produktionen är de som påverkas mest av 

störningar och har insikt eftersom de kontaktar en ansvarig som 

hanterar bristen 

Materialhantering Materialhanterarna är de som har bäst kunskap om materialflödet i 

produktionen  

Flödesledare monteringslina Flödesledaren är den person som har bra övergripande kunskap i 

materialstörningar i produktion 

Flödesledare för Logistikcenter Flödesledaren är den person som har bra övergripande kunskap i 

materialstörningar i produktion 

Kvalitetsombud  Hanterar materialbrister och problem samt följer upp dessa 

TABELL 15: DELTAGARE, WORKSHOP 2 

Två dagar innan workshopen började skickades en påminnelse till deltagarna att vara uppmärksamma 

på materialstörningar som de ska ta med sig till workshoppen. Detta enligt kitmetoden.se efter en 

rekommendation av Carina Sjödin, lärare på MDH.  

Utförandet inleddes med en energiövning för att göra deltagarna alerta och mer bekväma med 

varandra.  Sedan började deltagarna att skriva ner allt de kunde tänka på inom sitt fokusområde som 

stör materialflödet och förklara det i gruppen. Deltagarna fick sedan vikta de tio, enligt dem, viktigaste 

problemen i tre kategorier, påverkan på materialflödet, frekvens och hur stor arbetsinsats som skulle 

krävas för att lösa problemet.  Denna prioriteringsskala finns i bilaga 2. Resultatet sammanställdes i två 

Excel dokument för förenklad hantering. Detta underlag finns i bilaga 6 och 7.  
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6.2 Resultat 

För att enkelt kunna jämföra resultaten vi erhållit från den dagliga styrningen och workshoptillfällena 

visualiserades resultatet i form av grafer bestående av samma problemkategorier och dess viktning. I 

den dagliga styrningen bestod viktningen av antalet gånger problemkategorin förekom. Medan för 

workshoptillfällena bestod vikten av den totala summan för respektive kategori procentuellt. Pareto-

diagram valdes vid visualiseringen eftersom det ger en tydlig översikt. Och genom den ackumulerade 

procentandelen utläses enkelt kategoriernas påverkan, vilket underlättar vid jämförelser. 

Dataunderlaget delades in i följande kategorier: 

Material saknas (Intern hantering)  

Kategorin innefattar problem som uppstår vid den interna materialhanteringen, dvs. mellan att godset 

har ankommit till Atlas Copco och att det används i monteringen. Det kan exempelvis vara då gods 

tappas bort eller att materialet inte anländer till monteringen i tid.  

Material saknas (Leverantör)  

Detta är då materialet saknas på grund av leverantöreren, dvs. innan materialet anländer till Atlas 

Copco. Det kan exempelvis vara att leverantören inte skickat materialet i tid etc.  

Material saknas (KM) 

Konstruktionsmeddelande (KM)kan innebära bl.a. in- och utfasningsproblem vid lagret. Kategorin avser 

problem relaterade med att produkter har ändrats som innebär att material saknas, såsom att fel 

artikelversion skickas till monteringen.   

Kvalitetsbrist 

Detta är då materialet som anländer har en bristande kvalitet, som antingen resulterar i reklamationer 

eller att materialet åtgärdas internt. Det kan vara delkomponenter som inte är rätt monterade etc.  

Strukturfel 

Då maskinens materialstruktur inte stämmer överens med MO, vilket innebär att fel artiklar beställs och 

skickas till monteringen. 

Felstyrning 

Allt material är styrt mot operationer vid monteringen. Då materialet är styrt mot fel operation innebär 

det att rätt material inte kommer finnas då monteringen ska utföras.  

Övrigt 

Denna kategori är till för de problem som anses inträffa mer sällan och inte passar in under någon av de 

andra kategorierna.  
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6.2.1 Daglig styrning: 

Vid de dagliga genomgångarna antecknas problem som uppstår i produktionen, detta användes som 

dataunderlag i projektet. I samarbete med flödesledaren undersöktes och kategoriserades problemen, 

som slutligen sammanställdes genom att visualisera storleken och fördelningen av problemkategorierna. 

En graf för respektive flöde som följts i projektet ser ut enligt följande: 

 

FIGUR 35: FÖRDELNING BLAND PROBLEMKATEGORIER, DAGLIG STYRNING, ST1030 
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FIGUR 36: FÖRDELNING BLAND PROBLEMKATEGORIER, DAGLIG STYRNING, ST14 

6.2.2 Workshop: 

Vid de två workshopsen som hölls dokumenterades alla problem som uppmärksammades av deltagarna, 

vilket problemområde det räknades till samt tillhörande viktning. Deltagarna betygsatte problemen 

enligt prioriteringsskalan i bilaga 2. Dessa multiplicerades sedan ihop som resulterade i en summa för 

respektive problem. För att se vad som ansågs vara de mest allvarliga problemen enligt 

workshopdeltagarna arrangerades summeringen efter storlek, där den högsta summan var allvarligast. 

Samma kategorier som vid daglig styrning användes för att kunna jämföra de två. I diagrammen är 

summan av viktningen utbytt mot en procentsats för att enklare kunna jämföras mot varandra, detta 

har ingen påverkan på grafens data. 
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FIGUR 37: FÖRDELNING BLAND PROBLEMKATEGORIER, WORKSHOP 1 

 

FIGUR 38: FÖRDELNING BLAND PROBLEMKATEGORIER, WORKSHOP 2 
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6.3 Prioritering 

Prioriteringen avser att bestämma de allvarligaste problem att undersöka mer detaljerat och finna dess 

grundorsaker i projektet. Prioritering baseras på det dataunderlag som inhämtats genom utförda 

workshops samt daglig styrning. Genom att jämföra datainsamlingens resultat kunde den allvarligaste 

problemkategorin utläsas, och i samråd med projektets handledare kunde ett beslut fattas om vilken 

problemkategori som skulle analyseras närmare. 

Sammanställningen av dataunderlaget pekade entydigt på kategorin ”Material saknas (Intern 

hantering)” till att vara det största problemområdet där en förbättring skulle ha störst effekt. Detta är 

ett omfattande område och därför togs även beslutet att enbart fokusera på denna kategori vid den 

fortsatta analysen. 
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7. Analys 

I detta kapitel beskrivs den analys som utförts av det prioriterade problemområdet, med syftet att finna 

dess rotorsaker.  

7.1 Tillvägagångssätt 

För en bättre förståelse om varför de identifierade problemen förekommer behövdes en djupare analys 

av det prioriterade problemområdet utföras. Den interna materialhanteringen delades in i tre problem 

för att täcka in den allvarligaste delen av de identifierade problemen. Denna indelning gjordes i samråd 

med flödesledaren för Logistikcenter. De utvalda problemen var: 

Borttappat gods 

Det innefattar gods som tappas bort och inte kan användas till det för avsedda fordonet. Därmed 

kommer materialet antingen returneras till leverantören, lagerläggas eller kasseras. Problem från denna 

kategori skapar omfattande materialbrister där ytterligare material kan behöva beställas.  

Försenat gods 

Det avser gods som inte finns på plats i tid till montagestart, men som kan användas till avsett fordon. 

Det skapar lindrigare materialbrister som kan orsaka kortare stopp eller möjligen arbetas runt genom att 

skjuta upp montaget till en senare station.  

Felplockat material  

Det är då plocket som anländer till montaget innehåller fel material. Det kan vara material som saknas 

alternativt att materialet inte hör till operationen. Detta skapar förseningar i montaget då korrekt 

material måste ordnas samt returer eller kasseringar av eventuellt överflödigt material.  

Genom att skapa en god förståelse om problemens rotorsaker kan effektivare förbättringsförslag 

utformas. Om detta steg utelämnas finns risken att enbart problemets symptom botas, som tidigare 

beskrivet i teorikapitlet. Därmed undersöktes de utvalda problemen genom en rotorsaksanalys.  

Rotorsaksanalys 

När problemområdet var begränsat till de tre problemen påbörjades arbetet med att kartlägga deras 

grundorsaker. Författarna anordnade en workshop med deltagare som arbetar med den interna 

materialhanteringen. Dessa var utvalda för att täcka in en så stor del av lagerhanteringen som möjligt, 

för att få med många åsikter och synvinkar. Deltagarna kan utläsas i tabellen nedan: 
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Workshop 3 Rotorsaksanalys 

Funktion Anledning 

Materialhanterare Materialhanteraren servar monteringslinan med plock samt 

spårar borttappat gods. 

Truckförare Truckföraren hanterar skrymmande gods, i detta ingår lossning, 

lastning, lagerläggning, godsmottagning samt plockning.  

Materialhanterare/Lagervård/Lego Har till uppgift att spåra felplockat/borttappat material vid LC. 

Flödesledare Flödesledaren har bra övergripande kunskap i den dagliga 

verksamheten och vanliga problem som uppstår. 

TABELL 16: DELTAGARE, WORKSHOP 3 

Författarna tog inspiration från Persson och Tapani (2011) i ett tidigare utfört examensarbete om hur 

rotorsaksanalyser effektivt genomförs. Arbetsgången var uppdelad i nivåer där problemet stod överst, 

enligt bilden nedan. Underliggande nivås orsaker genererades av deltagarna med ett horisontellt 

angreppssätt med hjälp av individuellt brainstorming på post-it-lappar. Dessa orsaker presenterades i 

gruppen för att enas om orsakens relevans. Sedan fick gruppen med ett vertikalt angreppssätt finna 

rotorsakerna till respektive problem. Alla lappar fästes på ett pappersark och bildade ett underlag som 

författarna kunde jobba vidare med. Underlaget strukturerades upp i problem och orsaker efter 5 why-

principen och sammanställdes i ett träddiagram, som också bekräftades av deltagarna.  

 

FIGUR 39: ARBETSSÄTT FÖR ROTORSAKSANALYS 
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Underlaget hade till en början många luckor som krävde uppföljning. Detta eftersom workshop-

deltagarna inte hade en ingående kunskap om varje berörd avdelning och deras arbetsprocesser. För att 

komma närmre problemens grundorsaker behövde därmed analysen kompletteras. Kompletteringen 

gjordes genom att besöka de berörda avdelningarna, för att få primärinformation om orsakerna samt 

eventuella tillägg. Träddiagrammet kan ses i bilaga 3.  

7.2 Resultat 

Rotorsaksanalysen resulterade i ett antal grundorsaker till varför de valda problemen uppstår. Nivån av 

grundorsakerna varierade från simpla problem med uppskattningsvis snabba lösningar till krävande och 

komplexa.  

Eftersom orsakerna till att ”gods tappas bort” och att ”gods försenas” på många punkter stämde 

överens med varandra, beslöts det att slå ihop dem till en kategori. De två huvudkategorierna delades 

upp i följande underorsaker.  

Gods tappas bort/försenas 

- Material står på fel plats i Logistikcenter 

- Truckförare kör material till fel plats 

- Felstyrt plock 

- Stillastående utrustning 

- Transportskador 

- Prisspärrat gods 

- Tidsfördröjning av plock från externa lager 

Felplockat material  

- Fel material på lagerplats 

- Felscanning 

- Ouppmärksamhet vid plock 

Dessa grenade sedan ut i grundorsaker som kan ses i bilaga 3. Eftersom rotorsaksanalysen resulterade i 

ett stort antal grundorsaker, kunde inte alla behandlas i projektet. Därmed behövde en prioritering 

göras som en avgränsning.  

7.3 Prioritering 

I samråd med flödesledaren för LC och projektets handledare gjordes en prioritering av de grundorsaker 

som skulle ligga till grund för förbättringsförslagen. Grundorsakerna utvärderades utefter två kriterier; 

påverkan samt hur stor arbetsinsats som skulle krävas för att lösa problemet. Författarna siktade även 

efter att ha en viss nivåspridning av de prioriterade grundorsakerna. Detta för att kunna föreslå 

förbättringsförslag av olika omfattning. Följande grundorsaker är de som prioriterades: 
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Montörer hittar inte plock 

Montörerna har en takt att hålla vilket bidrar till att tiden de spenderar på att leta efter rätt artikel i 

pallarna inte ges hög prioritet. Många gånger finns artikeln i rätt pall men istället säger de till 

materialhanterare att leta rätt på det eller beställa nytt. Detta bidrar till att materialhanterare får 

mycket att göra och kan spendera mindre tid till allvarligare störningar. En bidragande orsak till detta är 

att plockpallarna hamnar på olika plats i stallaget vid varje maskin som passerar. 

Otydliga packinstruktioner 

Packinstruktionerna mot leverantör finns idag men är så övergripande att de kan tolkas olika av flera 

personer. Skrymmande gods är ett exempel på material med bristande packinstruktioner. Dagens 

definition lyder, skrymmande gods är det gods som sticker utanför en europapall. Vissa artiklar är för 

långa för långsidan av en europapall men ryms om artikeln vrids till diagonalen på pallen eller att 

pallkragar används. Som resultat kommer ibland skrymmande gods förpackat på fel sätt och lagerläggs 

då på fel plats. Detta bidrar även till att godset kommer felblandat till LC som kräver resurser för att 

åtgärda. Otillräckliga packinstruktioner resulterar även i transportskador som är allvarligt ur 

kvalitetssynpunkt. 

Saknas standardiserad pallflagga vid retur  

Vissa störningar beror på underleverantörers kvalitetsbrister och upptäcks ibland vid monteringslinan. 

Dessa reklameras då och returneras tillbaka till LC för vidare hantering. Det kan också vara plock som 

saknas eller kommer i fel antal. När godset skickas tillbaka finns ingen standardiserad märkning och 

kommer ibland med bristande information som kräver resurser för att reda ut. Det saknas en 

standardiserad pallflagga vid just retur som alla använder och fyller i med nödvändig information. 

Flödesledare på LC saknar information om planerade inleveranser  

Flödesledaren är ovetande om när inleveranserna kommer in vilket gör det svårt att hantera en plötslig 

arbetstopp i inleveranserna vilket resulterar i en fördröjning tills godset har tagits emot. En del gods är 

kritiska att snabbt få fram till linan och denna fördröjning kan i vissa fall ha en direkt påverkan på en 

linas prestanda. 

Ojämn arbetsbelastning i LC 

I LC upplevs kontinuerligt en arbetsbelastningstopp i plocket på fredagar eftersom de flesta 

maskinstarter sker på måndagar. Fredagar är den dag som det finns minst bemanning på LC och därför 

inleds varje vecka med att hantera backloggen från fredag. Det har framkommit att planerare inte tar 

någon hänsyn till kapacitet och belastning av LC. Maskinerna har planerats in ett år i förväg med några 

bufferdagar för hantering av störningar. Dessutom jobbar montörer ofta ikapp maskiner som försenats 

under helgen, vilket gör att de flesta maskiner startar på en måndag. Vid rotorsaksanalysen framkom att 

det inte finns ett planeringsverktyg som tar hänsyn till kapacitet i LC. Även att när en maskin släpps till 

en legomontör släpps plocket för hela maskinen utan några sekvenser. En graf som visar variationen i 

antalet plocksläpp finns i bilaga 8.  
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Underdimensionerat Logistikcenter 

Kapaciteten av Logistikcentret gällande utrymme, utrustning och arbetskraft är för låg i förhållande till 

Atlas Copcos produktionstakt. Det gör att gods försenas ut till produktionen, gods tappas bort samt 

frekvensen av felplock ökar. Denna orsak ger till viss del upphov till ett flertal av de andra problemen 

som identifierats i rotorsaksanalysen.  

LC har enbart ett visst antal höglager där plocket sker, vid dessa går det ej att bemanna mer än idag. Det 

gör att plocket kommer hamna efter vid stora plocksläpp, vilket inte kan motverkas genom en ökad 

arbetsstyrka. Detta gäller även för pallagret och dess utrustning. Liknande situation gäller för truckarna, 

där enbart ett visst antal finns och platsbristen begränsar en ökning. På grund av det höga tempo 

överbelastningen medför uppstår slarv och ouppmärksamhet för att hinna med arbetsuppgifterna. På 

grund av denna kapacitetsbrist blir det svårare för LC att effektivt förse montagelinorna med material.  
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8. Förbättringsförslag 

I kapitlet beskrivs de förbättringsförslag som utvecklats för att lösa de prioriterade grundorsakerna i 

projektet. 

8.1 Tillvägagångssätt 

Vid formulering av förbättringsförslag för att lösa de prioriterade problemen utfördes idégenereringar 

av författarna som utvärderades i samråd med de berörda avdelningarna. Detta skapade ett flertal 

lösningsförslag till problemen.  

8.2 Resultat 

Nedan presenteras de utvecklade förbättringsförslagen som föreslås i examensarbetet. Dessa är 

uppdelade efter de tidigare beskrivna rotorsakerna som har prioriterats. 

Montörer hittar inte plock 

1. Om plockpallarna skulle levereras till samma plats för varje maskin skulle montörerna snabbare 

kunna hitta rätt material och snabbt kunna konstatera en eventuell materialbrist. Eftersom 

produkterna har olika tillval bör fokus ligga på det återkommande standardplocket som används 

till alla produkter. Detta skulle kunna göras med hjälp av en pallplatsreferens där information 

om plockpall, operation och pallplats ingår. Förslaget ger en snabbare åtkomst av artiklar med 

en direkt inverkan på linans kapacitet, men mer jobb för materialhanterare. 

 

2. Till vissa plockpallar där mindre artiklar ligger skulle det gå snabbare att hitta artiklarna om 

pallen var uppdelad i sektioner alternativt lådor där exempelvis skruvar och kontakter ligger för 

sig. Frustrationen hos montörer över att inte hitta material skulle därmed minska och även 

antalet anmälningar till materialhanterare. Dock innebär förslaget ett merarbete för LC. 

 

3. Sekvensering är även något som i vissa fall skulle behöva minskas eftersom det ibland genererar 

många extra pallar som måste hanteras i ett redan ansträngt LC. Slangsatser delas till exempel 

upp på flera olika pallar eftersom de är styrda till olika operationer. I verkligheten behöver inte 

en sådan detaljerad sekvensering göras eftersom operationer inte alltid sker enligt den 

teoretiska följden samt att innehållet i pallarna minskar. 
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Otydliga packinstruktioner 

4. Genom att skapa en artikelspecifik beskrivning för hur artiklar ska paketeras kommer materialet 

skickas på ett förutbestämt sätt av leverantörerna. Därmed minimeras risken för att materialet 

hamnar på fel lagerplats på grund av otydliga definitioner och samtidigt förebyggs 

transportskador. Felblandat gods är också ett problem som uppkommer och bör således minska 

i takt med omfattningen av instruktionerna. Samtidigt bör skrymgods definitionen preciseras 

mer för att undvika feltolkningar och därmed felpaketeringar och felplaceringar. Det ökar även 

kvalitén genom förebyggande av skador och till viss förlängning returer till leverantör. Förslaget 

kräver ett omfattande men enligt författarna nödvändigt arbete som på lång sikt kommer gynna 

Atlas Copco. 

Saknas standardiserad pallflagga vid retur  

5. I dagsläget är inte montörer medvetna om den information som materialhanterare behöver för 

att hantera en retur, vilket kräver extra arbete. Förslaget grundar sig därför på att utforma en 

standardiserad pallflagga för returer från monteringen till LC. Denna utformas utifrån en 

kravspecifikation som tagits fram i samråd med alla personer som använder pallflaggor, t.ex. 

montörer och materialhanterare. På så vis kommer den nödvändiga informationen som alla 

berörda parter behöver finnas med. Det bör även samtidigt upprättas ett rutindokument för hur 

pallflaggan ska fyllas i så att alla gör på samma sätt. Returernas handläggningstid skulle därmed 

kunna minskas och resurser frigöras hos LC. 

Flödesledare på LC saknar information om planerade inleveranser  

6. Genom Movex kan information genereras över dagens eller veckans inleveranser och 

visualiseras tydligt i en graf. Detta för att kunna planera inför toppar i arbetsbelastningen men 

även fungera som underlag för att motivera ett arbete att se över och förebygga dessa toppar. 

Information kan även kompletteras från transportörers planerade ankomstid om informationen 

i Movex är otillräcklig. Det kan också vara läge att se över inleveranstider i Movex och försöka 

att sprida ut dem jämnare under dagen. Tiden att godsmotta material kan därmed minskas 

under vissa tider. 

Planering ej utjämnad 

7. Genom att införa ett visuellt verktyg för planerarna kan problemet reduceras. Ett sådant 

planeringsverktyg ska ta hänsyn till kapaciteten hos alla ingående delar av de interna 

processerna; Godsmottagningen, Logistikcenter, Slutmontage och Testcenter. Om kapaciteten 

för de olika delarna kan visualiseras, kan planerarna välja att planera in en fordonsstart till en 

annan tid för att undvika arbetsbelastningstoppar. Denna kommunikation mellan planerarna 

sker i dagsläget inte på något strukturerat sätt, och därför finns risken att de planerar in många 

fordonsstarter samtidigt.  Vid en sådan överbelastning uppstår en flaskhals som kommer 

fördröja hela processen, vilket minskar effektiviteten. 

Detta behandlas i Lean, där utjämning av arbetsbelastningen förespråkas för ett effektivt arbete.  
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8. Om planeraren bevakar situationen vid montaget gällande när nytt material behövs och 

rapporterar det till LC, så kan de minska prioriteringen på det specifika plocket. Därigenom kan 

det undvikas att materialet plockas och står och väntar i LC. Prioriteringen av plock sker 

beroende på hur situationen ser ut. Detta undviker att belasta LC i onödan samt att det blir 

mindre rörigt med försenade pallar. I vissa fall kan nämligen material ligga i flera månader utan 

att plocket hämtas. 

9. Vid materialsläpp till legomontörer släpps allt ingående material samtidigt. Detta innebär en stor 

arbetsbelastning för LC eftersom en hel maskin består av många artikelrader. Vid montaget av 

maskinen kommer inte allt material behövas samtidigt, eftersom maskinen byggs på liknande vis 

som på Atlas, dvs. i sekvenser. Genom att sekvensera dessa materialsläpp kan därmed 

arbetsbelastningen jämnas ut, utan att det påverkar legomontörernas byggnadstakt.  

Underdimensionerat Logistikcenter 

Den förhållandevis låga kapaciteten som Logistikcenter har medför att topparna i arbetsbelastningen är 

svåra att hantera. Detta oberoende av en eventuell extra personal på grund av den nuvarande 

utrustningskapaciteten samt platsbristen.  

10. Genom att utöka utrustningskapaciteten kan den totala kapaciteten av LC ökas. Det kan göras 

genom att utrustningen har en hög tillförlitlighet, dvs. att utrustningen kan utnyttjas till en hög 

grad i och med att den inte står stilla lika ofta. Detta kan uppnås genom förebyggande underhåll 

där utrustningen servas på tider den inte behöver utnyttjas. Det skjuter upp tiden till att 

eventuellt fel inträffar. Då utrustningen går sönder måste den återställas inom så kort tid som 

möjligt. Genom att ha bra serviceavtal med snabb åtgärdstid minskar den tid som utrustningen 

inte kan nyttjas. I detta inkluderas då att servicen kan göras vid obekväma arbetstider, på grund 

av den skiftgång som används vid LC. Detta för att utrustningen inte ska behöva stå still hela 

helgskift eller liknande.  

 

11. Att bygga ut byggnaden och investera i ytterligare utrustning är ett annat förslag som ökar 

kapaciteten vid LC. Detta medför ett större projekt vilket är resurskrävande, både avseende på 

pengar och tid. Däremot med tanke på den ökade årsvolymen som Atlas Copco står inför kan 

detta vara ett måste. 

 

12. Genom att öka antalet JIT-avtal med leverantörerna kan arbetsbelastningen för LC reduceras. 

Detta eftersom materialet inte behöver lagerläggas vid LC innan det skickas ut till slutmontaget. 

Därigenom reduceras behovet av lagerplatser samt arbetet av att plocka ut materialet från 

lagret, som idag har kapacitetsbrister. Det ökar materialflödet genom att materialet skickas ut 

till montagelinorna på kortare tid. JIT ökar dock arbetsbelastningen vid godsmottagningen 

eftersom material ankommer mer frekvent och i mindre kvantiteter. 
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13. Genom att undersöka omsättningshastigheten av respektive artikel kan vissa artiklar klassas 

som lågfrekventa. Dessa artiklar som inte används lika ofta skulle kunna lagerläggas på andra 

lager utanför LC för att minska platsbristen, men samtidigt undvika en betydande ökning av de 

genomsnittliga ledtiderna.  

Övriga förslag 

 För att undvika förväxling vid plocket då pallflaggan skrivs ut och fästs på pallen, kan namnet på 

den som plockar stå på pallflaggan. Därigenom reduceras risken att fel pallflagga fästs på pallen 

då flera personer skriver ut sina pallflaggor samtidigt.  

 För att undvika missförstånd vid pallhanteringen efter att pallarna har varit vid montaget bör de 

rensas från alla gamla pallflaggor. Detta ska utföras av montörerna när de har plockat ur pallen. 

För att få rutin på detta bör samtliga montörer informeras om att momentet ingår i deras 

arbetsuppgifter.  

8.3 Prioritering 

För att få en uppfattning om de olika förbättringsförslagens storlek och potential gjordes en viktning av 

ett flertal personer på berörda avdelningar samt av författarna. Detta tillvägagångssätt valdes på grund 

av bristen på statistik angående hur ofta dessa problem uppstod och dess omfattning, som gjorde det 

svårt att utföra realistiska beräkningar på ekonomiska besparingar. Eftersom många av lösningsförslagen 

är en del av ett stort problem och även kan förbättra andra delar av organisationen än vad som 

avgränsats i examensarbetets ramar, ansåg författarna att en sådan prioritering skulle ge en mer rättvis 

bild av förslagen. Genom detta kunde enklare en prioritering göras av vilka förbättringsförslag som bör 

implementeras samt i vilken ordning.  

Resultatet visualiserades i ett två dimensionellt koordinatsystem med axlarna; Potentiell besparing och 

arbetsinsats för att implementera förbättringen. Den potentiella besparingen uppskattades enligt 

problemets påverkan på materialflödet och dess frekvens. Skalan 1-9 var densamma som användes vid 

de tidigare workshopsen, med undantaget att skalan för arbetsinsatsen är inverterad. Den poäng för 

respektive förbättringsförslag som visas i figuren är medelvärdet av den tidigare nämnda viktningen.  
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FIGUR 40: RESULTAT AV PRIORITERING 

Som bilden visar är koordinatsystemet uppdelat i fyra delar, dessa områden visar hur bra 

förbättringsförslagen är utifrån denna prioriteringsskala. De förbättringsförslag som hamnar i övre 

vänstra hörnet har en hög potentiell besparing samtidigt som en relativt låg arbetsinsats. Övre högra 

delen visar förslag som innebär mer omfattande projekt med en uppskattat hög besparingspotential. 

Den nedre vänstra delen av koordinatsystemet visar de mindre omfattande förslagen som kan 

implementeras relativt enkelt men med låg potentiell besparing. Förbättringsförslag från den övre 

vänstra kvadranten bör prioriteras, däremot kan förslag från de andra två beskrivna kvadranterna också 

vara bra. De förslag som hamnar i den undre högra kvadranten bör undvikas i första hand.  

Som beskrivs av bilden är det förslag 9 som bör prioriteras baserat på dess viktningssumma. Dessa 

förbättringsförslag delades sedan in i en aktivitetsplan som beskriver i vilken ordning dessa bör 

implementeras.  

1. Förslag 9, Sekvensering av materialsläpp till legomontörer 

Förslaget klassades som största potentiella besparing med en relativt låg arbetsinsats, som figuren ovan 

beskriver. Genom att införa detta förslag kan arbetsbelastningstopparna beroende på plocksläppen 

reduceras, vilket är ett av de största problemen vid LC.  
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2. Förslag 7, Införandet av ett visuellt planeringsverktyg 

Förslaget innebär en relativt hög arbetsinsats, men även en hög potentiell besparing. När förbättringen 

är genomförd kommer inget ytterligare arbete behövas för att upprätthålla verktyget.  

3. Förslag 11, Utbyggnad av Logistikcenter 

Detta är det största projektet som föreslås av författarna som kan utläsas från figuren. Samtidigt som 

det är ett omfattande projekt så medför det stora besparingsmöjligheter genom att det behandlar 

många av de identifierade grundorsakerna till materialstörningar. 

4. Förslag 4, Förtydligande av packinstruktioner 

Förbättringen är relativt grundläggande med långsiktiga besparingsmöjligheter och ett mer 

standardiserat arbete. Detta klassas enligt författarna som en förutsättning till ett effektivt 

materialflöde, där otydligheter och kvalitetsbrister reduceras.  

5. Förslag 5, Standardiserad pallflagga vid returer 

Att förslaget prioriteras som nummer fem är på grund av den låga arbetsinsatsen som krävs för att 

implementera förbättringsförslaget.  
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9. Diskussion 

9.1 Förbättringsförslag 

Förbättringsförslagen har baserats på en ansenlig mängd kvalitativ data som från många synvinklar kan 

uppfattas som påståenden utan verklighetsförankring. Bristen på dokumenterade avvikelser och statistik 

tillsammans med ämnets omfattning har krävt användandet av andra källor. En stor och djupare 

kunskap som finns i verksamheten angående brister har fångats upp och sammanställts genom 

projektets gång. Detta är något som inte alltid återspeglas av kvantitativ data och således kompletterar 

detta insamlad statistik. Tillförlitligheten hos insamlad kvalitativ data bedöms som hög eftersom en stor 

bredd av arbetsroller har inkluderats. Därmed drar författarna en slutsats att kvalitativa data, i detta 

projekt, till hög grad stämmer överens med den kvantitativa och det är viktigt med en bredd av 

arbetsroller hos de involverade personerna.  

Den rotorsaksanalys som gjordes och ligger till grund för förbättringsförslagen blev betydligt större än 

vad som förväntades från början. Författarna skulle även önskat fler deltagare till workshopen av 

grundorsaksanalys men på grund av hög arbetsbelastning, frånvaro och andra större samtida projekt fick 

författarna acceptera deltagandet. Den oväntat stora omfattningen av rotorsaksanalysen ledde till att 

prioritera ett mindre antal orsaker att gå vidare med för att hinna till projektets deadline. Det blev även 

besvärligt och osäkert att räkna på besparingar och återbetalningsperiod för nödvändiga investeringar 

eftersom det med befintligt underlag inte går att kvantifiera enskilda rotorsaker. Författarna ville dock 

ha med en visualisering av förbättringsförslagens potential. En alternativ metod baserad på 

nyckelpersoners synpunkter gällande potential och arbetsinsats användes och bedömdes täcka in fler 

aspekter än den tillgängliga data som kunde beräknas.  

Förslagen togs fram i samråd med avdelningarna och utvärderades därefter av involverade personer. En 

intressant iakttagelse som gjordes var att utvärderingen hade stor spridning mellan avdelningar, dvs. ett 

förslag kunde få en högt respektive låg ranking av två avdelningar. Förklaringen på detta är bristen på 

helhetssyn av verksamheten som bland annat nämndes vid workshopsen. Avdelningarna är avskilda från 

varandra och enbart fokuserade på sin uppgift och med låg kännedom för hur deras arbete påverkar 

andra. Detta skulle i viss mån kunna avhjälpas med regelbundna tvärfunktionella möten som till viss del 

utförs idag men som skulle behöva inkludera flera funktioner från fler avdelningar. 

9.2 Hur uppnås ett effektivt materialflöde inom ett företags supply chain?  

Det finns inget specifikt svar på frågan utan är för varje företagssituation unik. Alla företags supply 

chains har sina unika förutsättningar och därför måste olika faktorer tas i beaktning. För att underlätta 

denna process och systematiskt behandla relevanta frågor är en produktionsstrategi ett stort stöd. 
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Alla företag som vill vara konkurrenskraftiga bör ha en produktionsstrategi där alla nämnda delar i 

teorikapitlet tas upp. En strategi är en plan för vart man vill komma samt hur man skall komma dit och 

innehåller kritiska beslut som påverkar hur effektivt materialet flödar genom organisationen. 

Ineffektivitet kan till exempel uppstå om inte rätt lagerlösning har valts, i form av materialbrister eller 

överlager. Med produktionsstrategin måste företaget se över och uppdatera sina operationer och 

metoder för att bättre passa sin situation.   

Idag har flödet av information en större roll i det logistiska systemet än flödet av material när det gäller 

att uppnå en hög effektivitet. Flödena går bortom det egna företaget och integreras med andra företag. 

Den övergripande trenden som går att utläsa från historien är att företag blir mer produktiva av att växa 

samman och bilda partnerskap med varandra. Företag konkurrerar inte längre mot andra företag utan 

mot hela supply chains. Som tidigare nämnt har de mest framgångsrika företagen i Richard 

Schonbergers studie ett välutvecklat informationssystem som tillåter en direkt synkronisering med 

leverantörer och kunder. För ett effektivt materialflöde är informationsöverföring ett kritiskt område 

och förutsättning för att materialet obehindrat ska kunna flöda inom företagets supply chain. 

Att arbeta med SCM är ett långsiktigt arbete och behöver stöd på en strategisk nivå. Det kräver ett nära 

samarbete och förtroende till företagets leverantörer och kunder. Både Lean och SCM förespråkar ett 

nära samarbete med leverantörer som man hela tiden utvecklar och stödjer. Det blir dock en stor 

utmaning med ett stort antal leverantörer som alla ska anpassas till företaget krav, respekteras och 

integreras på samma höga nivå. Därför föreligger en trend i att reducera leverantörsbasen och ge 

utvalda leverantörer mer förtroende, orders och integration. 

Lean-filosofin poängterar ständiga förbättringar, att aldrig luta sig tillbaka och vara nöjd. 

Förbättringsarbeten är en löpande process som inte har något slut i och med den omgivande dynamiska 

miljön. När väl de rätta besluten tagits och strategin utformats behövs ett fortsatt arbete för att 

optimera och hitta effektivare metoder och operationer. Detta är något som kräver en utarbetad 

process för att prioritera rätt och kostnadseffektivt. 

9.3 Hur drivs ett effektivt förbättringsarbete inom supply chain? 

Projekt kan skilja sig mycket från varandra beroende på t.ex. syfte, omfattning och verksamhet, och 

därmed är det svårt att skapa en process som beskriver ingående projektsteg på detaljnivå. Enligt 

författarna är det ett systematiskt tillvägagångssätt, för att bilda en djupare förståelse för problemet, 

som ligger grunden till ett effektivt förbättringsarbete. Genom att arbeta systematiskt enligt en 

projektmodell kan en planering enklare skapas över de ingående stegen/delarna som behövs för ett 

lyckat projekt, som enligt Sörqvist och Höglund (2007) är följande: 

 Skapa förståelse för problemet 

 Basera problemlösningen på fakta 

 Identifiera bakomliggande orsaker 

 Genomföra verkningsfulla lösningar 

 Säkra uppnådda resultat 
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Genom att veta vad projektet ska bestå av kan uppskattade tider allokeras åt respektive del. Därigenom 

är det bestämt när projektet ska gå över till nästa fas vilket reducerar risken att fastna i en fas för länge. 

Detta gör det lättare att genomföra projektet inom den förutbestämda tidsramen.  

För att få projektet lättöverskådligt och greppbart ska det delas upp i definierade deluppgifter, det gör 

arbetet mer effektivt. Att utföra förbättringsarbetet enligt en modell tvingar deltagarna att grundligt 

undersöka problemet, utnyttja rätt tid för varje fas och succesivt arbeta sig igenom alla av projektets 

steg i rätt ordning. Utan en modell är det nämligen lätt att basera beslut på förutfattade meningar och 

att förhasta sig i förbättringsarbetets process genom att utesluta processteg. Vid inledningen av 

projektet ska problemet och projektets syfte tydligt definieras, detta utifrån kundens perspektiv. Genom 

att noga genomarbeta detta är det säkert att projektet styrs i rätt riktning och syftar att uppfylla rätt 

mål. Under förbättringsarbetet är det viktigt att basera beslut på ett pålitligt underlag och inte bara på 

åsikter och antaganden.  

Genom att undersöka problemet och finna de underliggande orsakerna till varför det uppstår försäkras 

att rätt problem behandlas, som är grundläggande för ett effektivt förbättringsarbete. Om denna 

undersökning inte görs är risken stor att enbart problemets symptom behandlas, vilket betyder att 

problemet kan återkomma i andra former. En sådan felinriktad arbetsinsats innebär enbart slöseri på 

resurser. 

Slutfasen, dvs. styrningen och uppföljningen, är en mycket viktig del av ett förbättringsprojekt som 

tyvärr kan glömmas bort i många fall. Projektets resultat och hur väl implementationen av lösningen gick 

kontrolleras, samt i vissa fall fastställs kontinuerliga uppföljningar för att upprätthålla införda arbetssätt. 

Slutfasen inkluderar även att utvärdera hur erfarenheterna från projektet kan användas på andra platser 

inom verksamheten. Att främja problemlösning som en del av kulturen och ständiga förbättringar är 

även något att eftersträva. 

Grundsyftet med alla förbättringsmodeller är i princip desamma. En modell väljs utifrån vad som passar 

verksamheten, viktigt är att implementera den inom hela verksamheten. Detta för att öka förståelsen 

för genomförda projekt samt enkelt kunna dela erfarenheter och kommunicera resultat mellan olika 

delar av verksamheten. Förbättringskoncepten Lean och Sex Sigma, som har behandlats i rapporten, är 

två av de största koncepten idag. De är erkända och väl etablerade inom industrivärlden. Att följa en 

sådan här modell eller systematiskt angreppssätt garanterar inte goda resultat, men det ökar chansen 

avsevärt att projektet blir väl genomarbetat.  
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9.4 Hur väljs nyckeltal för att mäta en verksamhets resultat? 

Nyckeltalen är något som skall väljas med omsorg och anpassas till verksamheten. Flera modeller som 

presenteras i teorikapitlet utgår från produktionsstrategin i vilken det anges hur företaget ska 

konkurrera med sin produktion. I produktionsstrategin bör därför konkurrensfaktorer och övriga 

nämnda delar finnas med. Nyckeltalen skall sedan återspegla att företaget befinner sig på rätt väg eller 

att de utsatta målen uppfylls. Det räcker dock inte med att bara mäta sin produktion eller kundnöjdhet.  

Inom Lean är kundnöjdheten det centrala att mäta, men för att ge en korrekt bild över företagets 

situation bör nyckeltalen utgöra en mix av åtminstone kundnöjdhet, processen och finansiella resultat. 

Nyckeltalen ska vara meningsfulla, lättförståliga samt ha stöd i strategin och det är viktigt att de 

tillsammans bidrar till en helhet. Nyckeltalen skall inte finnas i överflöd utan ett fåtal noggrant utvalda 

som heller inte innehåller subjektiva bedömningar. Att använda genomsnitt för att spegla hela 

anläggningen kan dölja eventuella problem och det bör därför vara enkelt att få tillgång till nyckeltal på 

en underliggande nivå. 

Atlas Copcos divisionsledning har en helhetssyn av den typ som presenterats i teorin på verksamheten 

och sätter mål för verksamheten. Alla anställda får varje kvartal tillgång till dessa nyckeltal för att se hur 

verksamheten går. Divisionsledningen delegerar nyckeltal som skall uppnås till olika avdelningar och det 

är upp till varje avdelning att jobba mot det målen genom att bryta ner dessa till delmål. Avdelningen 

strategiskt inköp som examensarbetet utförts på har fått som mål att nå en effektivitet på 75 % gällande 

företagets supply chain. Det är oklart hur och vad som ska mätas och därför är risken stor för egen 

tolkning som inte återspeglar den verkliga bilden av verksamheten.  

De nyckeltal som har behandlats i examensarbetet syftar enbart till att mäta hur effektiv verksamhetens 

supply chain är. Därmed representeras ej hela spektret, alla delar av verksamheten, som argumenteras i 

den teoretiska referensramen i dessa mätningar.  

9.4.1 Produktionsstrategi 

Diskussionen om nyckeltal syftar till att uttrycka författarnas synpunkter utifrån produktionsstrategin, 

teoretiska referensramen samt Atlas befintliga nyckeltal. Genom denna jämförelse beskriva för- och 

nackdelar med de som finns idag och hur de eventuellt skulle kunna utvecklas/kompletteras.  

Baserat på Atlas Copcos produktionsstrategi har följande områden identifierats som viktiga för 

verksamhetens konkurrenskraftighet. Dessa diskuteras utifrån arbetets teoretiska referensram.  
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Kundnöjdhet 

Genom att arbeta med följande punkter ska Atlas Copco uppnå en hög kundnöjdhet. 

 Hög kvalitet 

Det avser att en hög kvalitetsnivå av producerade produkter ska eftersträvas. 

 Kort genomloppstid 

Det avser tiden det tar för materialet att flöda genom verksamheten.  

 Hög leveransprecision, levererade produkter 

Det avser hur väl Atlas Copco levererar produkterna i utsatt tid till kund. 

 Hög flexibilitet 

Hur väl Atlas Copco kan uppfylla kundens krav med avseende på hur de kan anpassa sig efter 

ändringar i behovet. Det kan exempelvis vara ändringar av befintlig maskins specifikationer, tillägg 

av nya maskiner eller utformning av maskiner med nya lösningar. 

Effektiv produktion 

Det avser att Atlas Copcos produktion ska vara effektiv med avseende på resurssnål och 

kostnadseffektiv produktion av produkter. 

Effektiv materialförsörjning 

 Hög leveransprecision, inkommande material 

Att Atlas Copcos underleverantörer levererar till avsatt tid. 

 Hög materialtillgänglighet 

Det avser att rätt material finns på plats när det behövs. 

 Optimerade lagernivåer 

Att hålla en så låg lagernivå som möjligt utan att det påverkar materialtillgängligheten. 

 Korrekta strukturprognoser 

Att de prognoserna gällande maskinstrukturerna stämmer överens med det kommande behovet.  

 Stabil planering 

Att till så liten utsträckning som möjligt förändra produktionsplaneringen. 

 God leverantörssamverkan 

Att genom ett aktivt samarbete med underleverantörer upprätthålla ett effektivt materialflöde.  
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9.4.2 Synpunkter på befintliga nyckeltal: 

Material availability 

Mätetalet beaktar inte materialtillgängligheten som upplevs vid monteringslinan på grund av att 

mätpunkten inträffar tidigare. Materialleveranserna från LC, där förseningar och problem kan uppstå, 

inkluderas ej och därmed visar mätetalet en mer positiv bild än hur situationen faktiskt ser ut vid 

monteringslinan. 

Genom att flytta mätpunkten till monteringsstart kan materialtillgängligheten ge en mer rättvis bild över 

verkligheten. Kriteriet för att materialet ska klassas som tillgängligt är att samtliga stationens ingående 

artiklar finns vid monteringslinan då operationen ska starta. Mätningen kan exempelvis ske med 

streckkodsscanning av materialhanteraren då materialet levereras till stationen, alternativt scannas av 

stationens operatör(er) vid början av montaget.  

Supply chain intakt 

Mätetalet är svårt att tyda och ger en ögonblicksbild över hur ordersituationen ser ut. Det används 

främst för att se effekten av en åtgärd genom att se hur mätetalet varierar. Syftet med Supply chain 

intakt är att visa hur väl leverantörerna kommer leverera i tid framöver. Detta baseras på 

leverantörernas antagande gällande hur deras leveranssituation kommer att se ut. Då en order klassas 

som en early warning är det oftast för sent att reagera för att få materialet till avsedd tid, men det 

skapar bättre förutsättningar än en late warning. Det är svårt att veta hur mätetalet ska påverkas 

eftersom ett flertal avdelningar mer eller mindre bidrar till dess effekt. 

Nyckeltal som bygger på framtida faktorer exempelvis behov ger en uppskattad bild över hur det 

förväntas se ut, inga korrekta svar över hur det verkligen ser ut. Dessa kan vara bra som komplement till 

de historiska mätetalen för att kunna jämföra de två och urskilja trender. 

Delivery precision 

Nyckeltalet i sig är ett bra mått som förklarar hur väl företagets leverantörer levererar i tid. Mätpunkten 

bör inträffa på samma plats, vid godsmottagningen, för att öka mätningens reabilitet. Syftet med en 

mätning av leveransprecisionen är att mäta inkommande leveransers punktlighet till företaget. Därför är 

mätpunkten vid godsmottagningen det som är intressant att mäta. I supplier analysis finns även mer 

detaljerad information tillgänglig angående enstaka leverantörers leveranssituation, både i dagsläget 

och historiskt. Däremot kan inköpare klassa en order som bekräftas till ett senare leveransdatum än 

överenskommet som ej avvikande om det inte stör produktionen. 

För att ge en rättvis bild över leverantörernas leveransprecision bör mätningen enbart utgå från om 

leverans sker inom avtalad tidsperiod eller inte utan undantag. 
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Stable planning 

Detta mätetal beskriver en mycket viktig del i att göra det möjligt att hålla en hög materialtillgänglighet. 

Genom en stabil planering gäller produktionsplanen som leverantörer fått en prognos på. Det gör att 

leverantörer med lång ledtid kan leverera rätt artiklar och till önskat leveransdatum. Mätetalet har 

däremot en stor spridning och är svårt att påverka eftersom det påverkas av andra avdelningars 

agerande. Det blir därmed ett instabilt mätetal eftersom det varierar mycket mellan mätningarna och är 

svårt att succesivt förbättra talet med åtgärder. För att öka mätetalet måste antalet flyttade maskiner 

minska, det kan stå i konflikt med verksamhetens kapacitetsutnyttjande genom att luckor tillåts i 

produktionsschemat. 

Stock turnover 

Mätetalet avser endast råvarulagrets omsättningshastighet mätt i materialets värde. Det ger en klar och 

lättförstådd bild över hur råvarulagrets materialflöde ser ut men visar endast omsättningen på det 

material som går in i processen. Det författarna saknar i mätningen är Produkter i arbete och 

färdigvarulager, vilka är tydliga indikatorer på hur väl materialet flödar under och efter processen. Enligt 

teorin mäts stock turnover som; 

                
                          

                          
 

Denna mätning skiljer sig från Atlas mätning, där resultatet är baserat på kommande års 

prognostiserade behov. Författarna anser att mätningen ovan ger en bättre bild över företagets 

materialflöde ser ut.   

Days in stock 

Days in stock visar ungefär samma information som stock turnover, det som skiljer är att det inte 

beaktar artikelns värde. Det ger därmed inte en lika rättvis bild som stock turnover och kan ses som ett 

överflödigt mätetal. Anledningen till att det finns med i mätningarna är att mätetalet används av 

ledningen inom alla Atlas Copcos divisioner och är därmed ett mätetal som jämförs mellan dessa.  

Capital tied up 

Mätvärdet är baserat på framtida behov ett år framåt och är således ett uppskattat värde. Ingen hänsyn 

tas till PIA eller färdigvarulager och därmed visar mätvärdet inte hela bilden av det totala bundna 

kapitalet. Fördelar med capital tied up är att det varierar beroende på behovet, vilket ger en mer rättvis 

helhetsbild. Detta eftersom ett ökande behov men stabilt kapitalvärde återspeglas positivt i mätvärdet, 

vilket skulle visas som konstant om behovet inte skulle inkluderas. 

För att ge en rättvis helhetsbild över hela verksamhetens bundna kapital bör allt material ingå i 

mätningen. Det innefattar råvarulager, produkter i arbete samt färdigvarulagret. Fördelaktigen kan 

mätningen även delas upp enligt tidigare nämnda områden för att kunna se hur det uppbundna 

kapitalet är fördelat. 
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Dead stock 

Mätvärdet visar värdet av de artiklar som ligger utan något behov och därmed endast kostar pengar. 

Mätetalet uppmuntrar till att reducera det lager som det inte finns planer att förbruka. Författarna 

anser att mätetalet är bra och visar ett problem av strategisk betydelse och det ligger i linje med 

produktionsstrategin. 

Average supply leadtime 

Leverantörers aggregerade ledtid är ett grovt värde men lyfter samtidigt problemet med långväga 

leverantörers ledtid i och med inköpsviktningen. Leveransfrekvens och volymvärdesviktad mätning ger 

två helt olika bilder som kan skådas i leverantörssituation under nulägesbeskrivning. För att förbättra 

värdet i mätetalet krävs det att man börjar jobba med leverantörer som har längst ledtid och dyra 

artiklar. Därmed uppmuntras arbetet att hitta mer lokala leverantörer vilket Lean förespråkar. 

SHEQ 

De ingående mätetalen i SHEQ är svåra att tyda och se trender i, eftersom det mäts månadsvis i absoluta 

siffror och jämförs med tidigare årets totalsumma. Genom att mäta antalet artiklar per maskin i 

förhållande till maskinens totala antal artiklar kan lättare en uppfattning bildas. En procentsats kan 

verka obetydligt liten, det kan därför vara lämpligt att använda mindre skalor såsom promille eller ppm. 

Det är då även möjligt att jämföra månads-/veckovis för att utläsa trenden.  

Författarna anser att mätetalen bör ligga på konstruktionsavdelningen, eftersom de kan dra nytta av och 

påverka resultaten. Genom dessa nyckeltal kan de mäta hur väl de skapar ett bra underlag till 

produktionen. 

Requsitions from stock +7000-rader 

Mätetalen belyser viktiga problem men i dagsläget är det svårt att tolka deras värde. Eftersom båda 

mätvärdena är en totalsumma av alla produkter är det viktigt att kunna bryta ned mätvärdet till 

produktnivå. Detta för att veta var orsakerna ligger och kunna urskilja fokusområden. Mätningen av 

requisitions from stock behövs ej om materialtillgängligheten mäts vid linan eftersom det redan kommer 

vara registrerat. 

Returns to stock 

Mätningen sker på de artiklar som har plockats ut från LC, skickats till monteringslinan men blivit över 

och därför returnerats. Mätetalet visar delvis överflödet i strukturen som beror på inkorrekta strukturer 

och även plockprecision från LC. Det är dock svårt hitta en anledning utan närmare utredning, gods kan 

till exempel vara borttappat och dyka upp i ett senare skede.  

Det finns en gräns på 150 kr då materialet slängs eftersom administrationskostnaden för en retur anses 

överstiga kostnaden av en kassering. Gränsen kan medföra att vissa defekter ”sopas under mattan” 

vilket kan dölja kroniska fel. 

  



115 
 

Reclamations to supplier 

Mätningen visar andelen returer till leverantör och är artikelbaserad, dvs. det tas ingen hänsyn till 

kvantiteten eller artikelns värde. En slang som kostar 200 kr skiljer sig därför inte från tio slangar för 

2000 kr.  

Mätningen ger ett orättvist värde på reklamationer. Att visa en defekt per kvantitet och värde lyfter upp 

problemen till ytan och skapar ett behov för förebyggande aktiviteter. 

9.4.3 Komplement 

Som tidigare nämnt skall ett fåtal tydliga nyckeltal eftersträvas och det kan därför vara lämpligt att 

överväga att stryka något befintligt. Författarna föreslår därför att de befintliga mätetalen utvärderas 

efter de åsikter som presenterats ovan. Eftersom de befintliga nyckeltalen inte representerar alla de 

faktorer som produktionsstrategin belyser som viktiga för verksamhetens konkurrenskraftighet, föreslår 

författarna en komplettering av viktiga mätetal baserade på produktionsstrategin: 

Genomloppstid 

Eftersom ledtiden för maskinerna har en stor inverkan på Atlas Copcos kunder är det viktigt att ständigt 

uppmärksamma och utvärdera processerna. I dagsläget mäts leverantörernas ledtid till leverans, men 

det innefattar inte hela ledtiden. För att få en bättre bild av ledtiden kan de interna processerna 

inkluderas i mätningarna, vilket kan göras genom att mäta genomloppstiden. Genomloppstiden kan 

förslagsvis mätas genom att undersöka tiden det tar från att komponenter anländer till fabriken, tills att 

de lämnar fabriken som en färdig produkt. Genom att mäta detta kan problem uppmärksammas som 

tidigare missats, exempelvis ineffektiva processteg och långa väntetider. En förkortad genomloppstid 

bidrar även till en ökad flexibilitet, minskad kapitalbindning och minskat slöseri. 

Mätningen kan praktiskt sett utföras genom att märka material när det ankommer, för att sedan 

registrera när det är färdigmonterat på avsedd maskin. Detta görs på slumpmässigt utvalt material för 

att se den totala distributionen av genomloppstiderna. Denna mätning kan även ske genom att mäta 

tiden mellan att materialet godsmottags tills att färdigt fordon registreras. Dessa data finns i företagets 

ERP-system vilket gör det relativt enkelt att mäta. 

Färdigvarulager 

Ett färdigvarulager binder kapital utan några egentliga fördelar, därför bör det reduceras till minsta 

möjliga. Då kapital binds upp i färdigvarulagret tar det exempelvis längre tid för kunden att få sin maskin 

samt att produkten kan minska i värde beroende på lagerförhållanden etc. Genom att mäta värdet av 

alla färdiga maskiner som står i väntan på transport kan företaget bilda sig en uppfattning om storleken. 

Genom att belysa detta kan sedan åtgärder tas. Detta stämmer, liknande tidigare förslag, överens med 

målet att förkorta ledtiden för kunden.  

En mätning av färdigvarulagret kan göras genom stock turnover, d.v.s. materialkostnad sålda produkter 

dividerat med det genomsnittliga värdet av maskiner i lagret. Detta kan presenteras i samband med 

stock turnover för råvarulagret och PIA för att få en övergripande bild om företagets lagersituation.  
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Leveransprecision ut 

I dagsläget mäts leveransprecisionen från fabriken men det är inte ett nyckeltal som kontinuerligt 

utvärderas av strategiskt inköp. Med dagens nyckeltal ser man tydligt hur effektivt material kommer in i 

processen, men inte ut. Leveransprecisionen har en direkt inverkan på kundnöjdheten och för en 

effektiv supply chain behövs detta mätetal för att säkerställa att fabriken inte är en länk i kedjan som 

hämmar materialflödet.  

Eftersom leveransprecisionen mäts idag per produkt är det inget problem att införa detta. Det är dock 

viktigt att inte klumpa ihop alla produkter i ett enda mätetal eftersom det kan dölja en lina med stora 

problem.  

Produkter i arbete 

Produkter i arbete (PIA) syftar till det material som finns lagerlagt i själva processen. Med PIA menas 

detsamma som det engelska uttrycket Work-in-process. Att mäta PIA är användbart eftersom det visar 

hur pass väl processen är synkroniserad med materialet, det ligger även inom företagets fulla kontroll. 

Ett högt värde av PIA visar på ett stort slöseri eftersom det inte tillför något värde och binder kapital.  

PIA kan mätas som stock turnover där lagervärdet är alla PIA för en produkt eller produktgrupp för att 

enkelt ge en överblick. Det är även användbart att mäta variationen mellan ”Standard PIA” och PIA, där 

Standard PIA är det material som teoretiskt borde vara i processerna. På detta sätt kan man mäta hur 

PIA ser ut jämfört med hur det borde se ut, därigenom identifiera slöseri i form av exempelvis 

borttappat material. 

 

Att utforma nyckeltal som tydligt återspeglar verksamhetens situation skapar ett bra underlag för att 

urskilja vart fokus bör ligga vid förbättring av verksamheten. Därför bör nyckeltalen noggrant utvärderas 

enligt vad verksamheten vill åstadkomma. Det är viktigt att mätningarna görs på rätt sätt, vid lämplig 

mätpunkt och i rätt frekvens för att de ska vara av betydelse. Därför kan det vara nödvändigt att införa 

nya mätpunkter för att få pålitliga nyckeltal.  
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10. Rekommendationer och slutsats  

Detta kapitel beskriver författarnas rekommendationer till Atlas Copco och författarnas åsikter om 

projektet i helhet.  

10.1 Rekommendationer 

Förbättringsförslag 

Författarna rekommenderar Atlas Copco att genomföra de förbättringsförslag som redovisas i kapitel 8; 

Förbättringsförslag. Där bör den prioritering som gjorts, ang. vilken ordning de bör implementeras i, tas i 

beaktning. 

Effektiv supply chain 

Sättet som Atlas Copco integrerar med sina kunder vid orderläggning bör partnerskap och en reduktion 

av leverantörsbasen eftersträvas. Synkronisering/integration av ordersystem i supply chain bör 

eftersträvas för kvarvarande leverantörer för ett effektivare informationsflöde i den dagliga 

verksamheten. 

Effektivt förbättringsarbete 

Vid genomförande av förbättringsprojekt bör företaget, som förklarat i tidigare diskussion, arbeta efter 

ett systematiskt angreppssätt. Detta för att säkerställa projektets utförlighet och effektivitet.  

Nyckeltal  

Författarna rekommenderar att Atlas Copco utvärderar sina befintliga nyckeltal enligt tidigare diskussion 

och teori som har presenterats tidigare i rapporten samt eventuellt komplettera med de föreslagna 

mätvärdena. 

Störningsregistrering 

För att få en bra översikt hur situationen ser ut gällande störningar bör dessa registreras. Genom att 

registrera och spara sådana data kan lättare prioriteringar göras vid förbättringsprojekt. Projektets 

inriktning kan då enkelt utvärderas genom att utläsa vilka störningar som förekommer mest frekvent 

och dess påverkan på t.ex. byggtiden av fordonen. Detta systematiska angreppssätt kan även 

åskådliggöra problem och störningar som tidigare inte lagts märke till. Med denna information utförs 

förbättringsprojekten baserat på ett tillförlitligt dataunderlag samt att det även blir enklare vid 

investeringskalkyler, exempelvis projektets återbetalningsperiod etc. 
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I dagsläget sker denna sorts störningsregistrering inte till någon större utsträckning, vilket gör det svårt 

för företagets stödfunktioner vid förbättringsprojekt. Genom att redan veta vilket problem som skall 

angripas innan projektet initieras reduceras projektets tidsperiod, speciellt projektets definitions- och 

mätningsfas. 

Författarna rekommenderar att företaget skall införa en mer omfattande störningsregistrering. Denna 

registrering bör systematiseras till största möjliga utsträckning, vilket minimerar ytterligare omfattande 

arbetsuppgifter för montörerna och materialhanterarna. Med detta menas att det ska gå snabbt och 

enkelt att registrera någon form av störning. Manuell registrering på papper eller på sin individuella bör 

undvikas då det oftast inte är hållbart i längden samt att registreringen kan glömmas/prioriteras bort vid 

hög arbetsbelastning.  

Utveckla Atlas Copcos produktionsstrategi  

Den produktionsstrategi som är formulerad idag behöver enligt författarna utvecklas och kompletteras 

för att utgöra ett bra underlag. Denna beskriver målet med verksamheten samt hur produktionen ska nå 

dit och även där Atlas Copcos konkurrensfaktorer tydligt beskrivs.  

Proaktiv kvalitetssäkring 

Författarna anser att samtliga underleverantörer bör införa standardiserade kvalitetskontroller av de 

komponenter/moduler som levereras till Atlas Copco. Genom att införa detta, tillsammans med tidigare 

kvalitetsförbättrande föreslag, kan en del av de förekommande kvalitetsbristerna reduceras proaktivt. I 

och med att kvalitetskontrollerna förekommer redan vid leverantörerna undviks onödig transport och 

tillhörande tidsåtgång vid kvalitetsbrister, samt att det utvecklar leverantörens kvalitetssyn. Detta 

minskar tiden som läggs på returer av gods med bristande kvalitet, vilket ökar produktionens 

effektivitet.  

Reducera antalet leverantörer  

I dagsläget är det många leverantörer till fordonen vilket gör Atlas mer störningskänsliga och 

nedprioriterade i och med låga volymer. Ingående kvalitet varierar mellan leveranser inklusive 

paketering och det är svårare att ställa krav på leverantörer. Ett omfattande arbete med att kartlägga 

leverantörer och dess artiklar till Atlas Copco anses vara en nödvändighet för att öka kvalitén och 

tillförlitligheten på artiklar och leveranser. Detta gör det även lättare att införa partnerskap och 

integrera system i ett senare skede. Atlas Copco bör sikta att reducera leverantörer med långa 

transportledtider, speciellt de leverantörer som befinner sig långt bort geografiskt.  
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10.2 Slutsats 

Projektets omfattning var till en början stort och behövdes filtreras och brytas ner. Detta har författarna 

lyckats med då en inledande grov filtrering med hjälp av avvikelserapportering och kvantitativ data 

pekade på ett område med störst inverkan på monteringslinan. Detta område bröts sedan ned i 

bidragande orsaker i form av en rotorsaksanalys som vidare utreddes. Förbättringsförslagen som till stor 

del är baserade på rotorsaksanalysen utvärderades med ett antal nyckelpersoner och projektet 

resulterade i prioriterade förbättringsförslag. I projektet ingick även en utvärdering av företagets 

nyckeltal som finns representerat i teori och nuläge och bidrar till den slutliga diskussionen. I den 

teoretiska referensramen har författarna sammanfattat vad teorin föreslår inom de områden som 

forskningsfrågorna riktar sig till och kan fungera som stöd till vad företaget behöver jobba vidare med 

samt hur de ska arbeta vidare. Under nulägesanalysen har författarna bidragit med mer än bara för egen 

del en kartläggning. Orderprocessen är ett exempel som skulle kunna användas som stöd för nyanställda 

för att få en bättre helhetsbild över hur verksamheten fungerar. 

De förbättringsförslag som är representerade i rapporten grundar sig på några utvalda rotorsaker som 

analyserats och kommer därför inte att lösa alla problem inom materialförsörjningen. Men det är en 

början på ett långsiktigt arbete att förbättra verksamheten. Den kunskap som författarna samlat in i 

form av workshops och rotorsaksanalys är kunskap som finns inom organisationen vad gäller problem 

och störningar och bör fortsätta att användas som underlag till vidare förbättringsarbeten. Projektet har 

varit kunskapsmässigt givande då traditionella metoder inte har använts, något som har vidgat 

författarnas angreppssätt för framtida problem.  
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Bilaga 1: Ordlista (1/2) 

Ord Förklaring 

7000-rader Tilläggsrader i maskinstrukturen 

APS Advanced Planning and Scheduling system  

Backlogg Ackumulerat arbete som inte hunnits med 

Batch Produktionsserie 

BOM Bill of material 

CC Customer Center 

CSCMP Council of Supply Chain Management Professionals 

DC Distributionscenter 

DEMO Företagets Produktdatasystem 

DMAIC Förbättringsprojekt modell 

EDA Elektronisk data access 

EDI Electronic Data Interchange 

ERP Enterprise Resource Planning 

GPS Global Positioning System 

JIT Just-In-Time 

KM Kontruktionsmeddelande 

LC Logistikcenter 

Lego Ett jobb som utförs av leverantör med material skickat från Atlas 

LHD Produktgrupp: Loaders, Haulers & Dumpers  

Masterlist En lista med alla möjliga maskintillval 

MO Maskinorder 

MOVEX Företagets ERP-system 

MRP Material requirements planning 

PA Pre-acceptance 

PDC Production Decision Council: Produktbeslutsrådet, bestående av 

Marknadsavdelningen och fordonsansvarig 

PIA Produkter i arbete 

Plock Komponenter som plockas ihop i en pall 

Pre MO För-maskinorder 

RBM Reginal business manager 

RBS Reginal business support 

RFID Radio frequency identification 

SCM Supply chain  

SRP Sales report plan 

ST1030 Produkt 



 
 

Bilaga 1: Ordlista (2/2) 

ST14 Produkt 

Supply chain Värdekedja 

Takt En gemensam cykeltid för samtliga stationer 

TC Testcenter 

TME Produktgrupp Tunneling & Mining Equipment 

TMS Transport Management System 

TO Tillverkningsorder 

TPS Toyota Production System 

TQM Total Quality Management 

URE Divisionen Underground rock excavation på Atlas Copco 

WiFi Trådlöst nätverk 

WMS Warehouse management system 

 

  



 
 

Bilaga 2: Prioriteringsskala 

 

Frekvens av problemet  

1 < En gång per kvartal 

2  

3 En gång per månad 

4  

5 Varannan vecka 

6  

7 En gång per vecka 

8  

9 > En gång varje dag 

 

Påverkan på materialtillgängligheten  

1 Ingen eller försumbar 

2  

3 Lättare störning, täcks upp av säkerhetslager etc. 

4  

5 Hanterbar störning, kan byggas runt eller lånas av kommande fordon 

6  

7 Allvarligt, kan innebära stopp i produktionen 

8  

9 Mycket allvarligt, orsakar längre stopp i produktionen 

 

Arbetsinsats för att åtgärda  

1 Stort projekt 

2  

3 Medelstort projekt 

4  

5 Litet projekt 

6  

7 Genom ett möte med berörda 

8  

9 Praktisk lösning på plats  

 

 



 
 

Bilaga 3: Träddiagram 

Nedan presenteras träddiagrammet för rotorsaksanalysen i en sammanfattande bild, där ”Gods tappas bort/försenas” samt ”Felplockat gods” är 

de övergripande kategorierna. På grund av träddiagrammets storlek har författarna valt att dela upp det i mindre delar för att få det mer 

överskådligt. Dessa delar har numrerats för att enklare se vart de olika delarna finns i diagrammet.  

 

 

1 

2 

3 
4 

5 



 
 

Bilaga 3, bild 1: Gods tappas bort/försenas 

 

 
 
 
 



 
 

Bilaga 3, bild 2: Gods tappas bort/försenas 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3, bild 3: Gods tappas bort/försenas 

 

 

  



 
 

Bilaga 3, bild 4: Gods tappas bort/försenas 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3, bild 5: Felplockat material 

 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 4: Datainsamling, Daglig styrning, ST1030 (1/4) 

Avvikelse Ansvarig Klar Kategori Underliggande Orsak 
Bränsleslang saknas 4188 Montör 2012-03-08 Felstyrning Felstyrt till legoleverantör 

Bränselslang saknas 4189 Montör 2012-03-12 Felstyrning Felstyrt till legoleverantör 

Lamphållare 3379 ej målad Montör 2012-03-14 Kvalitetsbrist Lev. Följer ej målningsstandard 

Saknar dumpcylinder 3685 Montör 2012-03-22 Kvalitetsbrist 
Lånat från en maskin då en annan 
cylinder var trasig 

Returfilter 2 st trasiga Flödesledare 2012-02-09 Kvalitetsbrist reklamation 

Nipplar lösa på smörjblock Flödesledare 2012-03-08 Kvalitetsbrist Kvalitetsproblem, reklamation 

Nipplar lösa på smörjblock, felvinklat Flödesledare 2012-03-22 Kvalitetsbrist   

Pinbult skadade 3930 Flödesledare 2012-03-22 Kvalitetsbrist   

Tank fel Montör 2012-02-13 Kvalitetsbrist Reklamation 

Lock till wiggins saknas Montör 2012-02-14 Kvalitetsbrist Gick sönder vid montering 

Ventil hydr.tank trasig 5537 1684 00 Montör 2012-02-21 Kvalitetsbrist Trasig från leverantör eller internt 

Reklamera smörjblock Montör 2012-03-05 Kvalitetsbrist 
Bristande instruktion och riktlinjer för 
vad som är en åtdragen nippel 

Bult har gått av Montör 2012-03-05 Kvalitetsbrist kvalitetsproblem 

Nippel transfilter felvinklat Montör 2012-03-06 Kvalitetsbrist lego leverantör kvalitetsproblem 

Pilotblock nipplar löst dragna Montör 2012-03-08 Kvalitetsbrist lego leverantör kvalitetsproblem 

AC-kompressor fungerar ej Montör 2012-03-19 Kvalitetsbrist Felmonterat 

Elstrul hytt 4128 Montör 2012-03-26 Kvalitetsbrist Fel från leverantör 

Skruv till A23 låda saknas Montör 2012-03-14 
Material saknas 
(Internhantering)  

Saknar cylindrar och plock till 3686 Montör 2012-03-23 
Material saknas 
(Internhantering)   

Växellåda saknas 3616 Flödesledare 2012-02-21 
Material saknas 
(Internhantering) 

Bortslarvat eller sena med att skicka 
plock 

Däck 3685 Montör 2012-03-26 
Material saknas 
(Internhantering) 

Fanns plockat men kördes ej in vid 
beställning 

Saknas bult, skruv, bricka till vxl-låda Materialhanterare 2012-02-08 
Material saknas 
(Internhantering) Plockat men finns ej, eventuellt rest 

Trappsteg hytt saknas 4019/3624 Materialhanterare 2012-02-17 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

    
 



 
 

Bilaga 4: Datainsamling, Daglig styrning, ST1030 (2/4) 

Saknas 1 pall plock till 3870 Materialhanterare 
 

2012-02-27 
Material saknas 
(Internhantering) 

 
Bortslarvad internt 

Slangar saknas LR 4021 Materialhanterare 2012-02-28 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Saknas material LR Materialhanterare 2012-03-06 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Nipplar till oljesticka saknas Montör 2012-02-14 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Slang saknas 3002 Montör 2012-02-16 
Material saknas 
(Internhantering) 

Bortslarvad internt eller leverantör 
restar 

Nippel loadright saknas Montör 2012-02-23 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Saknar plock 4051 3002 Montör 2012-02-28 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Fel plock hos LR Montör 2012-03-06 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Bat. låda saknas 3839 Montör 2012-03-08 
Material saknas 
(Internhantering) Bortslarvad internt 

Prezuriserlock saknas Montör 2012-03-12 
Material saknas 
(Internhantering) restning eller intern materialhantering 

Ellåda A22 saknas 3379 Montör 2012-03-13 
Material saknas 
(Internhantering)   

Saknar lampor och kabel till positionsljus 
LP Montör 2012-03-26 

Material saknas 
(Internhantering)  

3742 saknar låskonsol Montör 2012-03-14 
Material saknas 
(Internhantering)  

4189 saknar hoistcylinder Materialhanterare 2012-03-13 
Material saknas 
(Internhantering)   

Plattjärn saknas till bakaxel Flödesledare 2012-02-16 Material saknas (KM) infasningsproblem KM 

Lyftögla motor restar Flödesledare 2012-02-17 Material saknas (KM) Infasning av ny artikel 

Dekal testuttag saknas Montör 2012-02-14 Material saknas (KM) 
gammalt lagersaldo kvar Infasning av 
ny artikel 

Motorfäste övre saknas Montör 2012-03-08 Material saknas (KM) in utfasning fungerar ej 

Packbox tippcylindrar saknas Flödesledare 2012-02-22 
Material saknas 
(Leverantör) Leverantör levererade fel 



 
 

Bilaga 4: Datainsamling, Daglig styrning, ST1030 (3/4) 

Motor saknas 3626 Planerare 2012-03-14 
Material saknas 
(Leverantör) Legofirma levererar ej i tid 

Nackstöd saknas Montör 2012-02-16 
Material saknas 
(Leverantör) reklamation, saknas eller trasigt 

Bränsleslang saknas 3742 Montör 2012-02-28 
Material saknas 
(Leverantör) Leverantör skickade till fel lagerställe 

När kommer plattjärn bakaxel Montör 2012-03-13 
Material saknas 
(Leverantör) Ny artikel 

Del av checkfirefäste saknas Montör 2012-02-29 
Material saknas 
(Leverantör) Ny artikel 

3685/3686 saknar plock till AC och kabel 
prezuriser Montör 2012-03-23 Strukturfel MO stämmer ej med struktur 

Hytt saknas, kommer måndag Montör 2012-03-26 Strukturfel MO stämmer ej med struktur 

Prezurisergrejer saknas Montör 2012-03-22 Strukturfel Struktur stämmer ej med MO 

Fel RRc kabel till 3624/3621 Flödesledare 2012-02-17 Strukturfel felleverans eller fel i elschema 

Slang 3861 till 3002 saknas Flödesledare 2012-02-17 Strukturfel strukturfel 

Saknar slangpall 3995 Montör 2012-03-26 Strukturfel Slangar stämmer ej på ST1030LP 

Checkfire fästen svetsas Montör 2012-02-07 Strukturfel Ritningsfel 

Checkfire fästen fel Montör 2012-02-10 Strukturfel Ritningsfel 

Strul med slang nödstyrningssats Montör 2012-02-16 Strukturfel slang passar inte längre (km) 

Slangsats saknas Montör 2012-02-23 Strukturfel slang ej beställd 

Skruvar till A23-låda saknas Montör 2012-02-24 Strukturfel finns ej med i plock strukturfel 

Ansul saknas 3870, 3871 Montör 2012-02-28 Strukturfel Fel i struktur mot MO 

Saknas hytt 3623 Flödesledare 2012-02-08 Övrigt MO ändring från marknad 



 
 

Bilaga 4: Datainsamling, Daglig styrning, ST1030 (4/4) 

Blå slang 101 saknas till 4019/3624 Flödesledare 2012-02-17 Övrigt TC tog komponent utan att meddela 

Fixa RRC antenn på utkörda maskiner Flödesledare 2012-02-29 Övrigt åtgärd till rad 17 

luftslang saknas Flödesledare 2012-03-12 Övrigt Olycka på lager 57, avspärrat 

6:an ej redo att takta Montör 2012-02-07 Övrigt   

 

  



 
 

Bilaga 5: Datainsamling, Daglig styrning, ST14 (1/4) 

Avvikelse Ansvarig Klar Kategori Underliggande Orsak 

Bränslefilter, oljepåfylln, kylaravtappn 

felstyrt Montör 2012-03-14 Felstyrning styrt till ITS 

Fäste oljepåfylln saknas Montör 2012-03-14 Felstyrning   

Batterikablar ej plockade felstyrt Montör 2012-02-15 Felstyrning 

Felstyrt till senare operation, 

plocket låg kvar på lager 

Packning till tryckvakt på QCV1 felstyrt Montör 2012-02-23 Felstyrning 

Felstyrt till senare operation, 

plocket låg kvar på lager 

Kabelsats felstyrd - 5580 0218 37 Montör 2012-02-23 Felstyrning 

Felstyrt till senare operation, 

plocket låg kvar på lager 

ITS sätter inte nödstyrningsnipplar på 

växellåda Montör 2012-03-22 Kvalitetsbrist ITS monterar inte korrekt 

Handtag/Huvstöd v. sida alltid rostigt Montör 2012-03-22 Kvalitetsbrist   

Klamma till avgas defekt Montör 2012-02-15 Kvalitetsbrist 

Reklamation, sönder vid 

montering 

Jordpunkt trasig från ITS Montör 2012-02-27 Kvalitetsbrist skadat gods 

O-ring till pump saknas 3836 Montör 2012-02-28 Kvalitetsbrist 

trasig från leverantör eller 

montör 

Display+packning 3394 o 3836 trasig Montör 2012-02-28 Kvalitetsbrist för svag konstruktion 

Kylrör läcker Montör 2012-02-29 Kvalitetsbrist Leverantör dålig kvaitet 

Fattas två skruv till panel ovan knän i hytt Montör 2012-03-02 Kvalitetsbrist Felmonterat från legoleverantör 

Växellådsfäste fäste felaktigt Montör 2012-03-02 Kvalitetsbrist Felkonstruerat från leverantör 

Smörjblock LUJ3 bygger vi ihop själva, 

när kommer det färdigt Montör 2012-03-05 Kvalitetsbrist Leverantör monterar ej 

Defekt lastram Montör 2012-03-06 Kvalitetsbrist leverantör kvalitetsproblem 

Lejdare till 3633 saknas Montör 2012-03-08 Kvalitetsbrist 

förmodligen lånat från en senare 

maskin utan att beställa nytt 

Canbus kablar X1 och C19 fattas Montör 2012-03-09 Kvalitetsbrist reklamation 

Hittar ej batterihållare 3634 Materialhanterare 2012-03-09 

Material saknas 

(Internhantering) plockat men hittar ej 



 
 

Bilaga 5: Datainsamling, Daglig styrning, ST14 (2/4) 

 

Smörjsystem borta till 3500 

 

Materialhanterare 

 

2012-02-15 

 

Material saknas 

(Internhantering) 

fel operation, försvunnit i 

materialhantering, för mycket 

plock inget bra ställage 

Monteringsdel saknas 3630 - 5580 0150 

60 Materialhanterare 2012-02-16 

Material saknas 

(Internhantering) Borttappat plock 

Styrcylinder 5580015598 saknas, plockad Materialhanterare 2012-02-17 

Material saknas 

(Internhantering) Bortslarvad internt 

Skruv till hytt 3716 saknas Materialhanterare 2012-02-20 

Material saknas 

(Internhantering) Bortslarvad internt 

Fäste nödstopp hytt saknas Materialhanterare 2012-02-20 

Material saknas 

(Internhantering) Bortslarvad internt 

A20 låda saknas i plocket 3632 Materialhanterare 2012-02-24 

Material saknas 

(Internhantering) Bortslarvad internt 

     

Hittar ej batterihållare 3634 Materialhanterare 2012-03-09 

Material saknas 

(Internhantering) Bortslarvad internt 

Smörjsystem styrt till 3500 Montör 2012-02-15 

Material saknas 

(Internhantering) 

fel operation, försvunnit i 

materialhantering, för mycket 

plock 

Plock saknas op 3005 till 3909 Flödesledare 2012-03-22 

Material saknas 

(Internhantering) Lagret låg efter 

Styrcylinder 5580015598 saknas, plockad Materialhanterare 2012-03-15 

Material saknas 

(Internhantering) Materialare letar 

Kabelsats till nödstyrning status 22, 5580 

1015 03 Materialhanterare 2012-03-15 

Material saknas 

(Internhantering)   

Hytvärmeslang slut i nollager Materialhanterare 2012-03-14 

Material saknas 

(Internhantering) 

Materialare ska fylla på innan 

det tar slut 

Plock saknas till 3909 LR Materialhanterare 2012-03-16 

Material saknas 

(Internhantering) Lagret låg efter 

Plock saknas 4006 till operation 3001 Materialhanterare 2012-03-20 

Material saknas 

(Internhantering) Lagret låg efter 



 
 

Bilaga 5: Datainsamling, Daglig styrning, ST14 (3/4) 

Kabelstege restar Flödesledare 2012-02-15 

Material saknas 

(KM) ny artikel, långsam km process 

 

EN-slang saknas 3630 

 

Flödesledare 

 

2012-02-16 

 

Material saknas 

(KM) 

 

Fel längd sen km process 

Kommer obehandlade skruv till lagerbock, 

5540 1564 00 Flödesledare 2012-03-06 

Material saknas 

(KM) 

fortsatt levererat de gamla eller 

gammalt kvar i lager 

Slang 3BR4 och 2BR3 fel längd Montör 2012-02-16 

Material saknas 

(KM) 

KM långsam process att få 

igenom 

EN slang saknas igen 3716 Montör 2012-02-21 

Material saknas 

(KM) Fel längd sen km process 

A20 låda 5580 0136 19 restar till 3394 Flödesledare 2012-02-17 

Material saknas 

(leverantör) Restning, ny artikel 

AC kontrollmodul 3394 saknas Materialhanterare 2012-02-28 

Material saknas 

(leverantör) 

förstagångs grej, ej monterat 

från leverantör 

Motor saknas 3716 Montör 2012-02-16 

Material saknas 

(leverantör) Sen från leverantör 

Växellåda saknas 3632 Montör 2012-02-27 

Material saknas 

(leverantör) informationsmiss till leveratör 

Hytt saknas 3394 Montör 2012-02-27 

Material saknas 

(leverantör) informationsmiss 

Canbus kablar X1 och C19 fattas Montör 2012-03-09 

Material saknas 

(leverantör) 

saknades vid leverans eller 

möjligen lånad 

Klamma till avgasrör restar Flödesledare 2012-03-14 

Material saknas 

(leverantör)   

Kardan 5580008228 restar till 3634 Materialhanterare 2012-03-14 

Material saknas 

(leverantör) 

leveransen ankom samma dag 

fast sent 

Kardan 5580008228 restar till 3898 Materialhanterare 2012-03-15 

Material saknas 

(leverantör) Rest 

Felaktigt gummi på kylare  3394 Flödesledare 2012-02-21 Strukturfel fel i struktur 

Spolarmunstycken saknas Flödesledare 2012-02-22 Strukturfel informationsmiss till leveratör 



 
 

Bilaga 5: Datainsamling, Daglig styrning, ST14 (4/4) 

Spolarslang samt munstycke saknas Flödesledare 2012-03-06 Strukturfel 

informationsmiss till leveratör - 

strukturfel 

Filtersats FFH ej pålagd på ngn maskin Montör 2012-03-14 Strukturfel 

Borta från strukturen av någon 

anledning 

Huv saknas till nippel OFE-pump Montör 2012-03-21 Strukturfel   

 

När kommer smörjblock LOJ3 

färdignipplat 

 

Montör 

 

2012-03-22 

 

Strukturfel 

 

Vi nipplar själva något som ska 

komma färdigt 

Kabel D601A/X501 på motor cirka 50 cm 

för lång Montör 2012-02-23 Strukturfel Fel i struktur/ritning 

Förlägning kontakt startmotor Montör 2012-02-23 Strukturfel Fel i struktur/ritning 

Stora gummihuven till -kabel saknas Montör 2012-02-28 Strukturfel Informationsmiss strukturfel 

Klamma till kabelstege, får 5 istället för 7 

st 5580 0197 04 Montör 2012-03-02 Strukturfel Fel i struktur 

Slangar saknas 3633, utan towhook Montör 2012-03-09 Strukturfel Strukturmiss 

Saknas fixtur motorram 3394 Flödesledare 2012-02-17 Övrigt Finns för få fixturer 

Hyttvärmeslangar slut Materialhanterare 2012-02-21 Övrigt slut i nollager materialhanterare  

Kabel checkfire saknas Materialhanterare 2012-03-02 Övrigt slut i nollväggen 

Saknas instruktion redundant styrning Montör 2012-03-06 Övrigt 

ovanlig option, saknas 

instruktion 

 

  



 
 

Bilaga 6: Datainsamling, Workshop 1 (1/3) 

Problemområde Kategori Problem F P A Prioritet Summa 

Godsmottagning 
Material saknas 
(KM) FIFO följes ej (revisionshantering) 8 6 6 3 803 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) Problem vid internhantering 7 6 5 3 665 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) 

Släp i godsmottagningen och Logistikcenter medför att ordrar ej 
plockas/slarvas bort. 6 6 5 3 602 

Godsmottagning 
 

Prisspärr - order godsmottages ej 9 6 7 2 693 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) Ankomstkontroll är långsam (nya artiklar) 8 6 2 2 192 

Godsmottagning Kvalitetsbrist Skadat gods 7 4 7 3 667 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) Skiftgångar inte anpassat mot produktion 5 6 4 3 412 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) Dåligt uppmärkt på Godsmottagning 3 5 5 1 75 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) 

Ineffektiv godsmottagning, Tar lång tid innan godset mottages, 
underbemannad, antalsdiffar 7 5 5 1 175 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) Mätutrustning saknas hos ankomstkontroll, måste låna från prototyp 3 7 5 1 105 

Godsmottagning 
Material saknas 
(Internhantering) DC-pallar tappas bort 6 7 8 2 672 

Internt Strukturfel 
Artiklar som saknas i tillverkningsstrukturer och läggs på under 
montage 7000 rader 7 7 5 2 423 

Internt 
Material saknas 
(Leverantör) Omplanering i produktion = övertid hos leverantör 8 7 3 1 168 

Internt 
 

Fel ledtid i systemet 7 7 7 1 343 

Internt Kvalitetsbrist 
3d ritningsfiler till leverantör (minskad risk för feltillverkning och 
snabbare beredning hos leverantör 9 5 9 1 405 

Internt 
 

Kundspecifika maskiner - låg volym vissa artiklar 
    

0 

Internt 
 

Spikar i godsmottagning gör att material kommer in ojämnt 
    

0 

Internt 
 

Fel transport ledtid i movex 
    

0 



 
 

Bilaga 6: Datainsamling, Workshop 1 (2/3) 

Internt 
 

Felaktiga och ofullständiga ritningar och underlag 
    

0 

Internt 
 

Interna processer tar för lång tid, Resurser/prioriteringar  
    

0 

Internt 
 

SRP-ändringar 
    

0 

Internt 
 

25-30% ökning av volym 
    

0 

Internt 
 

Inga verktyg för att kontrollera material vid ändringar av 
produktionsplan 

    
0 

Internt 
 

Oprognostiserade artiklar 
    

0 

Internt 
 

Bristande kommunikation, både intern och extern 
    

0 

Leverantör 
Material saknas 
(KM) Nya artiklar innebär svårigheter att leverera. 7 8 4 4 840 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Kapacitetsproblem 8 8 4 3 675 

Leverantör 
 

Långa ledtider 8 8 1 3 245 

Leverantör 
 

Prognosproblem, DC delar samma artikelnummer 6 7 4 4 588 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) % satta prognoser 7 8 2 3 268 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Leverantörer har problem med sina underleverantörer 7 8 4 2 420 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Ändrat behov inom Atlas Copco, ej stabil planering 8 6 3 2 225 

Leverantör Kvalitetsbrist Bristande materialkvalitet 9 9 1 1 81 

Leverantör Kvalitetsbrist Leverantörerna följer ej packinstruktioner 7 6 2 2 156 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Obetalda fakturor - leverantörern skickar ej gods 6 6 4 2 288 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Små kunder och stora leverantörer, låg prioritet bland leverantörer 3 8 2 3 115 

Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) Ej flexibla att hantera sena ändringar från kund 

7 
9 9 1 567 
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Leverantör 
Material saknas 
(Leverantör) 

Leverantör kan ej tyda prognoser, Vidtar ej åtgärder för att uppfylla 
produktion 6 5 6 2 330 

Leverantör Strukturfel Beredningsfel fel enheter 3 9 1 1 27 

Leverantör 
 

kvantitet - kan ej beställa exakt kvantitet  7 3 9 1 189 

Transport 
Material saknas 
(Internhantering) Borttappat gods 7 7 6 5 1459 

Transport 
 

Osäkra transportledtider 7 7 7 1 343 

Transport 
Material saknas 
(Leverantör) Order hamnar på fel ställe exempevis till dc tar lång tid att reda upp 2 3 8 1 48 

Transport 
 

Ledighet under högtider 
    

0 
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Problemområde Kategori Problem F P A Prioritet Summa 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) Felplockat material 7 6 6 3 790 

Godsmottagning/
Logistikcenter Kvalitetsbrist Gods ej är förankrat i pallar 9 4 8 2 576 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

 
För många pallar i produktion 8 4 4 3 381 

Godsmottagning/
Logistikcenter Felstyrning Gods är felstyrt 9 7 3 2 378 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) Gods kommer in på trasiga pallar 9 6 4 2 374 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) 

Ankomst- underlag och svarstider från berörda personer som ska 
kontaktas 6 7 8 1 336 

Godsmottagning/
Logistikcenter Kvalitetsbrist Rostiga artiklar 7 4 4 3 318 

Godsmottagning/
Logistikcenter Kvalitetsbrist Leverantörer frångår packinstruktionerna 9 5 3 1 135 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) Långsam godsmottagning för akuta artiklar 5 5 3 1 75 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) Signerade fraktsedlar, räknar endast antalet pallar 7 7 1 1 49 

Godsmottagning/
Logistikcenter Strukturfel Fel antal plockas av artikel 3 4 4 1 48 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

Material saknas 
(Internhantering) Lagersaldon stämmer ej 5 3 2 1 30 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

 
Order stämmer ej med fysiksk leverans 

    
0 

Godsmottagning/
Logistikcenter 

 
Leverans ej uppmärkt 

    
0 
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Godsmottagning/Logistikc
enter 

 

 
Fel artikel på lagerplats 

    

 
0 

Godsmottagning/Logistikc
enter 

 
Prisspärrat gods, långa svarstider 

    
0 

Intern materialhantering 
Material saknas 
(Internhantering) Lång tidsåtgång för skrymmande artiklar 7 6 6 3 706 

Intern materialhantering 
Material saknas 
(Internhantering) Sönderkörda artiklar 6 7 4 3 416 

Intern materialhantering 
Material saknas 
(Internhantering) Borttappat gods på gården 5 7 5 2 325 

Internt 
 

Artiklar fastnar i movex 5 5 7 2 350 

internt Strukturfel Svartlager 9 5 3 1 135 

Montering 
Material saknas 
(Internhantering) Montörer lånar gods av varandra 7 6 5 4 805 

Montering Strukturfel Retur av plockat material 8 5 4 4 570 

Internt 
 

Okunskapen om att mina handlingar påverkar andra 
avdelningar 6 7 4 3 549 

Leverantör Kvalitetsbrist Feltillverkat material 6 7 4 3 507 

Montering 
 

Tar för lång tid för montörer att reklamera 7 5 4 3 469 

Internt Strukturfel Material försvinner ur strukturer (styrs om) 7 6 5 2 351 

Intern materialhantering Kvalitetsbrist Smuttsiga snöiga och blöta ramar 7 5 3 3 342 

 

Material saknas 
(Leverantör) Artiklar som restar 8 7 3 2 336 

 
Material saknas (KM) Felaktigt material (km ändringar) 7 7 4 2 296 

Internt Strukturfel Bristfälligt underlag montering 9 7 1 3 252 

Intern materialhantering 
Material saknas 
(Internhantering) Sen leverans av material 8 7 2 2 208 

Godsmottagning/LC 
 

Bättre struktur i pallarna 
    

0 



 
 

Bilaga 8: Variationen av antalet plocksläpp vid LC 

Bilden visar antalet plocksläpp vid LC samt den uppskattade genomsnittliga plockkapaciteten av ca 5000 artikelrader/dag.  
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