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Sammanfattning 

Lean Production har blivit det produktionskoncept som många av dagens företag har som 

modell när de utformar sina produktionssystem. De första stegen mot ett flödesinriktat ”lean” 

produktionssystem tas ofta genom att transformera produktionen. Detta i sin tur ställer ökade 

krav på materialleveranser Just-In-Time, materialpresentation och låga lager. För den interna 

logistiken innebär inte sällan dessa krav betydande merarbete i form av t.ex. omplock av 

material från större till mindre emballge och kittning av materialsatser. Ska företagen kunna dra 

full nytta av sitt flödesinriktade produktionssystem måste det även omfatta försöjningskedjan 

och den interna logistiken. Det är idag en utmaning för den interna logistiken att anpassa sig till 

de variationer och förändringar som finns i den produktion som den är satt att försörja med 

material.  

Volvo CE OpESK står inför utmaningen att hantera kraftigt ökande volymer under åren fram 

till 2015. Dagens internlogistiska upplägg uppvisar begränsningar med avseende på bland annat 

inflöde och förråd. Dessutom saknas en långsiktig plan för internlogistiken. Detta 

examensarbete syftar till ta fram ett nytt internlogistiskt upplägg för komponentfabriken i 

Eskilstuna. Målet är att utifrån det befintliga internlogistiska upplägget, det framtida 

produktionsupplägget och andra företags logistiklösningar utveckla minst två logistikkoncept 

för inflöde och förråd som täcker de krav som ställs. 

I examensarbetet har Volvo CE OpESK:s befintliga logistikkoncept, alternativa 

logistiklösningar och de förväntade volymförändringarnas påverkan på inflöde och lager 

kartlagts, utvärderats och analyserats. Resultatet av arbetet har gett en beskrivning av hur den 

interna logistiken kommer att påverkas och vilka möjliga lösningar som finns för att möta 

detta. Med detta som utgångspunkt har ett antal koncept arbetats fram varav två har 

rekommenderats.  

Det första konceptet omfattar en logistiklösning för inflödet i godsmottagningen och 

logistikcentret. Rekommendationen från författaren är att Volvo CE OpESK i första hand 

ändrar arbetssätt vid inflödet för att öka kapaciteten, samt anpassar förråden i logistikcentret 

både till layout och storlek för att passa volym och materialmix år 2015. Nästa steg innebär att 

komplettera nuvarande bansystem med ytterligare banor för att öka flexibiliteten, minska 

sårbarheten och förbättra ergonomin för logistikpersonalen. Målet är att reducera mängden 

onödigt arbete även i godsmottagningen. 

Det andra konceptet omfattar höglagret. Här rekommenderas att stapelkranar och bansystemet 

för material in och ut ut höglagret renoveras för att reducera antal stopp och störningar. Vidare 

bör en strategi fastställs för höglagrets fortsatta användning. I ett andra steg rekommenderas att 

banor ersätter den befintliga transfervagnen vid in- och utleveranser av material för att minska 

sårbarheten. 

Under arbetet med konceptstudien har även arbetsprocessen utvärderats. Syftet har varit att ta 

fram riktlinjer för hur företaget kan arbeta med att utveckla koncept för internlogistik. 

Slutsatserna från utvärderingen är att använda en utvecklingsmodell, gå igenom 

grundförutsättningar innan arbetet startar, ta reda på fakta, inget system är för enkelt för att 

behandlas, ifrågasätt varför nya lösningar ska användas och bestäm principer och metoder 

innan tekniken väljs. 



Abstract 

Lean Production has during the years become the production concept many companies use as a 

model. The first steps towards a Lean Production system are often taken by transforming the 

assembly department of the company. This increases the demand of Just-In-Time deliveries, 

material presentation and low inventories. The consequences for the internal logistics are often 

a considerable amount of extra work, i.e. moving material from bigger to smaller containers or 

kitting material used in the assembly. In order to fully gain all the advantages of the lean 

system, the system has to embrace the whole supply chain, including the internal logistics. The 

challenge of the internal logistics today is to adapt to the variation and changes of the 

production it has to supply. 

Volvo CE OpESK is now facing the challenge to handle increasing volumes until 2015. The 

structure of the internal logistics of today shows limitations regarding the material inflow and 

inventory. A long range plan for internal logistics is also missing. The object of this thesis work 

is to create a new internal logistics concept for the component factory in Eskilstuna, on the 

basis of the existing internal logistics concept, the future state production concepts and logistics 

solutions noted during benchmarking. The objective is to develop at least two logistics 

concepts for material inflow and inventory solutions that address the demands. 

In this work the existing logistic concept, the alternative logistics solutions and the impact the 

expected volume changes will have on the material inflow and inventories at Volvo CE OpESK 

have been looked into, evaluated and analyzed. The result of this work is a description of how 

the internal logistics will be affected and the possible solutions available to meet this. Based on 

this, a number of concepts have been created of which two are recommended. 

The first concept includes a logistics solution for the material inflow of the goods reception and 

the logistics center. The author recommend that Volvo CE OpESK primarily change the 

routines used at the material inflow to increase the capacity, and adapt the inventories at the 

logistics center according to recommended layout and size, to fit the future volumes and 

material mix. The next step is to expand the existing conveyer system in order to reduce 

vulnerability of the system, increase flexibility and to improve ergonomics. The object is to 

reduce the amount of unnecessary work for the personnel working in the goods reception. 

The second concept includes the high-bay warehouse. The recommendation is to renovate the 

cranes and conveyer system for material in and out of the high-bay warehouse to reduce the 

numbers of stop and disturbances. Furthermore, a strategy for continued use of the high-bay 

warehouse has to be established. The next step is to replace the existing transfer wagon, used to 

transport material in and out of the high-bay warehouse, by a conveyer system to reduce the 

vulnerability of the system. 

During the concept study the work process has been evaluated. The aim has been to develop 

guidelines for how the company can develop concepts for internal logistics. The conclusions of 

the evaluation is to use a development model, to go through the fundamentals before work 

starts, to find out the facts, to understand that no system is too simple to be treated, to question 

why new solution should be used and, finally, to determine the principles and methods before 

choosing technique. 
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Ordlista 

AGV  Automated guided vehicle, är en slingstyrd eller laserstyrd 

truck som används för materialförflyttning. 

CEO Chief Executive Officer, motsvarar det svenska VD – 

verkställande direktör.  

Ej åtgångsnoterat material Material som används för att justera ojämnheter hos de 

producerade artiklarna, som t.ex. shims. Åtgången av detta 

material kan variera mellan de tillverkade artiklarna och 

finns därför inte med i BOM-listan. 

Emballagenedväxling Byte av emballage från ett större till ett mindre emballage. 

Till exempel från pall till smallbox eller från smallbox till 

kartong. 

Odetteflagga Standardiserad kolliflagga. 

Smallbox 

 

En smallbox är en standardiserad plastlåda för förvaring av 

material. Lådan finns i olika storlekar men räknas allmänt 

som ett mindre emballage. Lådan kan förses med lock. 

Pallplats Yta för förvaring av en pall i ett ställagefack. 

Ställage Förvaringskonstruktioner för pallar, lådor eller dylikt som 

består av horisontella och vertikala bärande element. 

Ställagefack Förvaringsutrymme för t.ex. pallar mellan två vertikala 

uppbärande element på ett horisontellt plan. 

VMI Vendor Managed Inventory, leverantörsägt och i vissa fall 

även leverantörshanterat lager inne på fabriken. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Laser
http://sv.wikipedia.org/wiki/Truck
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1 Inledning 

Under denna rubrik presenteras bakgrunden till examensarbetet. Uppgiften samt dess syfte och 

mål beskrivs tillsammans med de avgränsningar som gjorts. För att bättre leda läsaren genom 

rapporten ges även av författaren föreslagna läsanvisningar för olika typer av läsare. 

 

1.1 Bakgrund 
Efter andra världskriget har, enligt Womack, Jones and Roos (1991) Lean Production blivit det 

produktionskoncept som många företag formar sina produktionssystem efter. Anledningen är 

de möjligheter och vinster som konceptet utlovar; kontinuerligt minskade kostnader, inga fel, 

inga lager och en oändlig produktvariation. Detta kan jämföras med andra produktionssystem 

som till exempel hantverksmässig produktion som karaktäriseras av mycket skicklig personal, 

flexibla verktyg men till en hög kostnad, och massproduktion som inte ställer samma krav på 

personalen och som använder få, specialiserade maskiner för att tillverka standardiserade 

produkter till en låg kostnad. Lean Production kombinerar hantverkets och massproduktionens 

fördelar men undviker den höga kostnaden hos det förra och inflexibiliteten hos den senare.  

Många företag har emellertid fått uppleva att övergången till ett produktionssystem som Lean 

Production erbjuder många utmaningar. Det räcker inte med att bara införa verktyg och 

metoder enligt Lean Production i sin produktion. För att kunna skörda alla frukter som 

systemet erbjuder krävs att företaget är ”lean” i hela leverantörskedjan, från leverantör till 

kund.  

Det första stegen mot ett ”lean” produktionssystem tas ofta genom att transformera 

produktionen så att den blir mer flödesinriktad. I och med detta ökar kraven på Just-In-Time-

leveranser, på att materialet presenteras för förbrukaren på bästa (effektivast) möjliga sätt och 

att lagren hålls på en låg nivå. För den interna logistiken innebär inte sällan dessa krav 

betydande merarbete i form av omplock från större till mindre emballage eller kittning av 

materialsatser. Denna hantering, som ofta är manuell, innebär inte sällan tunga och monotona 

moment som hantering av tomma pallar och lyft av material från ett emballage till ett annat. 

Det betyder att det företaget vinner genom ökad effektivitet på monteringslinerna får 

personalen på logistikavdelningarna betala med en sämre arbetsmiljö. 

Ett annat problem kring den interna logistiken är hur den ska kunna anpassa sig i takt med 

variationerna i den produktion som den är satt att försörja med material. Det kan t.ex. gälla 

yttre påverkan i form av variationer i volym eller i de producerade artiklarnas mix, eller inre 

påverkan i form av ändrat produktionsupplägg. När volymerna varierar krävs att 

materialförsörjningen är tillräckligt följsam för att inte orsaka materialbrister hos förbrukaren 

eller binder mycket kapital i lager. Vid förändringar i produktionsmixen krävs att förråden kan 

hantera ändringar i de lagrade artiklarnas storlek, antal och förbrukning. Förändras 

produktionsupplägget måste den interna logistiken ha resurser för att anpassa materialets 

presentation, emballage och försörjning så att de passar det nya produktionsupplägget. Det är 

idag en utmaning och ett generellt problem för den interna logistiken att anpassa sig till de krav 

som finns samtidigt som logistiken ska fungera i en lean verksamhet. 

Efter det stora omställningsprojektet som startades på Volvo CE år 2006, Component Step 09 

(CS09), gjordes ett arbete med att transformera verksamheten utifrån det nya 
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produktionssystemet VPS (Volvo Production System). Syftet med CS09 var att ändra 

produktionsupplägg från funktionell verkstad med stationsmontering till en mer flödesinriktad 

”lean” produktion. Stödfunktionerna, inklusive logistikavdelningen, transformerades inte i den 

processen utan behöll i mångt och mycket sitt funktionsinriktade arbetssätt.  

Idag signalerar Long Range Forecast 2011 (LRF 2011) för Volvo CE åter kraftigt ökade 

volymer under åren fram till och med år 2015. Trots arbetet som genomfördes i projekt CS09 

uppvisar dagens internlogistiska upplägg begränsningar med avseende på inflöde, logistikytor, 

förråd och materialförsörjning och kommer inte att kunna hantera volymerna. Dessutom saknas 

idag en långsiktig plan för internlogistiken. 

Under de närmaste åren fram till 2015 måste därför konceptet för den interna logistiken inom 

Volvo CE OpESK förändras för att kunna möta den förväntade volymuppgången, men även för 

att förena flexibilitet med ett ”lean” produktionskoncept. Det innebär bland annat att en 

genomlysning av materialförsörjning, lager och förråd samt inflöde måste genomföras för att 

inte bara kunna hantera de kommande volymerna och stötta den flödesinriktade verksamheten 

på ett effektivare sätt, utan även att säkerställa att den interna logistiken får ta del av fördelarna 

med Lean Production.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att tillsammans med Volvo CE OpESK:s avdelning för 

logistikutveckling genomföra en konceptstudie för att ta fram ett nytt internlogistiskt upplägg 

för komponentfabriken i Eskilstuna. Målet är att utifrån det befintliga internlogistiska 

upplägget, det framtida produktionsupplägget och andra företags logistiklösningar ta fram 

minst två logistikkoncept som täcker in de krav som uppdragsspecifikationen ställer. 

1.3 Uppdrag och förväntat resultat 
Uppdragsgivaren till examensarbetet är Volvo CE OpESK:s logistikavdelnings ledningsgrupp. 

Examensarbetet utförs som en del av ett projekt inom logistikavdelningen som syftar till att ta 

fram nya koncept för internlogistiken. Projektet består av en projektgrupp bestående av två 

projektledare varav författaren är en, samt en projektcoach. Till sitt förfogande har 

projektgruppen personal från logistikorganisationen. Styrgrupp för projektet är logistiks 

ledningsgrupp.  

Uppdragsspecifikationen ger följande direktiv för mål och genomförande. 

”Uppdraget är att ta fram alternativa koncept för Volvo CE OpESK:s internlogistik för att 

kunna hantera de prognostiserade volymerna i LRF 2011. Koncepten för internlogistiken ska 

omfatta inflöde, interna logistikytor, lager och förråd samt materialförsörjningsmetoder 

kopplade till dessa. Varje koncept ska innehålla aspekter kring: 

 Kostnad för genomförande. 

 Kapacitet. 

 Konsekvens för leverantörer. 

 Effekt på omsättningshastighet. 

 Konsekvens för produktion. 
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Minst två koncept som belyser olika sätt att öka kapaciteten i OpESK:s internlogistik ska tas 

fram. Dessa ska kvantifieras med avseende på: 

 Omsättningshastighet. 

 Kostnad per komponent. 

 Kapacitet. 

 Truckreduktion.”
1
 

1.4 Avgränsningar  
Avgränsningarna för studien är enligt direktivet satta till framtagningen av koncept. Därmed 

ingår inte någon form av införande av valt koncept i produktion. Omfattningen av 

konceptstudien är dessutom begränsad till internlogistiken inom fabrikens väggar, men i de fall 

leverantörer eller andra externa intressenter påverkas ska detta beskrivas.  

Konceptstudiens tidsram är begränsad till perioden januari till och med juni 2012. Detta 

examensarbete har begränsats till att omfatta enbart koncept för inflödet, logistikcentrets förråd 

och höglagret. Anledningen är att arbetet annars blir för omfattande för att kunna genomföras 

under den stipulerade tiden för examensarbetet (20 veckor). Därmed behandlas inte 

materialförsörjning och övriga ytor och förråd. 

Eftersom examensarbetet inte omfattar hela konceptstudien har vissa aspekter fallit bort. För 

detta examensarbete gäller att följande aspekter diskuteras: 

 Kostnad för genomförande. 

 Kapacitet. 

 Konsekvens för produktion. 

Vidare kvantifieras koncepten med avseende på kapacitet eftersom de andra nyckeltalen inte 

direkt påverkas av förändringar i inflöde och förrådslösningar. 

1.5 Frågeställning/forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i det befintliga internlogistiska upplägget och det framtida 

produktionsupplägget på Volvo CE OpESK:  

 Hur kan man som företag arbeta med att utveckla koncept för internlogistik? 

 Hur ser ett logistikkoncept för inflöde, logistikcentret och höglagret ut som hanterar de 

prognosticerade volymerna i LRF 2011? 

 Vilka konsekvenser medför det nya konceptet för logistik och för produktionen? 

  

                                                 

1
 Projektspecifikation, 2012-01-25. 
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1.6 Läsanvisningar 
Eftersom alla läsare inte har samma intresse av att läsa hela rapporten, även om så 

rekommenderas, följer här några läsanvisningar. 

Studenter bör läsa Inledningen (kapitel 1) för att bli insatt i projektet som ligger till grund för 

rapporten. För de studenter som inte är helt bekanta med de områden som berörs är de 

teoretiska avsnitten Materialförsörjning (kapitel 3.4), Inflöde (kapitel 3.5), Lager (kapitel 3.7) 

och Materialhantering (kapitel 3.8) lämpliga att gå igenom. Därefter rekommenderas 

rapportens kärna, kapitel 5 Genomförande, kapitel 6 Analys, kapitel 7 Resultat, kapitel 8 

Diskussion samt slutligen kapitel 9 Slutsatser och rekommendation. 

Personal på Volvo CE OpESK som deltagit i projektarbetet och därmed är införstådda med 

uppgiften bör läsa kapitel 7 Resultat för att ta del av de olika koncepten samt kapitel 8 

Diskussion för att dela projektgruppens erfarenheter. 

Övrig personal på Volvo CE OpESK som snabbt vill få en överblick av examensarbetet bör 

koncentrera sig på inledningen (kapitel 1) och de delar av kapitlen 5 – 8 som är intressant för 

läsaren. 

Utomstående läsare som är intresserade av ämnet inleder lämpligen med kapitel 1 Inledning 

följt av kapitel 2.4.1 Examensarbetets generaliserbarhet. För de läsare som är intresserade av 

specifika problem och lösningsförslag rekommenderas i första hand kapitel 5 Genomförande 

och kapitel 7, Resultat, medan läsare som vill förstå de bakomliggande analyserna bör 

komplettera med kapitel 6 Analys och 8 Diskussion. 
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2 Ansats och metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som användes under examensarbetet. Hur det praktiska 

genomförandet utförts presenteras liksom kritik mot valet av metod. Även arbetets validitet, 

reliabilitet och objektivitet diskuteras liksom dess generaliserbarhet. 

 

2.1 Övergripande angreppssätt 
2.1.1 Forskningsmål och ansats 

Raune (2006) anger fyra grundläggande forskningsmål som utgångspunkt för god forskning; 

exploration (utforskning), beskrivning, förklaring och utvärdering. Syftet med explorativ 

forskning brukar vanligtvis vara att få bättre insikter inom ett visst ämnesområde. Enligt 

Nyberg (2000) kan val av metod och upplägg variera kraftigt beroende på problemets art och 

vilka frågor som ska besvaras i studien. När det gäller valet mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder ligger utgångspunkten i de typer av frågor man ställer, de typer av svar man förväntar 

sig eller de typer av variabler man använder.  

Avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå fenomen. Frågorna innehåller ofta 

frågeorden vem, hur/på vilket sätt eller varför. Svaren på sådana frågor uttrycks som ord och 

satser, sällan som siffror. Genom att kategorisera svaren kan dessa i vissa fall delas in i klasser 

som i sin tur kan utgöra en grund för beräkningar. En kvantitativ ansats syftar, grovt taget, till 

att mäta och förklara. Den insamlade informationen omvandlas till siffror och mängder för att 

man ska kunna göra statistiska analyser. Sådana frågor kan antas börja med hur mycket, hur 

många, hur ofta eller i vilken utsträckning. Svaren kan ges i reella tal och kan ofta kalkyleras 

eller bearbetas med statistiska metoder vilket framgår av Tabell 1 (Nyberg, 2000). 

Tabell 1. Relationer mellan kvalitativa och kvantitativa metoder (fritt efter Nyberg, 2000). 

 Kvalitativa metoder Kvantitativa metoder 
Frågor: Vem, vad, hur, varför, när, var Hur mycket, hur många, hur ofta, i 

vilken grad 

Svar ges som: Ord och satser Reella tal 

Exempel på 

variabler: 

Kön, yrke civilstånd, hemort, 

utbildning, utbildningslinje, slag 

av kunskaper/färdigheter 

Vikt, längd, ålder, antal, 

årsinkomst, avstånd, 

utbildningsnivå, kunskapsmängd 

Datainsamling med 

hjälp av t.ex.: 

Temaintervju, fritt formulerade 

svar i frågeformulär, deltagande 

observation 

Strukturerad intervju (fasta svar), 

frågeformulär med skattningsskalor, 

test 

Enligt projektspecifikationen är syftet med detta examensarbete att ”utifrån det befintliga 

internlogistiska upplägget, det framtida produktionsupplägget och andra företags 

logistiklösningar ta fram minst två logistikkoncept som täcker in de krav som 

uppdragsspecifikationen ställer”
2
. Det betyder att en omfattande datainsamling krävs, både av 

gällande logistikkoncept på Volvo CE och på andra företag. Dessutom krävs att såväl uttalade 

                                                 

2
 Projektspecifikation – Setup Inleverans 1.0.doc, 2012-01-25. 
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som outtalade framtida krav på logistikverksamheten fångas upp. Detta är anledningen till att 

ett explorativt forskningsmål valts för genomförandet av detta arbete. 

Koncepten för internlogistiken ska vidare omfatta ”inflöde, interna logistikytor, lager och 

förråd samt materialförsörjningsmetoder kopplade till dessa”
3
. Detta antyder att frågor som 

”Vad ska ingå i konceptet för att lösa uppgiften? Varför ska just den lösningen väljas? Hur ska 

lösningen se ut?” krävs för att lösa uppgiften och att kvalitativa metoder är att föredra framför 

en kvantitativ för själva datainsamlingen. Enligt Carlsson (1991) är de vanligast förekommande 

kvalitativa metoderna intervjuer, deltagande observation och dokumentstudier. 

I projektspecifikationen ställs även krav på kvantifierade parametrar för de framtagna 

koncepten för att dessa ska kunna utvärderas, som till exempel omsättningshastighet, kostnad 

per komponent, kapacitet och truckreduktion. Det betyder att även kvantitativa metoder till viss 

del också kommer att användas även om tyngdpunkten, framför allt initialt, kommer att ligga 

på de kvalitativa metoderna. Utgångspunkt för själva arbetet är att identifiera principer, 

metoder och tekniker som tillsammans kommer att bilda olika logistikkoncept. 

2.1.2 Volvo CE:s utvecklingsmodell 

Vid genomförandet av kvantitativa undersökningar följer man ofta viss bestämd arbetsgång 

även om det förekommer avvikelser. Det är vanligt att man vid datainsamlingen använder sig 

av en idéfas för att leta upp och gå igenom existerande kunskap inom området och få uppslag 

till nästa fas, kunskapsfasen där ny kunskap genereras t.ex. genom insamlingen och 

bearbetningen av data. I fördjupningsfasen gäller det att bekräfta eller förklara den nya 

kunskapen (Paulsson, 1999, s 51). 

För att strukturera arbetet med konceptstudien används tillämpliga delar av Volvo Construction 

Equipments utvecklings-modell GDP – Global Development Process (se Figur 1). GDP:n är in 

 

Figur 1. Faserna i Volvo CE:s utvecklingsmodell Global 

Development Process (GDP) (GDP Booklet, A guide to the 

global development process, 2007, s 4). 

delad i sex faser, förstudie, 

konceptstudie, detaljerad ut-

veckling, slutlig utveckling, 

industrialisering och upp-

följning (Pre-Study, Concept 

Study, Detailed Develop-

ment, Final Development, 

Industrialization and com-

mercialization and Follow-

Up) (Volvo Construction 

Equipment, 2007). Modellen 

är avsedd att användas vid 

konstruktions-projekt i Volvo 

CE:s Product Portfolio 

Development (PPD) process. 

Enligt GDP Booklet (2007) syftar initieringsfasen i GDP:n till att reda ut vilka förutsättningar 

men också hinder som finns för projektet med avseende på bland annat marknad, finansiering 

och produkt. Syftet med förstudien är att identifiera så många koncept som möjligt, identifiera 

                                                 

3
 Projektspecifikation – Setup Inleverans 1.0.doc, 2012-01-25. 
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de viktigaste delkoncepten och deras påverkan på lång sikt samt identifiera funktionskrav 

Konceptstudiefasen är indelad i två olika delar där den första delen avslutas med en koncept 

gate där styrgruppen bestämmer om projektet får arbeta vidare eller inte. Den senare fasen 

avslutas med en utvecklingsgate som om den godkänns möjliggör för projektet att påbörja 

själva utvecklingsarbetet. 

Vid en jämförelse mellan faserna i den valda metoden och Volvo CE:s utvecklingsmodell 

finner man att den kvalitativa modellens faser och utvecklingsmodellens stämmer väl överens 

med varandra vilket framgår av Tabell 2. 

Tabell 2. Jämförelse mellan faserna vid en kvalitativ undersökning och Volvo CE:s 

utvecklingsmodell. 

 Kvalitativ undersökning Volvo CE:s modell GDP 
Förutsättningar och 

problemformulering 

Idéfas Initieringsfas 

Datainsamling och 

bearbetning 

Kunskapsfas Förstudie 

Tolkning/analys av data Fördjupningsfas Konceptstudie  

2.1.3 Tillämpning av GDP – Volvo CE:s utvecklingsmodell i konceptstudien 

I detta projekt används förutom själva projektinitieringen, som egentligen inte ingår i själva 

utvecklingsmodellen, bara de två första faserna i projektmodellen, förstudie och konceptstudie. 

Eftersom modellen är utformad för att användas i konstruktionsprojekt har det varit tvunget att 

modifiera den för att passa konceptstudien som är ett projekt riktat mot en verksamhet – 

logistik - inom produktionen.  

Under initieringsfasen i den tillämpade logistik-GDP:n sker en genomgång av förutsättningarna 

för projektet så som de uttryckts i projektspecifikationen, till exempel verksamhetskrav på 

projektet, resursbehov och tidsåtgång för de olika faserna och avstämningspunkter. Även risker 

identifieras och analyseras av projektgruppen för att åtgärder som förhindrar eller mildrar 

negativa effekter ska kunna sätta in på ett tidigt stadium. Resultatet av arbetet dokumenteras i 

en projektplan som stäms av med styrgruppen innan nästa fas kan påbörjas. 

Förstudiens aktiviteter syftar till att samla in och analysera data om befintliga krav från 

verksamheten vad gäller principer, modeller och tekniker. Utifrån detta data planeras nästa fas, 

konceptstudien i detalj och projektplanen uppdateras I konceptstudien har det resulterat i 

följande aktiviteter: 

 Gå igenom intern dokumentation med avseende på intern logistik (principer, modeller, 

tekniker) i allmänhet och tidigare genomförda projekt i synnerhet. 

 Gå igenom interna (Volvo-krav) och externa krav (lagkrav). 

 Identifiera och dokumentera nuvarande och framtida krav från verksamheten genom 

intervjuer med ledande företrädare för samtliga funktioner på fabriken. 

 Identifiera strategiska krav.  

 Uppdatera projektplanen. 
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Fasen avslutas med ett styrgruppsmöte för att redovisa resultatet. Vid ett godkännande 

fortsätter projektet in i nästa fas, konceptstudien. 

Den första delen av konceptstudiefasen innebär att utifrån datainsamling och analyser gjorda 

under förstudien, fördjupa och bredda datainsamling och analys genom nulägesbeskrivning och 

benchmarking. Utifrån detta formuleras ett antal delkoncept på grov nivå som sedan 

presenteras för styrgruppen på en konceptgate. På mötet beslutar styrgruppen vilka delkoncept 

(minst två stycken) som projektet sedan ska gå vidare med. För att kunna formulera koncept 

utifrån data krävs att både urvalskriterier och en beslutsmodell tas fram. Metoden som valts för 

att ta fram urvalskriterier, beslutsmodell och koncept på grov nivå är work shops, d.v.s. 

arbetsmöten med ett speciellt syfte och utvalda deltagare. Inriktningen för arbetsmötena är att 

för varje delområde (inflöde, ytor, förråd och materialförsörjning) identifiera VAD som kan 

utgöra en lämplig metod samt VARFÖR just denna metod ska användas. Aktiviteter som har 

lagts i denna fas är att: 

 Göra en nulägesbeskrivning för att identifiera och dokumentera gällande principer, 

modeller och tekniker vad gäller den interna logistiken. 

 Analysera styrkor och svagheter samt möjligheter och hot med nuvarande 

logistiklösning (SWOT-analys). 

 Identifiera och dokumentera andra företags internlogistiska koncept genom 

benchmarking på lämpliga företag. 

Under den andra delen av konceptstudien genomförs sedan en detaljerad analys av kvarvarande 

koncept med avseende på de aspekter som angivits i projektspecifikationen och verksamhetens 

identifierade krav. Det innebär huvudsakligen att specificera HUR de olika praktiska 

lösningarna kommer att se ut. 

2.2 Metodik 
2.2.1 Val av metoder 

Detta examensarbete bygger helt och hållet på en konceptstudie utförd som ett internt projekt 

på Volvo CE OpESK. Projektet har ett empiriskt upplägg eftersom det i huvudsak bygger på en 

systematisk och planmässig datainsamling som görs inom projektets ramar (Nyberg, 2000). 

Eftersom uppgiften innebär att ta fram ett logistikupplägg som ska kunna hantera framtida krav 

görs även litteraturstudier av forskning som gjorts inom ämnet.  

På grund av projektets karaktär och valet att använda Volvo CE:s utvecklingsmodell GDP som 

utgångspunkt för arbetet har följande metoder använts under detta examensarbete: 

Nulägesbeskrivning För att identifiera och dokumentera befintliga principer, 

metoder och tekniker som används i den nuvarande 

logistikverksamheten.  
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Datainsamling För att samla in data att basera modeller, beräkningar och 

konceptval på. 

 

Dokumentstudier För att fånga upp resultatet av tidigare arbeten och projekt 

som genomförts på VOLVO CE samt lagkrav och andra 

krav som ställs på den interna logistiken. 

 

Intervjuer Med ledande företrädare inom samtliga funktioner på 

fabriken i Eskilstuna för att fånga upp uttalade och outtalade 

krav på det framtida logistikkonceptet. 

 

Litteraturstudier För att fånga upp forskning som gjorts inom området intern 

logistik och som kan fungera som komplement till intervjuer 

och benchmarking. 

 

Benchmarking För att studera andra företags logistikkoncept i syfte att få 

insyn i hur olika logistikkoncept fungerar i praktiken.  

 

Workshops För att fånga upp de urvalskriterier och prioriteringar som 

logistikavdelningens ledningsgrupp har vad gäller de olika 

områdena inflöde, interna logistikytor, lager och 

materialförsörjning. Kriterierna används sedan för val av 

koncept. 

 

Analys, bearbetning och beräkningar 
Analys 

 

Bearbetning 

Av nuvarande logistikupplägg med avseende på styrkor och 

svagheter, möjligheter och hot (SWOT). 

Av insamlat material för att forma nya koncept med hjälp av 

work shops.  

 

Beräkningar Av hur de prognosticerade volymerna 2015 påverkar 

koncepten.  

 

Dokumentation Av genomförda intervjuer, företagsbesök, beslutsmodell och 

logistikkoncept. 

 

Vid datainsamling kan man använda sig av tre olika sorters källor. Primära källor är det 

material som man direkt använder – ”rådata” med ett annat uttryck. Sekundärkällor eller 

andrahandskällor är forskningsrapporter, böcker och artiklar som grundar sig på primärdata 

eller primära källor. Tertiära källor (tredjehandskällor) är böcker och artiklar som baseras på 

sekundärkällor. De sammanfattar och förklarar forskningen på ett visst område, ofta på ett 

populariserat sätt (Booth, Colomb & Williams, 2004).  

Större delen av indatat i examensarbetet bygger på primära källor som intervjuer med personal 

på Volvo CE och deltagande observationer vid besök på andra företag (benchmarking). Även 

sekundärkällor finns i form av Volvo-interna dokument och annan litteratur.  
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Författaren har valt att strukturera arbetet med hjälp av Volvo CE:s egen utvecklingsmodell. De 

använda tre första faserna i utvecklingsmodellen motsvarar väl faserna vid en kvalitativ 

forskningsmodell vilket borgar för att tillräcklig tyngd läggs på förberedande faktainsamling 

och på problemformulering. 

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Enligt Paulsson (1999) är de tre centrala metodbegreppen validitet, reliabilitet och objektivitet 

där: 

Validitet står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 

Reliabilitet står för graden av tillförlitligheten i mätinstrumenten, d.v.s. i vilken utsträckning 

man får samma värde om man upprepar mätningen. 

Objektivitet står för i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 

Raune (2006) delar vidare in begreppet validitet i intern och extern validitet. Den interna 

validiteten behandlar frågor som rör orsak och verkan, d.v.s. kausalanalyser. För att intern 

validitet ska kunna uppnås måste förändringar i en variabel kunna påvisas vara beroende av 

förändringar i en annan variabel. Den externa validiteten berör bredden i resultaten, d.v.s. 

huruvida undersökningen kan upprepas av andra i andra miljöer och ändå visa samma resultat. 

Strävan bör vara att i den enskilda studien försöka uppnå en så hög validitet, reliabilitet och 

objektivitet som möjligt. Med andra ord är idealet att mäta det man avser att mäta, att ha helt 

tillförlitliga mätinstrument och att inte låta studien påverkas av värderingen. Vid datainsamling 

måste dock frågorna om validitet, reliabilitet och objektivitet alltid vägas mot resursåtgången 

(Paulsson, 1999). 

Carlsson (1991) för ett resonemang kring validiteten och reliabiliteten vid kvalitativa metoder 

där man inte genomför någon mätning i egentlig mening. Vad är det som gör kvalitativa 

undersökningar till vetenskapliga undersökningar om de krav vi normalt ställer på sådana 

undersökningar inte uppfylls?  Är det möjligt att utveckla ny kunskap på detta sätt? Han 

konstaterar att det relativt ofta blir en fråga om att ställa frågan om vad vi funnit är sant eller 

inte i relation till hur logiskt och begripligt det är och hur fruktbart och nyttigt det är i en 

praktisk tillämpning, snarare än att fråga oss hur väl det ”överensstämmer med verkligheten”. 

Begreppen validitet och reliabilitet är inte på samma sätt meningsfulla som vid kvalitativ 

forskning som vi kvantitativ. 

Validiteten i kvalitativa undersökningar blir en fråga om någon annan person än forskaren, t.ex. 

den som läser forskningsrapporten, kan skapa sig en klar bild av det begrepp man studerar. 

Reliabiliteten i en sådan undersökning blir en fråga om hur bra rapporten lyckas med att 

kommunicera meningsinnehållet. Hur väl man har klargjort den kontext i vilken arbetet 

tillkommit och vilken möjlighet andra människor har att sätta sig in i hur forskaren resonerat 

blir alltså väsentliga inslag när man vill skapa sig en bild av kvalitativa forskningsmetoders 

trovärdighet (Carlsson, 1991). 

Vid forskning på uppdrag av ett företag skriver Paulsson (1999) att företagen i de flesta är 

mindre intresserade av metodfrågor än vad akademin är. Det betyder bland annat att 

uppdragsgivaren gärna vill ha klara, entydiga resultat som kan ge vägledning. Det gäller då att 
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författaren ser på dessa förväntningar som några av ett antal tänkbara alternativ och inte de 

enda tänkbara. Även kravet på författarens självständighet blir större vid uppdragsuppsatser.  

Som författare är det viktigt att lyssna till råd och synpunkter, men även att ha klart för sig att 

ansvaret för alla val i uppsatsen är författarens och enbart författarens. Objektivitetsfrågorna 

blir således mer framträdande. 

2.3.1 Examensarbetets validitet, reliabilitet och objektivitet 

Syftet med examensarbetet är att utifrån befintligt logistikkoncept och det framtida 

produktionsupplägget ta fram alternativa logistikkoncept som kan hantera de prognostiserade 

volymerna år 2015. Det finns idag inga generella modeller eller guidelines för att undersöka 

hur förändringar i verksamheten påverkar den interna logistiken eller för att ta fram nya 

koncept. Förutsättningarna för projektet i form av prognostiserade volymer kan dessutom 

komma att förändras under arbetets gång på grund av de volymsvängningar beroende på 

konjunktur och säsong som är naturliga inom branschen. Det gör det svårt att verifiera 

resultaten tillräckligt för att kunna påstå att projektet har hög extern validitet. Genom den 

omfattande datainsamlingen internt och externt, den strukturerade metodiken och att resultaten 

kontinuerligt granskats av projektets styrgrupp gör att den interna validiteten måste anses vara 

tillräcklig. 

Den information och de data som ligger till grund för konceptframtagningen bygger till största 

delen på intervjuer och diskussioner med personal på såväl Volvo CE som på 

benchmarkingföretagen. Detta ger utrymme för subjektiva värderingar som kan påverka 

resultatet. Genom att informationen i största möjliga mån har verifierats genom jämförelser och 

egna observationer får studien anses ha hög reliabilitet. Den framtagna beslutsmodellen för val 

av koncept har förankrats i existerande teorier och verifierats med hjälp av befintliga modeller 

hos andra företag inom Volvo-koncernen och får därför anses vara trovärdig.  

Eftersom detta examensarbete utförs som ett projekt på Volvo CE OpESK med en 

uppdragsgivare, styrgrupp och projektgrupp är det av största vikt att arbetet genomförs så att 

dess objektivitet inte kan ifrågasättas. För att säkerställa högsta möjliga grad av objektivitet 

tillämpas samma angreppssätt på såväl interna som externa studier av logistikprinciper, 

metoder och tekniker. Dessutom genomförs arbetet som ett tvärorganisatoriskt projekt med 

personal från företaget, vilket innebär att eventuell vinkling av resultatet utifrån författarens 

preferenser minimerats. Vid intervjutillfällena finns dock en viss risk att författaren kan ha 

påverkat resultatet genom att ställa en viss typ av frågor. De intervjuer som genomförts internt 

på Volvo CE syftar till att få en bild av framtida krav från verksamheten. För att begränsa 

författarens påverkan har den bild som framkommit vid intervjuerna ställs mot företagets vision 

som den uttrycks i intern dokumentation. 

2.4 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar enligt Ruane (2006) i mångt och mycket om att kunna bredda 

resultaten från mindre till större grupper när det gäller likartade egenskaper. En annan fråga är 

om resultaten från en grupp eller population är hållbara för en helt annan grupp eller population 

(Paulsson, 1999). För examensarbetet är frågan om de koncept som tas fram är så generella att 

de kan användas av andra företag inom samma bransch. En annan fråga är om resultatet kan 

överföras till företag inom andra branscher. 
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2.4.1 Examensarbetets generaliserbarhet 

Förhållningssättet i detta examensarbete är explorativt med betoning på att samla 

förstahandsinformation från ett antal företag. Många av de besökta företagen finns inom AB 

Volvo men studiebesök har även gjorts på företag med en helt annan inriktning. Vid själva 

konceptframtagningen har det huvudsakliga arbetet legat i att ta fram icke-företagsspecifika 

delkoncept för att först därefter sammanföra dessa till olika koncept som kan appliceras på 

Volvo CE OpESK:s specifika förutsättningar. Delkoncepten är visserligen framtagna med en 

större bas än enbart Volvo CE men måste ändå till största delen anses vara företagsspecifik 

information.  

Däremot kan de slutsatser som dras angående det arbetssätt som använts under konceptstudien 

vara generella; interna intervjuer för identifiering av verksamhetskrav, nulägesbeskrivning, 

benchmarking, analys av strategiska krav, analys av volymer samt bestämning av kriterier för 

bedömning av resultatet. Detta innebär att examensarbetet har en viss generaliserbarhet. 

2.5 Käll- och metodkritik 
Enligt Ruane (2006) är vetenskapen typisk genom att man använder sig av en uppsättning 

metodiska tillvägagångssätt för att minska eller kontrollera fel. En sammanställning av käll- 

och metodkritik framgår av Tabell 3. 

Tabell 3. Käll- och metodkritik. 

Metoder Källor 

Nulägesbeskrivning Informationen till nulägesbeskrivningen är i huvudsak inhämtad genom 

egna observationer i verksamheten, men även i viss mån från muntliga 

källor för att verifiera data. Vissa kvantitativa metoder har använts som 

t.ex. mätning av förrådsytor eller angivande av lagerstorlek i antal 

pallplatser. Fotografier har tagits för att öka reliabiliteten. För inbana 

och höglager har även specifikationer från de senaste 

ombyggnationerna använts som källa vid beräkning av kapacitet. 

Datainsamling De intervjuer som har genomförts med ledande befattningshavare för 

olika funktioner på företaget kan betecknas som kvalitativa 

forskningsintervjuer (djupintervjuer) i och med att de varit flexibla och 

relativt ostrukturerade (Carlsson, 1991). Syftet med intervjuerna har 

varit att fånga upp den intervjuade personens synpunkter kring hur ett 

framtida logistikkoncept ska utformas för att stödja verksamheten. För 

att inte leda eller styra den intervjuade personen har intervjuaren agerat 

lyssnare i så hög utsträckning som möjligt. Det är bara då den 

intervjuade bedömts ha lämnat ämnet som intervjuaren agerat för att 

föra in den intervjuade på ämnet igen. För att höja validiteten i 

intervjuerna har sedan svaren inte använts var för sig utan de har bildat 

en sammanlagd bild av verksamhetens krav.  

 
Under benchmarkingen har intervjuer genomförts på företag både inom 

som utanför Volvo-koncernen. Besöken har haft formen av en 

informationsdel före eller efter själva studiebesöket i verksamheten. 
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Intervjuer har genomförts både under informationsdelen och vid 

besöket på verkstadsgolvet. Informationen från intervjuerna är att 

betraktas som primärdata men måste granskas kritiskt då den 

intervjuade kan vinkla informationen till det besökta företagets fördel. 

För att minska risken för personliga tolkningar kombinerades alltid 

intervjuerna med egna deltagande observationer och uppföljande frågor. 

Intervjuerna under benchmarkingen har, på samma sätt som för 

intervjuerna, inte använts var för sig utan istället som en karta över 

delkoncept som används i andra företag. 

De dokument- och litteraturstudier som genomförts har i huvudsak 

källor i form av böcker eller examensarbeten (uppsatser och 

avhandlingar) som laddats ner från databaser via Internet. Denna 

information är att betraktas som sekundärdata. Eftersom såväl böcker 

som examensarbeten skrivits med en vetenskaplig ansats betraktas 

innehållet som tillförlitligt. För att höja validiteten har informationen 

från de olika källorna ställts mot varandra och mot informationen från 

intervjuer och benchmarking. 

Informationen till företagspresentationen har hämtats från Volvos 

intranät men även från tryckta källor som broschyrer. Denna 

information är medvetet vinklad att ge en fördelaktig bild av företaget. 

Dessa andra- och tredjehandskällor har i största möjliga mån ställts mot 

varandra för att öka realiteten i informationen.  

Workshop Under mötena har en begränsad grupp individer deltagit. Dessa har varit 

olika beroende på vilket syfte workshopen haft. Urvalet har grundat sig 

på vilka kunskaper som har behövts vid respektive tillfälle, men också 

för att ge ledande personer inom organisationen möjlighet att förstå och 

aktivt delta vid framtagningen av koncept. Urvalet av deltagare vid 

workshop-tillfällena har gjorts utifrån om arbetet legat på en strategisk 

nivå eller om det har gällt funktionell utformning på detaljnivå.  

Beräkningar De beräkningar som gjorts använder data från Volvo CE OP ESK:s 

affärssystem. I systemet finns begränsningar, t.ex. angivandet av 

inneremballage, vilket försvårar arbetet och gör att resultatet av vissa 

lagerberäkningar måste valideras på annat sätt. Även andra felkällor 

finns som t.ex. antal i emballage, typ av emballage, fel i 

artikelberedning. Dessa fel är kända och hänsyn har därför tagits till 

detta.  

Däremot finns okända saldodifferenser i systemet vilka ger upphov till 

inkorrekt data. Dessa är inte så signifikanta att de bedöms påverka 

lagerdimensioneringarna i någon större grad. För att få en bild av hur 

stort felet kan vara har data validerats av detaljplanerare för fabriken, 

och upptäckta fel korrigerats. 
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3 Teoretisk referensram 

Under denna rubrik presenteras en teoretisk referensram inom de områden som 

examensarbetet behandlar, I kapitlet beskrivs bland annat produktionssystem i allmänhet och 

Volvo Production System i synnerhet. Vidare beskrivs de i projektet ingående områdena lager 

och förråd samt inflöde. 

 

3.1 Logistik och supply chain management 
Behovet av logistik har funnits i alla tider. För såväl de gamla egyptierna som transporterade 

sten och annat material vid bygget av sina pyramider som dagens distributörer av matvaror land 

och rike kring, var och är ett effektivt flöde av material och information nödvändigt för att 

uppfylla kundens krav och behov. Logistikbegreppet har genom åren definierats på en rad olika 

sätt. Den traditionella definitionen på logistik syftar till att göra saker rätt i alla avseenden. 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara 

eller rätt service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt 

kund, till rätt kostnad (de sju R:en)”. (Lumsden, 2006)  

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) definierar i sin tur logistik på 

följande sätt: 

“Logistics is that part of supply chain management that plans, implements and 

controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 

services, and related information between the point of origin and the point of 

consumption to meet customers’ requirements”. (Oskarsson et al, 2006) 

Enligt Martin Christofer (2005) är begreppet supply chain management egentligen ingenting 

annat än en utvidgning av begreppet logistik i och med att även leverantörer och kunder 

integreras. Christofer ger följande definition på supply chain management: 

”The management of upstream and downstream relationships with suppliers and 

customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as a 

whole”. 

Stig-Arne Mattssons (2002) formulering av definitionen av begreppet supply chain 

management innebär även det att logistik kan betraktas som en delmängd av supply chain 

management. 

”Med supply chain management menas planering, utveckling, samordning, 

organisation, styrning och kontroll av intra- och interorganisatoriska processer 

från ett helhetssynsätt och avseende flöden av material, tjänster, information och 

betalningar i försörjningskedjor från ursprunglig råvaruleverantör till slutgiltig 

förbrukare. Det står för samverkan och integration mellan företag och dess fokus 

är den konsumerande slutkunden.” (Mattsson (2002) 

Traditionellt ser de flesta organisationer på sig själva som enheter som existerar oberoende av 

andra organisationer och som måste konkurrera med dem för att överleva. Detta resonemang 
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kan vara en form av självbedrägeri om den leder till att viljan att konkurrera är större än den att 

samarbeta. Det är detta paradoxala koncept som ligger i idén om integration av 

försörjningskedjan (supply chain integration) (Christofer, 2005). 

Uppgiften för de som arbetar med logistik har blivit allt mer komplicerad. Det gäller att kunna 

se helheten och samtidigt skapa effektiva flöden och funktioner (Oskarsson et al, 2006). 

Utvecklingen från ett funktionellt tänkande till ett integrerat processtänkande beskrivs i Figur 2 

nedan (Christofer, 2005). 

 

Figur 2. Utvecklingen från ett funktionellt tänkande till en integrerad försörjningskedja. 

(fritt enligt Christofer, 2005, s 19) 

De fyra nivåerna beskrivs på följande sätt av Björn Oskarsson et al (2006): 

Nivå 1, Utgångsläge: Oberoende funktioner där varje funktion agerar utifrån sina egna mål. 

Nivån karaktäriseras av: 

 Lager finns på flera ställen inom företaget på grund av bristande integration. 

 Varje avdelning har sitt eget informations- och styrsystem. 

 Olika avdelningar styr var sin del av flödet. 

 Planeringshorisonten är kort – beteendet reaktivt (”brandsläckning”). 

Nivå 2, Funktionell integration: Begränsad integration mellan liknande funktioner t.ex. inköp 

och materialstyrning. Nivån karaktäriseras av: 

 Materialförsörjning, produktion och distribution behandlas som samlade funktioner. 

Aktiviteter inom dessa huvudfunktioner integreras. 

 Antalet lagerpunkter har minskat jämfört med nivå 1 vilket gör att tidigare problem 

minskat men inte försvunnit. 

 Problem med ”murar” mellan avdelningar finns kvar och efterfrågan är osynlig mellan 

de tre funktionerna. 
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Nivå 3, Intern integration: Etablering och implementering av en helhetssyn inom de interna 

funktionerna. Nivån karaktäriseras av: 

 Alla företagets funktioner är integrerade. 

 Funktionerna finns fortfarande kvar, men arbetar utifrån en helhetssyn. 

 Integrerade informationssystem utnyttjas för kommunikationen mellan funktionerna. 

Nivå 4: Extern integration: Full supply chain integration genom att integrationen även 

omfattar leverantörer och kunder. Nivån karaktäriseras av: 

 Integration av företaget med leverantörer och kunder. Relevant information delas 

mellan företagen, som ofta har kopplingar mellan sina informationssystem, vilket 

underlättar kommunikationen. 

 Kundorienteringen med djupgående analys av kundernas behov och krav (produkter, 

kultur, marknad och organisation). 

 Samarbete med leverantörer och kunder beträffande lagerstyrning, produktutveckling, 

kvalitetssäkring och transportlösningar. Syftet är att uppnå snabba och 

kostnadseffektiva flöden fram till slutkunden. 

Anders Segerstedt (2008) översätter begreppet supply chain management med administration 

och styrning av försörjningskedjan eller förädlingskedjan. Han anser visserligen att supply 

chain management är ett vidare begrepp än logistik men menar samtidigt att begreppet logistik 

har samma mål och syfte som supply chain management. Båda begreppen syftar till en vinna-

vinna-relation mellan aktörerna i kedjan och en fokusering på slutkunden. 

3.2 Logistiksystemet och dess delar 
Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) är ett sätt att åskådliggöra logistiksystemet i ett 

företag med det så kallade logistikröret. Logistikrörets utseende varierar från företag till företag 

beroende på produkt, bransch, marknadssituation och företagets egna förutsättningar. 

Logistiksröret utgår från ett producerande företag som består av delarna materialförsörjning, 

produktion och distribution. Dessa delar knyts samman av flera order- och leveransprocesser. 

Det som driver flödet framåt är att kunden efterfrågar en produkt, d.v.s. lägger en order. Ordern 

går till distributionen som ser till att produkterna plockas, packas och transporteras till kunden.  

 

Figur 3. Logistikröret för ett producerande företag (fritt efter Oskarsson et al, 2006, s 48-

52). 
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Distributionen i sin tur måste, i takt med att produkterna levereras till kunder, fylla på de egna 

lagren. I produktionen tillverkas och monteras produkter. För att kunna göra detta behöver 

produktionen material som beställs från materialförsörjningen. I takt med att produktionen 

beställer material måste materialförsörjningen i sin tur beställa hem material från företagets 

leverantörer. (Oskarsson et al, 2006) 

Längs hela logistikröret finns ett antal återkommande huvudaktiviteter, nämligen lagring, 

transport och materialhantering. Transport och materialhantering förekommer i varje order- 

och leveransprocess medan lagring mer kan betraktas som något som separerar processerna 

från varandra. För att kapacitetsplanering och kontroll av genomloppstiderna i logistikröret ska 

vara effektiv krävs en tydlig och genomtänkt planering och styrning. (Oskarsson et al, 2006) 

3.3 Produktionslayouter 
För den interna logistiken har utformningen av verkstaden en mycket stor betydelse på såväl 

materialförsörjning som lager och inflöde. Det finns ett antal sätt att lägga upp sin produktion 

på. Krajewski och Ritzman (2002) anger fyra grundläggande typer av produktionslayouter; 

processlayout, produktlayout, hybridlayout och fast positionslayout
4
: 

 Processlayout: en layout som grupperar arbetsstationer eller avdelningar utifrån 

funktion. 

 Produktlayout: en layout där arbetsstationerna eller avdelningar är arrangerade linjärt 

efter varandra. 

 Hybridlayout: en layout där processen kombinerar element från både process- och 

produktlayout. Det kan t.ex. innebära att fabrikens bearbetning, där komponenter 

tillverkas från råämnen är processinriktad medan monteringen, där komponenterna sätts 

samman till färdiga produkter följer en produkt- eller linjetillverkning. 

 Fastpositionslayout: en layout där produkten har en fast position medan arbetare och 

deras verktyg och utrustning arbetar på produkten där den finns, t.ex. på ett skeppsvarv. 

Processlayout eller funktionell verkstad 

I en funktionell verkstad/produktion (Lumsden, 2006) är maskiner eller annan 

produktionsutrustning av samma typ grupperade i ett område, t.ex. svarvar för sig och fräsar för 

sig, vilket åskådliggörs i Figur 4. I en funktionell verkstad vandrar detaljerna mellan de olika 

maskingrupperna (avdelningarna) beroende på hur de ska bearbetas. Eftersom många av 

maskinerna bearbetar flera olika detaljer är det vanligt att man färdigställer ett helt parti (sats) 

av samma detalj i en operation innan den transporteras till nästa. Detta tillsammans med att 

bearbetningstiden är olika för de olika maskinerna medför att mellanlager eller buffertar (köer) 

behövs för att jämna ut beläggningsvariationerna i grupperna (Oskarsson et al, 2006). Denna 

typ av layout är vanlig då tillverkningsserierna är korta eller varianterna är många. 

  

                                                 

4
 I original benämns de olika typerna av verkstadslayout ”process layout”, ”product layout”, ”hybrid layout” och ”fixed-position 

layout” (Krajewski och Ritzman, 2002, s 448-450). 
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Fördelarna med en processlayout eller funktionell verkstad är enligt Segerstedt (2008) bland 

annat att: 

 den är flexibel och anpassningsbar till varierande produktionsförhållanden, den är även 

lätt att styra om till att tillverka helt nya produkter 

 den har en låg störningskänslighet, om en maskin går sönder kan man helt enkelt flytta 

arbetet till en annan likvärdig maskin 

 då hög specialisering krävs av de anställda erhålls personal med specialistkunskap 

 det går att åstadkomma en hög nyttjandegrad av maskinerna. 

Det finns dock även nackdelar med en funktionell verkstad, t.ex.: 

 många produkter är i arbete samtidigt och stora mellanlager behövs vilket ger en hög 

kapitalbindning 

 den ger långa och osäkra genomloppstider 

 den kan ge upphov till svåra planerings-, lednings- och administrationsproblem 

 det krävs ofta långa transportvägar mellan maskingrupperna 

 då operatörerna ofta blir specialiserade kan den enskilde operatören bli låst till sin 

maskin. 

 

Figur 4. Funktionell verkstad (processlayout). A1-A3, B1-B2 o.s.v. är maskingrupper där 

t.ex. A kan vara svarvar, B fräsar, C borrmaskiner och D slipmaskiner. Flödespilarna visar 

olika produkters väg genom layouten (fritt efter Lumsden, 2006, s 222). 

 

Produktlayout eller linjetillverkning 

Vid produktlayout eller linjetillverkning är arbetsstationerna eller avdelningarna arrangerade i 

en linje (line) så som visas i Figur 5. Vid linjetillverkning är resurserna t.ex. maskiner eller 

lager arrangerade längs efter produktens ”rutt” i fabriken (Krajewski och Ritzman, 2002). I 

bearbetningen innebär det att produkten bearbetas kontinuerligt från ämne till färdig artikel. 

När artikeln sedan kommer till monteringslinen monteras succesivt de olika ingående artiklarna 

i olika stationer till dess att produkten är färdig. Denna typ av bearbetning förekommer vid 

kontinuerlig, kapitalintensiv tillverkning såsom t.ex. av pappersmassa, montering av bilar, 

montering av elektronikprodukter etc. (Segerstedt, 2008), men även om volymerna är höga och 

varianterna är få. 

 

Figur 5. Linjetillverkning (produktlayout) innebär att man grupperar maskinerna (A1, B1, 

C1 och D1) med produktflödet som utgångspunkt (fritt efter Lumsden, 2006, s 224 och 

Oskarsson et al, 2006, s 86). 
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Enligt Segerstedt (2008) är fördelarna med linjetillverkning bland annat: 

 kort genomloppstid 

 mindre kapitalbindning 

 mindre mängd transporter 

 lättare att planera och administrera produktionen än i en funktionell verkstad. 

Nackdelarna med linjetillverkningen är bland annat att: 

 produktionsutrustningen inte är flexibel då produktionsupplägg och maskiner anpassas 

till att enbart tillverka en viss efterfrågad detalj 

 produktionen blir väldigt störningskänslig, ett maskinhaveri stoppar hela produktionen 

 arbetet för operatörerna kan bli ensidigt. 

Krajewski och Ritzman (2002) anger även risken för lågt resursutnyttjande då produkter med 

låg volym ingår i tillverkningen. 

Mixed-model line 

Ett specialfall av produktlayout är enligt Krajewski och Ritzman (2002) mixed-model lines, 

d.v.s. en linjetillverkning som kan hantera flera olika produkter ur samma familj så länge deras 

processbehov är någorlunda lika t.ex. olika modeller av samma bilmärke. En mixed-model line 

möjliggör för fabriken att både uppnå högvolymtillverkning och hög produktvariation. 

Nackdelen är att planering och schemaläggning av produktionen på respektive station 

kompliceras med avseende på produktionsordning och resursbehov. Om tillverkningstiden för 

produkterna är olika måste även hänsyn tas till den ordning som de ska tillverkas för att 

undvika överbelastning på vissa stationer. Trots dessa svårigheter kan en mixed-model line 

vara det enda alternativet i takt med att produkterna blir allt mer kundanpassade men 

volymerna inte är tillräckligt höga för en egen produktline. 

Hybridlayout 

I en hybridlayout kombineras element från en funktionell verkstad med linjetillverkning. Denna 

typ av layout återfinns ofta i verksamheter som har både bearbetning och montering. Ofta har 

den bearbetande delen av verksamheten en mer processinriktad layout medan monteringen är 

flödesinriktad (Krajewski och Ritzman, 2002).  

Men även om bearbetningen i grunden är en processlayout försöker man ändå ofta att 

flödesinrikta produktionen genom att hålla samman tillverkningen av en produkt samtidigt som 

man försöker reducera korsande materialflöden i ett produktionsställe. Detta innebär att man 

ställer samman olika maskiner i maskingrupper (t.ex. svarv-, fräs- och borrmaskiner) för att i 

en operation färdigställa den bearbetning som tidigare utfördes i tre separata operationer. 

Fördelarna med detta är så stora att man i dagens verkstadsindustri allt mer ersätter de enstaka 

maskinerna i en maskingrupp med en fleroperationsmaskin. Detta medför att den traditionella 

funktionella verkstaden försvinner allt mer. Kvar blir en typ av flödesverkstad med 

fleroperationsmaskiner som är grupperade efter produktflödet (Segerstedt, 2008).  
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Fastpositionslayout 

Denna typ av layout, där produkten befinner sig på samma plats under hela 

tillverkningsprocessen och arbetare och material kommer till produkten, används när produkten 

är så stor och otymplig att den är svår att flytta. Typiska verksamheter där denna 

produktionslayout används är fartygsvarv, montering av lokomotiv, dammbyggen etc. En 

fastpositionslayout minimerar antalet gånger produkten måste flyttas och är ofta det enda 

genomförbara alternativet (Krajewski och Ritzman, 2002). 

3.4 Materialförsörjning 
Med materialförsörjning menas hemtagning av material för att försörja produktionen med bl.a. 

råvaror och komponenter. Målsättningen är att göra detta enligt produktionens krav och till en 

så låg kostnad som möjligt. För logistiken innebär detta att ge en så kostnadseffektiv 

leveransservice som möjligt (Segerstedt, 2008). 

3.4.1 Försörjning från leverantör in till företagets lager 

Beställningspunktssystem 

När lagernivån sjunker under en viss nivå, beställningspunkten, läggs en order till leverantören 

som sänder det önskade materialet inom överenskommen ledtid enligt Figur 6.  

 

Figur 6. Beställningspunktssystem (fritt efter Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006, s 92). 

Oftast beställs mycket material varje gång, d.v.s. man har en fast orderkvantitet. Förutsatt att 

materialet anländer inom utlovad ledtid fylls lagret på innan brist uppstår. De flesta företag har 

ett MRP-system (Material Requirement Plan) som automatiskt kontrollerar när artiklarnas 

beställningspunkt är nådd. På så sätt krävs ofta ganska lite administration (Oskarsson et al 

2006). 

Leverantörsägda lager (VMI - Vendor Managed Inventory) 

Enligt Oskarsson et al (2006) kan ett företag låta leverantören få tillgång till företagets 

lagersaldo och förväntad förbrukning istället för att man meddelar leverantören när och hur 

mycket material man vill ha inlevererat. Leverantören får då ansvar för att det finns tillräckligt 

med material i köparens lager. Betalningen sker oftast först när materialet plockas ut från 

lagret, vilket stimulerar leverantören att klara försörjningen utan att lägga upp för stora lager.  

Fördelen med ett leverantörsägt lager är: 

 Ju bättre insikt leverantören har i kundens behov desto lättare har de att planera sin egen 

verksamhet på ett bra och effektivt sätt. 

 Det är lättare att snabbt reagera på upp- och nedgångar i efterfrågan och anpassa 

tillverkningen därefter. 

 Kunden slipper lägga tid på den här typen av planering.  

 

Produktion Leverantör 

Order 
(kvantitet och ledtid enligt avtal) 



21(135) 

3.4.2 Försörjning av produktionen direkt från leverantörer – 

tredjepartslogistik  

För att undvika lagring i det egna företaget väljer vissa företag att låta leverantörerna leverera 

direkt in till produktionen. Detta ställer höga krav på leverantören eftersom tidskraven generellt 

är höga. Ofta gäller detta sekvenserade leveranser av kundspecifika produkter direkt till 

slutmonteringen. Ytterligare ett steg längre är att låta ett externt företag samordna 

inleveranserna av material från flera olika leverantörer, lagra detta och sedan leverera till 

kunden när behov uppstår, s.k. tredjepartslogistik (TPL) så som visas i Figur 7. Detta ger 

möjlighet till små, frekventa leveranser även från leverantörer som ligger mycket långt borta, 

vilket annars inte hade varit ekonomiskt försvarbart (Oskarsson et al, 2006). 

 

Figur 7. Försörjning via ett tredjepartsföretag (fritt efter Oskarsson et al, 2006). 

3.5 Inflöde 
3.5.1 Transportflöden 

Lumsden (2006) definierar en transport som en tjänst som är möjligt att kopiera och som tillför 

transportköparen bland annat tids- och platsnytta. I ett industriellt samhälle sammanlänkar 

transporterna olika bearbetande noder med varandra. Transporter förekommer inte bara mellan 

olika organisationer utan även inom en organisation. Strukturen på logistiksystemet kan delas 

in i system för materialflöde, transportflöde och infrastruktur: 

 Materialflödet är det flöde som produkterna befinner sig i när de genomgår olika 

processer. Produkterna levereras in i flödet vid en punkt och tas ut vid en annan. De 

interna flödena i företagen står ofta för en mycket stor del av transportarbetet.  

 Transportflödet är det som oftast avses när man talar om transporter. I detta flöde är 

det fordonen och utrustningen som utgör de flyttbara enheterna kring vilka planeringen 

sker. Fordonen och utrustningen befinner sig hela tiden i transportflödet.  

 Infrastrukturen för transporter är det system av anläggningar som gör transportflödet 

möjligt, t.ex. vägnät och terminaler (Lumsden 2006), vilket för interna transporter kan 

skulle kunna översättas med gångar och förråd. 

För att kunna förflytta materialet måste det normalt kopplas mot en lastbärare t.ex. truck, pall, 

smallbox m.m. Eftersom dessa resurser normalt inte förbrukas i transportsystemet skapas ett 

dubbelriktat resursflöde. Resursflödet skapar ett behov av information om materialets och 

resursernas status och fysiska lokalisering för att de ska kunna planeras och styras (Lumsden, 

2006). 

 

Produktion 
TPL Leverantör 

Leverantör 

Leverantör 

Order Order 

TPL - Tredjepartslogistik 
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Oskarsson et al (2006) konstaterar att hanteringen av material vid lagring och transport 

inverkar på såväl kostnader som leveransservice. Exempelvis leder ineffektiv plockning till 

längre ledtid medan felplock och vårdslös hantering påverkar leveranssäkerheten. 

3.5.2 Godsmottagning 

I godsmottagningen sker lossning av ankommande gods och eventuell omlastning från en typ 

av emballage till en annan. Vid godsmottagningen görs normalt sett även en 

ankomstrapportering. Med hjälp av informationen på godsets följesedel kan personalen 

registrera i företagets datasystem att materialet har kommit hem. Godsmärkningsetiketter 

(pallflggor) genereras då ofta per automatik. Om ankomstkontroll och emballagemärkning inte 

kan göras direkt måste det finnas utrymme för temporär lagring i ställage eller direkt på golv 

eller mark (Oskarsson et al., 2006). 

3.5.3 Ankomstkontroll 

När godset ankommit görs, enligt Oskarsson et al (2006) ofta någon form av kontroll. 

Omfattningen av kontrollen beror bland annat på hur kritisk den aktuella artikeln är och hur 

leverantören skött sig tidigare. I allmänhet är det två olika sorters kontroll som görs, kontroll av 

de levererade artiklarnas kvalitet och av levererad kvantitet. 

Kvalitetskontrollen beror ofta på artikelns kostnad. Medan dyra artiklar kan behöva en mer 

omfattande kontroll gör man bara stickprover på billigare artiklar. De flesta företag idag arbetar 

dock med att kvalitetssäkra sina leverantörer. Därmed behöver företaget inte lägga så mycket 

resurser på ankomstkontroll.  

Kvantitetskontrollen är viktig för att lagersaldot ska stämma. Om saldot i systemet inte 

överensstämmer med det verkliga saldot kan det innebära att artiklar beställs för sent med risk 

att produktionen stannar, eller för tidigt vilket innebär en onödig kapitalbindning. Ofta räcker 

det att kontrollera antal levererade kollin och göra stickprover på antal artiklar i något av dessa 

kollin. 

3.6 Kapacitet och utnyttjande 
Kapacitetsplanering är, enligt Krajewski och Ritzman (2002), inte bara ett sätt att styra 

materialflödet inom produktionsenheterna utan även ett nödvändigt verktyg för att hantera och 

dimensionera materialflödena mellan produktionsenheterna. När det gäller kapacitet används 

två olika begrepp, maximal kapacitet (peak capacity) och verklig kapacitet (effective capacity). 

Med maximal kapacitet menas den maximala produktion eller det maximala resultat som 

systemet kan uppnå under ideala förhållanden. Verklig kapacitet är den kapacitet som systemet 

kan upprätthålla under en längre tid under normala förhållanden. 

Enligt Lumsden (2006) finns det nästan alltid någon form av begränsning, flaskhals, som styr 

outputen ur systemet. Krajewski och Ritzman (2002) definierar flaskhalsen som den operation 

som har den lägsta effektiva kapaciteten i processen och som därmed är begränsande för 

systemets resultat. En verklig ökning av ett flödes kapacitet inträffar inte förrän flaskhalsens 

kapacitet förbättrats. I det ideala flödet finns inga flaskhalsar. I verkligheten är det inte alltid 

samma operation eller resurs som är flaskhalsen i systemet, utan den kan variera med mixen i 

flödet. När det finns en flaskhals i systemet kommer lager att byggas upp i processen eftersom 

de flesta företag strävar efter att utnyttja varje enskild resurs maximalt. Detta kommer bland 
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annat att leda till långa ledtider, lager som binder kapital och lägre flexibilitet. Det finns ett 

antal långsiktiga alternativ för att eliminera flaskhalsar ur systemet (Krajewski, Ritzman, 

2002): 

 Investeringar i ny utrustning med bättre kapacitet. 

 Öka tiden som utrustningen används t.ex. genom ökad skiftgrad eller fler dagar per 

vecka. 

 Förbättra processen eller göra om den helt. 

Kortsiktiga alternativ kan vara att: 

 Arbeta övertid. 

 Tillsätta mer personal. 

 Outsourca verksamheten tillfälligt. 

3.7 Lager 
I detta avsnitt presenteras teori kring lager. Bland annat definieras syftet med lager, olika typer 

av lager, utformning av lager, metoder att räkna och mäta lager och olika principer för 

lagerhållning. 

3.7.1 Definition 

PLAN Föreningen för Produktionslogistik definierar lager på följande sätt: 

”Med lager avses ett upplag av varor avsedda för framtida försäljning, 

distribution eller förbrukning i tillverkningen. I vissa företag är begreppet lager 

begränsat till att avse varor som är helfabrikat och avsedda för försäljning medan 

upplag av detaljer och halvfabrikat som används i tillverkningen kallas förråd.” 

3.7.2 Syftet med lager 

Enligt Segerstedt (2008) är det för de allra flesta företag nödvändigt med en viss lagerhållning. 

Syftet med lagret är att skapa förutsättningar för en störningsfri produktion genom ständig 

tillgång till råvaror och produkter i arbetet (PIA). För att snabbt kunna möta efterfrågan från 

kunderna krävs ibland också lager av färdiga produkter. Ett lager förändras ständigt genom att 

det fylls på med material och genom att material tas ut. Påfyllnaden kan ske genom inköp eller 

från den egna produktionen. Uttag sker vid försäljning eller för användning i den egna 

produktionen. Anledningar till att hålla lager kan enligt Segerstedt (2008) och Oskarsson et al. 

(2006) t.ex. vara:  

 att ha hög tillgänglighet till produktionslagret för snabb leverans till kund 

 att produktionstid och kvantitet mellan olika produktionsgrupper i fabriken är olika 

vilket kan skapa kösituationer 

 för att lösa problem i produktionen 

 för att säkra tillgång till material mellan leveranser av köpta artiklar eller råmaterial. 
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Ett lager medför alltid kostnader. Lagret binder kapital, kräver hantering och fordrar 

lagerutrymme. Storleken på lagret beror på: 

 hur ofta lagret fylls på  

 hur stora inköpskvantiteterna är 

 hur stor säkerhet som krävs för att förhindra att produktionen stannar eller 

försäljningstillfällen missas. 

3.7.3 Olika typer av lager 

Lumsden (2006) delar in lager i processen i följande lagerformer; upplag, förråd, produkter i 

arbete (PIA) och färdigvarulager. 

 Upplag är lager av utgångs-, förbruknings- och tillsatsmaterial liksom av verktyg och 

andra hjälpdon. 

 Förråd är lager av inköpta detaljer, underdetaljer, som ska bearbetas eller monteras 

ihop med andra enheter. 

 Produkter i arbete (PIA) är material i den tillverkande processen som är låsta framför 

och i de olika maskinerna. 

 Färdigvarulager är lager av varor avsedda för försäljning eller distribution. 

Lumsden gör en distinktion mellan lager och förråd där han menar att begreppet lager skall 

förbehållas upplag av produkter färdiga för leverans, medan begreppet förråd avser lager av 

underdetaljer. Han konstaterar att ordet lager ofta används mera generellt, t.ex. ämneslager. För 

lager (satser) som byggs upp framför processens startpunkt används benämningen buffert  

I ett företag finns det många olika typer av lager med olika storlek och syfte. Ämnesförråd och 

färdigvarulager är ofta relativt stora för att säkerställa att material finns tillgängligt för såväl 

den egna produktionen som för kunden. Före och efter produktionsenheter finns in- och 

utbuffertar, ofta för att jämna ut obalans i produktionstid mellan grupperna. Det material som 

håller på att bearbetas eller förädlas i de olika produktionsenheterna brukar benämnas 

”produkter i arbete” eller PIA. Ibland räknas även stationsbuffertarna i produktionsenheterna in 

i PIA-värdet (Oskarsson et al., 2006). 

3.8 Materialhantering 
3.8.1 Utformning av lager 

I ett och samma lager eller förråd kan det finnas många olika artiklar med mycket olika 

förutsättningar vad gäller fysisk storlek, lagervolym, pris m.m. Därför kan sällan ett lager 

arrangeras efter blott en sorts artikel utan det blir en kombination mellan olika lagerprinciper. 
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Enligt Lumsden (2006) finns det ett antal kriterier som man bör eftersträva att uppfylla när det 

gäller själva utformningen av lager och förråd: 

 Fyllnadsgrad, så hög utnyttjandegrad av tillgänglig volym är önskvärd så länge det 

inte försvårar och fördyrar hantering och förflyttning av materialet. 

 Transportsträcka, ska vara så kort som möjligt för att onödig förflyttning av material 

och resurser undviks. Principen är att högfrekvent material lagras så att 

transportsträckan blir så kort som möjligt, medan lågfrekvent material kan placeras 

längre in i lagret. 

 Åtkomst, det ska vara enkelt att hitta och att komma åt materialet utan att flytta på 

annat material. 

Hur lagret utformas påverkar hanteringen och lagringen av materialet. Ofta står en effektiv 

hantering i konflikt med en effektiv lagring. Anledningen är att medan hanteringen förutsätter 

att materialet är lätt åtkomligt t.ex. via truckgångar kräver en effektiv lagring att lagrets volym 

utnyttjas maximalt. Lagrets utformning blir därför ofta en kompromiss mellan maximal 

lagrings- och hanteringseffektivitet (Lumsden, 2006). 

Även uttagsprincipen bestämmer lagrets utformning. Enligt Lumsden 2006 kan denna t.ex. vara 

FIFO (First In, First Out) eller LIFO (Last In, First Out) vilket är två principer som lämpar sig 

för olika lagerutformningar. Om ett rakt flöde genom lagret eftersträvas är FIFO-principen 

lämplig. Vill man däremot ha mottagning och avsändning på samma plats passar LIFO bättre.  

Medelliggtiden för artiklarna i lagret visar ingen skillnad mellan de olika principerna, men 

däremot kan liggtiden för de artiklar som har längst tid i lagret skilja sig mycket åt. Alltför 

långa liggtider i lager och förråd kan påverka artiklarna negativt t.ex. genom att: 

 artiklarnas kvalitet försämras – inkurans 

 artiklarna blir föråldrade genom att deras specifikation ändras och de kräver 

omarbetning för att kunna användas 

 artiklarna försvinner under lagringstiden. 

3.8.2 Jämförelse ytutnyttjande vid utformning av lager och förråd 

Lumsden (2006) jämför golvutnyttjandet mellan ett automatlager och ett lager som betjänas av 

motviktstruck. Med en konstant höjd på båda lagren är golvutnyttjandet för ett automatlager ca 

45 % jämfört med det truckbetjänade lagret vars golvutnyttjande är ca 32 %. 

 

Figur 8. Golvutnyttjande för kortsideshanterad Europapall (800 x 1200 mm) som funktion 

av gångbredden (fritt efter Lumsden 2006, s 454). 
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3.8.3 Enhetslast utifrån ett lagerperspektiv 

Enligt Lumsden (2006) har användningen av enhetslaster i förhållande till individuell hantering 

av godset både för- och nackdelar. Nackdelar med enhetslaster som t.ex. lastpallar är att de ger 

dålig fyllnadsgrad i lagret och ibland för stora lagernivåer eftersom påfyllningen sker i 

multiplar av enhetslasten även om behovet är mindre. 

Fördelarna med enhetslast visar sig bland annat vid lastning och lossning av godset, i antalet 

transporter eftersom många detaljer kan transporteras samtidigt, möjlighet att använda 

standardiserad hanterings- och lagerutrustning samt möjlighet att stapla gods effektivt och 

utnyttja ytan bättre. Men eftersom lagringskvantiteten ofta är avsevärt mycket större än 

uttagskvantiteten är det en fördel om enheten byggs upp av mindre delar med en kvantitet som 

ligger så nära behovet som möjligt, t.ex. med hjälp av inneremballage. 

3.8.4 Principer för lagring - fast och flytande lager 

Efter godsmottagning och eventuell ankomstkontroll transporteras materialet till någon typ av 

lager. I större lager väljer man ofta att ha samma artikel på mer än en plats. För att snabbt och 

effektivt kunna plocka material används plocklager (plockplatser). Plocklagret i sin tur fylls på 

från ett mer avsides beläget buffertlager (buffertplats). I lagren kan artiklarna placeras antingen 

enligt ett fastplatssystem eller enligt ett flytande placeringssystem.  

I fastplatssystemet har varje artikelnummer en bestämd plats reserverad (dedikerad) i lagret. 

Detta ger en god överblick över mängden material per artikelnummer men är även 

utrymmeskrävande eftersom antalet lagerplatser för respektive artikel måste vara dimensionerat 

för det maximala lagret (precis efter inleverans).  

Flytande placeringssystem innebär att gods placeras på någon ledig plats i lagret enligt någon 

form av prioriteringssystem. Administrationen av kopplingen mellan plats och artikelnummer 

måste ske in något administrativt lagersystem. 

I manuella lager är ofta buffertlagret flytande medan plocklagret har fasta platser för respektive 

artikelnummer. Oavsett vilket system som används måste det finnas någon form av 

administrativt system som håller reda på var en artikel är inlagrad och var det finns lediga 

platser för material som ska lagras. Det blir allt vanligare med truckbaserade system där 

truckföraren får reda på vart godset ska direkt via en truckterminal (Oskarsson et al, 2006).  

3.8.5 Förvaringsmetoder 

Lumsden (2006) anger följande typer av förvaringsmetoder vid lagring och förrådshållning: 

 ställagelagring 

 djuplagring 

 fristapling 

 hyllfackslagring 

 specialkonstruktioner 

 automatlagring 

Ställagelagring och djuplagring 

Den vanligaste lagringsmetoden av artiklar i industrins lager är i ställage (se Figur 9). Det 

normala är att en enhetslast i form av pallar används för att förvara artiklarna. Denna metod 

innebär att pallen placeras i ett fack i ett pallställ och att samtliga pallar är direkt åtkomliga. 
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Ofta är kortsideshantering, d.v.s. att kortsidan vetter mot transportgången, den vanliga 

hanteringsformen. Vid ställagelagring upptas en stor del av lagret av transportgångar i vilka 

någon typ av truck opererar. 

Fördelen med ställagelagring är att lagret är flexibelt och det är lätt att tillämpa t.ex. FIFO-

principen i och med att varje pall är direkt åtkomlig. Nackdelen är att särskilda ställage krävs 

samt att volymutnyttjandet är lägre på grund av transportgångarna vilket gör att 

lokalkostnaderna blir relativt högt per volym lagrat gods. Skälen för ställagelagring är främst 

att: 

 varje pall kan nås utan omplacering av andra pallar 

 lagret är administrativt enkelt att styra 

Höjden på pallställen beror på lokalens takhöjd och hanteringshjälpmedlets lyfthöjd vilket med 

smalgångstruckar kan vara upp mot ca 16 m
5
.  

                         

Figur 9. Pallställ med ställagefack med pallplatser (till vänster) samt djupstapling i pallställ 

(till höger.) (www.constructor-storage.com).  

Vid lagring av säsongsvaror kan djupstapling i pallställ användas. Vid djuplagring lagras 

pallarna enligt LIFO-principen, d.v.s. sist in, först ut. Nackdelen är att alla pallar inte kan nås 

direkt. Fördelen är att det befintliga lagringsutrymmet kan utnyttjas betydligt effektivare än vid 

lagring i traditionella pallställ (www.constructor-storage.com). 

Fristapling och djuplagring av pallat gods 

Fristapling innebär att pallat gods staplas ovanpå varandra direkt på golvet. Vid djuplagring av 

fristaplat pallat gods staplas pallarna på varandra i djup direkt på golvet (se Figur 10). Detta ger 

ett mycket gott utnyttjande av lagervolymen. Nackdelen med djuplagring av fristaplat gods är 

att pallstapelns hela vikt överförs till den undre pallen vilket begränsar hur många pallar som 

kan staplas. Stabilitetsproblem uppstår i regel vid 4-5 meters höjd. En annan nackdel är att 

åtkomligheten blir begränsad vilket försvårar tillämpning av FIFO-principen. Om varje stuv 

bara innehåller en produkt kan däremot LIFO-principen användas utan problem. Är produkten 

en vara med begränsad hållbarhet är lagringsprincipen direkt olämplig. Däremot spelar det 

mindre roll vid mer hållbara säsongsartiklar. Skälen för djuplagring är således att: 

 volymutnyttjandet är gott i jämfört med andra lagringsmetoder 

 kostnader för lagerinredning elimineras 

                                                 

5
 Smalgångstruck från Linde modell K ger en plockhöjd på över 16 m enligt specifikation (www.Linde-mh.se). 

http://www.constructor-storage.com/
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Figur 10. Fristapling och djupstapling av pallar på golv (fritt efter Lumsden, 2006, s 466). 

Hyllfackslagring 

Hyllfack (se Figur 11) används för förvaring 

av gods som varierar från mycket små 

detaljer (≈ 1 cm
3
) upp till sådant gods som 

på grund av sin tyngd eller frekvens 

hanteras maskinellt. Hyllfacken förkommer 

främst inom plockförråd som: 

 reservdelsförråd 

 verktygsförråd 

 produktionsförråd med mycket små 

volymer 

  

Figur 11. Hyllsystem för smågodshantering 

(www.constructor-storage.com). 

Specialkonstruktioner 

Djuplagring med rullfack 

Vid djuplagring har en bärande konstruktion försetts med rullbanor som kan vara horisontella 

eller sluttande. Inlagring av material sker från den ena sidan av lagret och uttag från den andra 

sidan (se Figur 12). Denna metod förutsätter transportgångar i vardera änden på lagret och 

samma artiklar i varje tvärsnitt. Fördelen med lagertypen är att den sparar utrymme och ger en 

hög fyllnadsgrad. Den säkerställer även FIFO på artiklarna eftersom alla artiklar är åtkomliga 

samtidigt samt att den artikel som ställs in först tas ut först. Nackdelen är att de är dyra att 

anskaffa och därför kräver en hög fyllnadsgrad. Rullfack finns för både pallar, kartonger och 

smågods. 

 

Figur 12.Rullfack för smallbox och 

kartong (www.gbd.se). 

 

Figur 13. Tätpackning med hyllfack och 

mobila pallställage (kompaktlagring) 

(www.constructor-storage.com). 

 

Fristapling 

Djuplagring 

http://www.constructor-storage.com/
http://www.gbd.se/
http://www.constructor-storage.com/
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Tätlagringssystem (kompaktlagring) 

Ett kompaktlager fungerar så att pallställen är flyttbara på räls. Detta gör att artiklarna görs 

åtkomliga genom att hela ställagesektioner flyttas och öppnar hanteringsgångar i lagret (se 

Figur 13). Ställen manövreras med elmotor eller truck. Vid lättare ställ kan även handkraft 

användas. Denna lagermetod är främst lämplig för lågfrekvent material som t.ex. verktyg eller 

reservdelar. Fördelen med denna lagertyp är att den tar mycket liten yta p.g.a. att den är mycket 

kompakt och sparar gångutrymme. Nackdelen är att de är dyrbara. 

Karusellager, paternosterlager och hissautomater 

Ett karusellager är ett automatiserat horisontellt roterande lager (www.kardex-remstar.se). 

Denna lagertyp är lämplig vid lagring av många och små detaljer. Materialet beställs i en dator 

som beordrar fram rätt pall eller lagerfack till en plockstation. 

Ett paternosterlager är i princip utformat som ett karusellager när det gäller teknik och uttag. 

Det som skiljer dem åt är att paternosterlagret har en vertikal förflyttning av artiklarna stället 

för en horisontal vilket är mycket ytbesparande. 

                 

Figur 14. Karusellager (till vänster), paternosterlager (mitten) och hissautomat (till höger) 

(www.constructor.se). 

En hissautomat skiljer sig från ett paternosterlager genom att en hissanordning hämtar det 

önskade hyllplanet till plocköppningen istället för att rotera hela lagret. När plockning eller 

påfyllning är klar körs hyllplanet tillbaka in i automaten (www.kardex-remstar.se). Dessa lager 

visas i Figur 14. 

Automatlager 

Ett automatlager (Figur 15) är ett lager 

som på en manuell eller automatisk 

signal automatiskt levererar ut en 

lagrad artikel. Den vanligaste 

lastbäraren är pall. För att få ner ytan 

är det vanligt att automatlager byggs 

högt och med smala gångar. Detta är 

en lämplig utformning av ett 

automatlager som byggs upp kring 

staplingskranar som hanterar och 

förflyttar godset i lagret. Höjden på 

lagret varierar men höjder över 20 m 

är inte ovanligt. 

 

Figur 15. Automatiskt höglager med 

staplingskranar och plockplatser 

(se.qubiqa.com). 

Lagringsplatser (ställage) 

Staplingskranar 

Plockplatser 

http://www.constructor.se/
http://www.kardex-remstar.se/
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I vissa fall skall bara ett fåtal detaljer plockas från pallen vilket innebär att automatlagret ofta 

kopplas ihop med plockplatser med hjälp av bansystem. Nackdelen med ett automatlager är att 

det är en mycket dyrbar investering och lönar sig sällan om inte godsflödet är högt. Fördelen är 

att automatlager kan ta upp större ökningar av hanteringskapaciteten än ett manuellt lager utan 

att de rörliga kostnaderna ökar desto mer. 

3.9 Produktionssystem 
3.9.1 Toyota Production System och Lean Production 

Efter första världskriget förde Henry Ford och General Motors VD Alfred Sloan västvärldens 

industri in i massproduktionens tidevarv efter år av hantverksmässig tillverkning. Resultatet 

blev att amerikanska företag dominerade den globala ekonomin under många år. Efter andra 

världskriget arbetade Eiji Toyoda och Taiichi Ohno på ett nytt produktionskoncept på Toyota 

Motor Company i Japan, Toyota Production System (TPS). Detta produktionskoncept blev en 

succé och har sedan dess varit en förebild för övriga tillverkare i hela välden (Womack et al, 

1991). Uttrycket ”Lean Production” myntades av forskarna på Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) för att förklara produktionskonceptets annorlunda inställning till produktion 

(Segerstedt, 2008). 

 

Figur 16. Grundstenarna i Lean Production (fritt efter Dennis, 2007, s 19). 

Dennis (2007) åskådliggör produktionskonceptet Lean Production som ett hus (se Figur 16). 

Grunden för produktionssystemet utgörs av stabilitet och standardisering. Väggarna består av 

Just-In-Time-leveranser av material och produkter och Jidoka, automation med mänsklig 

intelligens. Målet, eller taket på huset, utgörs av kundfokus d.v.s. att kunden ska få produkter 

till högsta kvalitet, till lägsta kostnad och med kortast ledtid. Hjärtat av systemet är 

engagemang, flexibel motiverad personal som ständigt försöker förbättra produktionen. 

  

 

Kundfokus 
Högsta kvalitet, lägsta kostnad, kortast ledtid 

genom att kontinuerligt eliminera slöserier 

 Engagemang 
 

Flexibel, motiverad 
pesonal som kontinuerligt 

söker ett bättre sätt 

Just-In-Time 

 

Jidoka 
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Stabilitet 
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3.9.2 Just-In-Time 

Enligt Dennis (2007) innebär Just-In-Time-produktion att rätt artikel produceras i rätt tid till 

rätt kvantitet. Allt annat är onödigt slöseri (muda). Just-In-Time-produktion följer några få 

enkla regler: 

1. Producera bara det som kunden har beställt. 

2. Utjämna efterfrågan så att arbetet går smidigt i hela fabriken. 

3. Koppla alla processer till kundens efterfrågan genom enkla visuella verktyg (kanban). 

4. Maximera flexibiliteten hos människor och maskiner. 

O’Grady (1990) beskriver Just-In-Time som en filosofi med fyra grundpelare: 

1. Angrip primära problem. Hitta grundorsaken till problemet och undanröj det istället för 

att bekämpa symptomen. 

2. Eliminera slöseri. Gör inte något som inte ökar värdet på produkten. 

3. Sträva efter enkelhet. Om driften av företaget kan förenklas kan man sedan använda 

enkla styrsystem. 

4. Utforma system som upptäcker problem. Använd system som drar uppmärksamheten 

till problem (t.ex. kanban/pull system). 

Angrip de primära problemen 

Ett sätt att angripa de primära problemen är att ”sänka vattennivån i den japanska sjön” eller 

lagerfloden, som O’Grady (1990) uttrycker det. Enligt O’Grady symboliseras lagret av 

vattennivån och företagets aktiviteter av en båt som navigerar på floden (se Figur 17). När ett 

företag sänker vattennivån (d.v.s. sänker lagret) blir klipporna synliga. Klipporna symboliserar 

de problem som företaget har. 

 

Figur 17. Den “Japanska sjön” eller lagerfloden (fritt efter O’Grady, 1990, s 37 och 

Oskarsson et al, 2006, s 150). 

JIT-filosofin menar att allt eftersom klipporna, d.v.s. problemen blir synliga måste de bemötas 

och lösas. Därefter kan man fortsätta att minska lagernivåerna till dess ännu ett problem blir 

synligt (O’Grady, 1990).  

  

 

Vattennivån 
(lagret) minskar 

Klippa (problem) syns när 
vattennivån skjunker 

Klippor (kommande problem) 
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Eliminera slöseri (muda) 

Slöseri står för allt som inte ökar produktens värde (O’Grady, 1990). Enligt Dennis (2007) står 

muda eller slöseri för alla aktiviteter som kunden inte är villig att betala för. Segerstedt (2008) 

beskriver slöserierna eller muda som: 

1. Överproduktion – tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av 

slöserierna eftersom det orsakar flera andra. 

2. Väntan – beror ofta på driftstörningar, dålig balansering eller materialbrist. Utnyttja 

personalen till förbättringsarbete om produktionen stoppar. 

3. Onödiga lager och buffertar – döljer problem i tidigare led. De skapar en falsk 

trygghetskänsla och kräver dessutom resurser i form av yta, utrustning och personal. 

4. Rörelse – onödiga rörelser när medarbetarna gör sina jobb. 

5. Fel, omarbete och kassationer – skapar slöseri genom reparationer, förseningar och 

kassationer; kan skapa stora förluster genom kapacitetsbortfall och minskad försäljning. 

6. Överarbete, onödiga arbetsmoment – att göra mer än vad kunden kräver. 

7. Onödiga transporter – varor eller material transporteras ibland omvägar både i och 

utanför företaget utan att skapa värde i produktionen. 

8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – man använder inte allas kunskaper och 

erfarenheter på bästa sätt. 

Sträva efter enkelhet och utforma system som upptäcker problem 

I JIT betonas behovet att förenkla fabrikens struktur och införa enkla styrsystem. Denna strävan 

efter enkelhet koncentreras enligt O’Grady (1990) till två områden, flödet av material och 

styrningen vilket visas i Figur 18. För att uppnå en enkel styrning bör man använda dragande 

system. Ett dragande system eller pull innebär att ingen uppströms produktionsflödet ska 

producera någon produkt eller tjänst förrän kunden nedströms begär det (Dennis, 2007). 

 

Figur 18. Material- och signalflöde i ett dragande system (egen bearbetning O’Grady, 

1990, s 97). 

För att kundens efterfrågan ska kunna ”dra” fram materialet genom flödet finns s.k. kanban. 

Kanban är ett visuellt verktyg (ursprungligen signalkort) som används för att uppnå JIT-

produktion (Dennis, 2007). I den mest grundläggande kanban-systemen läggs ett kort i 

emballaget till varje producerad artikel. När materialet i ett emballage har förbrukats tas 

kanban-kortet ur emballaget och skickas i retur till den producerande enheten eller till ett lager. 

Det returnerade kanban-kortet är då en signal att ett nytt emballage med den aktuella artikeln 

måste produceras. När materialet är producerat läggs kortet i emballaget och det transporteras 

till ett lager tillsammans med kanban-kortet (Krajewskij, Ritzman, 2002).  

Ett kanban behöver inte vara ett kort utan kan lika gärna vara ett emballage, en tom lagerplats 

eller något så enkelt som en boll som rullar ner i en ränna när den sista detaljen är förbrukad. 

Kanban-systemet kan även användas för att kontinuerligt rationalisera verksamheten. Om 

produktionen stannar t.ex. på grund av maskinhaveri eller felproduktion stannar även 

 

Signalflöde 

Materialflöde 

1 2 3 4 Efterfrågan 
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cirkulationen av kanban vilket signalerar felen. I ett längre perspektiv kan man genom att 

gradvis reducera antalet kanban och därmed även materielmängden i systemet tvinga 

problemen upp till ytan och därmed tvinga fram åtgärder för att lösa grundproblemen (”sänka 

den japanska sjön”) (Shingo, 1994). 

3.9.3 Rationalisering av transporter 

En av de åtta slöserierna inom Lean Production är onödiga transporter. För att komma åt 

grundorsaken till onödiga transporter räcker det inte att rationalisera själva transportarbetet 

utan själva behovet till transporterna måste i största möjliga mån elimineras. Så när ett företag 

börjar använda gaffeltruckar, transportörer eller andra ofta mekaniserade transportsätt är det 

bara ett sätt att rationalisera själva transportarbetet, inte transportrationalisering. 

Ett sätt att minska eller eliminera behovet av transporter är att först förbättra layouten innan 

själva transportsättet förändras. Gör man tvärt om innebär det ofta att man bara överför 

transportkostnaderna från en kostnadstyp till en annan (Shingo, 1994). 

3.9.4 En lagerfri produktion 

Onödiga lager och buffertar ses som ett slöseri inom Lean Production. Lager kan enligt Shingo 

(1994) delas in i lager som uppstår och nödvändiga lager. Lager kan uppstå av olika skäl t.ex. 

felaktiga produktionsprogram, för att skaffa sig marginaler, orderstorlekar och obalans i 

produktionskedjan som exempelvis olika skiftgrad. Nödvändiga lager kan i princip förekomma 

på två olika håll i produktionen, nämligen i processen och i operationerna. Lager i processerna 

uppkommer vid stora skillnader mellan genomloppstid och leveranstid, vid varierande 

efterfrågan för att hålla en jämn produktion eller för att skapa en bättre balans när det gäller 

kapaciteten på olika håll i företaget. Lager i operationerna kan anses nödvändiga för att gardera 

för maskinhaverier och kassationer eller på grund av stora serier för att kompensera för långa 

ställtider (Shingo, 1994). 

Men hur nödvändiga lagren än är så ger de aldrig företaget några pengar och är därför inte 

önskvärda (muda). Innan man reducerar sina lager måste man noga analysera och eliminera 

orsakerna till att man har lager annars är risken stor att andra problem uppstår som problem 

med leveranstider och maskinutnyttjande etc. 
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4 Företagspresentation 

Här presenteras Volvokoncernen och företaget Volvo Construction Equipment med fokus på 

verksamheten vid fabriken i Eskilstuna (Volvo CE Operations Eskilstuna) och dess produkter. 

Även produktionssystemet på Volvo CE beskrivs. 

 

4.1 Volvokoncernen 
Volvokoncernen har sitt ursprung i Sverige, Frankrike, Japan och USA och har idag ca 99 880 

anställda. Företaget har produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på ca 180 

marknader. Volvos affärsområden är Lastbilar, Bussar, Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, 

Volvo Aero och Financial Services. I lastbilsverksamheten finns fem olika varumärken, Volvo 

Lastvagnar, Renault Trucks, UD Trucks, Mack Trucks och indiska VE Commercial Vehicles 

(50 %).  

 

Figur 19. Bolagen inom Volv-koncernen (fritt efter Volvos intranät). 

Under 2000-talet har Volvokoncernen vuxit snabbt, mycket till följd av företagsförvärv men 

även av egen kraft. 2010 var försäljningen 265 miljarder kronor och rörelseresultatet 18 

miljarder kronor. En anledning till tillväxten tros vara den ökande närvaron på 

tillväxtmarknader som Asien. Sett till nettoförsäljningen är Volvo Lastvagnar (180 000 sålda 

lastbilar) och Anläggningsmaskiner (66 000 maskiner) de affärsområden som varit mest 

lönsamma under 2010. Kärnvärdena för Volvokoncernen är kvalitet, säkerhet och omsorg om 

miljön vilket återspeglas i samtliga produktserier. 

4.2 Volvo Construction Equipment 
4.2.1 Historisk bakgrund 

Under den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet lade tre tekniker och entreprenörer, 

Johan Theofron Munktell och bröderna Jean (Johan) och Carl Gerhard Bolinder grunden för 

det som idag är Volvo Construction Equipment. Ursprunget var Munktells Mekaniska Verkstad 

AB i Eskilstuna som Johan Theofron Munktell startade 1832 och Carl Gerhard Bolinder 

Kungsholmens Gjuteri & Mekaniska Werkstad som bröderna Bolinder startade 1844. Medan 

Munktells företag tillverkade en rad olika produkter som t.ex. tröskverk, motorer, ånglok och 

Sveriges första tryckpress var bröderna Bolinders företag mer specialiserat på motorer.  

Efter finanskrisen och den därpå följande depressionen på 30-talet slogs de båda företagen år 

1932 samman till AB Bolinder-Munktell. Under 1950- och 60-talen lanserar Volvo BM, som 

företaget nu heter, sin banbrytande baklastare och världens första serietillverkade ramstyrda 

Lastbilar Bussar Anläggnings- 

maskiner 
Volvo Penta Volvo Aero Financial Services 
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dumper. År 1985 blir Volvo BM en del av det nybildade VME Group. Tio år senare köper AB Volvo 

samtliga aktier i VME Group och företaget byter namn till Volvo Construction Equipment.  

4.2.2 Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) är ett affärsområde inom Volvokoncernen och har 

sedan 1950-talet varit inriktade på att tillverka maskiner för anläggningsindustrin och andra 

närliggande branscher runtom i världen enligt Figur 20. Företaget hade i slutet av 2011 14.866
6
 

anställda över hela världen och levererade år 2010 ca 66 000 anläggningsmaskiner. 

Huvudkontoret ligger i Bryssel, Belgien och tillverkning sker i Europa, Asien samt Nord- och 

Sydamerika.  

 

Figur 20. Volvo CE har fabriker i Sverige, Frankrike, Tyskland, Polen, USA, Mexiko, 

Brasilien, Indien, Kina och Korea. I Ryssland är en ny fabrik under uppbyggnad 

(Företagspresentation 2012_sv.ppt, 2012). 

Volvo CE tillverkar en rad olika typer av maskiner för anläggningsarbete och relaterade 

verksamhetsområden. Produktsortimentet idag är omfattande och består av grävmaskiner från 

1-70 ton, ramstyrda dumprar, hjullastare upp till 540hp, väghyvlar, asfaltläggare, vältar, 

asfaltsfräsar, skid steers, kompaktlastare och grävlastare samt tjänster som finansiering och 

service Verksamhetens varumärken utgörs av Volvo och SDLG (Lingong).  

Volvo CE i Sverige hade i slutet av 2011 4.110
7
 anställda fördelade på Arvika Operations (ca 

1000 anställda), Hallsberg Operations (drygt 500 anställda), Braås Operations (ca 800 

anställda) och Volvoföretagen (ca 1800 anställda). 

  

                                                 

6
 Exklusive inhyrd personal. 

7
 Exklusive inhyrd personal. 
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Tabell 4. Försäljning, rörelseresultat och rörelsemarginal för Volvokoncernen och de olika 

bolagen 2011 (Företagspresentation 2012_sv.ppt, 2012). 

 Försäljning (SEK) Rörelseresultat (SEK) RÖRELSEMARGINAL 
VOLVO GROUP 310 Mdr 26 899 M 8,7 % 

TRUCKS 200 Mdr 18 260 M 9,1 % 

VOLVO CE 65 Mdr 6 653 M 10,2 % 

BUSES 22 Mdr 1 036 M 4,6 % 

VOLVO PENTA 9 Mdr 781 M 8,8 % 

VOLVO AERO 7 Mdr 336 M 5,2 % 

FINANCIAL 

SERVICES 

9 Mdr 942 M - 

Volvo Construction Equipment är det näst största bolaget inom Volvokoncernen efter 

Lastvagnar. Under 2011 stod Volvo CE för en femtedel av försäljningen (se Tabell 4). 

Företaget leds av Pat Olney. 

4.2.3 Volvo Construction Equipment Operations 

Volvo CE är idag den största privata arbetsgivaren i Eskilstuna med totalt ca 2 400 anställda 

fördelade på de olika Volvobolagen i Eskilstuna. Företaget är organiserat i tre huvudfunktioner 

– Operations, Technology och Sales & Marketing. Volvo CE Operations är det största och är 

indelat i: 

 Operations Europe, samordnar Volvo CE:s fabriker i Europa.  

 Operations Eskilstuna, komponentfabrik med tillverkning av axlar och transmissioner. 

 Inköp, delar av den globala inköpsfunktionen stöttar de svenska enheterna. 

4.2.4 Volvo Construction Equipment Operations Eskilstuna 

Volvo CE Operations Eskilstunas fabrik byggdes i Hällby, strax utanför Eskilstuna år 1995. 

Företaget har ca 840 anställda och tillverkar egenutvecklade strategiska drivline-komponenter 

som axlar till ramstyrda dumprar och hjullastare samt transmissioner till hjullastare och 

vägmaskiner (se Figur 21).  

 

Figur 21. Volvo CE Operations Eskilstuna producerar transmissioner och axlar till 

dumprar, hjullastare och väghyvlar (Företagspresentation 2012_sv.ppt, 2012). 

  

 
Ramtyrd dumper                                        Hjullastare                                       Väghyvel 

Axlar Transmissioner 
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I fabriken finns maskinbearbetning, härdning, montering och måleri. Företaget står som 

underleverantör till Volvo CE:s monteringsfabriker i Braås (ramstyrda dumprar), Arvika 

(hjullastare), Shippensburg USA och Pederneiras Brasilien. Andra kunder är Volvo Parts i 

Eskilstuna, Skövde, Köping, Lyon Frankrike och Iran. 

Volvo CE OpESK:s organisation framgår av bilaga 1, Organisation. 

4.2.5 Component Step 09 (CS09) 

Mellan år 2006 och 2009 genomfördes en genomgripande förändring av produktionssystemet 

på Volvo CE:s fabrik i Eskilstuna (Volvo CE OpESK). Volymerna steg och krävde en kraftig 

kapacitetsökning i fabriken. Fabriksupplägget med komplexa flöden, stora buffertar och långa 

ledtider var inte längre tillräckligt bra för att uppfylla ställda kapacitetskrav. Lösningen blev att 

göra om fabrikens produktionskoncept från en funktionell produktion till ett mer 

flödesorienterat produktionssystem för att minska kostnaden för produktionen, korta ledtiderna 

och samtidigt öka kvaliteten, enligt Figur 22. För att genomföra detta startades ett projekt kallat 

Component Step 09 (CS09). I förstudien sattes en del principer som även påverkade den 

interna logistiken. Dessa principer kom ursprungligen från Just-in-time-filosofin (JIT) inom 

Lean Production så som den beskrivs i Volvo Production System (VPS) (Eklund, Nets, 2009). 

Produktions- och monteringskonceptet CS09 

innebar: 

 Linemontering istället för stationsmontering. 

 Ett flöde för axlar och ett för transmissioner. 

 Utbyggnad av fabriken med 10 000 kvm, 

från 55 000 till 65 000 kvm 

 Ökad kapacitet och ”Lean Production” för att 

uppnå högre kvalitet, minskat slöseri, 

stabilare och flexiblare produktion. 

 Införande av modellen Volvo Production 

System (VPS). 

 

Figur 22. Raka flöden i fabriken 

enligt CS09 (Företagspresentation 

2012_sv.ppt, 2012). 

4.3 Volvo Production System (VPS) 
Volvo Production System (VPS) är en 

modell för hur företaget ska arbeta och visar 

vägen till företagets vision. VPS är 

uppbyggt av fem principer som alla bygger 

på The Volvo Way som innehåller 

företagets värderingar, företagskultur och 

ledarskap. Syftet med principerna är att 

eliminera slöserier, minimera 

miljöpåverkan, utveckla säkerheten samt 

ständigt förbättra kvalitet, leveranssäkerhet 

och produktivitet. Varje princip består i sin 

tur av ett antal moduler som är riktade mot 

olika delområden inom principen. VPS 

modell visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Volvo Production System (VPS) (Fit 

for the future, 2010, s 14). 
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Principerna i VPS är: 

 The Volvo Way: I det företagsinterna vision- och måldokumentet Fit for the future 

2011-2015 och på Volvokoncernens intranät beskrivs The Volvo Way som en 

beskrivning av vad Volvo CE OpESK står för och vilken position företaget skulle vilja 

ha i framtiden. Syftet med The Volvo Way är att beskriva företagets kultur, beteenden 

och värderingar som är gemensamma för hela Volvokoncernen. Utgångspunkten är en 

övertygelse att varje individ har förmågan och viljan att förbättra verksamheten och en 

önskan att lyckas i yrket. 

 Teamwork: Principen Teamwork syftar till att skapa en hälsosam organisation där alla 

medarbetare deltar i förbättringsarbetet. I principen ingår modulerna Cross functional 

work, Goal oriented teams, Organizational design och Visualization. 

 Process stability: Principen Process stability innebär att reducera alla former av 

variation och slöseri ur processerna för att de ska vara förutsägbara och effektiva. 

Principen består av modulerna 5S, Standardized work, Maintenance systems och 

Production levelling. 

 Built-in quality: Built-in quality innebär att gör rätt från början genom att upptäcka 

avvikelser och förebygga problem. Företaget strävar mot noll fel genom att reagera på 

avvikelser och eliminera orsaken till problemen. Principen består av modulerna Product 

& process quality planning (PPQP), Quality assurance, Zero defects och Quality 

culture. 

 Just-in-time: Att producera Just-in-time innebär att leverera rätt produkter och tjänster, 

vid rätt tidpunkt, i rätt antal och med kortast möjliga ledtid. Principen bygger på 

kundernas efterfrågan, minimala lager och strävan mot enstycksflöde. Principens 

moduler är material supply, Continuous flow processing, Takt time, Pull system och 

Flexible manpower. 

 Continuous improvement: Ständiga förbättringar är drivkraften i VPS. Det innebär ett 

systematiskt och långsiktigt arbetssätt där verksamheten hela tiden utmanas och 

förbättras. Förbättringar ska genomföras, standardiseras och spridas för att säkerställa 

ett bestående resultat i hela verksamheten. Principen består av följande moduler, Value 

Stream Mapping (VSM), Problem solving methodology, Operational development och 

Design of improvement organization. 
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5 Genomförande 

Här presenteras genomförandet av förstudien och konceptstudien. Genomförandet omfattar 

projektinitieringen, datainsamlingen och identifiering av de strategiska krav som 

konceptstudiens resultat ska valideras mot. 

 

5.1 Projektinitiering 
I detta avsnitt finns en beskrivning av hur ramverket för projektet sattes upp samt hur 

förutsättningarna och problemformuleringen validerades mot projektspecifikationen. Fasen 

representerar den inledande fasen, idéfasen, men med det avsteget att kunskap om ett framtida 

internlogistikkoncept inte är existerande kunskap utan måste genereras ur insamlat data. 

5.1.1 Projektplan 

Volvo CE:s utvecklingsmodell GDP (Global 

Development Process) omfattar ett antal 

utvecklingsfaser från initiering till 

industrialisering och uppföljning. Modellen är 

huvudsakligen avsedd att användas vid 

konstruktionsutveckling och kan användas i 

olika omfattning beroende på projektets 

storlek. Aktiviteterna listade under respektive 

fas är dock anpassade efter att utveckla nya 

produkter för marknaden, inte utveckla ett 

nytt logistikkoncept inom produktionen.  

Med utgångspunkt i GDP:n gjordes därför en 

projektplan där de aktiviteter i 

utvecklingsmodellen som var relevanta för 

projektet modifierades och fick bilda grunden 

för projektplanen. Planens huvudaktiviteter 

visas i Figur 24. Projektets plan, övergripande 

aktiviteter. 

Under initieringsfasen gjordes en validering 

av projektspecifikationen och det 

tydliggjordes gentemot styrgruppen att inget 

genomförande ingick i projektet. 

 

Figur 24. Projektets plan, övergripande 

aktiviteter. 

Vidare identifierades och diskuterades risker med projektet: 

 ingen tillgång till de resurser som krävdes i rimlig tid,  

 inte hinna genomföra benchmarking hos för studien relevanta företag, 

 bristande engagemang hos styrgruppen och projektdeltagare. 
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5.1.2 Volymer 

Eftersom hela konceptstudien byggde på den förväntade volymuppgången som den visades i 

LRF2 2011 (Long Range Forecast) var en aktivitet under initieringen att ta reda på hur stor 

uppgången förväntades bli. Volymerna i LRF bygger på den totala volymen för alla 

produktionsaktuella artiklar och de artiklar på väg in som finns beredda i systemet (SAP). Med 

reservation för förändringar i artikelsortimentet under tidsperioden som inte finns i systemet 

ännu, uppgick volymökningen under tidsperioden 2012 till 2015 till + 39 % (Diagram 1). 

 

Diagram 1. Den förväntade volymförändringen 2012 – 2015 (data ur LRF2 2011). 

5.2 Intern datainsamling 
Efter projektinitieringen gjordes en förstudie som syftade till att samla in så mycket data om 

nuläge och önskat framtida läge som möjligt, samt att ge riktlinjer för det fortsatta arbetet. 

Syftet med datainsamlingen av verksamhetens synpunkter och krav var att samla in så många 

olika synpunkter och krav för att få en så heltäckande bild som möjligt. Denna fas representerar 

kunskapsfasen i den kvalitativa undersökningen.  

Eftersom konceptstudien omfattade hela internlogistiken men detta examensarbete endast 

omfattar inflöde samt lager och förråd redovisas enbart resultat som omfattas av detta arbete. 

5.2.1 Tillvägagångssätt intervjuer  

För att samla in synpunkter och krav från den interna logistikens kunder gjordes intervjuer med 

ledande företrädare för alla funktioner på Volvo CE OpESK. Intervjuerna gjordes som öppna 

samtal som dokumenterades under samtalets gång. Tabell 5 visar inom vilka organisatoriska 

funktioner som de intervjuade arbetade och vilket ansvarsområde de hade.  

  

2012 2013 2014 2015

LRF2 2011 100% 109% 125% 139%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%



41(135) 

Tabell 5. De intervjuades anvarsområde. 

Intervju 
nr 

Organisatorisk 
funktion 

Ansvarsområde (tjänst) 

1 Produktionsteknik Produktionsteknisk chef, Transmissionsflödet 

2 Yttre transporter Chef, Yttre transporter 

3 Interna transporter Chef, Interna transporter 

4 Produktionsteknik Produktionsteknisk chef, Axelflödet 

5 Produktion Produktionschef, Lågvolymsflödet 

6 Härdverk Härdverkschef 

Härdverkstekniker 

7 Logistik Chef, Materialstyrning, Planering och Logistikutveckling 

8 Måleri Målerichef 

Måleritekniker 

9 Produktion 

Montering 

Provning 

Produktionschef, Transmissionsflödet 

Produktionsledare, Transmissionsmontering 

Produktionsledare, Provriggarna på transmissionsflödet 

10 Kvalitet Kvalitetschef 

11 Underhåll Underhållschef 

Produktionsledare, Underhåll 

12 Produktion Produktionschef, Axelflödet 

13 Fackförening Huvudskyddsombud, Metall 

14 Produktionsutveckling Chef, Produktionsutveckling 

Totalt gjordes 14 intervjuer under en treveckorsperiod. Varje intervju var kort, bara 30 minuter, 

för att mötena skulle kunna hållas trots svårigheter att hitta ledig tid hos respondenterna. För att 

alla personer skulle ha samma bild av syftet med intervjuerna innehöll kallelsen information 

om projektets syfte och målet med intervjun. Informationen som de intervjuade fick i 

kallelserna återges i bilaga 2. 

Resultatet från intervjuerna dokumenterades löpande och sammanställdes sedan dels per 

respondent, men även per område inom konceptstudien. För att göra arbetet med 

intervjuresultatet praktiskt, visuellt och transparent för organisationen sammanställdes och 

grupperades intervjuresultatet med hjälp av ”gula lappar” på en anslagstavla (White board). 

Syftet var att föra ut projektarbetet till organisationen och skapa nyfikenhet. 

5.2.2 Tillvägagångssätt för kompletterande datainsamling – workshop  

För att fånga upp åsikter från de som arbetar med yttre och inre logistik kring inflödet gjordes 

även en workshop med representanter för dessa logistikfunktioner. Vid workshopen fördes fria 

diskussioner och de förslag till nya principer, metoder eller tekniker som redovisades, 

dokumenterades.  

5.2.3 Resultat av datainsamlingen från intervjuer och work shop 

Från intervjuerna erhölls verksamhetens krav på den interna logistiken. De intervjuade 

personernas svar varierade mellan framtida verksamhetskrav som de trodde skulle påverka 

deras egen verksamhet till tänkbara lösningar på olika problem de upplevde idag. Resultatet 

från datainsamlingen finns i bilaga 3, Sammanställning av intervjuer. 



42(135) 

Svaren från de intervjuade fördelade sig på fyra större områden; kapacitet inflödet (24 %), 

arbetssätt inflödet (15 %), lager och förråd (31 %) samt organisation och arbetsmiljö (30 %). 

Dessa områden fördelade sig med 55 % på ”hårda” krav på kapacitet för inflöde och lager, och 

med 45 % på ”mjuka” krav som arbetssätt, organisation och arbetsmiljö. Diagram 2 visar antal 

synpunkter/krav per kravområde.  

 

Diagram 2. Fördelning av svar på kravområden. 

Av Tabell 6 framgår hur svaren fördelade sig inom de olika områdena. Det enskilt största 

området är lager och förråd vilket omfattar synpunkter på förrådens kapacitet, placering och 

användning. Många synpunkter kring lager och förråd rörde sig om höglagret skulle vara kvar 

eller inte. Skälen till att vilja ta bort höglagret var dels att materialet inte är visuellt och att 

lagringen därför strider mot principerna i Volvo Production System (VPS), dels att flödet av 

material ut ur höglagret upplevs ha lång ledtid och att lagret upplevs som en flaskhals. Åsikter 

om att ha höglagret kvar fanns också. Det största skälet till att ha lagret kvar angavs vara den 

höga kapaciteten och saldosäkerheten som upplevs som hög tack vare höglagersystemet som 

administrerar lagret. 

Tabell 6. Sammanställning av resultatet från intervjuerna med ledande företrädare för 

organisationen och workshop med logistikpersonal. 

KRAV PÅ: ANTAL SYNPUNKTER 
Ökad kapacitet på inflödet 12 

Ytor för att förbättra flödet 1 

Summa kapacitet inflödet 13 

Ändrade rutiner vid inflödet 3 

Eliminera onödigt arbete, avvikelser 2 

Renhet 2 

Spårbarhet 1 

Summa arbetssätt inflöde 8 

Lager och förråd 13 

Styrning och lageroptimering 4 

Summa lager och förråd 17 

Arbetsmiljö 8 

Organisation 8 

Summa organisation och arbetsmiljö 16 

24% 

15% 

31% 

30% 

Summa kapacitet inflödet

Summa arbetssätt inflöde

Summa lager och förråd

Summa organisation och

arbetsmiljö



43(135) 

Det näst största området berör organisation och arbetsmiljö för logistikpersonalen. Dessa 

synpunkter omfattade personalens kompetens, inställning (”mind set”), agerande och 

samarbete. Detta är synpunkter som i huvudsak är riktade mot ledning och styrning av 

verksamheten. Det samma kan sägas om synpunkterna gällande ergonomi, arbetsmiljö och 

säkerhet som omfattade krav på bullernivåer, ergonomi, arbetsinnehåll och balansering samt 

säkerhet. 

Det tredje största området omfattar kapaciteten för inflödet och förråden. Bristen på kapacitet 

anges i projektspecifikationen som huvudorsaken till att konceptstudien ska genomföras. Att 

verksamhetsrepresentanterna inte ser kapaciteten som ett lika stort problem kan bero på att man 

inte upplever kapacitetsbrist i dagsläget. Det enskilt minsta området omfattar synpunkter på 

arbetssättet på godsmottagningen. Synpunkterna omfattar till stor del hanteringen av leveranser 

som inte följer de ordinarie rutinerna. Kraven analyseras i 6.1.1 Analys av resultatet från den 

interna datainsamlingen. 

5.3 Nulägesbeskrivning av teknik och metod 
För att få en bild av dagens tekniker och metoder för inflödet och förråden gjordes en 

nulägesbeskrivning som omfattade inflödets och logistikcentrets layout och kapacitet samt en 

beskrivning av förråden med avseende på syfte med lagret, lokalisering, karaktäristik och 

transporter. 

5.3.1 Tillvägagångssätt nulägesbeskrivning 

Informationen till nulägesbeskrivningen samlades in genom att studera lagren på plats samt 

mäta storleken och räkna lagerplatserna där det var möjligt. Kompletterande data om t.ex. 

höglagrets kapacitet hämtades ur specifikationer och andra dokument från en tidigare 

renovering av höglagret. För att komplettera och verifiera informationen gjordes även 

intervjuer. 

5.3.2 Resultat nulägesbeskrivning av inflödet 

Inflödets layout 

 

Figur 25. Fabrikslayout med slussarna in och ut ur fabriken markerade. 
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Idag har komponentfabriken SE-75 fem slussar för att transportera bl.a. ämnen, färdiga 

komponenter, restprodukter, post, förbrukningsmaterial, fordon, oljor etc. in och ut ur fabriken 

vilka visas i Figur 25. Av slussarna är två i direkt anslutning till inflödet (godsmottagningen), 

en går till transmissionsflödet, en till axelflödet samt en till underhåll och lågvolymflödet. 

Dagens layout på huvudinflödet av material, godmottagningen, är från 2006 då inbanan 

byggdes om, och från 2008 då logistikcentret byggdes upp på den nuvarande placeringen 

(Figur 26). Idag transporteras alla ämnen, med undantag för transmissionshus och axelkåpor, 

samt allt köpt material utom smallbox på inbanan. Transmissionshusen och axelkåporna tas in 

via slussar nära bearbetningscellerna (transmissionsflödet och axelflödet) och smallbox tas in 

via slussen i godsmottagningen. I godsmottagningen finns även posthantering. 

 

Figur 26. Inbanans och logistikcentrets nuvarande layout. 

Vid inleverans av material lossas levererande lastbil av en lastare som ställer materialet på 

inbanan (1). Pallarna paras ihop tre och tre och går fram till slussen (2) där de släpps igenom en 

och en. Efter slussen går pallarna vidare två och två till fördelningspunkten (3) där pallarna 

fördelas till mottagande förråd, avlockas, besiktas och får kraghållare för att stabilisera pallen. 

Efter fördelning transporteras materialet vidare på inbanan till utplatsen (GMOT) (4). Därifrån 

transporteras materialet vidare med truck till förråd. En detaljerad processkarta över inflödet 

finns i Bilaga 4 Nulägesanalys och processkarta över inflödet. Logistikcentret beskrivs under 

5.3.3 Resultat av nulägesbeskrivning av lager och förråd. 
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Inflödets kapacitet 

För att kunna beräkna inflödets kapacitet gjordes en nulägesanalys i form av en 

processkartläggning, vilken finns dokumenterad i bilaga 4, Nulägesanalys och processkarta 

över inflödet. De erhållna värdena jämfördes med den processkartläggning som gjordes 2005 

och som var underlag inför den senaste ombyggnaden 2006. Hastigheten på bansystemet 

hämtades ur den tekniska specifikation som företaget som byggde om inbanorna lämnade 

(Offert lyftab 988 Volvo 060209.doc, 2006).  

Enligt Lumsden (2006) finns det nästan alltid en flaskhals som styr kapaciteten i systemet. 

Detta gäller även inflödet. Den maximala kapaciteten, d.v.s. den som uppstår under ideala 

förhållanden (Krajewski och Ritzman, 2002), är intressant när det gäller att jämföra kapaciteten 

för de olika delarna av inflödet och identifiera flaskhalsen, se även 3.6 Kapacitet och 

utnyttjande. För att kunna jämföra kapaciteten med de krav som ställs måste man däremot ta 

hänsyn till de förluster som finns i flödet. Det kan t.ex. vara administrativt arbete eller möten 

som gör att inflödet inte har full bemanning och därmed lägre kapacitet under en del av 

arbetsdagen. Tekniska problem eller problem i flödet, t.ex. med pallar som fastnar kan vara 

andra orsaker till att graden av utnyttjande ligger lägre än den tekniska kapaciteten. Andra 

källor till minskad kapacitet kan vara problem med det administrativa systemet eller att 

materialet inte kan identifierats för att det saknas pallflagga. 

I Diagram 3 redovisas kapaciteten enligt de beräkningar som görs i bilaga 5 Beräkning av 

inflödets kapacitet. Av diagrammet framgår att flaskhalsen för inflödet är fördelningen. 

Höglagrets inbana tar inte emot allt material från inflödet, bara ämnen och köpt material i pall. 

Det medför att kapaciteten är större än den angivna. 

 

Diagram 3. Maximal kapacitet (pall/dag) för inflödet. 

Under veckorna 1 t.o.m. 9 2012 mättes antalet mottagna pallar på inflödet, vilket redovisas i 

bilaga 6, Mottagna pallar på inflödet v 1 – 9 2012. Maximalt antal mottagna pallar var under 

perioden 2732 st. (vecka 5). En beräkning av flaskhalsens maximala kapacitet och 

kapacitetsutnyttjande visar att: 

 Den maximala kapaciteten i flaskhalsen för veckan var enligt bilaga 5, Beräkning av 

inflödets kapacitet, (     )  (     )       st pallar i fördelningen.  

 Det ger ett kapacitetsutnyttjande i flaskhalsen på              ⁄     .  

Pålastning Raka banor Sluss totalt Vridbord Fördelning
Höglagrets

inbana

må-to 1312 4456 1736 1968 656 688

fr 688 2337 911 1032 344 360

veckan 5936 20161 7855 8904 2968 3112
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Om man istället för maximalt antal mottagna pallar under perioden använder genomsnittet för 

perioden
8
 bör det kunna representera ett mått på det verkliga utnyttjandet, som enligt Krajewski 

et al ska kunna upprätthållas under en längre tid: 

 Genomsnittligt antal mottagna pallar under perioden var 2395 st.  

 Det ger ett verkligt kapacitetsutnyttjande i flaskhalsen på         ⁄           .  

Om volymerna ökar med 39% till år 2015 blir det verkliga framtida kapacitetsutnyttjandet 

(         )                ⁄  vilket innebär att inflödets flaskhals med dagens 

arbetssätt inte har kapacitet att möta den förväntade volymuppgången.  

Om det genomsnittliga antalet mottagna pallar på inflödet räknas upp med 39% blir antalet 

pallar per vecka år 2015                st. Detta kan jämföras med det maximala antalet 

pallar för vecka 5 som uppräknat blir                st. pallar. I båda fallen blir 

flaskhalsen för inflödet fördelningen med nuvarande arbetssätt. 

Dagens fördelning med en person innebär att denne inte bara ska fördela pallen till ett förråd 

utan även sköta om avlockning, kontroll av antal artiklar i pallen och montering av kraghållare 

för att stabilisera pallen. Om arbetet med fördelningen delas av två personer fördubblas 

kapaciteten enligt gjorda observationer, men trots detta kvarstår fördelningen som flaskhals. 

Diagram 4 visar hur antalet mottagna pallar på fabriken fördelar sig över veckans dagar. 

Måndag till och med torsdag är godsmottagningen bemannad mellan 06:00 - 23:12. Fredagar 

stänger godsmottagningen redan kl. 15:00 vilket ger en lägre kapacitet. Av diagrammet framgår 

att kapaciteten överskrids på måndagar vilket gör att en del material inte kommer in i fabriken 

förrän på tisdagen, vilket kan leda till materialbrist. Ett utjämnat flöde över veckan är därför en 

förutsättning för att inte tvingas överdimensionera inflödet för att klara inleveranserna. 

 

Diagram 4. Det ankommande materialets fördelning över veckan. 

                                                 

8
 Värdena för vecka 1 2012 är borttagen p.g.a. att den veckan enbart var en 3-dagarsvecka i samband med trettondag jul. 
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Omplockningsytan vid inflödet 

Omplockningsytan är en yta för omplockning av kartonggods som kommer i pall och för 

material som ska växlas ner till smallbox.  

 

Figur 27. Yta för omplocking av material. 

Arbetet sker på två bord som står inne på 

godsmottagningen. 

 

Figur 28. Pallar med kartonggods i 

väntan på omplock 

Ytan för omplock finns inne på godsmottagningen (inflödet), bakom smallboxlagrets ställage. I 

andra änden av godsmottagningen (inflödet) ställs pallar med kartonggods som ska plockas om. 

På omplockningsytan finns två bord för att underlätta omplock (se Figur 27 och Figur 28). Ytan 

är ca 8 m
2
. Lagerytan för kartonggodset är ca 10 m

2
. Pallar in till omplockningslagret 

transporteras från inbanan med truck. Inne på inflödet transporteras pallar från lagret till 

omplockningsborden med ledstaplare. 

5.3.3 Resultat av nulägesbeskrivning av lager och förråd 

 

Figur 29. Placering av befintliga lager och förråd i fabriken. 

Dagens logistikytor med lager eller förråd omfattar höglagret, logistikcentret med lokala förråd 

av artiklar i kartong och smallbox, ett utlokaliserat smallboxförråd samt ett VMI-lager. Figur 

29 visar hur lagren är placerade i fabriken. Höglagret och alla förråd i logistikcentret, utom 

prototypförrådet, ägs av logistik. I prototypförrådet lagras material som ägs av Volvo CE 

Technology men hanteras av logistik. Materialet i VMI-förrådet ägs av leverantören men 

hanteras av logistik.  
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5.3.4 Lager 500 – Höglagret 

Höglagret är ett automatiserat kranlager 

avsett som förråd för ämnen och köpt 

material i pall (Figur 30). Lagret betjänas 

av två kranar och en transfervagn för in- 

och uttransport av material. 

Den teoretiska lagerkapaciteten hos 

kranlagret är 6888 pallplatser fördelade på 

21 nivåer och 82 sektioner per ställage. I 

lagret finns det totalt 4 ställage, 2 per 

 

Figur 30. Höglagret sett från utsidan. 

krangång. Av dessa platser är 17 nivåer avsedda för 1- och 2-kragarspallar och 4 nivåer 

avsedda för 3- och 4-kragarspallar. I lagret finns ett antal pallplatser som spärrats av olika skäl 

vilket gör att den användbara verkliga kapaciteten är ca 6700 pallplatser.  

Kranlagrets tekniska transportkapacitet är för kranarna 40 pallar in och 40 pallar ut (totalt 80 

pallar) per timme. Transfervagnens kapacitet korresponderar mot kranarnas cykeltid vilket 

innebär mindre än 0,75 min (45 s) per transport in eller ut ur höglagret
9
.  

 

Figur 31. Inbanan till höglagret (500G) och 

inflödets inbana (GMOT). 

Transporterna in och ut ur höglagret sker på 

ett bansystem utanför höglagret bestående 

av en in- och en utbana, en transfervagn 

samt ett mansystem inne i höglagret för att 

transportera pallar till och från de båda 

kranarna. Transfervagnen transporterar 

pallar mellan bansystemet utanför höglagret 

och kranarnas in- och utbanor. Höglagrets 

yttre bansystem är truckbetjänade d.v.s. 

motviktstruckar krävs för att fylla på 

respektive tömma in- och utbanor. 

Bansystemet visas i Figur 31. 

Innan en pall tas in i höglagret sker ett antal kontroller: 

 att pallen inte är för tung,  

 att pallens profil d.v.s. längd, höjd, bredd och tunnel (avstånd mellan pallens medar) är 

inom toleranserna, 

 att pallen är aviserad i höglagersystemet d.v.s. att systemet fått signal om att pallen ska 

lagras i höglagret. 

Om en pall inte uppfyller ställda krav på avisering, vikt och profil kommer den att direkt 

transporteras ut utan att gå in i höglagret.  

 

 

                                                 

9
 Scope of Supply, Höglagerprojektet 2006-2007. 
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Figur 32. Höglagrets layout (Checklista för felsökning vid materialhantering i höglagret, 

2008-07-08).  

Höglagret består av en inbana (500G), en utbana (500H), ett kranlager med två automatiserade 

kranar samt en transfervagn som förflyttar pallar mellan bansystemet utanför höglagret och 

kranarnas in- och utbanor. Dessa visas i Figur 32. 

I det administrativa höglagersystemet (AUS) redovisas artikelnummer och plats för samtliga 

artiklar som lagras i höglagret. Höglagersystemet är programmerat så att material vid 

inleverans fördelas på båda kranarna. Det betyder att även om en kran går sönder går det att få 

ut motsvarande artiklar ur den andra kranens lager. Kranlagret byggdes 1975 och renoverades 

2007. Renoveringen omfattade styrsystem, motorer, positioneringssystem och kablage på 

kranar och transfervagn
10

. 

Under de senaste åren har kostnaderna för att underhålla lagret ökat samtidigt som kraven på 

visuella lager ökar. År 2009 togs ett beslut att allt egentillverkat material skulle tas bort från 

höglagret och istället lagas i respektive produktionscell. Kvar i höglagret skulle endast finnas 

ämnen och köpt material i pall. Detta har också varit fallet sedan 2010. Idag lagras ca 2000-

2500 pallar i höglagret vilket innebär en beläggning på ca 30 – 35 %.  

Höglagrets kapacitet och transportmönster 

Antal transporter in och ut ur höglagret per timme (transportmönstret) framgår av diagram 5. 

Under förmiddags- och eftermiddagsskiften (06:00-23:12) sker både in- och utleveranser i 

höglagret medan det under natten endast sker utleveranser. Detta beror på att endast köpt 

material (bulkmaterial och ämnen) lagras i förrådet och att inleveranser av denna typ av 

material endast sker under perioden 06:00 – 23:12. Det är under denna tid som 

godmottagningen är bemannad och nytt material kan tas in via höglagrets inbana. 

                                                 

10
 Scope of Supply, Höglagerprojektet 2006-2007. 
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Diagram 5. Transporternas fördelning över dygnet in och ut ur höglagret. (hämtat ur 

Höglagrets administrativa system AUS). 

Under natten beställs i stort sett bara ämnen och köpt material ut från höglagret. Av 

diagrammet framgår att höglagrets kapacitet även i dagsläget räcker för de behov som finns. 

Det flesta in- och utleveranserna sker vid 12-tiden, d.v.s. direkt efter lunch då snittet ligger på 

ca 35 pallar/h (44 % av max kapacitet). Maxvärdet 48 pallar/h inträffade under denna period 

den 22/2 ca kl. 20:00. Detta motsvarar ca 60 % av kapaciteten hos höglagret.  

Det maximala kapacitetsbehovet för höglagret vid 48 pallar/h och angiven skiftgång (2-skift) 

blir (                       )  (              )       pallar per vecka.  

Den tekniska kapaciteten för höglagret med 80 pallar/h in och ut samt angiven skiftgång (2-

skift) blir (                       )  (              )       pallar per vecka. 

5.3.5 Förråd 515 – Prototypförråd 

Prototypförrådet (Figur 33) innehåller prototyper 

och projektmaterial som används för att bygga 

komponenter som inte ingår i det normala 

sortimentet. Förrådet är lokaliserat i 

logistikcentret och består av ett ställage med 48 

pallplatser och ett fristaplingslager på en golvyta 

på ca 18 m
2
. Det finns ingen ytterligare 

möjlighet till expansion av förrådet där det är 

lokaliserat idag   

Figur 33. Prototypförrådet. 

Genomsnittligt 

antal transporter/h 
Max kapacitet: 

40 (in)+ 40 (ut) 

transporter/h 

Förmiddagsskift Eftermiddagsskift Nattskift 

Dagtid 
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Materialet i prototypförrådet ligger i pall och hanteras av truck eller ledstaplare. Förrådet är 

märkt med en skylt på väggen men för övrigt finns ingen avgränsning från omgivande förråd 

(522). Risken för sammanblandning med övrigt material är stor. 

Dagens systemlösning med SAP medger inte att materialet spärras för produktion vilket i 

praktiken gör att prototyper och produktionsmaterial inte kan lagras i samma lager. Dagens 

prototyplager är inte särskilt effektivt. Ofta är läggs enstaka artiklar i pall vilket innebär att en 

hel del luft finns i ställagen. 

5.3.6 Förråd 521 – Hissautomater 

Förråd 521 består av två st. hissautomater för i 

huvudsak lågfrekvent kartonggods d.v.s. 

material i emballage med täcktid på ca 1 vecka. 

Hissautomaterna står mellan inbanan från 

godsmottagningen (inflödet) och kartonglagret 

i logistikcentret och syns i Figur 34. 

Förråd 521 består av 2 st. hissautomater 

(Constructor TORNADO modell 40/6-500 

kg
11

) med en total lastyta på 176 m
2
 per 

hissautomat.  

 

Figur 34. Hissautomaterna är till för 

lågfrekvent kartonggods. 

 
Figur 35. Plocktruck för transport av 

kartonggods och artiklar i smallbox. 

Varje hissautomat rymmer 71 st. paletter 

med en lastyta på 2,48 m
2 

per palett. 

Hissautomaternas kapacitet är upp till 4 st. 

palettväxlingar per minut. Det finns i 

dagsläget möjlighet att ställa upp en tredje 

hissautomat bredvid de båda befintliga. 

Materialet som lagras i hissautomaterna 

kommer i pall från leverantören. Framför 

hissautomaterna finns en rullbana som används när kartongerna ska flyttas över från pallen till 

hissautomaten. Idag transporteras pallarna från inbanas utplats till hissautomaterna med truck. 

Transporterna mellan utplatsen och hissautomaterna är mycket frekventa. Av i snitt 2395
12

 

mottagna pallar på inbanan är mer än hälften kartonggods till antingen hissautomaterna (förråd 

521), kartonglagret (förråd 522) eller smallboxlagret (förråd 523) i logistikcentret. Materialet 

transporteras ut från hissautomaterna med hjälp av plocktruck.  

Plocktruckar (logistik har idag 2 st.) används för alla transporter av produktionsaktuellt gods 

som inte ligger i pall, (se Figur 35). Det gäller såväl kartonggods som smallbox. Materialet 

transporteras i för Volvo specialdesignade racks. Plocktrucken har en höj- och sänkbar ståplatta 

för föraren vilket möjliggör plock av kartong ur pallar på en dryg meters höjd. Detta möjliggör 

att ha 4 nivåer med plockplatser i kartonglagrets ställage. Dessutom går plockbordet att skjuta i 

sidled för att undvika onödiga lyft. Om inte materialet till logistikcentret hinner transporteras 

bort från inbanans utplats (GMOT) kommer hela inflödet av material från gården att stoppas 

eftersom det bara finns en inbana. 

                                                 

11
 Offert 213-716-55 på Constructor TORNADO Hissautomat, Örebro 2007-04-16. 

12
 Uppmätt genomsnitt under veckorna 1202 – 1209. 
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5.3.7 Förråd 522 – Kartonglager 

I kartonglagret i logistikcentret finns 

högfrekvent kartonggods. Lagret ligger i 

direkt anslutning till godmottagningen 

(inflödet) och visas i Figur 36. 

Kartonglagret består av 3 st. dubbel-

ställage som rymmer totalt 574 st. pallar 

med maximalt 2 kragar fördelade på 384 

st. platser plocklager och 192 st. 

pallplatser buffertlager. Förrådet är idag 

fyllt till ca 75 % (visuell uppskattning). 

 

Figur 36. Kartonglagret för högfrekventa 

artiklar är ett rent plocklager. 

Kartonglagret är ett rent plocklager och förses på samma sätt som hissautomaterna med 

material från inbanan med truck. Utleveranser sker genom att material plockas från pall till en 

plocktruck som sedan levererar till beställaren. När en pall på plockplats är tom lyfts den 

tomma pallen bort med ledstaplare eller truck och en ny pall hämtas ner från buffertplatsen.  

5.3.8 Förråd 523– Smallboxlager 

 

Figur 37. Smallboxlagret i godsmottagningen. 

 

Figur 38. Smallboxlagret på 

transmissionsmonteringen. 

Smallboxlagret består av två separerade 

förråd. Det ena förrådet står i 

godsmottagningen (inflödet) och tar emot 

ankommande gods (Figur 37). Det andra 

förrådet står på en tillfällig yta på 

transmissionsmonteringen och är mer att 

betraktas som ett förbrukningslager för 

smallbox till monteringarna (Figur 38). 

Smallboxlagren är avsedda för köpta 

artiklar i smallbox. 

 

Lagret i godsmottagningen (inflödet) 

I smallboxlagret i godsmottagningen 

(inflödet) lagras köpta artiklar som kommer 

i smallbox från leverantören. Förrådet ägs 

av Logistik. 

Smallboxlagret består dels av ett rullställage, dels av en fristaplingsyta. Fristaplingsytan är 

delvis utmärkt med blå gränslinjer på golvet för övrigt utgörs ytan av ställagets förlängning in i 

godsmottagningen (inflödet). Rullställaget rymmer 120 st. större eller 240 st. mindre smallbox. 

Golvlagret rymmer 24 m
2
 vilket motsvarar ca 240 st. större eller ca 480 st. mindre smallbox. 

Möjligheten att expandera förrådet utan att resterande verksamhet i godsmottagningen påverkas 

negativt är liten, på grund av att ytan är liten och innehåller många verksamheter. 
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Figur 39. Smallboxlagret på 

godsmottagningen. 

 

 

Figur 40. Smallboxlagret vid tvätt- och 

limcellen på transmissionsmonteringen. 

Inne på förrådet hanteras materialet med 

ledstaplare och för hand. Materialet 

transporteras ut från lagret med plocktruck. 

Material i smallbox från leverantören 

transporteras in i förrådet med truck genom 

slussen i godsmottagningen. I dagsläget 

förekommer här många lyft som inte är 

ergonomiska, se Figur 39. 

Lagret på transmissionsmonteringen 

I smallboxlagret på transmissionsmonteringen 

(Figur 40) lagras köpta artiklar som kommer i 

smallbox från leverantören. Smallboxlagret är 

tillfälligt lokaliserad på en lånad yta vid tvätt -

och limcellen. 

Smallboxlagret består av ett rullställage i 7 

sektioner. Kapaciteten är 672 st. större smallbox 

eller 1344 st. mindre. Möjligheten att expandera 

förrådet är obefintlig eftersom förrådet står på en 

lånad yta som tillhör transmissionsflödet. 

Förrådet måste få en permanent lokalisering. 

Materialet transporteras från förråd 523 i 

godsmottagningen (inflödet) till detta förråd 

med plocktruck. 

Det har varit svårt att hitta ett bra arbetssätt för logistikpersonalen för att de enkelt ska 

identifiera vilket material som har behov av påfyllning i 523-förrådet vid monteringen. I 

dagsläget finns materialet i godsmottagningen medan lagerkapaciteten finns i lagret på 

transmissionsmonteringen. 

5.3.9 Förråd 525 – VMI-lager 

Det leverantörsägda lagret (Vendor Managed 

Inventory, VMI) är idag lokaliserat på ett 

godstorg på monteringen. Förrådet ett 

kombinerat plock och buffertlager och i 

dagsläget det enda leverantörslager som finns 

i fabriken. Den rymmer 32 pallar i 3½ 

sektioner ställage (ca 7 m
2
) samt drygt 100 

mindre emballage (kartong och smallbox). 

Artiklarna transporteras till lagrets buffert 

med truck. Därifrån lyfts materialet ner med 

 

Figur 41. VMI-lagret.  

truck till en särskild inplats i ställaget varifrån materialet sedan plockas om och läggs i 

plocklagret. Materialet hämtas sedan av plocktruck och motviktstruck för vidare leverans till 

beställaren/brukaren. VMI-lagret visas i Figur 41. 

Buffertlager 

Plocklager 
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5.4 Konceptstudie - SWOT-analys av intern 
nulägesbeskrivning (kartläggningsanalys) 
Efter den interna datainsamlingen gjordes en SWOT-analys av styrkor och svagheter respektive 

möjligheter och hot inom områdena inflöde och lager. Syftet var att identifiera och bedöma 

organisationen för att ta till vara på det som var bra i nuläget och försöka få bort det som var 

dåligt. Dessutom skulle möjligheter och hot identifieras. 

5.4.1 Tillvägagångssätt SWOT-analys 

Logistiks ledningsgrupp uppmanades att under något ledningsgruppsmöte avdela tid för att 

genomföra en SWOT-analys inom områdena inflöde, materialförsörjning, lager och förråd samt 

övriga logistikytor. På grund av bland annat tidsbrist deltog endast cheferna för yttre och inre 

logistik. Eftersom dessa är ledare för de områden som konceptstudien omfattar bedömdes 

analysen som relevant för studien. För att komplettera analysen gjorde projektgruppen en egen 

SWOT-analys. Deltagande var den ordinarie projektgruppen bestående av logistikutvecklare, 

teamledare för interna transporter samt truckansvarig logistiker. 

5.4.2 Resultat av SWOT-analys 

Resultatet av SWOT-analyserna som gjordes av delar av ledningsgruppen samt projektgruppen 

är sammanställda i Figur 42 för inflödet, och Figur 43 för lager och förråd. För att skilja 

gruppernas resultat i figuren är ledningsgruppens punkter fyllda (svarta) och projektgruppens 

punkter ofyllda (vita).  

Inflödets styrkor låg främst hos personalen som ledningsgruppen uppfattar som både kunnig 

och engagerad. Eftersom arbetsuppgifterna på inflödet inte är så komplicerade är det enkelt att 

låta personalen ersätta varandra. Svagheterna låg främst i bristande ergonomi, i många omtag 

och att personalen ogärna gör extra arbete. Det sistnämnda beror, enligt representanterna för 

inre och yttre transporterna i projektgruppen, på att logistikenheten ofta får reda ut problem 

som är orsakade på annat håll i organisationen. Det kan t.ex. gälla material som inte skrivs av 

från saldot på monteringen vilket orsakar brister och därmed extra transporter, eller 

felleveranser från leverantören som inte får plats i befintliga lager för ämnen och/eller köpt 

material och därför måste hanteras extra. Den nedväxling av emballagestorlekar som ingår som 

en del av lean-konceptet i syfte att t.ex. minska satserna och emballagestorlekarna, förbättra 

ergonomin för montörerna genom färre steg och mer material i lämplig lyfthöjd, öka 

omsättningshastigheten etc. medför ofta att arbetsmiljön och ergonomin för inflödets personal 

försämras genom mer omplock och högre arbetstakt. 

Projektgruppen såg främst den yttre miljön med lossning under tak, en gemensam 

godsreception för hela fabriken och flera lossningsplatser som en styrka för inflödet. En 

svaghet var lastningen av inbanorna som med dagens ojämna materialhemtagning medförde att 

materialet ofta fick fristaplas och lagras på gården. Dessutom ansåg man att den manuella 

inrapporteringen ökade risken för felfördelning av material med tillhörande utredningsarbete. 

Dåligt disponerade ytor medförde även dålig ergonomi och flexibilitet.  

  



55(135) 

Inflöde: 

 

Figur 42. SWOT-analys av området inflöde. 

Möjligheterna till förbättringar ligger bland annat i att jämna ut inleveranserna genom t.ex. 

tidsfönster mot leverantörerna, använda personalens kunskaper och idéer på ett bättre sätt, 

modernisera inbanan och öka antalet materialintag in i fabriken. De största riskerna är att det är 

dyrt att bygga ut ytan om så behövs och att det saknas fokus på den totala kostnaden för olika 

åtgärder som genomförs i fabriken och för den totala kostnaden under hela produktionen. Det 

kan t.ex. innebära att stora emballage väljs för att frakten blir billig, men att materialet senare 

måste plockas om innan det levereras till monteringen vilket totalt sett kan bli dyrare. 

För lager och förråd ansåg ledningsgruppen och projektgruppen att styrkorna låg i höglagret 

samt de lokala buffertarna för råmaterial/ämnen och färdiga detaljer. Styrkan låg främst i 

höglagrets kapacitet och saldosäkerhet. Detsamma ansågs gälla hissautomaterna. En stor 

svaghet låg i höglagrets in- och utflöde som är helt beroende på hur bra transfervagnen som 

sköter dessa transporter fungerar. En annan svaghet var hur de lokala lagren och bufferterna ute 

i fabriken ska kunna expandera, t.ex. vid en volymuppgång. Redan i dagsläget är det problem 

med yta för ämneslagret för t.ex. axelkåpor – en mycket skrymmande artikel. Även förrådet för 

prototyper och projektmaterial behöver expandera. 

  

 

Helpful Harmful 

In
tern

al 
Extern

al 

Strengths 
 Kunnig och engagerad personal 

 Flexibel bemanning 

o Lossningstält, väderskyddat 

o Ytor, på utsidan 

o Tre lossningsplatser 

o Styrning av transportflöde (receptionen) 

Weaknesses 
 Bristfällig utrustning (ergonomi) 

 Personal känslig för ”extra arbete” 

 Mycket truckkörning till 521 och 522-lagren 

(många omtag) 

o Inbanan flaskhals med befintligt upplägg 

o Lastning av inbanor 

o Ingen flexibilitet 

o Omplock, smallboxhantering 

o Begränsad yta 

o Ojämnt inleveransmönster 

o Manuell inrapportering – felaktiga 

fördelningar 

Opportunities 
 Yta (hela inbanan) 

 Lämplig utrustning 

 Kompetenshöjning/jobbrotation 

 Modernisera inbanan 

o Utjämnade inleveranser 

o Tidsfönster – dag 

o Fler slussar 

o Ta till vara på befintlig kunskap/idéer 

o Järnvägsspår till fabriken 

Threats 
 Ont om yta för omplock och lager 

 Bristande ergonomi, arbetsmiljö och 

arbetsinnehåll 

 Hemtagningsprincip (för hög kvantitet per 

leverans) 

o Kostsamma ombyggnationer 

o Underdimensionering 

o Risker kopplade till lossning av ämnen 

o Avsaknad på totalkostnadsfokus i hela 

flödet eller LCC 
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Lager och förråd: 

 

Figur 43. SWOT-analys av området lager och förråd. 

En möjlighet som ledningsgruppen såg var att hantera en del av prototyperna (förråd 515) i en 

hissautomat. Denna bör dock inte vara någon av de befintliga hissautomaterna på grund av 

risken att sammanblanda prototyper med produktionsmaterial. Att modernisera höglagret och 

kanske även rostsäkra miljön och använda det som lager för rostkänsligt material sågs också 

som en möjlighet. Hemtagningsprinciperna påverkar inte bara inflödet utan är även en 

parameter för hur stora lagren i fabriken blir. Att utmana hemtagningsprinciperna, mängden 

material och frekvensen, ses som en möjlighet att minska mängden material i fabriken. En 

annan lösning är att utnyttja tredjepartslogistik för att lägga buffertlager utanför fabriken. 

De största hoten för verksamheten vad gäller lagren är att höglagrets kranar eller transfervagn 

havererar vilket gör att inget material kan transporteras ut. På grund av höglagrets konstruktion 

är det kostsamt att ersätta det automatiserade kranlagret med ett truckbetjänat höglager. För en 

fabriksledning som eftersträvar visuella lager enligt lean-konceptet uppfyller ett höglager inte 

kraven på visualitet och små lager enligt principen för den ”japanska sjön”. Om produktionen 

har långa ställtider eller av andra skäl inte kan minska satsstorlekarna och volymerna samtidigt 

ökar, kan bristen på yta för lokala buffertar i produktionen bli ett hot mot efterlevnaden av 

produktionssystemets (VPS) principer. 

  

 

Helpful Harmful 

In
tern

al 
Extern

al 

Strengths 
 Höglager 

 FVL/RVL i respektive cell 

o Antal lagerplatser i höglagret 

o Höglagrets kollikontroll/hantering 

o Hissautomaterna 

o Flexibilitet i förråd 522 och 523 

Weaknesses 
 Manuell hantering vid frd 515 (prototyper) 

 Omodernt höglager 

 Dimensionering av FVL/RVL-ställage inte 

uppdaterad 

 Ingen yta för temperering av gods 

o Höglagrets begränsning av in/utflöde 

o Höglagret: låg skalbarhet, ingen visualitet 

o Ämnesförråd, speciellt axelkåpor 

o Utnyttjande av befintliga kranlager i 

cellerna 

Opportunities 
 Hissautomat till frd 515 (prototyper) 

 Modernisera höglagret t.ex. 

inflöde/omplock 

 Dimensionering av frd 522 (kartonglager) 

 Tempererad yta för gods (ej höglager) 

o Rostsäkra höglagret 

o Utveckla hantering in och ut ur förråd (t.ex. 

förråd 521 och 523) 

o Ämneshub 

o Utmana hemtagningsprinciper/frekvenser 

Threats 
 Haveri höglager 

o Höglagrets konstruktion gör ombyggnad 

kostsam 

o Avsaknad av direktiv från ledningen om 

höglagrets varande/icke varande 

o IS/IT – svårt att förändra i nuvanade system 

o Ytbegränsningar för lager i fabriken 
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5.5 Benchmarking 
Ett antal företagsbesök gjordes under åtta veckor i slutskedet av datainsamlingen för att samla 

information om hur andra företag rent praktiskt arbetar med inflöde och materialhantering, 

ytdisposition och lagerhållning, kopplat till principer, metoder och tekniker. Syftet med 

benchmarkingen var att utifrån företagens logistiklösningar och de bakomliggande kriterierna 

för val av lösning, hitta lämpliga lösningar för tillämpning på fabriken i Eskilstuna. 

5.5.1 Tillvägagångssätt benchmarking 

Sex företag valdes ut för att delta i benchmarkingen. Urvalet gjordes med utgångspunkten att 

företagen skulle ha en liknande verksamhet som Volvo CE OpESK, det vill säga ett medelstort 

producerande företag. Tre Volvoföretag besöktes, Volvo CE i Braås, Volvo Group Trucks 

Operations (tidigare Volvo Powertrain) i Köping och Volvo Lastvagnar i Umeå. Volvo CE i 

Braås slutmonterar dumprar, bland annat med axlar från Volvo CE OpESK. Volvo Group 

Trucks Operations i Köping tillverkar tunga växellådor till lastbilar och Volvo Lastvagnar i 

Umeå tillverkar lastbilshytter. 

Ett studiebesök gjordes på ett företag utanför Volvokoncernen men med liknande verksamhet. 

GKN Drivline Köping AB ingår i GKN Drivline, AWD Systems och tillverkar växlar och 

vinkelväxlar till drivlinor för personbilar. 

Ytterligare två besök gjordes för att studera helt andra verksamheter. Dessa var Stadium DC 

(distributionscentral) i Norrköping vars verksamhet enbart är inriktad på att lagra och 

distribuera varor till Stadiums butiker runt om i Sverige, och BT-Toyota Material Handling i 

Mjölby, en av världens största tillverkare av materialhanteringsutrustning som t.ex. lyftvagnar, 

staplare och truckar. 

Vid besöken intervjuades personer som antingen har en ledande roll inom 

logistikorganisationen som t.ex. logistikchef eller logistikutvecklare. I några fall hade de 

intervjuade inte logistikbakgrund, men där kompletterades svaren genom att någon som 

arbetade inom det aktuella området intervjuades direkt på plats. Något specifikt frågeformulär 

användes inte vid besöken, men frågorna var riktade mot principer, metoder och tekniker inom 

områdena materialförsörjning, ytdisposition och lagerhållning. För att komplettera intervjuerna 

gjordes även observationer i verksamheten. Det innebar att materialflödet på företagen följdes, 

från det att ämnen/råmaterial och annat köpt material ankom fabriken, genom bearbetning och 

montering till lagring inför leverans till kund. Efter samtliga företagsbesök skrevs rapporter 

utifrån förda anteckningar för att dokumentera resultatet för vidare bearbetning och analys. 

5.5.2 Resultat benchmarking 

Samtliga besök inleddes med en allmän introduktion till företaget verksamhet. Här fanns 

möjlighet att ställa allmänna frågor kring verksamhetens inriktning, volymer samt antal olika 

produkter och dess varianter (mix). Dessutom diskuterades företagens val av internlogistiska 

strategier kopplade till bland annat inflöde och lager. Efter genomgången gjordes ett besök i 

verksamheten för att på plats kunna se vilken logistiklösning företaget valt och vilka 

tankegångar som låg bakom. För respektive logistiklösningen frågades särskilt om 

bakomliggande principer samt använda metoder och tekniker. 
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Tabell 7. Företagens principer, metoder och tekniker gällande inflödet. 

 Företag 

 A B C D E F 
Antal godsportar 1 st. > 5 st. 2 st. 2 st. 1 st. N/A 

Separat godsport för ämnen Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Separat godsport för reservdelar Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Antal inbanor 1 st. > 5 st. 3 st. 2 st. 4 st. N/A 

Fördelningspunkt i fabriken Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Egna kolliflaggor Nej, 

Odette 

Ja Ja Ja Ja Nej, 

Odette 

Kontroll av ankommande gods Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Rätt emballage från leverantör 

(ej omplock) 

Ja Ja, egna 

varor 

Ja Ja Nej, 

omplock 

Nej, 

omplock 

Tidsfönster ankommande gods Ja (tim) Ja (dag) Ja Ja Ja Ja 

Lossning direkt på bana Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Pallautomater Nej Nej Ja Nej Ja Nej 

Automatisk avlockning Nej Nej Nej Ja Nej Nej 

Kraghållare Nej Nej Nej Nej Ja, höga 

pallar 

Nej 

På begäran från deltagande företag kommer fortsättningsvis företagens identiteter att döljas. 

Istället benämns företagen ”Företag A”, ”Företag B” och så vidare, utan inbördes ordning. 

Detta har ingen betydelse vad gäller resultatet av benchmarkingen eftersom syftet var att 

utifrån företagens logistiklösningar och de bakomliggande kriterierna för val av lösning, hitta 

lämpliga lösningar för tillämpning på fabriken i Eskilstuna. Resultatet från benchmarkingen 

med avseende på inflöde redovisas i Tabell 7. 

 

Antalet godsportar och därmed inflöden in i fabrikerna varierade mellan en godsport till mer än 

fem stycken. Däremot var det inte ovanligt att en godsport betjänade flera inbanor på insidan av 

fabrikens yttervägg. Företag B med mer än fem godsportar hade vissa godsportar dedikerade 

för viss typ av material. Ett företag (företag C) hade en separat godsport för ämnen medan en 

annan (företag D) separerade reservdelar från det övriga inflödet. Företagen med fler än en 

inbana angav även sårbarhet, d.v.s. att riskera att inte få in materialet om själva banan gick 

sönder, som anledning till att ha fler än en inbana. Företag F hade allt material liggande hos en 

tredjepartslogistiker och avropade endast det material som behövdes de närmaste tre timmarna. 

Detta gjorde att företagets inflöde inte kan jämföras med de andra företagens när det gäller 

inflödet av material (godsportar och inbanor). 

De flesta företagen fördelade materialet vid inbanorna och satte då även på en egen kolliflagga 

för att kunna identifiera och spåra materialet fysiskt och i systemet. De båda företag, Företag A 

och Företag F, som inte fördelade materialet själva använde sig av Odetteflaggor som antingen 

leverantörerna eller tredjepartslogistikern satte på. Mottagningskontroll av ankommande gods 

gjordes på alla företag utom ett, Företag C, som gjorde kontrollen vid förbrukningen i 

bearbetningen eller på line. Om avvikelser hittades gjordes kontroll av just av denna leverantör 

till dess inga fel hittades. 

Hälften av företagen (Företag A, Företag C och Företag D) angav att leverantörerna skickade 

sitt material på det sätt som företaget önskade. Företag B angav att material inom den egna 

koncernen skickades rätt, medan två företag (Företag E och F) inte fick materialet så som de 

önskade utan var tvungna att plocka om materialet innan det skulle ut till förbrukaren i 
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fabriken. Orsaken till att materialet inte skickades så som företagen önskade var enligt uppgift 

bland annat merkostnader för leverantören som lades på priset och att företagen var för små i 

förhållande till leverantörens övriga kunder. 

För att jämna ut leveranserna av material in i fabrikerna angav alla företag att de använde sig 

av tidsfönster på olika nivå (timme – dag). Företag C hade ett mycket nära samarbete med sina 

leverantörer som kittade och sekvenserade materialet och levererade materialet på signaler från 

kanban i form av emballage (racks). Företag F använde en tredjepartsleverantör för att få 

materialet kittat och levererat med tretimmarsintervall. 

För att undvika att smutsa ner emballagen och därmed få in smutsen i fabrikerna använde 

företagen olika tekniker. De flesta hade så pass god kapacitet på inbanan så att pallarna kunde 

ställas direkt på banan utan att mellanlagras på marken innan. I vissa fall användes 

pallautomater, ett pallmagasin som kan ta emot flera pallar samtidigt och som ställer ner 

pallarna på inbanan en och en, för att kompensera för kapacitetsbristen. Ytterligare en variant 

som Företag D tillämpade var att låta pallarna passera godsporten staplade på varandra (max tre 

pallar högt). 

Inget företag använde kraghållare, d.v.s. en anordning som spänner fast kragarna på pallbottnen 

för att förhindra att kragarna separera från varandra, för låga pallar (1 och 2 kragar). Däremot 

använde Företag E kraghållare för pallar med dålig kvalitet. Dessa var inte så många så det 

extra arbetet det innebär att sätta på kraghållare på pallar var inte så stort. För att förbättra 

ergonomin för personalen hade Företag D investerat i en avlockningsmaskin, som skar av 

banden som håller fast locket vid pallen och lyfte av locket och lade det på en särskild plats. 

Efter att materialet kommit in i fabrikerna levererades det antingen direkt till förbrukaren eller 

till ett lager. Resultatet från benchmarkingen med avseende på principer, metoder och tekniker 

för lager redovisas i Tabell 8. 

 

En princip som tydligt uttalades av majoriteten av de besökta företagen var att utnyttja 

fabrikens höjd. Detta visade sig i entresolvåningar för olika verksamheter, materialtransport 

(t.ex. conveyerbanor) och promenadvägar för personförflyttningar. Ett annat sätt att utnyttja 

höjden var att använda hissautomater för att lagra kartongmaterial och material i smallbox, 

vilket Företag D (smallbox) och Företag E (kartong) gjorde. Företag E använde ett 

automatiserat höglager för att lagra smallbox. 

En annan princip som företagen framförde var att debitera leverantörerna för avvikelser i 

leveranser. Det kunde t.ex. gälla att kvantiteten i emballaget inte överensstämde med det som 

överenskommits, att materialet levererades i fel emballage eller att fel material levererades i 

emballaget. Oavsett vilken avvikelse det var medförde hanteringen av denna en merkostnad, 

stor eller liten, för företaget vilket debiterades leverantören. Syftet att debitera även vid mindre 

avvikelser var att markera för leverantören att man inte tolererade avvikelser. Företag E och F 

debiterade även de leverantörerna för leveransavvikelser, men inte i så hög grad som man ville. 

Orsaken var att man inte lyckats förankra rutinen för avvikelserapportering i organisationen 

utan försökte själva lösa problemet utan att underrätta leverantören. Detta ledde bl.a. till 

saldodifferenser eftersom systemets saldo och det verkligt levererade antalet inte stämde 

överens. 
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Tabell 8. Företagens principer, metoder och tekniker gällande lager 

 Företag 

 A B C D E F 
Utnyttja höjden Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Felleveranser debiteras 

leverantören 

Nej Nej Ja Ja Ja, men 

ej alltid 

Ja, men 

ej alltid 

Tredjepartsleverantör Nej Nej Ja Nej Nej Ja 

VMI Nej Nej Ja Ja Nej Nej 

Konsignationslager Nej Nej Ja, en 

leverant. 

Nej Nej Nej 

Lager utanför 

produktionsytan 

Ja, FIFO-

ställage för 

ämnen 

Ja Ja,  

tält för 

ämnen 

Ja Ja Ja,  

tält för 

ämnen 

Höglager Aut=Automatiskt 

Man=Manuellt 

Ja, Aut Ja, Man Ja, Man Ja, Man Ja, Aut 

smallbox 

Ja, Aut 

Hissautomat(er) Nej Nej Nej Ja Ja Nej 

Buffertar mellan bearbetning 

och montering 

Ja N/A Ja,  

16 tim 

Ja Ja Ja 

2 dagar 

Buffert för plocklager Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

När det gällde leverantörssamarbete i form av tredjepartsleverantörer, VMI och 

konsignationslager hade Företag C kommit längst. Ca 90 % av all plåt kommer från en och 

samma leverantör. Företag C utnyttjar därför ett konsignationslager gentemot leverantören. 

Företaget nyttjar även tredjepartsleverantörer som tillhandahåller mellanlagring av artiklar 

mellan leverantör och företag av i synnerhet mer skrymmande material. Syftet är att spara yta i 

fabriken. Materialet avropas sedan i sekvens var tredje timme. VMI-lagret hos Företag C ägs 

och fylls på av en leverantör och avropas då nivåerna i fabriken sjunkit till en min-nivå. 

Företag D hade många lokala leverantörer i närheten som skickar material i små batcher. Man 

hade även ett ”VMI” som sköttes av leverantören men där materialet ägdes av företaget. Som 

tidigare nämnts använder Företag F sig av en tredjepartsleverantör för att reducera lagren i 

fabriken. 

Trots alla försök att få ner materielmängden i fabriken, hade de flesta företag lager utanför 

själva produktionsytan. Det kunde t.ex. gälla ämneslager i tält på gården eller buffertar av 

ämnen och köpt material i manuella höglager eller i automatiserade kranlager vid sidan av 

produktionen. Företagen hade även buffertar mellan bearbetning och montering för att ta upp 

obalans i skiftgrad, skillnad i takt eller för att kompensera för kapacitetsproblem i 

bearbetningen. Detta gällde även företag med en ”lean” produktionsfilosofi. 
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5.6 Analys av strategiska krav och kriterier för 
bedömning av koncept 
Inför konceptframtagningen behövde projektgruppen information om den utvecklingen av 

produktionen och andra strategiska krav som måste tas i beaktande. Vidare inhämtades 

styrgruppens kriterier för bedömning av de olika områdena (inflöde och logistikcenter samt 

lager och förråd).  

5.6.1 Tillvägagångssätt kravanalys 

De intervjuer som genomfördes under förstudien fångade upp synpunkter och krav från de 

andra funktionerna på fabriken. Utöver detta behövde projektet få in de strategiska krav som 

ställs på den interna logistiken. För att fånga riktningen för den tänkta produktionsutvecklingen 

gjordes en djupintervju med chefen för produktionsutvecklingsavdelningen. Därefter 

granskades det interna strategidokumentet ”Fit For the Future” för att fånga upp 

fabrikschefens riktlinjer och mål med verksamheten. För att få ledningsgruppens prioriteringar 

och krav på konceptstudiens olika områden gjordes slutligen en workshop med 

ledningsgruppen. Syftet var att få ledningsgruppens riktlinjer för: 

• Vad koncepten skulle bedömas mot för att det framtagna konceptet ska uppfylla kraven 

(ledord). 

• Hur de olika parametrarna (kraven, ledorden m.m.) ska viktas mot varandra (poäng). 

5.6.2 Resultat kravanalys 

Strategiska krav  

Intervjun med chefen för produktionsutveckling var särskilt viktig eftersom denna avdelning är 

ansvarig för vilken riktning som produktionen vid fabriken ska ha på längre sikt. Därför 

gjordes förutom den korta intervjun även en djupare intervju med chefen för 

produktionsutveckling och den produktionsutvecklare som ansvarar för LRF-arbetet ur ett 

produktionstekniskt perspektiv, t.ex. framtida investeringar. Djupintervjun gav följande bild av 

produktionsutvecklingen: 

 Layout (detaljerad) finns fram t.o.m. 2014 

 Produktionskoncepten för produktionen kommer att omfatta mixed-model line, 

traditionell monteringsline och stationsmontering (se 3.3 Produktionslayouter). 

 Bearbetningen kommer att fortsätta att utvecklas enligt den plan som sattes i projekt 

CS09. 

 Antal varianter kommer att minska på sikt på grund av ändrade konstruktioner 

 Förbrukning/takt/volym ökar med ca 40 % t.o.m. 2015. 

Det betyder att det finns en framtidslayout som projektet måste ta ställning till om den påverkar 

logistikkonceptet eller inte. Vidare måste flexibilitet finnas för att kunna hantera många olika 

typer av produktionskoncept. Det minskade antalet varianter kommer på sikt att innebära att det 

kommer att finnas mer yta för monteringsmaterialet i monteringsfasaderna.  
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Input från Fit For the Future – internt strategidokument 

För att även fånga upp strategiska krav gick projektgruppen igenom det interna 

strategidokumentet Fit For the Future (2010). De strategiska krav som ansågs direkt tillämpliga 

för det vidare arbetet med konceptstudien var: 

 Layout: Effektiv, korta avstånd 

 Säkerhet: Fritt från olyckor 

 Kvalitet: Stabilt och förutsägbart, ”rätt från mig”, förebyggande underhåll (FU) 

 Ledtider: Minimerade 

 Miljö: Energismart 

 Personal: Flexibel, fysisk och psykisk hälsa 

 Ständiga förbättringar: Förändringsvilja, samarbete 

Bedömningskriterier för koncepten 

Som första steg redovisades och förankrades projektets syn på den interna kundens krav på 

internlogistiken som den framkommit vid intervjuer och annan datainsamling gjord under 

förstudien. För konceptstudiens vidare arbete konstaterade styrgruppen att det var 

förbrukarens krav utifrån layout, antal liner, antal varianter och volym som var styrande för 

den vidare konceptframtagningen. Vidare skulle det framtagna konceptet kunna stödja 

monteringskoncept både enligt lineupplägg och stationsupplägg. För bearbetningen gällde att 

stödja produktionen enligt det koncept som sattes i CS09. 

Vid framtagningen av delkoncept och koncept på grov nivå skulle för varje område frågan 

VAD som skulle kunna utgöra lämpliga metoder, följas av frågan VARFÖR just de metoderna 

skulle väljas. Först när det gällde framtagning av koncept på detaljnivå skulle frågan HUR 

lösningen ska se ut med avseende på metoder och tekniker besvaras. De riktlinjer (ledord och 

poäng) som koncepten skulle vägas mot redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Bedömningsmatris för konceptområdena (ledord och poäng). 

Ledord Inflöde Lager och förråd Summa 
Kapacitet 10 8 18 

Robusthet 7 10 17 

Flexibilitet 6 9 15 

Säkerhet 9 6 15 

Kostnad 8 7 15 

Automation 5 5 10 

Miljö 4 4 8 

För inflödet bedömdes kapacitet, säkerhet och kostnad vara de parametrar som var viktigast vid 

framtagning av koncept. Motsvarande bedömning för lager och förråd var robusthet, d.v.s. en 

stabil lösning, flexibilitet och kapacitet. Minst viktiga vid konceptframtagningen bedömdes 

miljö och automation vara. Därmed inte sagt att ingen hänsyn skulle tas till t.ex. miljö eftersom 

grundinställningen vid konceptframtagningen var att sätta förbrukaren i centrum. Med 

förbrukaren menades inte bara montörer utan även t.ex. logistikpersonal i Logistik Center. 
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5.7 Volymanalys 
För att kunna ta fram koncept måste 2012 och 2015 års inflöde och lagerbehov beräknas och 

jämföras. Hänsyn måste även tas till förändringar i emballagestorlek utifrån förväntade 

produktionskoncept för montering och bearbetning. 

5.7.1 Tillvägagångssätt volymanalys 

För att få fram data om förväntade volymer under perioden 2012 – 2015 användes dels de 

volymer på artikelnivå som anges i LRF (Long Range Forecast) för Volvo CE OpESK, dels 

data ur affärssystemet SAP (material master). Volymerna tillsammans med emballagetyp och 

storlek ger tillsammans en god bild över flöden av emballage och lagerbehov. På grund av 

sekretess redovisas inga volymer i absoluta tal, men resultatet uttryckt som volymförändringen 

ger ändå ett gott underlag för bedömning av framför allt flödena. För att kunna beräkna hur 

stort lagret av ämnen och övrigt köpt material blir utifrån volymerna har vissa antaganden 

gjorts: 

 Den genomsnittliga pallstorleken för ämnen är L2, d.v.s. 2-kragars helpall. Detta ger en 

möjlig ställagehöjd på 6 nivåer (hänsyn måste dock tas till tyngden på pallarna, men för 

enkelheten skull bortses från tyngden eftersom det vanligaste i fabriken är att L2-pallar 

kan staplas 6 nivåer högt).  

 Den genomsnittliga lagringstiden av ämnen och köpt material är 5 dagar, d.v.s. varje 

lager ska täcka i snitt 5 dagars förbrukning. 

Eftersom emballage är den storhet som är intressant för att beräkna flöden har alla volymer 

räknats om till antal emballage. Även alla kartonger i kartonglagret lagras i pallar och 

kartongerna plockas därur. Däremot är det svårt med det material – kartonger och smallbox - 

som sampackas, d.v.s. olika artiklar packas i samma emballage. Där kan antalet kartonger eller 

smallbox variera från gång till gång. För att kunna räkna på dessa emballage har antagits att 

kartonger och smallbox i snitt levereras med 10 st. emballage per pall. 

5.7.2 Resultat volymanalys 

Volymer för inflödet 

När det gäller volymökningen av antal emballage via det normala inflödet förväntas volymen 

förändras så som är beskrivet i Tabell 10 under perioden 2012 – 2015: 

Tabell 10. Förändring av materialflödet (emballage) via inbanan på godsmottagningen 

2012 – 2015. 

Materialflöde 2012 2013 2014 2015 
Direktstyrda ämnen 100 % 117 % 139 % 159 % 

Ämnen till förråd 500 (höglagret) 100 % 105 % 119 % 130 % 

Köpt material till förråd 500 (höglagret) 100 % 108 % 122 % 135 % 

Material till förråd 521 (hissautomater) 100 % 113 % 133 % 152 % 

Material till förråd 522 (kartonglager) 100 % 120 % 145 % 170 % 

Material till förråd 523 (smallbox) 100 % 117 % 141 % 166 % 

Genomsnittligt materialflöde 100 % 111 % 129 % 146 % 
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Av tabellen kan utläsas att flödet av material till kartonglagret och smallboxlagret kommer att 

öka mest under perioden 2012 – 2015. Båda lagren innehåller enbart köpt material. Den minsta 

ökningen av antal emballage kommer höglagret att ha. Det gäller såväl ämnen som övrigt köpt 

material. Orsaken är att materialet till höglagret uteslutande ligger i pall och att täcktiden för 

materialet i förhållande till förbrukningen i vissa fall är lång, i vissa fall veckor. Det betyder att 

det ska till en relativt stor ökning av volymen innan antalet pallar ökar i samma utsträckning. 

Det leverantörsägda lagret (VMI) är inte medtaget i tabellen utan materialet till det lagret finns 

med i flödena för förråd 500, 521 och 522. Anledningen är att detta lager idag består av 

material som tills helt nyligen fanns i dessa förråd.  

Totalt sett kommer dock materialflödet i antal emballage räknat att öka med ca 46% trots att 

komponentvolymerna inte ökar med mer än 39%. Differensen mellan volym och 

emballageflöde kan dels spåras till emballagemultiplarna och den täcktid som dessa ger, dels 

till osäkerheten i grunddatat när det gäller sampackat gods (flera olika artiklar på samma pall), 

kartonggods i pall samt smallbox. 

Volymer för förråd av ämnen 

Av Tabell 11 framgår att volymerna av transmissionshus kommer att öka markant under 

perioden 2012-2015. Dessa ämnen är stora och lagras mestadels med en eller två husämnen per 

pall. Eftersom täcktiden per pall är liten blir storleken på förrådet stort. På grund av dessa 

faktorer kommer fördubblingen av ämneslagret för transmissionshus kräva mycket 

lagerutrymme.  

Tabell 11. Volymförändring för ämnen (emballage). 

Materialflöde 2012 2013 2014 2015 
Ämnen i förråd 500 (höglagret) 100% 105% 119% 130% 

Ämnen för transmissionshus 100% 132% 170% 209% 

Ämnen för axelkåpor 100% 104% 115% 123% 

Direktstyrda ämnen ut till bearbetningen 100% 117% 139% 159% 

Näst transmissionshusämnen är det de direktstyrda ämnena, d.v.s. de ämnen som lagras i 

råvarulagret i respektive bearbetningscell, som ökar mest. Om bearbetningscellen inte har 

dimensionerat sitt ämneslager så att möjlighet till expansion finns kommer det att bli 

utrymmesbrist i dessa lokala ämneslager. Lagret av axelkåpor kommer att öka mindre än den 

totala volymökningen under perioden 2012-2015. Detta beror på att den största volymökningen 

ligger på transmissioner vilket även märks av ökningen på ämnen till transmissionshus. 

Volymer för förråd av köpt material 

De två sista tabellerna i detta avsnitt, Tabell 12 och Tabell 13, visar förändringen av volymerna 

före och efter en potentiell emballagenedväxling (byte av emballage från ett större till ett 

mindre emballage) som pågår inom VPS-modulen Material supply.  

Utan emballagenedväxling motsvarar lagerstorleken i antal emballage det antal som ankommer 

via inflödet i godsmottagningen. Inget köpt material kommer in i fabriken via något annat 

inflöde. Däremot har volymerna i förråd 500 (höglagret), förråd 521 (hissautomaterna) och 

förråd 522 (kartonglagret) ”dränerats” på det material som finns i det nya förrådet 521 (VMI) – 

därav en procentuell volym mindre än 100%.  
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Tabell 12. Volymförändring för köpt material (exkl. ämnen) före emballagenedväxling. 

Före emballagenedväxling 2012 2013 2014 2015 
Förråd 500 (höglagret) 98% 106% 120% 132% 

Förråd 521 (hissautomater) 91% 102% 121% 139% 

Förråd 522 (kartonglager) 93% 112% 135% 159% 

Förråd 523 (smallboxlager) 100% 117% 141% 166% 

Förråd 525 (VMI) 100% 121% 146% 169% 

Innan emballagenedväxlingen kommer VMI-lagret att ha den procentuellt största ökningen, 

men eftersom detta lager har ett relativt litet antal artiklar och en liten volym kommer den 

ökningen att kunna upptas av nuvarande lagerdimensionering. Därefter är det smallboxlagret 

som kommer att öka mest. Detta beror till stor del på det arbete med emballagenedväxling som 

pågår inom VPS-modulen Material supply. Det innebär att allt köpt material i 

materialfasaderna som kan kommer att växlas ner från pall till ett mindre emballage, i första 

hand smallbox. 

Tabell 13. Volymförändring för köpt material (exkl. ämnen) efter emballagenedväxling. 

Efter emballagenedväxling 2012 2013 2014 2015 
Förråd 500 (höglagret) 98% 106% 120% 132% 

Förråd 521 (hissautomater) 91% 102% 121% 139% 

Förråd 522 (kartonglager) 115% 138% 165% 191% 

Förråd 523 (smallboxlager) 159% 185% 218% 247% 

Förråd 525 (VMI) 100% 121% 146% 169% 

Av Tabell 13 framgår hur den pågående emballagenedväxlingen påverkar volymerna i 

kartonglagret (förråd 522) och smallboxlagret (förråd 523). Båda lagren kommer att fördubblas 

och därmed måste dimensioneringen av förråden ta hänsyn till detta. De övriga lagren påverkas 

inte av emballagenedväxlingen och därför kan dimensioneringen av dessa lager ske utifrån 

dessa volymer. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras och jämförs resultatet från den nulägesanalysen och benchmarkingen 

med avseende på verksamhetskrav och olika logistiklösningar (principer, metoder och 

tekniker). Dessutom analyseras de prognostiserade volymernas påverkan på inflöde, förråd i 

logistikcentret och höglager utifrån kapacitet. 

 

6.1 Analys av resultatet från genomförandet 
För att få en helhetsbild av vilka krav och möjligheter som finns för ett nytt internt 

logistikkoncept analyseras och jämförs interna krav och lösningar med möjliga lösningar som 

setts ute på andra företag. 

6.1.1 Analys av resultatet från den interna datainsamlingen 

Resultatet från den interna datainsamlingen visar på ett antal olika förbättringsområden både 

när det gäller inflöde och logistikcenter samt höglager. Många av synpunkterna har sitt 

ursprung i kunskap om och erfarenhet av nuvarande koncepts styrkor och svagheter. Andra 

synpunkter kommer ifrån de nya krav som ställs på den interna logistiken efter omställningen 

av fabriken från funktionell verkstad till flödesverkstad under CS09, samt den transformation 

av bearbetning och montering som genomfördes inom arbetet med VPS. 

Dock är det inte enkelt att uppfylla de krav som ställs när inte alla förutsättningar för Lean 

Production är på plats. Det gäller till exempel kraven på Just-In-Time-leveranser och en lagerfri 

produktion. Inom litteraturen anger Dennis (2007) och O’Grady (1990) några regler som Just-

In-Time-produktion ska följa (se 3.9.2 Just-In-Time.). Shingo (1994) anger lager som något 

icke önskvärt (muda) inom produktionen (se 3.9.4 En lagerfri produktion). Kraven på Just-In-

Time-leveranser och låga lager återfinns även inom Volvo Production System.  

Inflödets kapacitet 

Projektgruppen konstaterade att verksamheten vid inflödet framför allt lider av den ojämna 

materialhemtagningen med toppar under framför allt måndagar. Även om inflödets kapacitet 

ökas kommer topparna att tvinga fram överkapacitet om allt material ska kunna tas in i fabriken 

samma dag som det ankommer. För personalen som arbetar vid inflödet är det ojämna 

materialflödet en stressfaktor eftersom konsekvenserna av att materialet försenas blir stora för 

produktionen. I värsta fall kan produktionen stanna. Det primära målet för företaget bör därför 

vara att arbeta med hemtagningsprinciperna för att utjämna materialflödet. 

Vidare konstaterades att inflödets flaskhals, fördelningen, enkelt skulle kunna tas bort genom 

att antalet personer vid fördelningspunkten ökas från en till två. Genom att fördela arbetet så att 

en person förbereder pallarna för fördelning genom att ta bort locken (avlocka), okulärbesikta 

innehållet samt sätta på kraghållare och den andra sköta den administrativa fördelningen med 

registrering av ankommande material och utskrift av kolliflagga skulle fördelningstiden kunna 

halveras. I och med detta förflyttas inflödets flaskhals till pålastningen på gården. Med en 

flödesökning på ca 46% genom godsmottagningen innebär det att det genomsnittliga flödet 

kommer att kunna omhändertas, men att ett över veckan ojämnt fördelat materialflöde innebär 

att allt material inte kommer att hinna levereras in i fabriken samma dag som det ankommer.  
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Även de krav som organisationen ställer på ett framtida logistikkoncept är fokuserade på en 

ökad kapacitet på inflödet. Av 22 st. lämnade synpunkter kring inflödet berör 12 st. inflödets 

kapacitet. Det krav som kommer därnäst är krav på ett ändrat arbetssätt och ändrade rutiner (3 

st. synpunkter). Det innebär att det är motiverat att se över inflödets layout. 

Krav på ökad kapacitet på inflödet 

Resultatet av datainsamlingen som kunde kopplas till området inflöde hade tyngdpunkten på att 

förbättra kapaciteten. Kravställare inom området var uteslutande personal inom logistik. Detta 

kan bero på att kapacitetsproblemen för inflödet inte är så tydliga i den övriga produktionen på 

grund av att storleken på säkerhetslagret för det köpta materialet säkrar tillgången på material 

(se 3.7.2 Syftet med lager). Kravet på inflödet att klara de prognostiserade volymerna för 2015 

är i grund och botten ett krav på att alltid kunna hantera det material som ankommer fabriken, 

oavsett produktionsvolym.  

Krav på ytor för bättre flöde 
För att kunna förbättra flödet måste lösningar tas fram för att minska onödiga rörelser, 

transporter och omtag. Ett sätt att möjliggöra detta är att skapa yta så att ställagen kan placeras 

så att de ligger rätt i transportflödet. Lumsden (2006) anger infrastrukturen, t.ex. vägnät och 

terminaler som det system av anläggningar som gör transportflödet möjligt (se 3.5.1 

Transportflöden). Shingo (1994) anger onödiga transporter som en av de åtta slöserierna. För 

att ta bort onödiga transporter måste själva behovet av transporterna elimineras (se 3.9.3 

Rationalisering av transporter). 

Arbetssätt på inflödet 

Krav på ändrat arbetssätt och ändrade rutiner vid inflödet 

Kraven på ändrade rutiner handlar till stor del om krav på bättre rutiner vid avvikelser. Problem 

uppstår oftast då stödfunktioner med annan skiftgrad än godsmottagningens får material som 

ska levereras in i fabriken sent på kvällen eller under natten. Det kan t.ex. vara 

underhållsavdelningen som får reservdelar levererade efter det att godsmottagningen stängt. 

Detta problem uppstår när inte rutinen är känd av alla. Därför är det viktigt med dokumenterade 

och uppdaterade rutiner samt utbildning av personalen. 

Krav på att eliminera onödigt arbete 
Felaktig lastning från leverantören innebär ett stort merarbete för logistik. Dels minskar 

kapaciteten på inflödet genom att den lossande lastaren måste hantera material som inte ska in i 

fabriken, dels genom att materialet måste utredas för att kunna returneras. Materialet som står 

för utredning tar dessutom upp lageryta inne på godsmottagningen. Oskarsson et al (2006) 

anmärker att om ankomstkontroll och emballagemärkning av olika skäl inte kan göras direkt 

måste det finnas utrymme för temporär lagring. Denna typ av lager som uppstår på grund av 

felaktiga leveranser ger upphov till just sådana lager som Shingo (1994) anser vara onödiga. 

Kan grundorsaken till de felaktiga leveranserna elimineras försvinner även dessa onödiga lager.  

Krav på renhet  

Kraven på renhet är ett krav på kvalitet. För inflödet innebär det i praktiken att inte tillföra det 

material som ankommit fabriken några föroreningar genom t.ex. att inte ställa pallar på marken 

eller genom att skydda materialet från regn och snö.  
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Krav på spårbarhet 

Lumsden (2006) påpekar att det inom logistiksystemet skapas dels ett fysiskt resursflöde i form 

av t.ex. emballage och fordon, men även ett informationsflöde för att materialet ska kunna 

planeras och styras (se 3.5.1 Transportflöden). För att förbättra kvaliteten på informationsflödet 

föreslogs att krav skulle ställas på leverantörerna att de använder s.k. Odetteflaggor – 

standardiserade pallflaggor – som automatiskt kan läsas av under intransporten i fabriken. På så 

sätt kan det ankomna materialet tidigt kopplas till det aviserade materialet och eventuella 

felleveranser upptäckas innan materialet kommit in i fabriken. 

Lager och förråd 

Krav på lagerstyrning och lageroptimering 
Kravet på leverantörsägda lager, Vendor Managed Inventory (VMI) kom från några av de 

intervjuade. Fördelen med VMI jämfört med ett MRP-baserat beställningspunktssystem är 

enligt Oskarsson et al (2006) att eftersom leverantören äger lagret till dess att materialet 

plockas ut, stimuleras leverantören att klara försörjningen utan att lägga upp allt för stora lager. 

I ett beställningspunktssystem beställs materialet enligt den produktion som är planerad, inte 

efter verklig förbrukning. Det betyder att omsättningshastigheten, d.v.s. det antal gånger som 

lagret förbrukas under ett år, ökar med ett VMI. Detta krav ligger i linje med VPS och Lean 

Production. 

Krav på lager och förråd 

Kraven på lager och förråd gällde i huvudsak höglagrets vara eller inte vara. De som 

förespråkade att höglagret skulle avvecklas motiverade detta genom att höglagret inte är 

visuellt och har en kapacitet som uppmuntrar till överproduktion och höga lager, vilket inte är 

förenligt med VPS. Förespråkarna för höglagret anförde i huvudsak kapaciteten och den 

flexibilitet detta medger som den största fördelen. Saldosäkerheten framfördes som en annan 

fördel med höglagret. Höglagret är enligt Lumsden (2006) i sig en mycket yteffektiv 

lagringsmetod (se kapitel 3.8.5 Förvaringsmetoder). Nackdelen är att denna typ av lager är en 

mycket dyrbar investering och lönar sig inte om inte godsflödet är högt.  

Höglagret på Volvo CE:s komponentfabrik är ett saldosäkert lager eftersom höglagersystemet 

enbart tillåter att föraviserade kollin (pallar) med rätt kolliidentitet levereras in. Alla andra 

pallar levereras omedelbart ut igen utan att tas in i lagret. Även utleveranser ur lagret sker på 

kolli/emballage-nivå och görs inte förrän materialet beordrats ut och har en destination 

(ämnesförråd i en bearbetningscell, monteringsfasad eller annat förråd).  

Organisation och arbetsmiljö 

Krav på ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet ställdes av framför allt skyddsombud och logistiks 

personal. Enligt dessa krav skulle samtliga koncept ta hänsyn till arbetsinnehåll, möjlighet till 

jobbrotation, ökade frihetsgrader i arbetet och ökad kontroll. När det gällde arbetsbelastning 

skulle besluten fattas utifrån den faktiska kapaciteten, inte maximal kapacitet. Den faktiska, 

verkliga kapaciteten är enligt Krajewski och Ritzmans (2002) definition den kapacitet som 

systemet kan upprätthålla under en längre tid under normala förhållanden. För inflödet innebär 

det så länge materialhemtaget är ojämnt fördelat över veckans dagar kommer arbetssituationen 

för personalen på inflödet att förmodligen variera mellan verklig och maximal kapacitet. 
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6.1.2 Analys av nulägesbeskrivningen 

Logistikcentret och inflödet 

Resultatet från nulägesbeskrivningen visade att logistikcentrets olika förråd inte är 

dimensionerade efter dagens behov. Detta visar sig i att kartonglagret (förråd 522) är i det 

närmaste halvtomt och det samma gäller hissautomaterna (förråd 521). Smallboxlagret (förråd 

524) är delat i två hälfter där den ena halvan, lokaliserad i logistikcentret, närmast kan betraktas 

som ett buffertlager som försörjer den del av lagret som är lokaliserad på monteringen. I och 

med att materialet i smallboxlagret inte finns med i systemsaldot utan dras från monteringen i 

takt med förbrukningen måste saldot i lagret övervakas manuellt. Det fysiska avståndet mellan 

buffertlagret i logistikcentret och plockförrådet på monteringen orsakar därför en mängd 

onödiga transporter för logistikcentrets personal.  

Inflödet med godsmottagning och ankomstkontroll har ett antal manuella arbetsmoment - 

fördelning och pålastning av pallar på inbanan - och det är dessa som i första hand utgör 

flaskhalsarna i systemet. Sluss, vridbord och banor, i nämnd ordning, har redan idag den 

kapacitet som krävs för att kunna hantera volymerna år 2015 vilket visas i bilaga 5, Beräkning 

av inflödets kapacitet.  

För att kunna eliminera flaskhalsar ur systemet kan företaget agera på kort eller lång sikt. 

Kortsiktiga lösningar som nämns av Krajewski och Ritzman (2002) är att: 

 arbeta övertid,  

 tillsätta mer personal, 

 outsourca verksamheten tillfälligt.  

Övertidsarbete är en lösning som regleras i arbetstidsavtal och som måste betraktas som en 

lösning för ett tillfälligt kapacitetsproblem. För inflödet är därför inte övertidsarbete en hållbar 

lösning. Genom att tillsätta mer personal kan flaskhalsen för fördelningen elimineras. Fördelas 

de administrativa och fysiska arbetet på fler personer kan delar av arbetet göras parallellt och 

därmed ökar också kapaciteten vilket framgår av beräkningarna i bilaga 5, Beräkning av 

inflödets kapacitet. Outsourcing av verksamheten vid inflödet är inte möjligt eftersom arbetet 

måste göras i anslutning till inflödet in i fabriken. 

Långsiktiga alternativ enligt Krajewski och Ritzman (2002) är att: 

 investera i ny utrustning med bättre kapacitet,  

 öka tiden som utrustningen används t.ex. genom att öka skiftgrad eller antal 

arbetsdagar,  

 förbättra processen eller göra om den helt.  
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Kapaciteten för de raka banorna är enligt beräkningarna i bilaga 5, Beräkning av inflödets 

kapacitet tillräcklig för de volymer som förväntas, men reduceras av sluss och vridbord: 

 Sluss: Utformningen av dagens sluss beror på att den ska kunna användas även på 

vintern utan att kall luft ska kunna komma in i fabriken. Därför är slussen utrustad med 

två portar som öppnas växelvis, d.v.s. bara en slussport i taget är öppen. Denna tekniska 

lösning innebär att varje palls passage genom slussen innebär väntan och därmed en 

kapacitetsreduktion. För att minska förlusterna i bansystemet så mycket som möjligt bör 

slussen renoveras alternativt byggas om. Ett alternativ vid ombyggnad skulle kunna 

vara att förlänga avståndet mellan de båda slussportarna så att två pallar ryms inuti 

slussen. Ett annat är att byta till snabbare portar. 

 Vridbord: Eftersom vridborden har en betydligt lägre kapacitet än de raka banorna bör 

dessa undvikas om det är möjligt. Idag passerar pallarna två vridbord på vägen från 

pålastning till banans slut. Det första vridbordet finns vid fördelningspunkten. Syftet 

med vridbordet är att möjliggöra för personalen att vrida pallen 180
o
 för att kunna sätta 

på kraghållare på pallens båda motstående sidor. Syftet med kraghållarna är att 

stabilisera pallen i första hand på de sluttande avsluten på inbanan och höglagret utbana, 

men även för stora pallar som innehåller tunga artiklar som inte har ett inneremballage 

som håller fast materialet i pallen. Det andra vridbordet används för att vrida pallarna 

90
o
 för att ändra materialets riktning in mot fabriken. I dagsläget är det inte ekonomiskt 

försvarbart att ersätta den befintliga inbanan med någon annan lösning. 

Det andra långsiktiga alternativet enligt Krajewski och Ritzman (2002) är att öka tiden som 

utrustningen används genom ökad skiftgrad eller öka antal arbetsdagar: 

 Ökad skiftgrad: Dagens inflöde är bemannat från kl. 06:00 till 23:12 måndag till 

torsdag, samt kl. 06:00 till 15:00 på fredagar. Det betyder att det finns utrymme för att 

öka inflödets öppettid och därmed även kapaciteten. Detta innebär en ökad kostnad i 

form av ökad bemanning. Helgarbete är en möjlighet som inte utnyttjas idag annat än 

vid särskilda händelser. Helgskift för godsmottagningen innebär även det att 

bemanningen måste ökas vilket ökar kostnaden. 

 Utjämnat materialflöde: Ett annat alternativ är att jämna ut materialflödet från 

leverantörerna. Idag är detta flöde ojämnt vilket innebär att inbanan och personalen inte 

utnyttjas fullt ut. Det finns ett utrymme att kunna ta emot högre volymer om 

materialflödet utjämnas. Däremot räcker kapaciteten inte till för att klara de 

prognostiserade volymerna för 2015.  

Detta projekt har haft i uppgift att se över den interna logistiken vilket bland annat inneburit att 

se över processerna och kartlägga vilka effekter olika förändringar har. Resultatet av 

nulägeskartläggningen visar på att för inflödet och logistikcentret finns förändringar att göra för 

att förbättra kapaciteten även om det mer handlar om att förbättra de processer som redan finns 

istället för att förändra dem helt.  
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Höglagret 

Höglagret är ett automatiserat kranlager med en teknisk kapacitet som dimensionerades enligt 

de krav som ställdes vid den senaste ombyggnationen. I praktiken begränsas höglagrets 

verkliga kapacitet av ett antal faktorer:  

 Felaktiga pallar. Transfervagnens kapacitet begränsas när pallar som inte är aviserade 

eller klarar profilkontrollen ska returneras på utbanan. Om andelen returpallar blir stort 

kommer transfervagnens kapacitet att minska eftersom den får agera ”brygga” mellan 

in- och utbanan. Returpallar uppstår då följande felaktiga pallar ställs på inbanan: 

1. Pallar som inte ska in i höglagret utan ställs på av misstag. 

2. Pallar som är för tunga eller är i för dåligt skick för att klara profilkontrollen. 

3. Pallflaggan är oläslig för streckkodsläsaren. 

 Arbetssätt. Kapaciteten begränsas även av arbetssättet kring höglagret. Enligt gällande 

rutin får inte pallar som ska till höglagret ställas på annan plats än höglagrets inbana, 

vilket blir ett problem om höglagrets inbana är full. Anledningen till rutinen är att 

förhindra att pallarna staplas i okontrollerbara högar utanför höglagret. Om inte 

godsmottagningens inbana kan tömmas kommer det så småningom att stoppa upp hela 

materialinflödet från gården. 

Höglagrets kapacitet är sålunda till stor del beroende på kvaliteten på de pallar som lastas på 

höglagrets inbana. Ju sämre kvalitet desto lägre kapacitet på grund av att de pallar som inte 

klarar profilkontrollen sänker utnyttjandegraden hos transfervagnen och därmed även 

höglagret. För att detta inte även ska påverka inflödet av material måste beroendet mellan 

godsmottagningens och höglagrets respektive inbanor tas bort. För att förbättra höglagrets 

kapacitet måste dessutom ett arbete ske för att: 

1. avlägsna de undermåliga pallarna ur systemet  

2. förhindra att undermåliga pallar ställs på höglagrets inbana 

3. ändra rutinerna för hantering av höglagerpallar när höglagret står still. 

Att avlägsna undermåliga pallar ur systemet är ett arbete för Volvo CE:s emballagetekniker 

tillsammans med VLC – Volvo Logistics – som ansvarar för Volvopallarna som används av de 

olika Volvobolagen. En tidigare profilkontroll kan sortera ut de pallar som är i dåligt skick 

innan de når höglagret. Dessa kan då plockas av inbanan och packas om innan de får 

transporteras vidare. 

6.1.3 Analys av benchmarkingen 

Inflödet 

Resultatet från benchmarkingen visade att företagens grundläggande principer och metoder vad 

gäller inflödet inte skiljer sig så mycket åt. Däremot kunde de tekniska lösningarna skilja sig 

något mellan fabrikerna, och då var det ofta graden av automation som skiljde sig åt.  

När det gällde att jämna ut hemtaget av köpt material angav de flesta företag att de hade någon 

form av tidsfönster. Detta kunde variera allt ifrån leveranser på rätt timma till leveranser under 

dagen. Några företag ställde krav på emballagets utformning och märkning. Orsaken var att 

man ville kunna använda automatik vid lastningen av inbanan (t.ex. pallautomater), 

avlockningen (avlockningsmaskiner) eller för identifiering och fördelning av materialet. Ett 
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syfte var att minska omtag och manuella arbetsmoment för personalen som arbetade vid 

inflödet. Alla företagen var eniga om att leverantören skulle debiteras för företagens 

merkostnader om leverantören avvek från det som var överenskommet. Däremot var det inte 

alla företag som gjorde detta regelmässigt, utan man valde att korrigera avvikelsen på företaget. 

De företag som konsekvent debiterade leverantörerna för avvikelser angav att avvikelserna 

hade minskat. 

Av de sex besökta företagen hade alla utom två fler än en godsport in i fabriken. Anledningen 

till att företagen hade fler än en godsport varierade, men sårbarheten med endast ett flöde in i 

fabriken nämndes ofta. En annan anledning var att kunna separera olika typer av material t.ex. 

reservdelar från produktionsmaterial till produktionen. Företagen med en godsport hade 

antingen en lång inbana eller fördelade materialet på flera inbanor så snart det kommit in i 

fabriken. Ett företag avropade material för de tre nästkommande timmarna från en 

tredjepartsleverantör och hade därför inte ett inflöde med godsport och inbanor som de andra 

företagen utan levererade in materialet med truck genom slussar. 

Av de besökta företagen var det bara ett företag som använde kraghållare för att stabilisera upp 

pallarna under transport, och då bara på höga eller dåliga pallar. Alla andra företag valde att 

antingen låta pallarna vara bandade tills de skulle ut i produktionen eller att inte stadga pallarna 

på något sätt alls. Inget av företagen angav att de hade problem med pallar som välte under 

transport. En iakttagelse var att alla företagens inbanor avslutades horisontellt i motsats till 

inflödet på Volvo CE där inbanan och höglagrets utbana avslutas med en sluttande bana och en 

hasplåt som ansluter till golvet. 

Många av de besökta fabrikerna försökte aktivt öka renheten i fabriken genom en proaktiv 

materialhantering i godsmottagningen. Genom att använda pallautomater/pallmagasin eller 

långa banor som rymmer många emballage försökte man undvika att smutsa ner emballagen 

genom att behöva ställa dem på marken.  

Lager och förråd 

Vad gäller lager och förråd var en av de principer som både tydligt uttalades och visades i 

fabrikerna att utnyttja höjden för lager och förrådshantering för att öka flexibiliteten och 

säkerheten. Några sätt som företagen utnyttjade höjden på var via entresolplan vid plockning, 

materialtransporter (conveyer), lager (hissautomater och höglager) samt personalförflyttningar 

och kontor.  

Även när det gäller förrådshanteringen var principen att debitera leverantörerna för avvikelser 

mer uttalad än genomförd på de flesta företagen. Det företag som hade genomfört detta fullt ut 

hade på samma sätt som tidigare nämnts för inflödet färre problem än tidigare. Företagets 

representant betonade att det inte rörde sig om några större summor som debiterade på grund 

av fel kvantitet i emballaget, fel emballage eller fel material i emballaget. Däremot trodde man 

att själva attesteringen skapade en ökad medvetenhet hos leverantören om att fel faktiskt kostar. 

Dessutom trodde man att påpekandet om att ett fel begåtts satte igång leverantörens 

kvalitetssystem för korrigerande och förebyggande åtgärder. 

När det gällde leverantörssamarbete var det bara en leverantör som konsekvent utnyttjade 

möjligheten att låta någon tredjepartsleverantör hantera lagret. Eftersom fabriken inte hade 

några expansionsmöjligheter var syftet i första hand att använda den yta som finns i fabriken 

till produktion istället för lager. Ett annat företag hade många lokala leverantörer vilket man 

utnyttjade genom att låta leverantören leverera Just-In-Time, d.v.s. bara den mängd material 
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som behövdes när det behövdes. Detta gällde främst bulkmaterial som t.ex. skruv och mutter 

eller plåt till bearbetningen. Däremot var de fortfarande tvungna att lagra material från 

leverantörer som låg längre bort.  

En iakttagelse som gjordes var att hur “lean” företaget än sa sig vara så hade man fortfarande 

ganska stora lager i verksamheten, men att dessa var placerade vid sidan av produktionen. Ofta 

var dessa lager i form av automatiserade eller manuella höglager. Det fanns även lokala 

buffertar, framför allt mellan bearbetning och montering som användes för att ta upp 

variationer i skiftgrad, takt eller för att kompensera för kapacitetsproblem i bearbetningen. 

Ämneslager var ofta lokaliserade till tält ute på gården. 

6.1.4 Analys av volymförändringarnas påverkan på inflöde, logistikcenter och 

förråd 

Inflödet 

Volymförändringen för inflödet kommer att innebära en större ökning av köpta artiklar till 

monteringen än av ämnen till bearbetningen. Orsaken till detta är i huvudsak emballagens 

täcktid i monteringen. Ämnena kommer uteslutande i pall och ska täcka minst en hel sats i 

bearbetningen. Satsen i sig kan sedan, beroende på hur artikelberedningen ser ut, täcka flera 

dagars förbrukning i bearbetningen. Hur lång tid satsen täcker varierar mellan artiklarna 

beroende på förutsättningarna i bearbetningen, t.ex. ställtid. Ju längre ställtiden är desto mindre 

tid blir över för själva tillverkningen. För att bearbetningscellen ska komma runt sitt sortiment 

måste satserna täcka monteringens behov ända tills en ny sats av den aktuella artikeln kan 

köras igen. Kan ställtiden kortas ner kan även satsstorleken kortas ner. 

De köpta artiklarna till monteringen kommer till viss del från leverantörerna packade i kartong 

och smallbox. Dessa artiklar levereras med några få undantag enbart till monteringen. Det 

betyder att kvantiteten i emballagen endast behöver täcka återpåfyllnadstiden, d.v.s. den tid de 

interna transporterna behöver för att leverera ett nytt emballage med samma artikel när artikeln 

beställs från monteringen. På Volvo-fabriken är återpåfyllnadstiden satt till minst 4 timmar. Det 

innebär att emballaget måste innehålla material för minst 4 timmars förbrukning på 

monteringen. 

Medan det köpta materialets emballage har täcktider som räknas i timmar har ämnena till 

bearbetningen en täcktid som ofta räknas i dagar. Det betyder att när volymerna förändras 

behövs större volymökningarna innan antalet emballage (pallar) för ämnen till bearbetningen 

påverkas jämfört med emballaget för de köpta artiklarna. Detta kan även ses i de teoretiska 

beräkningar som gjorts på antal emballage via godsmottagningen. Medan volymerna för ämnen 

ökar med ca 30% ligger ökningen av köpt material mellan ca 35% för köpt material i pall och 

ca 70% för material till förråd 522, d.v.s. kartong. 

Lager och förråd 

För ämnen som lagras i höglagret (förråd 500) är volymökningen 30%. Dessa ämnen är inte 

alla ämnen som lagras i fabriken. Eftersom höglagret endast kan hantera pall kan inte artiklar 

som hela axelkåpor lagras där. I dagsläget finns ett lager utomhus för axelkåpeämnen, men 

denna lösning är inte bra på vintern eftersom det då tar ca ett dygn för axelkåporna att bli så 

varma att de kan bearbetas. Om de bearbetas tidigare kommer kåporna, när de sedan blir 

varma, att expandera så pass mycket att måtten hamnar utanför toleranserna. För uppvärmning 

av axelkåpor finns lokala kranlager i axelkåpecellerna. Dessa har inte tillräckligt stor kapacitet 

att kunna hantera alla ämnen som behöver värmas upp inomhus utan ett antal axelkåpor måste 
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lagras på golvet. Ytbehovet för detta lager kommer att öka med ca 23% vilket innebär ett 

ytkrav på ca 10 - 15% eftersom axelkåporna kan staplas på varandra.  

Det ämneslager som förväntas öka mest, ca 100%, är ämnen för transmissionshus. Dessa 

ämnen lagras inte heller i höglagret även om det är tekniskt möjligt, utan dels i cellens lokala 

kranlager, dels i ett djuplager på golvet i transmissionshuscellen. Anledningen till att dessa 

ämnen inte lagras i höglagret är att ämnena transporteras till cellen utanför fabriken och tas in 

via en sluss som ligger i direkt anslutning till cellen. Detta förfaringssätt minskar antalet långa 

transporter med truck inne i fabriken vilket framför allt ökar säkerheten för personalen i 

produktionen. För att kunna fördubbla produktionen av transmissionshus finns planer att bygga 

ut cellen. Detta innebär bland annat att ett nytt kranlager byggs i cellen. Detta bör då lämpligen 

kunna lagra både de ämnen som idag lagras på golvet och de ämnen som volymökningen är 

upphov till. 

För förråden av köpta artiklar, d.v.s. inte ämnen, kommer kartonglagret som tidigare nämnts att 

öka mest om emballagen är kvar som de är idag. Däremot pågår ett arbete med 

emballagenedväxling internt genom omplock från pall till smallbox. Dessutom har ett nytt 

leverantörsägt förråd (VMI) skapats av material som tidigare lagrats i höglagret, 

hissautomaterna och kartonglagret. Med dessa förändringar genomförda fullt ut kommer lagret 

av smallbox att öka mest. Det betyder att dimensioneringen av lager måste göras inte bara 

utifrån volymökningen utan även från den pågående emballagenedväxlingen och det nya 

förrådet. 

Materialmixen 

Volymerna påverkar såväl inflöde som lager direkt, men även mixen av material har betydelse. 

Om den förväntade produktmixen går från större till mindre maskiner kommer behovet av 

lageryta att minska. Detta syns tydligast på stora artiklar som t.ex. axelkåpor. Axelkåpor lagras 

1-2 stycken i specialracks på golvet och har en storlek som är direkt beroende på 

komponentens storlek, d.v.s. ju större maskin desto större axelkåpa.  

För i fabriken bearbetade mindre artiklar som t.ex. solhjul är detta samband inte lika tydligt. 

Solhjulens storlek gör att de lagras flera i samma emballage. När volymen ökar kommer 

täcktiden i emballaget att minska. Det betyder att ett emballage av artiklarna kommer att räcka 

kortare tid, vilket kommer att påverka de interna transporterna. Det är dock inte förrän 

ökningen är så stor att bearbetningscellen måste öka satsstorleken för att hinna med att 

producera hela sitt sortiment som lagret av artiklar påverkas. När satsstorleken ökas blir det 

ofta, av praktiska skäl, med en emballagemultipel, d.v.s. ett emballage till. En mixförändring 

kommer därför även att påverka lagrets storlek, men hur mycket beror på förhållandet mellan 

producerad komponent och antalet av de i komponenten ingående artiklarna (jämför BOM) 

samt av emballagets storlek. 

Tabell 14. Volymförändringens fördelning över maskinerna. 

 

28,6% 

39,5% 
34,7% 

Små maskiner Stora maskiner Totalt
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En jämförelse av volymernas fördelning mellan de olika produkterna idag och år 2015 visar att 

den totala mixen går från små till stora maskiner (se Tabell 14). Det innebär att lagerbehovet av 

framför allt egenbearbetade artiklar och ämnen kommer att öka eftersom emballagen rymmer 

färre stora artiklar (emballagemultipeln är mindre). För lagerbehovet av köpta artiklar kan 

volymökningen klaras genom tätare leveranser från leverantörerna. Internt på Volvo CE 

kommer även det pågående arbetet med emballagenedväxling av både köpt och bearbetat 

material att påverka volymerna i de olika lagren beroende på emballaget (smallbox, kartong, 

pall). 
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7 Resultat 

Här presenteras resultatet av konceptstudien för inflöde, lager och förråd. Där ingår 

lagerdimensionering, kapacitetsberäkningar och layoutförslag kopplat mot verksamhetens 

strategiska krav. 

 

7.1 Konceptframtagning – olika koncept för 
inflöde, lager och förråd 
För att ta fram koncept för inflödet och förråden i logistikcentret måste kapacitetskravet enligt 

LRF 2011, tillsammans med de krav som ställts från organisationen (intervjuer och workshops) 

matchas med de koncept och lösningar som avseende principer, metoder och tekniker som 

samlats in vid företagsbesöken. 

7.1.1 Tillvägagångssätt konceptframtagning inflöde, lager och förråd 

Konceptframtagningen skedde vid två olika tillfällen. Vid den första workshopen gjordes ett 

arbete med koncept för inflödet och förråden i logistikcentret. Vid den andra gjordes en 

genomgång av koncept för höglagret. Anledningen till denna uppdelning var att inflödets 

layout är kopplad till de lokala förråd som finns i logistikcentret. Höglagret är visserligen 

lokaliserad i direkt anslutning till logistikcentret och inbanan, men kan hanteras separat. Det 

skulle bli ett större arbete att hantera inflödet och logistikcentret var för sig än tillsammans. En 

annan anledning till att utreda höglagret separat var att höglagrets varande har diskuterats under 

en längre tid och att frågan är komplex när det gäller kapacitetskrav, principer för användande, 

sårbarhet vid haveri, visualitet (Lean Production), kostnad för underhåll etc. 

Framtagningen av koncept för inflödet och logistikcentrets förråd exklusive höglagret 

genomfördes i två steg. Det första steget innebar att utifrån det beräknade kapacitetskravet på 

inflödet år 2015 gemensamt i gruppen analysera och skapa samsyn om förutsättningarna för 

inflödets och logistikcentrets nuvarande layout. Det andra steget innebar att utifrån 

verksamhetskrav och möjliga alternativa lösningar formulera olika möjliga koncept för inflödet 

och logistikcentrets förråd. 

Även konceptframtagningen för höglagret skedde i form av en workshop med de berörda 

cheferna för Inre och Yttre transporter och projektgruppen. Innan själva workshopen fick 

styrgruppen utifrån ett antal grova koncept ange de koncept som skulle detaljeras. Under 

workshopen gjordes utifrån styrgruppens direktiv en kartläggning av möjliga alternativa 

förrådslösningar och vilka konsekvenser dessa val skulle få på verksamheten (se Bilaga 5 

Lager och förråd - kartläggning av olika alternativa lösningar beroende på artikelns 

egenskaper). Utifrån kartläggningen av möjliga förrådstyper och det beräknade 

kapacitetskravet på höglagret och ämnesförråden år 2015 gjordes sedan en konsekvensanalys 

av de olika koncepten. En sammanställning av de framtagna koncepten finns i Figur 44 

Struktur över framtagna koncept för inflöde och lager. 
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Figur 44 Struktur över framtagna koncept för inflöde och lager. 

7.1.2 Resultat konceptframtagning inflöde, lager och förråd 

Ändring av arbetssätt vid inflödet 

Projektgruppen konstaterade att verksamheten vid inflödet framför allt lider av den ojämna 

materialhemtagningen med toppar under framför allt måndagar. Även om inflödets kapacitet 

ökas kommer topparna att tvinga fram överkapacitet om allt material ska kunna tas in i fabriken 

samma dag som det ankommer. För personalen som arbetar vid inflödet är det ojämna 

materialflödet en stressfaktor eftersom konsekvenserna av att materialet försenas blir stora för 

produktionen. I värsta fall kan produktionen stanna. Det primära målet för företaget bör därför 

vara att arbeta med hemtagningsprinciperna för att utjämna materialflödet. 

Vidare konstaterades att inflödets flaskhals, fördelningen, enkelt skulle kunna tas bort genom 

att antalet personer vid fördelningspunkten ökas från en till två. Genom att fördela arbetet så att 

en person förbereder pallarna för fördelning genom att ta bort locken (avlocka), okulärbesikta 

innehållet samt sätta på kraghållare och den andra sköta den administrativa fördelningen med 

registrering av ankommande material och utskrift av kolliflagga skulle fördelningstiden kunna 

halveras. I och med detta förflyttas inflödets flaskhals till pålastningen på gården. Med en 

flödesökning på ca 46% genom godsmottagningen innebär det att det genomsnittliga flödet 

kommer att kunna omhändertas, men att ett över veckan ojämnt fördelat materialflöde innebär 

att allt material inte kommer att hinna levereras in i fabriken samma dag som det ankommer.  

Framtagning av olika koncept för en ny layout på inflödet och logistikcentret 

Konceptframtagningen för inflödet och logistikcentret ägnades åt att utifrån förutsättningar och 

krav skissa på olika förslag till layouter. Gruppen enades kring följande grunder för den nya 

layouten för att täcka in de krav som ställts: 

 Minska slöserierna genom att: 

o Eliminera flaskhalsarna i systemet och därmed minska väntetiderna. 

o Minska onödiga förflyttningar genom att skapa så raka flöden som möjligt och 

minska ledtiden. 

o Minska antalet omtag och ta bort onödiga arbetsmoment. 

o Ta bort onödiga transporter. 

 Öka flexibiliteten. Till exempel utnyttja höjden om möjligt för ökad flexibilitet vid 

volymökningar. 

 Skapa så dragande flöden som möjligt för att minska lager. 

Koncept 

Inflödet och 

logistikcentret 

Höglager 

Layout 1 Layout 2 Koncept 1: 

Golvlager 

Koncept 2: 

Höglager 

med truck 

Koncept 3: 

Automatiskt

Höglager  

Koncept 4: 

Tredjeparts 

leverantör 
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 Skapa lösningar med brukaren i centrum. Det innebär att inflödets layout alltid måste 

ställa brukaren, i det här fallet logistiks personal i centrum, så att arbetet är ergonomiskt 

anpassat och att antalet steg för personalen har reduceras så mycket som är möjligt. 

 Skapa lösningar som stöttar krav på kvalitet, renhet och spårbarhet:  

o Skydda materialet mot föroreningar, stötta användningen av mindre emballage som 

minimerar tiden som materialet exponeras för smuts och damm.  

o Reducera transporter mellan inne- och utemiljö.  

o Om möjligt ta bort träpallarna på monteringen på grund av krav på en renare 

materialhantering. 

o Separera produktionsmaterial från övrigt material i lagret. 

Detta gav följande koncept för inflödet och logistikcentret: 

 Eliminera flaskhalsarna i systemet och minska väntetiderna genom att: 

o Bygga en inbana till för att öka inflödets kapacitet och minska sårbarheten vid haveri. I 

första hand kan denna inbana användas för pallar med smallbox vilka är enkla att 

identifiera utan särskild utrustning för den som lossar transporterna. När materialets 

olika destinationer kan identifieras av lossande personal, t.ex. genom automatisk 

scanning, kan denna inbana även användas för annat material t.ex. kartonggods till 

kartonglagret (förråd 522). 

o Frikoppla inflödet från höglagret i så stor utsträckning som möjligt för att öka inbanans 

kapacitet. Även om flödet in i höglagret stoppar ska inte inflödet av material från 

gården stoppas. 

 Minska onödiga förflyttningar genom att skapa så raka flöden som möjligt och 

minska ledtiden genom att: 

o Skapa mer yta för materialhantering genom att ta bort slussen i godsmottagningen. 

Genom att ta bort slussen tas även truckgången genom godsmottagningen bort 

vilket inte bara ökar den tillgängliga ytan utan även ökar säkerheten för personalen 

genom att trucktrafiken genom godsmottagningen tas bort. Istället för 

godsmottagningens sluss kan en närbelägen sluss användas. På den friställda ytan 

kan smallboxlagret ställas vilket förbättrar hanteringen av artiklar i smallbox. 

o Byta fordon för pålastning av pallar på inbanan. Använd dieseltruck istället för 

lastmaskin eftersom trucken är smidigare att hantera på den begränsade ytan i 

lossningstältet (mindre vändradie). 

 Minska antalet omtag och ta bort onödiga arbetsmoment genom att: 

o Länka av materialet från inbanan så tidigt som möjligt. Skapa möjlighet att 

transportera materialet så nära lagerförande förråd som möjligt för att minska 

antalet omtag. 

o Bredda truckgångarna i Logistikcentret för att personalen ska slippa byta truck. Idag 

transporteras materialet från inbanan till Logistikcentrets inplats med motviktstruck 

för att sedan ställas upp i logistikcentrets ställage med en skjutstativtruck på grund 

av att gångarna in Logistikcentret inte är breda nog för en motviktstruck. 
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 Ta bort onödiga transporter genom att: 

o Flytta ner smallboxlagret från monteringen till logistikcentret, d.v.s. samla förråden 

i logistikcentret för att skapa ett bättre materialflöde och minska onödiga transporter 

mellan inbanan, förråden och den som plockar materialet. 

o Öka saldosäkerheten och minska letandet efter material för logistiks personal. Det 

blir det svårare för montörer och andra att själva hämta material till sin arbetsstation 

utan att administrativt flytta materialet i systemet om materialet i smallbox finns i 

Logistikcentret i stället för på monteringsytan som idag.  

 Öka flexibiliteten genom att:  

o Utnyttja höjden om möjligt för ökad flexibilitet vid volymökningar, t.ex. genom att 

använda ytan ovanför smallboxlagret som buffert istället för att ställa materialet på 

golvet som idag. 

 Skapa så dragande flöden som möjligt för att minska lager genom att: 

o Samla lagret av köpt material i logistikcentret så att mängden material blir visuellt 

för personalen på inflödet och materialstyrarna. 

 Skapa lösningar med brukaren i centrum genom att: 

o Locka av pallarna i inflödet – inga lock i produktionen för att minska onödigt 

arbetet för operatör och montör. En central avlockning möjliggör effektivisering av 

arbetsmomentet genom att själva avlockningen automatiseras. 

o Öka antalet lyftverktyg för att minska belastningen på personalen vid tunga lyft. 

o Ta bort slussen i godsmottagningen för att öka säkerheten för personalen. 

 Skapa lösningar som stöttar krav på kvalitet och renhet genom att:  

o Genom layouten skapa förutsättningar för att expandera lagren för material i 

kartong och smallbox. Genom att växla ner emballagen från pall till smallbox eller 

kartong blir tiden som materialet ligger öppet och exponerat för föroreningar på line 

kortare. 

o Använda en pallautomat vid inbanans pålastning så att föraren slipper mellanlagra 

pallar på marken då mycket material ankommer fabriken samtidigt. Tillsammans 

med ett utjämnat materialhemtag förhindrar det att pallarna smutsas ner innan de 

transporteras in på inbanan. 

o Växla ner emballaget från pall till mindre emballage där så är möjligt för att minska 

hanteringen av tomma pallar. Dessa transporteras idag på vagnar som dras av en 

truck till pallnedbrytning hos en underleverantör på gården. Detta 

”tomemballagetåg” åker in och ut ur fabriken och tar med sig föroreningar som t.ex. 

grus, sand och snö in i fabriken. 

o Locka av pallarna innan transport till produktionen för att minska att smutsiga lock 

kommer ut i produktionen. Detta möjliggör dessutom en central avlockning som 

effektiviserar arbetsmomentet genom att själva avlockningen automatiseras (jämför 

Organisation och ergonomi ovan). 

o Separera prototyperna och projektmaterialet från produktionsmaterialet för att 

förhindra sammanblandning i monteringen. 
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Utifrån dessa grunder gjordes två förslag till layouter (Figur 45 och Figur 46) som utgick från 

samma grundkoncept. Anledningen till att endast ett grundkoncept togs fram var att hålla nere 

kostnaderna för genomförandet. Nedan listas åtgärder, för- och nackdelar samt visas förslag till 

layouter.  

7.1.3 Koncept för inflöde och logistikcenter, layout 1 

 

Figur 45. Inbanan och logistikcentret, layoutförslag 1.  

1. Slussen tas bort för att skapa yta för ett bättre flöde genom godsmottagningen och 

logistikcentret samt för att få bort trucktrafik. 

2. Renodlade flöden och intag fås genom att öppna sluss 2 för smallbox och eventuellt 

material till förråd 522 (kartonglagret) för att minska belastningen på inbanan. Material 

till kartonglagret beror på om fördelningen kan ske innan pålastningen på banan. 

3. Materialet flödar i enbart en riktning för att korta ledtider och minska omtag. 

4. I fördelningspunkten bestäms vart materialet ska transporteras så att materialet kan 

länkas av så tidigt som möjligt. 

5. Material för omplock (pall till smallbox) eller trasiga pallar länkas av inbanan. Efter 

åtgärd finns möjlighet att ställa på material igen för vidare transport till förråd eller 

produktion. 

6. Omplockningsstation utan trucktrafik. 

7. Bana för material till förråd 521, hissautomaterna. 

8. Sluss till höglagret för köpt material och ämnen.  

9. Inbanans utplats (GMOT) tar enbart emot material som ska direkt ut i produktion samt 

eventuellt kartongmaterial i pall som ska till förråd 522, kartonglagret. Material till 

kartonglagret beror på om fördelningen kan ske innan pålastningen på banan. 

10. Smallboxlagret reducerat från 7 till 6 sektioner. Buffertlagret placeras ovanför 

plocklagret för att utnyttja höjden. Smallboxlagrets placering förhindrar att trucktrafik 

förekommer på ytan för manuellt arbete. 

 

1 2 

3 

10 11 

7 

In
b

an
a 

5 

4 

6 

8 9 
12 

13 

14 

In
b

an
a 

SL
U

SS
 



81(135) 

11. Kartonglagret reducerat från 101 till 87 sektioner, vilket innebär en reduktion från 303 

till 261 förbrukningsplatser för att minska överkapacitet i lagret. Truckgångarna 

breddade för att materialet ska kunna hanteras med motviktstruck och minska ett omtag.  

12. Ej åtgångsnoterat material (t.ex. shims) flyttat in i förråd 521 för att korta vägen mellan 

inflöde och kartonglagret. Ytan används för VMI-lagret (förråd 525 – inte inritad på 

layouten) för att minska onödiga transporter. 

13. Prototypförrådet flyttat till ytan utanför höglagret för att skilja prototyper och 

projektartiklar från produktionsmaterial så att dessa inte av misstag kommer ut i 

produktionen. 

14. Personalkupan rivs och en ny kupa placeras i kalldelen utanför godsmottagningen för att 

ge plats för bredare truckgångar i kartonglagret (förråd 522). 

Fördelar: 

+ Lösningen skapar ett naturligt materialflöde från inbanan ut mot lagren i Logistikcentret 

och placerar förbrukaren (inflödets personal och plockaren) i fokus. 

+ Lösningen stöttar säkerheten genom att arbetsplatserna skiljs från truckgångarna. 

+ Lösningen samlar alla förråd och lager i Logistikcentret vilket medför ökad 

saldosäkerhet. 

Nackdelar: 

- Pelare mellan kartonglagret och godsmottagningen måste tas bort för att ge plats för 

smallboxlagret. 

- Smallboxlagret blir mindre än idag, men med ombyggnad av rullfack från smallbox 

”780” till de mindre smallbox ”750”, tillsammans med möjligheten att ha ett 

buffertlager ovanför, täcker lagret det beräknade behovet år 2015. 

Koncept för inflöde och logistikcenter, layout 2 

 

Figur 46. Inbanan och logistikcentret, layoutförslag 2. 
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1. Slussen tas bort för att skapa yta för ett bättre flöde genom godsmottagningen och 

logistikcentret samt för att få bort trucktrafik. 

2. Renodlade flöden och intag fås genom att öppna sluss 3 för smallbox och eventuellt 

material till förråd 522 (kartonglagret) för att minska belastningen på inbanan. Material 

till kartonglagret beror på om fördelningen kan ske innan pålastningen på banan. 

3. Sluss 2 öppnas för att få ut tomemballage. 

4. I fördelningspunkten bestäms vart materialet ska transporteras. 

5. Material för omplock (pall till smallbox) eller trasiga pallar länkas av inbanan. Efter 

åtgärd finns möjlighet att ställa på material igen för vidare transport till förråd eller 

produktion. 

6. Omplockningsstation utan trucktrafik. 

7. Bana för material till förråd 521, hissautomaterna. 

8. Sluss till höglagret för köpt material och ämnen.  

9. Inbanans utplats (GMOT) tar enbart emot material som ska direkt ut i produktion samt 

eventuellt kartongmaterial i pall som ska till förråd 522, kartonglagret. Material till 

kartonglagret beror på om fördelningen kan ske innan pålastningen på banan. 

10. Smallboxlagret behåller samma antal sektioner, och kompletteras genom ytterligare 

rullplan. Buffertlagret placeras ovanför plocklagret för att utnyttja höjden.  

11. Kartonglagret reducerat från 101 till 87 sektioner, vilket innebär en reduktion från 303 

till 261 förbrukningsplatser för att minska överkapacitet i lagret. Truckgångarna 

breddade för att materialet ska kunna hanteras med motviktstruck. Kartonglagrets 

placering innebär att motviktstruckar skiljs åt från inbanan. 

12. Ej åtgångsnoterat material, d.v.s. material som är avsett för t.ex. justering av toleranser 

och vars åtgång därför inte kan förutsägas (t.ex. shims), flyttat in i förråd 521 för att 

korta vägen mellan inflöde och kartonglagret. VMI-lagret (förråd 525) nedflyttat till 

Logistikcentret för att minska onödiga transporter. 

13. Prototypförrådet flyttat till ytan utanför höglagret för att skilja prototyper och 

projektartiklar från produktionsmaterial så att dessa inte av misstag kommer ut i 

produktionen. 

14. Personalkupan rivs och en ny kupa placeras i kalldelen utanför godsmottagningen för att 

ge plats för bredare truckgångar i kartonglagret (förråd 522). 

Fördelar: 

+ Lösningen skapar ett naturligt materialflöde från inbanan ut mot lagren i Logistikcentret 

och placerar förbrukaren (plockaren) i fokus. 

+ Lösningen stöttar säkerheten genom att arbetsplatserna skiljs från truckgångarna. 

+ Lösningen ökar flexibiliteten genom att samtliga slussar är aktiva; sluss 2 används för 

utleverans av material eller emballage. 

+ Lösningen samlar alla förråd och lager i Logistikcentret vilket medför ökad 

saldosäkerhet. 

Nackdelar: 

- Smal gång att återfylla supermarket (Förråd 523) krävs, eventuellt lyfthjälpmedel eller 

fordon viket innebär ett extra omtag och en onödig transport. 

- Utleverans av emballage skapar ytterligare en upphämtningsplats för Yttre transporter. 
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Framtagning av koncept för höglagret 

Under workshopen gjordes en bred kartläggning av olika alternativ till förrådslösningar (Bilaga 

5 Lager och förråd - kartläggning av olika alternativa lösningar beroende på artikelns 

egenskaper). Utifrån denna kartläggning diskuterades därefter de olika alternativ till lagring av 

ämnen och köpt material i pall – i huvudsak det material som idag lagras i höglagret. 

Vid diskussionen konstaterades att ämnena till stor del är styrande för val av lagerlösning. Vid 

arbetet med CS09 dimensionerades bearbetningscellerna utifrån att endast en begränsad 

mängd, ett dagsbehov, av ämnen skulle lagerhållas i cellen. Detta skulle vara ett incitament för 

att arbeta för Just-In-Time-leveranser av ämnen till fabriken. Övrigt material är köpt material 

ämnat för monteringen. Den största delen utgörs av säkerhetslager för materialet i förråd 522 – 

Kartonglagret, men där lagras även köpt material, t.ex. bromsar, som förbrukas direkt på 

monteringen. Det köpta materialet upptar ca 12% av det totala antalet platser i höglagret och 

med tanke på kraven på visuella lager är det svårt att motivera att enbart lagra köpt material 

och inte ämnen i höglagret.  

När det gäller ämnen gäller följande: 

 De upptar ca 60% av den idag lagrade totala volymen i höglagret (i antal emballage) 

 De är högfrekventa 

 De förbrukas över hela bearbetningen med fördelningen 80% i axelflödet, 20% i 

transmissionsflödet (i antal emballage) 

 Antalet artikelnummer är jämnt fördelade på axel- och transmissionsämnen. 

 Alla ämnen lagras i pall 

 Det är möjligt att direktstyra ämnen till den aktuella bearbetningscellen 

 Önskemål finns att lagra ämnen på annan plats (visuellt) 

I och med de volymökningar som anges i LRF 2011 har frågan om höglagrets varande 

aktualiserats. Dess kapacitet på ca 6800 pallplatser innebär en effektiv och saldosäker lagring 

för material som inte längre inryms i del lokala produktionsbufferterna. Utifrån denna 

bakgrund gav styrgruppen följande tänkbara koncept att analysera med avseende på kapacitet 

och kostnad:  

 Koncept 1: Golvlager 

 Koncept 2: Manuellt höglager 

 Koncept 3: Automatiskt höglager 

 Koncept 4: Hubbning eller tredjepartslogistiker 

Lagerkoncept 1: Golvlager 

För att kunna beräkna lagerbehovet för ett golvlager har vissa generaliseringar gjorts.  

1. Det genomsnittliga antalet dagar i lager av ämnena har beräknats på följande sätt: 

                                          
                         (        )      

                        
  

                                   
                                   

                         
    

   
 

 = 5 dagar 



84(135) 

För att validera uppgiften har resultatet förankrats med personal som arbetar med planering och 

materialhantering.  

2. Vidare har den genomsnittliga emballagestorleken antagits vara en pall med 2 st. kragar. 

Normalt sett kan 2-kragarspallar lagras i sex våningar; en nivå på golvet och fem i ställaget, 

samt två pallar i bredd. Då förutsätts även att ställaget kan bära vikten av materialet. 

3. Golvlagret har antagits bestå av uteslutande dedikerade lagerplatser för att lagret ska bli 

visuellt. Det innebär att platser ska finnas för hela säkerhetslagret och hela omsättningslagret.  

Utifrån dessa antaganden blir ställagebehovet år 2015 följande:  

 98 st. ställage för axelämnen (L2, 12 pallar/ställage) 

 30 st. ställage för transmissionsämnen (L2, 12 pallar/ställage) 

Efter att ställagebehovet beräknats gjordes ett antal layouter för att se hur dessa ställage 

praktiskt skulle kunna placeras i fabriken. Dessa layouter visas i Figur 47 och Figur 48. 

Lagerkoncept 1 golvlager, layout 1: Ämneslagret delat, lokaliseras till på yta vid axelflödet 

och transmissionsflödet 

 

Figur 47. Ämneslagret delas upp, axelämnen i axelflödet och transmissionsämnen i 

transmissionsflödet. 

Fördelar: 

 Samlat lager av ämnen i axelflödet och i transmissionsflödet 

 Kort transport från inbanan till lagret ev. med dragtruck och vagnar 

 Visuella lager 

 Möjlighet att ändra intag i fabriken 
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Nackdelar: 

 Produktionsytan för axelämnen är inte tillgänglig. Diskussioner om eventuell rivning 

pågår, men inget beslut är fattat. 

 Saldosäkerheten minskar eftersom det är möjligt att fysiskt hämta ämnen utan att boka 

av materialet. 

 Lång transport från inbanan till lagret ev. med dragtruck och vagnar 

 Transmissionsytans tillgänglighet diskuteras, många intressenter finns 

 Små expansionsmöjligheter 

Lagerkoncept 1 golvlager, layout 2: Ämnen till båda flödena samlade på yta i 

transmissionsflödet 

 

Figur 48. Ämneslagret samlat i transmissionsflödet. 

Fördelar: 

 Visuellt 

Nackdelar: 

 Lång transport från inbanan till lagret ev. med dragtruck och vagnar 

 Lång transport för flertalet axelämnen från förråd till cell 

 Ytans tillgänglighet diskuteras, många intressenter finns 

 Inga expansionsmöjligheter 

Lagerkoncept 2: Manuellt höglager 

Ett manuellt höglager innebär att materialet transporteras in och ut ur lagret av någon sorts 

truck. Kapaciteten på lagret bestäms av vilken typ av truck man använder. En motviktstruck, 

vilken är den trucktyp som normalt används för materialtransporter inne på fabriken, kräver en 

truckgång på ca 3,20 m. Det innebär att höglagret måste byggas om för att skapa en tillräckligt 

bred truckgång. Bland annat måste de båda centrala ställagen i höglagret tas bort. 
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Tabell 15. Jämförelse mellan motviktstruck och smalgångstruck i ett manuellt höglager 

Typ av truck Lyfthöjd Kapacitet Ombyggnad  
Motviktstruck 5,6 m 6 våningar, 2 ställage  

= 492 pallplatser 

Ja 

Smalgångstruck  14 m 17 våningar, 4 ställage 

=5576 pallplatser 

Nej 

Med en motviktstruck blir höglagrets kapacitet 495 pallplatser vilket inte täcker behovet för 

ämnen. En smalgångstruck ger ett tillräckligt antal lagerplatser men kräver investeringar i nya 

truckar och att förare anställs. I koncept 2a används en motviktstruck för materialhanteringen 

medan koncept 2b innebär att en smalgångstruck används. En jämförelse mellan de båda 

trucktypernas kapacitet i höglagret framgår av Tabell 15. Jämförelse mellan motviktstruck och 

smalgångstruck i ett manuellt höglager. 

Lagerkoncept 3: Automatiskt höglager 

Höglagret består av en inbana, en utbana, ett kranlager med två automatiserade kranar samt en 

transfervagn som förflyttar pallar mellan bansystemet utanför lagret och kranarnas in- och 

utbanor. Eftersom transfervagnen idag är den enda bryggan mellan in- och utbanan för pallar 

som inte klarar profilkontrollen, kommer dessutom alla defekta pallar att dra ner kapaciteten på 

materialflödet in och ut ur höglagret. I lagerkoncept 3a behålls transfervagnen för inleverans 

men en rullbana används för utleveranser. Därmed är det fortfarande möjligt att få ut material 

från höglagret även om transfervagnen havererar. För att öka kapaciteten på in- och 

utleveranser sammanbinds in- och utbanan med en tvärbana för transport av defekta pallar. 

Därmed avlastas transfervagnen från onödiga transporter. Som ett alternativ, lagerkoncept 3b 

ersätts transfervagnen helt av rullbanor.  

Lagerkoncept 4: Tredjepartsleverantör (hubbning) 

Ett alternativ till att lagra köpt material i fabriken är att låta en tredjepartsleverantör hålla lagret 

hos sig. Det innebär att materialet levereras till ett företag som lagrar materialet och levererar in 

till fabriken i de kvantiteter som önskas. I regel innebär detta att tredjepartsleverantören måste 

vara lokaliserad i närheten av fabriken. Hur stort avståndet kan vara beror bland annat på 

täcktiden i emballaget, ju kortare täcktid desto tätare leveranser. Extremfallet är 

enstycksleveranser som följer takttiden på den mottagande monteringslinen. Detta kommer att 

skapa många leveranser och därmed även transporter. Eftersom omsorg om miljön är ett 

kärnvärde för Volvo CE och tredjepartsleverantörer innebär ett kostsamt omtag, är detta ett 

alternativ som noggrant måste analyseras för varje artikel. I dagsläget anses inte detta som ett 

alternativ som generellt ska användas istället för höglagret. Däremot kan det vara intressant för 

enskilda artiklar beroende på faktorer som avstånd till leverantören, transporttid och 

produktionsförutsättningar (t.ex. stabilitet, kvalitet, produktionssystem och layout) hos 

leverantören. 

Förutsättningarna för ämneslagring hos en tredjepartsleverantör är något annorlunda än för 

köpt material. Bearbetningscellerna på Volvo CE OpESK har i regel utrymme i cellen för en 

dags förbrukning av ämnen. Hur stora kvantiteter det rör sig om bestäms av satsstorleken för 

respektive artikel, ju större satsstorlek desto större ämneslager. Eftersom ämnena levereras 

satsvis blir leveranserna av material mindre frekventa. 
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Genom att använda en tredjepartslogistiker kan höglagret läggas ner för köpt material och 

ämnen. Variationer i lagrets storlek beroende på förändringar i produktionens utformning 

hanteras utanför fabriksväggarna. Dessutom kan leveranserna förfinas till att innebära att 

tredjepartsleverantören sekvenserar material från olika underleverantörer direkt till 

monteringen (Just-In-Time). Nackdelen är att konceptet med en tredjepartsleverantör innebär 

extra kostnader för lagring, hantering och leverans. Denna kostnad måste ställas mot kostnaden 

för att hålla lagret inne på fabriken. Beroende på hur tidskritiska leveranserna är kommer 

försenade leveranser att innebära konsekvenser för produktionen. I värsta fall stannar 

produktionen i brist på material.  

7.2 Konceptframtagning – slutligt koncept 
För att ta fram det slutliga konceptet för inflödet och förråden i logistikcentret samt för 

höglagret måste de framtagna koncepten ställas mot varandra och bedömas enligt de kriterier 

som angivits i projektspecifikationen och vad som kommit fram under arbetets gång i 

workshops och arbetsmöten. 

7.2.1 Tillvägagångssätt konceptframtagning slutligt koncept 

Eftersom delkoncepten omfattar två områden, inflödet och förråden i logistikcentret respektive 

höglagret, togs slutliga koncept fram för respektive område. Uppdraget var att minst två 

koncept skulle tas fram för att öka kapaciteten i OpESK:s internlogistik och att dessa skulle 

innehålla aspekter kring: 

 Kostnad för genomförande 

 Kapacitet 

 Konsekvens för leverantörer 

Vidare skulle koncepten kvantifieras med avseende på kapacitet 

Det innebar att alla tänkbara investerings- och omkostnader togs fram och kvantifierades. I de 

fall projektets tidsramar inte tillät att ny information om kostnader togs fram, t.ex. genom 

offertförfrågan till leverantörer, användes gamla offerter för motsvarande arbete med en årlig 

uppräkning av kostnaderna med 5%. Denna uppräkning validerades genom kontakt med 

Underhållsavdelningen på Volvo CE OpESK som hade lämpligt jämförelsematerial. 

Koncepten för inflödet och logistikcentret samt höglagret redovisades för styrgruppen under ett 

beslutsmöte. Under mötet diskuterades olika aspekter av koncepten och konsekvenser för 

verksamheten. Slutligen beslutade styrgruppen om vilket koncept som skulle gälla för inflödet 

och logistikcentret samt höglagret och hur det vidare arbetet med genomförande skulle 

genomföras.  

7.2.2 Resultat konceptframtagning slutligt koncept 

Layouter för inflödet och logistikcentrets förråd 

Den största skillnaden mellan de båda layouterna är att Layout 1 innebär att tre pelare mellan 

den gamla och den nya delen av logistikcentret måste rivas för att ge plats för smallboxlagret. 

Om inte pelarna rivs måste smallboxlagret placeras längre ifrån inflödet med omtag och 

onödiga transporter som följd. En annan skillnad är att den nya inbanan i Layout 1 är längre än 
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i Layout 2. Orsaken till detta är att Layout 2 har en utbana som måste vara tillgänglig för något 

fordon, t.ex. en truck, för att lossas på tomemballage. Även kostnaden för en hissautomat till 

förråd 515, prototyper och projektmaterial, har tagits med. Materialet ägs inte av Volvo CE 

OpESK utan Volvo CE Technology, men det är ändå av intresse att se hur stor kostnaden för en 

hissautomat är i förhållande till den totala kostnaden för övriga investeringar, se Tabell 16. 

Tabell 16. Jämförelse mellan Layout 1 och 2 för inflöde och logistikcenter, investeringar.  

Investering Layout 1 
2 slussar 

Layout 2 
3 slussar 

Renovera bansluss/ar 30 000 kr 30 000 kr 

Riva stor sluss 250 000 kr 250 000 kr 

Riva pelare m.m. 300 000 kr 0 kr 

Nya banor 990 000 kr 1 110 000 kr 

Uppgradering banavslutning 260 000 kr 260 000 kr 

Personalkupa 1 st. 325 000 kr 325 000 kr 

Avlockningsmaskin 400 000 kr 400 000 kr 

Pallautomat 200 000 kr 200 000 kr 

Ev. hissautomat förråd 515 700 000 kr 700 000 kr 

SUMMA exkl. hissautomat 2 755 000 kr 2 575 000 kr 

SUMMA inkl. hissautomat 3 455 000 kr 3 275 000 kr 

Utifrån ledningsgruppens bedömningsmatris med ledord och poäng (se Tabell 9) gjorde 

projektgruppen därefter en bedömning av de båda layouterna. Bedömningen gick till så att 

respektive layout bedömdes med poäng 1-10 där 10 innebär högst uppfyllnad. Därefter 

multiplicerades den poäng som ledningsgruppen gett varje ledord med den bedömda poängen 

för uppfyllnad. För den totala rankingen för det bedömda alternativet summerades poängen för 

samtliga ledord. Högst totalpoäng gav högst ranking. Resultatet anges i Tabell 17.  

Tabell 17. Jämförelse mellan Layout 1 och 2 för inflöde och logistikcenter, ledord och 

poäng. 

Ledord Poäng 
 

Layout 1 
bedömn. 

Layout 2 
bedömn. 

Layout1 
poäng 

Layout 2 
poäng 

Kapacitet 10 10 10 100 100 

Säkerhet 9 10 10 90 90 

Kostnad 8 8 10 64 80 

Robusthet 7 10 10 70 70 

Flexibilitet 6 9 10 54 60 

Automation 5 10 10 50 50 

Miljö 4 10 8 40 32 

Genomförbarhet 10 9 10 90 100 

TOTAL POÄNG    558 582 

RANKNING    2 1 

Resultatet visar att båda koncepten uppfyller kraven bra, men med en liten fördel för Layout 2. 

Den lägre poängen (uppfyllnaden av kravet) för kostnad och genomförbarhet för Layout 1 

kommer av kostnaden för rivning av pelarna. Däremot bedöms Layout 2 ha en sämre 

arbetsmiljö mycket beroende på att smallboxlagret inte kan placeras optimalt i flödet utan 

genererar omtag och extra transporter för personalen. 
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Koncept för höglagret 

För höglagret finns fyra huvudkoncept med olika underalternativ. För Lagerkoncept 1 

konstaterades att den enda praktiska lokaliseringen av ett golvlager var som samlat lager i 

transmissionsflödet. Detta lager skulle kunna inrymma ämneslagret år 2015 men inte lagret för 

köpt material. Det innebär att lagret för köpt material antingen blir kvar i höglagret eller måste 

lokaliseras någon annanstans. Eftersom det inte finns någon permanent yta som skulle kunna 

användas för materialet är alternativet att antingen bygga ut fabriken eller låta en 

tredjepartsleverantör ta hand om det, se Tabell 18. 

Tabell 18. Jämförelse mellan koncepten för höglagret, investeringar. 

Lagerkoncept nr 1 2a 2b 3a 3b 4a 

Investeringar Golvlager Manuellt höglager Automatiskt höglager Tredjeparts-
leverantör 

 Enl. 
layouter 

Motvikts-
truck 

Smalgångs-
truck 

Transfer-
vagn 

Banor  

Ställage för ämnen 900 kkr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Nybygge för köpt 

material 

10 000 kkr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Ombyggnad 

lagerbyggnad 

0 kr 3 200 kkr 1 000 kkr 0 kr 0 kr 0 kr 

Rivning kranar 1 200 kkr 1 200 kkr 1 200 kkr 0 kr 0 kr 1 200 kkr 

Fordon 819 kkr
13

 828 kkr
14

 1 900 kkr
15

 0 kr 0 kr 0 kr 

Renovering aut. 

lager
16

 

0 kr 0 kr 0 kr 600 kkr 600 kkr 0 kr 

Uppgradering 

banavslut
17

 

0 kr 0 kr 0 kr 260 kkr 260 kkr 0 kr 

Nytt in/utflöde 

transfervagn, bana 

0 kr 0 kr 0 kr 800 kkr 0 kr 0 kr 

Nytt in/utflöde 

banor 

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 1 000 kkr 0 kr 

SUMMA 12 919 kkr 5 228 kkr 4 100 kkr 1 660 kkr 1 860 kkr 1 200 kkr 

En jämförelse av omkostnaderna visar att all manuell hantering innebär kostnader för personal. 

Konceptet med en tredjepartsleverantör innebär även en kostnad för själva lagringen som är 

helt beroende på hur mycket material som lagras och hur länge, se Tabell 19. 

  

                                                 

13
 Avser 1 st dragtruck (300 000 kr) och 3 vagnar (á 35 000 kr st) samt 1 st motviktstruck (414 000 kr). 

14
 Avser 2 st motviktstruckar (á 414 000 kr st). 

15
 Avser 2 st smalgångstruckar (á 950 000 kr st). 

16
 Kostnaden är uppskattad av Volvo CE Op ESK:s Underhållsavdelning och avser renovering av gaffelpaketet och kranbanorna. 

17
 Enligt offert till Volvo CE Op ESK:s underhållsavdelning. 
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Tabell 19. Jämförelse mellan koncepten för höglagret, omkostnader och total. 

Lagerkoncept nr 1 2a 2b 3a 3b 4a 
Omkostnader Golvlager Manuellt höglager Automatiskt höglager Tredjeparts-

leverantör 

 Enl. 
layouter 

Motvikts-
truck 

Smalgångs-
truck 

Transfer-
vagn 

Banor  

Personal (X st. 

personer i Y skift) 

1 000 kkr 

2 pers. 

1 000 kkr 

2 pers. 

2 000 kkr 

2 pers., 2 skift 

0 kr 0 kr 0 kr 

Underhåll system för 

höglagret per år18 

0 kr 0 kr 0 kr 800 kkr 800 kkr 0 kr 

Underhåll höglagret 

per år 

0 kr 0 kr 0 kr 1 000 kkr 1 000 kkr 0 kr 

Kostnad 

tredjepartslev per år 

0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 6 893,64 kkr19 

SUMMA 1 000 kkr 1 000 kkr 2 000 kkr 1 800 kkr 1 800 kkr 6 893,64 kkr 

TOTALT 13 919 kkr 6 228 kkr 6 100 kkr 3 460 kkr 3 660 kkr 8 093,64 kkr 

På samma sätt som för inflödet och logistikcentret gjorde projektgruppen en bedömning av 

koncepten för höglagret utifrån ledningsgruppens bedömningsmatris med ledord och poäng 

enligt den ranking som anges i Tabell 9. Resultatet anges i Tabell 20. 

Tabell 20. Jämförelse mellan koncepten för höglagret, ledord och poäng. 

Koncept nr Poäng 1 2a 2b 3a 3b 4a 

  Golvlager Manuellt höglager Automatiskt 

höglager 

Tredjeparts-

leverantör 

  Enl. 

layouter 

Motvikts-

truck 

Smalgångs-

truck 

Transfer-

vagn 

Banor  

Robusthet  7 9 10 7 8 6 

Flexibilitet  9 8 7 6 6 10 

Kapacitet  1 3 8 9 9 10 

Kostnad  3 5 7 10 9 2 

Säkerhet  5 8 7 10 10 10 

Automation  3 3 7 10 10 3 

Miljö  6 5 3 10 10 7 

Genomförbarh.  2 4 6 9 10 6 

        

Robusthet 10 70 90 100 70 80 60 

Flexibilitet 9 81 72 63 54 54 90 

Kapacitet 8 8 24 64 72 72 80 

Kostnad 7 21 35 49 70 63 14 

Säkerhet 6 30 48 42 60 60 60 

Automation 5 15 15 35 50 50 15 

Miljö 4 24 20 12 40 40 28 

Genomförbarh. 10 20 40 60 90 100 60 

TOTAL 

POÄNG 

 269 344 425 506 519 407 

RANKNING  6 5 3 2 1 4 

  

                                                 

18
 Enligt budget för 2013. 

19
 Beräknas som kostnad 4 kr/pall och dag, genomsnittlig liggtid = 5 dygn, 45 kr hanteringskostnad per pall, transport ingår inte. 
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Rankningen, där kostnaden ingår som en del, visar att det automatiska höglagret ska var kvar 

men att ett bansystem helt ska ersätta transfervagnen för att minska sårbarheten och öka den 

verkliga kapaciteten på höglagret till att motsvara den tekniska. Däremot måste kranlagrets 

kranar undersökas med avseende på sprickor eftersom kranarna visade sprickbildning som var 

tvungen att åtgärdas vid den senaste renoveringen. Om det visar sig att kranarna är i ett så 

dåligt skick att dessa måste tas ur bruk, måste kostnaderna för höglagerkonceptet göras om och 

en ny utvärdering göras. Om höglagret måste läggas ner är alternativet med smalgångstruck i 

ett manuellt betjänat höglager det som blir aktuellt. 

7.2.3 Kvantifiering av koncepten för inflödet, logistikcentret och höglagret 

I projektspecifikationen finns angivet att de framtagna koncepten ska kvantifieras med 

avseende på kapacitet.  

Kapacitet inbanan: Kapaciteten för inbanan idag (2012), för 2015 om ingen förändring görs i 

inflödet samt för 2015 med föreslagen ombyggnad enligt layout 2 redovisas i Tabell 21. 

Tabell 21. Kapaciteten för inbanan 2012, dagens inbana 2015 och ombyggd inbana 2015. 

 Koncept Behov per dag Kapacitet per 
dag 

Utnyttjande-
grad [%] 

2012 TOTALT befintlig inbana 532 pallar till alla förråd 680 pallar (fördelning) 78% 

2015 Befintlig inbana 531 pallar till höglagret   

 Befintlig inbana 4020 pall med kartong   

 Befintlig inbana 2621 pall med smallbox   

 Befintlig inbana 18022 pall med felaktig beredning   

 TOTALT befintlig inbana 777 pallar/dag 680 pallar (fördelning) 114% 

2015 Befintlig inbana 531 pallar till höglagret   

 TOTALT befintlig inbana 531 pallar 680 pallar (fördelning) 78% 

 Ny inbana 40 pall med kartong   

 Ny inbana 26 pall med smallbox   

 Ny inbana 180 pall med felaktig beredning   

 TOTALT ny inbana 206 pallar 680 pallar (fördelning) 30% 

För att detta ska fungera måste: 

 Fördelningen av material vid inbanan effektiviseras (dagens flaskhals). 

 Materialet komma i rätt emballage från leverantören och inte plockas om i fabriken. 

 Materialet kunna fördelas redan på gården. 

                                                 

20
 Kartonger levereras till fabriken i pall. Idag finns inga uppgifter om antal kartonger per pall utan endast antal kartonger. För att 

få en uppskatting av antalet pall på inbanan har antalet karonger per pall uppskattats till 10 st. Beräkning: 
                     

                     
 

                 . 
21

 Samma förhållande som gäller kartonger gäller även smallbox. Även här har det genomsnittliga antalet smallbox per pall 

uppskattats till 10 st. Beräkning: 
                    

                    
                  . 

22
 I systemet finns ett antal artiklar med felaktig beredning där antal artiklar i pall är angivet till 10 000. Orsaken är att kunna 

fördela in materialet trots att beredningen inte är komplett. Antalet felaktigt beredda artiklar uppskattas till ca 180 pallar/dag. 
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Kapacitet höglagret: Kapaciteten för de olika lagerkoncepten redovisas i Tabell 22. 

Tabell 22. Kapaciteten för de olika lagerkoncepten. 

Lagerkoncept 1 2a 2b 3a 3b 4 
 Golvlager Manuellt höglager Automatiskt 

höglager 
Tredje-
parts- 

logistik 
  Motviktstruck Smalgångstruck Transfervagn 

in, bana ut 

Banor in 

och ut 

 

Kapacitetsbehov (pall) 2490 2490 2490 2490 2490 2490 

       

Kapacitet (pallplatser) 1520 984 5576 6700 6700 2490 

Utnyttjandegrad  164% 253% 45% 37% 37% 100% 

Med tanke på svårigheten att hitta en yta i fabriken som klarar att rymma ett golvlager (koncept 

1) för ämnen - de föreslagna ytorna är mycket osäkra – är det än svårare att hitta en yta som 

även inrymmer det övriga köpta materialet. Det finns en yta som eventuellt skulle kunna tas i 

anspråk, men den inrymmer endast ämnen, inget övrigt köpt material. Därför har kapaciteten 

för golvlagret angivits till kapacitetsbehovet för ämnen, och därmed bli utnyttjandegraden för 

konceptet 100%. För koncept 4, tredjepartslogistik, beräknas att endast den kapacitet som 

behövs tas i anspråk, d.v.s. utnyttjandet blir 100%. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring arbetssättet under konceptstudien, tillförlitligheten hos 

affärssystemet SAP, internlogistiken och Lean Production samt volymernas påverkan på 

inflöde och lager. 

 

8.1 Diskussion av arbetssättet under 
konceptstudien 
Konceptstudien genomfördes som ett projekt inom logistik och som för alla projekt var det 

viktigt att ha en projektmodell för att styra arbetet. Volvo CE:s utvecklingsmodell GDP (Global 

Development Process) omfattar ett antal utvecklingsfaser från initiering till industrialisering 

och uppföljning. Däremot omfattar modellen inte projekt som genomförs efter att 

industrialiseringen genomförts, d.v.s. när produkten har satts i produktion. Trots det innebar det 

inte några större problem att använda tillämpliga delar av modellen i konceptstudien eftersom 

modellen kan skalas upp eller ner beroende på projektets omfattning.  

Att använda företagets egen utvecklingsmodell var en styrka under utvecklingsarbetet eftersom 

ingen kunde ifrågasätta metoden. De olika faserna i modellen har gett den framfart som 

projektet behövt för att kunna genomföras och leverera ett resultat inom angivna tidsramar. 

Under initieringsfasen gjordes en validering av projektspecifikationen och en riskanalys. 

Valideringen visade på brister i projektspecifikationen som korrigerades efter projektgruppens 

påpekande. Detta visar på hur viktigt det är att tid läggs på att gå igenom 

grundförutsättningarna och stämma av dem med uppdragsgivaren, i det här fallet logistiks 

ledningsgrupp. Genom att GDP:n har specificerade rapporterings- och beslutspunkter s.k. gater, 

har projektarbetet regelbundet verifierats med avseende på levererat resultat och validerat 

resultatet mot kraven i projektspecifikationen. På så sätt har styrgruppen regelbundet hållits 

informerad om projektarbetet och har haft möjlighet att påverka och styra projektarbetet. 

En viktig effekt av nulägesbeskrivningen var att klarlägga fakta och skapa faktabaserade 

underlag inför senare beslut. Erfarenheten från konceptstudien visar att fakta på detaljnivå ofta 

saknades även om det övergripande intrycket var riktigt. Ett exempel på detta var inflödets 

kapacitet där intrycket var att godsmottagningen redan idag hade svårt att hinna få in det 

ankommande materialet vissa dagar även där fakta saknades vad det var som orsakade detta. 

En flödesanalys över inflödet visade tydligt var flaskhalsarna fanns och utifrån detta kunde 

sedan förslag på kapacitetshöjande åtgärder läggas. Detta visar nyttan av att kartlägga och 

analysera även enkla system. 

Ett av de stora största problemen vid själva konceptframtagningen var att sålla bland alla de 

olika koncept som vaskats fram under framför allt benchmarkingen. Här var det av stor 

betydelse att konsekvent fråga sig VAD eller VILKET alternativ som skulle vara möjligt för att 

lösa ett specifikt problem och VARFÖR eller NÄR just den diskuterade lösningen skulle vara 

aktuell för Volvo CE. Ett exempel på detta arbetssätt visas i bilaga 7, Lager- och 

förrådskartläggning.  
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Ett annat sätt att skapa struktur i indata var att kategorisera det i grupperna ”principer”, 

”metoder” och ”tekniker”. Under den grova konceptframtagningen ägnades tid åt att titta på 

och utvärdera olika principer och metoder. Denna del av konceptstudien kallades av de mer 

verksamhetsnära medlemmarna i projektgruppen för ”skrivbordslogistik”. När väl arbetet med 

skrivbordslogistiken var klar var det dags att titta på olika tekniker för att realisera de valda 

principerna och metoderna. Genom att principer och metoder var satta begränsades även de 

tekniker som kunde komma i fråga. Ett exempel på detta var att projektgruppen redan tidigt 

kunde bortse från metoden kittning för att förbereda materialet för montören eftersom antalet 

varianter på linerna är litet och det finns yta för att presentera materialet på line. Att kitta 

material av dessa anledingar skulle bara orsaka onödiga omtag och en längre ledtid för 

materialet. Detta arbetssätt visade sig fungera under hela konceptstudien och resulterade till sist 

i ett antal högst konkreta koncept för inflöde, logistikcenter och höglager.  

8.2 Diskussion av tillförlitligheten på data från 
affärssystemet SAP 
Volymberäkningarna grundar sig på data från affärssystemet SAP vilket är ett system som 

infördes i november 2011 på Volvo CE OpESK. Innan dess användes systemet Mapics. Under 

analyserna av data har framkommit att det finns en hel del felaktigheter i data från SAP, främst 

när det gäller angivandet av emballage och antal i emballage. Efter intervjuer med 

emballagetekniker samt annan personal på logistik och produktionsteknik, vilka ansvarar för att 

bestämma och föra in emballagetyp och antal, visar det sig att rutinerna för uppdatering av 

artikeldata efter det nyligen genomförda bytet av affärssystem inte slagit igenom överallt. Det 

betyder att en del nya artiklar har brister i artikeldata i SAP.  

För att ändå kunna använda data för beräkningar av materialflöden har till viss del historiskt 

data från det tidigare affärssystemet Mapics använts för jämförelse och validering. I de fall data 

saknas i SAP har det kompletterats med data från Mapics. Detta gäller främst vid beräkning av 

kartong- och smallboxflöden. Trots detta anses resultatet från analyserna av materialflöden och 

volymer tillräckligt bra för att kunna användas som underlag. 

8.3 Diskussion av svårigheter vid beräkning av 
kapaciteten 
Kapacitet har beräknats för varje koncept trots att det finns många oklarheter i systemet när det 

gäller beredning och mindre emballage som sampackas på pallar. För att komma runt 

problemet har antalet pallar med uppenbart felaktig emballagekvantitet uppskattats genom att 

data från det gamla systemet, Mapics som användes till november 2011 har använts. I 

beredningen av kartonger och smallbox finns tre olika felkällor, sampackning av olika artiklar 

på samma pall, att inneremballage inte finns angivet i affärssystemet samt ett antal pallar med 

felaktigt angiven kvantitet.  

Problemet med sampackning av flera olika artiklar i samma emballage har lösts genom att 

antalet sampackade emballage per pall har uppskattats. Det andra problemet, med 

inneremballage, är mer komplicerat och har ursprungligen uppstått genom att det inte varit klart 

vilket emballage som ska anges i systemet - det yttre emballaget (pallen) eller det inre 

(kartongen). Effekten har blivit att 1 pall med 10 st. kartonger kan vara beredd som 1 st. 

emballage (pall) för en artikel eller som 10 st. emballage (kartong) för en annan. För att lösa 
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detta problem har data ur det nya systemet SAP jämförts med data ur det gamla systemet 

Mapics. 

Det tredje problemet med den felaktiga beredningen har uppstått när emballageberedningen 

inte varit klar när pallarna ankommit fabriken. Detta har orsakat att pallarna inte kunnat tas 

emot av systemet. För att få in materialet har en ”tillfällig” beredning gjorts med ett så 

uppenbart felaktigt antal (”10 000 st.”) att dessa vid ett senare tillfälle ska kunna sökas ut och 

korrigerats. Tyvärr har inte själva korrigeringen gjorts för ett antal artiklar som därför har den 

felaktiga beredningen kvar i systemet. Problemet med den felaktiga beredningen har lösts 

genom att jämföra med beredningen i det gamla systemet Mapics där inneremballage var 

angivet. 

Kapaciteten för inbanan, om den är jämnt fördelad, är under 2011 tillräcklig för behoven (81% 

utnyttjande). Utnyttjandegraden är räknad mot den genomsnittliga kapaciteten i flaskhalsen 

(fördelningen). Den maximala utnyttjandegraden när man räknar bort de förluster som finns i 

form av obligatoriska möten (avdelningsmöte, verksamhetsutveckling, informationsmöten), 

sjukdom, toalettbesök m.m. är dock högre, ca 92%. Det innebär att det i praktiken inte finns 

något utrymme för några längre stopp på inbanan för att allt material ska hinna transporteras in 

i fabriken. 

Om inte inbanans kapacitet ökar kommer inte inflödet att klara de beräknade volymerna för 

2015 (112% utnyttjande). Med förluster kommer problemet vara ännu större. Med reservation 

för fel i grunddata skulle en lösning vara att den gamla inbanan enbart används för material 

som ska in i höglagret (ämnen och annat köpt material) och direktstyrt material. Den nya 

inbanan ska användas för allt annat material som ska till kartong- och smallboxlagren, 

sampackat och artikelrent. Det innebär att artiklarna måste kunna särskiljas redan ute på gården 

för att inte lastas på fel bana. Tekniska lösningar för en sådan identifikation finns idag, men den 

bästa lösningen är om artiklarna är märkta med rätt kolliflagga redan från leverantören. 

Kapaciteten för höglagret i dess olika undersökta former varierar mycket mellan alternativen. 

För koncept 1, golvlager, finns i dagens fabrik ingen plats för både ämnen och övrigt köpt 

material. Den enda yta som skulle kunna inrymma ett sådant lager är idag upptagen av en 

produktionsgrupp för axelkåpor (layout 1). Det finns idag inte några planer på att riva gruppen 

även om den är gammal och behöver ersättas. Ytan för layout 2, som placerar lagret i 

transmissionsflödet, räcker inte till för både ämnen och övrigt köpt material. Att behålla 

höglagret för enbart köpt material är inte försvarbart eftersom det enbart upptar ca 12% av 

höglagrets totala kapacitet.  

Konceptet som omfattar ombyggnad av det automatiserade kranlagret till ett manuellt betjänat 

höglager är uppdelat i ett koncept där de befintliga truckarna i fabriken används för 

materialhanteringen och ett koncept som använder höglyftande smalgångstruckar. För 

konceptet med motviktstruck (koncept 2a) är räckvidden för trucken och det faktum att de båda 

mittersta ställagen måste tas bort för att skapa en truckgång tillräckligt för att kapaciteten blir 

otillräcklig. Koncept 2b med smalgångstruckar däremot ger en fullt tillräcklig kapacitet både på 

grund av truckens räckvidd, men även det faktum att höglagret inte behöver byggas om. 

Nackdelen med koncept 2b är att de 17 nedersta lagernivåerna består av pallplatser för en- och 

tvåkragarspallar vilket gör att större pallar inte kan lagras i höglagret. Däremot öppnas 

möjligheten för att lagra andra storlekar av pallar som t.ex. extra långa pallar, men med 

maximalt två kragar. 
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Koncept 3a och 3b är vad gäller lagerkapacitet identiska. Det som skiljer koncepten åt är 

lösningen för in- och uttransporter ur höglagret. Dagens kranlager har stor överkapacitet även 

för 2015 års volymer och skulle mycket väl kunna lagra andra typer av material än ämnen och 

övrigt köpt material. Principen för bearbetat material är att lagret ska finnas i respektive 

bearbetningscell för att det ska vara visuellt och möjliggöra förbrukningsstyrning (JiT). Detta 

gör att denna typ av material inte kan bli aktuell för bearbetat material. Däremot skulle 

tillfälliga buffertar med anledning av ombyggnationer i bearbetningscellen, längre underhåll, 

buffertar för längre stillestånd vid t.ex. semester etc. kunna lagras i höglagret istället för andra 

ytor i fabriken. Lagret skulle även kunna användas för att t.ex. lagra reservdelar och fixturer 

från underhållsavdelningen. Även material från lågvolymflödet skulle kunna lagras i höglagret. 

Koncept 4, tredjepartslogistik är ett mycket flexibelt, men dyrt alternativ. Genom att låta en 

tredjepartslogistiker ta hand om lagret behöver inte höglagret eller någon produktionsyta på 

golvet användas för lagret. Kapaciteten är så stor som behövs eftersom flera leverantörer kan 

användas. Alternativet innebär dock en avsevärd omkostnad eftersom lagringen debiteras med 

en kostnad per pall och dag. Därtill kommer en hanteringskostnad per lagrad pall och transport 

till och från leverantören. Detta alternativ är det i särklass dyraste alternativet jämfört med de 

andra. Däremot skulle ett tredjepartsalternativ kunna vara intressant för enstaka artiklar som 

orsakar problem i verksamheten. Ett sådant material är axelkåpeämnen som är mycket tunga 

och skrymmande och som kräver mycket golvyta under den tid som de behöver värmas upp till 

bearbetningstemperatur. 

8.4 Diskussion av den interna logistiken och Lean 
Production 
När man diskuterar Lean Production är det oftast slutmonteringen och montören som sätts i 

centrum. Det är i monteringen som den slutliga produkten sätts samman och det är där 

produkten har sitt högsta värde i kedjan. Slöseri står för allt som inte ökar produktens värde 

(O’Grady, 1990), och som kunden inte är villig att betala för (Dennis, 2007). Den eliminering 

av slöserier som O’Grady (1990), Dennis (2007), Segerstedt (2008), Oskarsson et al (2006) 

med många flera anser ska elimineras måste omfatta alla steg i produktionskedjan och då även 

de stödjande processerna som den interna logistiken.  

Av slöserierna är det onödiga lager och buffertar samt onödiga transporter som är de som är 

mest uppenbart kopplade till logistik. För att få ett företag som är lean i alla led är det 

författarens mening att samtliga slöserier ska angripas på samtliga steg i processen. Det är inte 

bara montörens arbetssituation som ska sättas i centrum utan även arbetssituationen för de som 

arbetar på inflödet. Utifrån de företagsbesök som gjorts och intervjuer med personal på Volvos 

komponentfabrik framkommer en bild av att många företag gärna trycker slöserierna uppåt i 

kedjan. Lager och fasader hålls låga kring monteringen medan stora materialbuffertar finns vid 

inflödet eller i tält på gården. Krav på att eliminera onödiga rörelser och transporter på 

monteringen gör att logistikpersonalen tvingas till överarbete i form av t.ex. omplock till 

mindre emballage eller till onödiga transporter för att leta efter visuella signaler för 

materialpåfyllnad. Martin Christopher (2005) betonar vikten av att inte flytta kostnader för t.ex. 

lager uppåt eller nedåt i kedjan utan att istället försöka hjälpas åt att eliminera lagren genom 

ökad integration och informationsutbyte. 
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För företaget som helhet lönar det sig alltså att även eliminera slöserier, och då inte bara 

transporter och lager, på inflödet likväl som på alla funktioner. Det betyder att t.ex.  

 eliminera överproduktion t.ex. genom att i förväg ta in mer tompallar för torkning än 

vad som behövs. 

 eliminera väntan t.ex. orsakad av stopp i höglagrets inflöde på grund av undermåliga 

pallar. 

 eliminera onödiga rörelser t.ex. omplock och få leverantörerna att leverera i rätt 

emballage från början. 

 eliminera fel, omarbete och kassationer t.ex. orsakade av att material levereras i 

undermåliga pallar som måste plockas av inbanan, plockas om och lyftas på igen.  

 eliminera överarbete t.ex. genom att fylla på mer material i materialfasaderna än vad 

monteringen behöver. 

 utnyttja medarbetarnas outnyttjade kreativitet genom att faktiskt genomföra förslag 

personalen kommer med. 

Många av förslagen ligger i att förändra beteendet hos personalen, t.ex. överproduktion, 

överarbete och outnyttjad kreativitet. För att eliminera onödiga rörelser finns det ett antal 

moment som utförs under det att pallarna transporteras in i fabriken. Avlockning av pallar ut 

till bearbetningen och monteringen är ett krav som ställs av personalen i cellerna och på 

linerna. Dessa ser det som ett onödigt moment i sitt arbete och vill att pallarna lockas av redan i 

logistikcentret eller av truckförarna vid leveransen till cell respektive line. Detta blir då istället 

ett onödigt arbete för logistikpersonalen. För att lösa detta kan en central avlockning inrättas 

där arbetet effektiviseras genom att avlockningen sker automatiskt. 

Öka antalet lyftverktyg för personalen i logistikcentret för att framför allt underlätta arbetet 

med omplock som tyvärr ökar i den takt som emballagen växlas ner i fabriken. Det som blir en 

bättre arbetsmiljö för montören orsakar en sämre arbetsmiljö för logistiks personal. Lösningen 

för problemet för logistiks personal blir att få leverantörerna att skicka materialet i rätt 

emballage från början. En annan lösning, som många av de besökta företagen också nämnde, 

var att debitera de företag som skickade materialet i fel emballage, fel antal eller rent av 

skickade fel artikel för det merarbete det orsakar företaget. Detta arbetssätt har visat sig vara 

effektivt hos de företag som genomfört det fullt ut. 

För att öka säkerheten för personalen som arbetar i logistikcentret och efter inbanan bör slussen 

in till godsmottagningen tas bort. Förutom ökad säkerhet skapas även utrymme att bygga ut det 

smallboxlager som finns i logistikcentret och ta bort det på monteringen. Förrådet på 

monteringen skapar i dagsläget mycket merarbete och onödiga transporter genom att 

personalen först måste åka upp till förrådet för att se vilket material som har förbrukats, 

därefter hämta materialet i logistikcentret för att slutligen leverera det till smallboxlagret på 

monteringen. Kan dessa onödiga transporter minska ökar även säkerheten för personalen i 

fabriken. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel finns en sammanställning av konceptstudiens resultat angående val av nytt 

koncept för internlogistiken kopplad till examensarbetets frågeställning. 

 

9.1 Koppling till examensarbetets frågeställningar 
Här redovisas utifrån examensarbetet frågeställningar, slutsatser och rekommenderat koncept 

för inflöde, logistikcenter och höglager.  

 Hur kan man som företag arbeta med att utveckla koncept för internlogistik? 

 Hur ser logistikkoncept för inflöde, logistikcenter och höglagret ut som hanterar de 

prognosticerade volymerna i LRF 2011? 

 Vilka konsekvenser medför det nya konceptet för logistik och för produktionen? 

9.2 Arbete med utveckling av logistikkoncept 
Under konceptstudien har följande slutsatser dragits från de erfarenheter som gjorts: 

1. Använd en beprövad modell. Att utveckla koncept för internlogistik skiljer sig inte 

nämnvärt från andra utvecklingsarbeten. Fördelen med att genomföra en konceptstudie 

som ett projekt är att arbetet kan struktureras med hjälp av en modell. Med lite 

modifiering, beroende på omfattingen på studien, kan förmodligen den interna 

utvecklingsmodellen användas. Styrkan med en projekt- eller utvecklingsmodell är att 

den ofta ger en naturlig arbetsgång med avstämningar, milstolpar eller gater, för att 

verifiera och validera resultatet mot ställda krav vid naturliga tidpunkter i 

projektarbetet. 

2. Lägg ner arbete på att gå igenom grundförutsättningar och oklarheter innan 

arbetet startar. Genom att säkerställa att uppdragsgivaren och projektet har samma 

bild av vad projektet ska leverera ökar chanserna att arbetet med konceptstudien ger ett 

konkret resultat. 

3. Ta reda på fakta. Inom de flesta organisationer finns många synpunkter som mer 

bygger på upplevelser än fakta. Dessa synpunkter kan med tiden bli betraktade som 

fakta.  

4. Inget system är för enkelt för en kartläggning. Genom en kartläggning och analys 

kan upplevelser och synpunkter ersättas av fakta. 

5. Utgå från den egna verksamheten och ifrågasätt varför olika principer, metoder 

eller tekniker ska användas. De kan fungera utmärkt i en annan verksamhet men inte i 

den egna.  

6. Bestäm principer och metoder innan tekniken väljs. Det är lätt att falla för en 

tilltalande teknisk lösning som kanske inte passar in i den egna verksamheten om man 

inte har bestämt vilka principer och metoder som ska gälla.  
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9.3 Logistikkoncept för inflöde, logistikcenter och 
höglager 
De framtagna logistikkoncepten för inflöde, logistikcenter och höglager ska enligt 

projektspecifikationen kunna hantera de prognostiserade volymerna i LRF 2011. 

Framtagningen av de slutliga koncepten utgår, utöver volymerna, ifrån: 

 Organisationens synpunkter på hur den interna logistiken ska möta framtida krav från 

organisationen. Dessa har fångats upp genom intervjuer och workshops, men även 

spontant givna synpunkter och krav har tagits med för att få en så bred informationsbas 

som möjligt. 

 Dagens logistikkoncept. Nuläget har dokumenterats i nulägesbeskrivningar för inflöde 

samt lager och förråd. 

 SWOT-analyser av inflöde samt lager och förråd som utförts inom logistikfunktionen. 

 Styrgruppens krav och direktiv för vad koncepten ska bedömas mot och hur de olika 

parametrarna ska viktas mot varandra (ledord och poäng). 

 Principer, metoder och tekniker får respektive område som fångats upp under 

företagsbesök (benchmarking) 

 Strategiska krav för perioden 2011 – 2015 uttryckta i det interna strategidokumentet 

”Fit for the Future”. 

9.3.1 Koncepten för inflöde och logistikcenter 

De krav och den analys som gjorts sätter förutsättningarna för själva konceptframtagningen. 

För inflödet och logistikcentret framgår förutsättningarna och projektets tolkning nedan. 

Minska slöserierna 

Eliminera flaskhalsarna i systemet och därmed minska väntetiderna: 

 Bygg en inbana till för ökad kapacitet och minskad sårbarhet. 

 Frikoppla materialinflödet från gården från höglagrets inflöde. 

Minska onödiga förflyttningar genom att skapa raka flöden och därmed minska ledtiderna: 

 Ta bort slussen för att skapa mer yta för att räta ut flödena. 

 Byt fordon för pålastning av pallar på gården från lastare till truck för smidigare 

hantering. 

Minska antalet omtag och ta bort onödiga arbetsmoment: 

 Länka av materialet så att det automatiskt transporteras till rätt förråd. 

 Bredda truckgångarna i logistikcentret för att ta bort omtag i form av truckbyte. 

Ta bort onödiga transporter: 

 Flytta ner smallboxlagret för att minska antalet transporter mellan godsmottagningens 

inbana, förråden och den som plockar material. 

 Minska onödiga transporter för att leta efter material som flyttats fysiskt men inte i 

systemet. 
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Öka flexibiliteten genom att: 

 Utnyttja höjden på fabriken för ökad flexibilitet vid t.ex. volymökningar. 

Skapa så dragande flöden som möjligt för att minska lager: 

 Göra lagren i logistikcentret så visuella som möjligt för de som hanterar materialet i 

lagren. 

Skapa lösningar med brukaren i centrum  

Öka ergonomin i arbetet: 

 Ta bort den manuella avlockningen och ersätt med en central, automatisk avlockning. 

 Öka antalet lyftverktyg för att minska belastningen på personalen. 

Öka säkerheten för personalen: 

 Ta bort slussen i godsmottagningen för att separera manuell materialhantering från 

trucktrafiken. 

Skapa lösningar som stöttar krav på kvalitet, renhet och spårbarhet 

Skydda materialet mot föroreningar: 

 Skapa förutsättningar för emballagenedväxling för att minimera tiden som materialet 

exponeras för föroreningar 

 Använd pallautomat vi pålastning av pallar på inbanan för att undvika att pallen ställs 

på marken och smutsas ner. 

 Ta bort locken på pallarna innan de transporteras ut till monteringen för att undvika att 

ta med smutsen som ligger på locken. 

Ta bort träpallar som emballage på monteringen för en renare materialhantering: 

 Ta bort den direkta nedsmutsningen som träemballage orsakar. 

Reducera antalet transporter mellan inne- och utemiljö: 

 Genom att minimera antalet träpallar i produktionen minskar även hanteringen av 

tomemballage och transporterna mellan inne- och utemiljö dessa orsakar. 

Öka säkerheten och spårbarheten: 

 Separera produktionsmaterial från övrigt material (prototyper och projektmaterial) i 

förråd för att minska risken för sammanblandning. 

Dessa förutsättningar har realiserats i två layoutförslag vilka återfinns i kapitel 7.1.2 Resultat 

konceptframtagning inflöde, lager och förråd.  

9.3.2 Koncepten för höglagret 

Höglagret som lagertyp är ifrågasatt på komponentfabriken utifrån framförallt ett lean-

perspektiv. Enligt VPS-principerna innebär det automatiserade höglagret en risk för att nivån 

på den ”Japanska sjön” inte sänks utan istället används för att dölja problem i form av obalans i 

produktionskedjan eller instabila processer i produktionen. Men för att kunna ta bort höglagret 

måste först orsaken till att lagret finns noggrant analyseras och elimineras. Annars finns risk för 

att de problem som lagret ”dolt” som t.ex. ojämna produktionsvolymer, skillnader i skiftgrad 
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eller leveranstid, kapacitetsproblem i produktionsgrupperna dyker upp igen med 

leveransproblem som följd. 

För att kunna ta bort höglagret som förråd har alternativ i form av golvlager, manuellt höglager 

och tredjepartslogistik analyserats. Eftersom det idag inte finns någon yta i fabriken för att 

lagra det material, ämnen och övrigt köpt material, som finns i höglagret har alla alternativ som 

innebär att ställa materialet i ställage på golvet i fabriken fallit bort. På grund av kostnaden för 

att bygga ut fabriken med den nödvändiga ytan är inte heller det ett alternativ. 

Det manuella höglagret innebär att kranar och bansystem tas bort från höglagret och ersätts 

med truckar. För detta alternativ har två varianter analyserats. Den första varianten innebär att 

de motviktstruckar som redan används i fabriken används. För att dessa ska kunna manövrera i 

höglagret måste dessvärre de båda mittersta ställagen i höglagret tas bort. Detta, tillsammans 

med motviktstruckarnas begränsade räckvidd i höjdled, gör att kapaciteten blir allt för liten för 

att det ska vara ett genomförbart alternativ. I den andra varianten av manuellt höglager används 

en höglyftande smalgångstruck. Smalgångstrucken är utformad så att den ska kunna användas i 

trånga gångar och ha en hög lyftkapacitet. Detta alternativ är ur kapacitets- och 

flexibilitetssynvinkel attraktivt, men innebär en hög investering i smalgångstruckar och en 

avsevärd ökning av omkostnaderna i form av truckförare som bemannar höglagret. Den 

nödvändiga skiftgraden bestäms av skiftgraden i fabriken. En annan nackdel är den arbetsmiljö 

som dagens höglager innebär. Detta alternativ innebär dock ingen ökad visibilitet av lagret utan 

risken finns fortfarande att extra buffertar produceras och lagras i höglagret. 

Tredjepartslogistik är ett flexibelt alternativ till höglagret när det t.ex. gäller krav på kapacitet. 

Ingen lagringsyta krävs i fabriken och det ges dessutom möjlighet till sekvensering, kittning 

eller annan materialförberedelse. Det ger även möjlighet till små leveranser från leverantörer 

som ligger mycket långt borta vilket annars inte är ekonomiskt försvarbart. Genom att anlita en 

tredjepartslogistiker finns även möjligheten att öka integrationen mellan Volvo CE OpESK och 

dess leverantörer med avseende på informationsutbyte och samarbete beträffande lagerstyrning 

och transportlösningar. Den största nackdelen med detta alternativ är kostnaden för lagring och 

transport. Jämför med de andra alternativen är tredjepartslogistik i särklass dyrast och är inte 

ekonomiskt försvarbart om andra alternativ finns som uppfyller de ställda kraven. Däremot kan 

tredjepartslogistik användas som komplement till andra lageralternativ. För Volvos 

komponentfabrik skulle t.ex. lagring av ämnen till axelkåpor kunna vara aktuellt för en sådan 

lösning. Dessa artiklar är stora och skrymmande och har krav på uppvärmning innan 

bearbetning. Förutsättningarna gör att mycket yta åtgår till ämneslagret för dessa artiklar. 

Skulle ytan behövas till annat som t.ex. expansion av någon produktionsenhet skulle 

tredjepartslogistik kunna vara ett alternativ. 

Av alternativen till ett automatiserat höglager är det endast det smalgångstucksbetjänade 

höglagret eller alternativet med en tredjepartslogistiker som ger tillräcklig kapacitet för 

lagerbehovet 2015 av ämnen och övrigt köpt material. På sikt innebär det manuella höglagret 

ett ur kostnadssynvinkel bättre alternativ. Ur kapacitets- och kostnadssynvinkel är dock 

alternativet med att behålla och rusta upp det automatiserade höglagret bäst. Åtgärder behöver 

dock göras för att frikoppla höglagret från godsmottagningens inbana för att ett stopp i 

höglagret inte ska orsaka stopp i materialinflödet till fabriken. Vidare måste höglagret rustas 

upp så att underhållskostnaderna på kranar, banor och system minskar. Genom att behålla 

höglagret finns kapacitet i fabriken för att lagra tillfälliga materialbuffertar som t.ex. uppstår 

vid ombyggnationer i produktionen, underhållsåtgärder som innebär produktionsstopp eller 

längre stopp i fabriken på grund av ledigheter (semester). För att inte farhågorna med att vilket 
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material som får lagras i höglagret och hur länge det får stå infrias måste det finnas en strategi 

för vilket material, hur mycket material och hur länge materialet får lagras. 

Lumsden (2006) jämför ytutnyttjandet mellan automatlager och ett golvlager betjänat med 

motviktstruck och konstaterat att golvutnyttjandet för ett automatlager är 45% jämfört med det 

truckbetjänade lagret vars golvutnyttjande är 32%. Detta visar att om yta är en bristvara är ett 

automatlager att föredra framför ett truckbetjänat lager. Detta förhållande är dock inte 

detsamma om en höglyftande smalgångstruck används. 

9.4 Konsekvenser av de nya koncepten för logistik 
och produktion 
Syftet med de framtagna koncepten är att de ska stötta produktionen med avseende på volymer 

år 2015 men även med avseende på de olika produktionskoncept som kommer att finnas i 

fabriken.  

 

De föreslagna koncepten för inflödet och logistikcentret innebär förutsättningar för: 

 Att personalen sätts i fokus med mindre mängd onödigt arbete, bättre ergonomi 

 Mindre emballage, vilket: 

o ökar förutsättningarna för en ökad omsättningshastighet. 

o ger en växling från lagring i höglagret till kartong- och smallboxlagren. 

o ger bättre ergonomi för förbrukaren, både på logistik och i produktionen. 

o stöttar renhetskrav genom kortare exponeringstid för smuts. 

o ger mer frekventa leveranser och mindre lager. 

 Mindre mängd pall i monteringen vilket påverkar renheten. 

 Bättre flöden med färre omtag och kortare ledtider. 

 Bättre utnyttjande av den interna logistiken i och med att onödiga moment i 

verksamheten, som t.ex. letande efter material, minimeras.  

För produktionen kommer det att innebära: 

 En ökad flexibilitet vid förändringar i produktionssystemet vilket stöttar framtida 

produktionskoncept som t.ex. mixed-model line. 

 Färre brister på grund av kapacitetsbrist i inflödet. 

 Lättare att lagra tillfälliga buffertar om höglagret öppnas för denna typ av lagring. 
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9.5 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Nedan listas de aktiviteter som författaren anser bör genomföras för att förverkliga de interna 

logistikkoncepten. Aktiviteterna listas i den ordning författaren anser är lämplig för att snabbt 

kunna se resultat i verksamheten. 

 

För att klara volymerna 2015 rekommenderas att i första hand att ändra arbetssätt vid inbanan 

och höglagret: 

 Ändra arbetssätt vid inbanans fördelning för att öka inbanans kapacitet. Detta kan göras 

genom att fördela arbetsuppgifterna på två personer istället för en. 

 Ändra arbetssätt vid höglagrets inbana så att det blir möjligt att lyfta av pallar som ska 

till höglagret och ställa dem i en tillfällig buffert. Därmed stoppar inte materialflödet på 

godsmottagningens inbana då materialflödet in i höglagret stoppar. 

Därefter rekommenderas att inflödet och logistikcentret byggs om enligt layoutförslag 1. Det 

innebär att: 

 Antalet ställage i logistikcentrets kartonglager (förråd 522) reduceras för att anpassas 

till de prognostiserade volymerna 

 Ny placering för prototypförrådet (förråd 515) utreds och förrådet flyttas.  

 Logistikcentrets kartonglager vrids och truckgångarna breddas för att ta bort omtag. 

 Föreslagna rivningar av sluss och kontor genomförs och att pelarna avlägsnas så att 

smallboxlagret kan flyttas ner till logistikcentret. 

 Smallboxlagret flyttas ner till logistikcentret. 

 Nytt kontor köps och placeras i kalldelen 

I ett tredje steg för inflödet och logistikcentret rekommenderas att: 

 Inbanan kompletteras så att arbetet vid omplockningsstationen underlättas. 

 Omplockningsstationen kompletteras med lyfthjälpmedel. 

 En ny inbana byggs för att öka kapaciteten och minska sårbarheten. 

 Investera i automatisk avlockningsmaskin och pallautomat för att stötta renhet och 

ergonomi. 

 Ev. bana till hissautomaterna byggs. 

 Ej åtgångsnoterat material lagras i hissautomat. 

 Inbanans avslut görs horisontell istället för sluttande för att kunna ta bort kraghållare på 

pallarna i fabriken. 
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För höglagret rekommenderas att: 

 De mest akuta renoveringarna genomförs såsom byte av kranarnas gaffelpaket, 

kranarnas in- och utbanor och kablage. 

 Fastställ en strategi för hur höglagret ska användas. 

 Bana mellan godsmottagningens inbanan och höglagret byggs för att ta bort den 

manuella omlastningen av material som ska in i höglagret. 

 Utbanans avslut görs horisontell istället för sluttande för att kunna ta bort kraghållare på 

pallarna i fabriken. 

 Ta bort transfervagnen för in- och uttransport av material till höglagret och ersätt den 

med banor istället för att öka kapaciteten och minska sårbarheten. 

Oavsett vilken lösning som väljs måste det valda layoutförslaget följas upp med en detaljerad 

layoutframtagning som involverar all personal som arbetar på godsmottagningen och på gården 

med lossning av ankommande material. Vid framtagningen av layouterna har visserligen 

representanter för personalen varit med, men för att kunna förankra lösningen hos personalen 

måste de som arbetar på och kring godsmottagningen vara med och utforma sin arbetsplats så 

långt det är möjligt. Erfarenheten från de olika arbetsmötena och i synnerhet de som lämnat 

”skrivbordslogistiken” och omfattat en mer reell konceptframtagning visar att kreativiteten hos 

personalen är stor, men också att det finns en tendens att inte utnyttja den kreativiteten i 

tillräckligt hög grad. O’Grady (1990), Dennis (2007), Segerstedt (2008) med många flera anger 

just medarbetarnas outnyttjade kreativitet som det åttonde slöseriet. 
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Bilaga 1 Organisationsschema 

 

Volvo CE Operations Eskilstuna (Volvo CE OpESK) organisation 

 

 

 
  



 

Bilaga 2 Kallelse till intervju om nytt 
internlogistiskt upplägg 

För att alla respondenter skulle ha samma bild av syftet med intervjuerna lämnades följande 

information i kallelsen: 

”Vi har fått i uppdrag att arbeta fram ett nytt koncept för internlogistiken inom fabriken. Projektets 
bakgrund och uppdrag framgår nedan. 

”LRF2011 signalerar kraftigt ökande volymer under åren fram tom 2014. Dagens internlogistiska 
upplägg, uppvisar begränsningar med avseende på inflöde, ytor, förråd och materialförsörjning och 
volymerna kommer ej att kunna bemötas. Utöver detta saknas det idag en långsiktig plan för vår 
internlogistik. Konsekvensen av detta är att internlogistiken måste revideras och förändras. Projektets 
uppdrag är i huvudsak att ta fram alternativa koncept för OpESK internlogistik för att kunna hantera 
prognostiserade volymer i LRF 2011. Framtagna koncept kommer att ligga som grund för beslut av hur 
OpESK internlogistik skall utformas. Koncepten för internlogistiken skall innefatta inflöde, interna 
logistikytor, lager och förråd samt materialförsörjningsmetoder kopplade till dessa.” 

Utifrån detta vill vi träffas och kort diskutera hur du tänker dig att er verksamhet utvecklas på sikt, 
och hur det kommer att förändra förutsättningarna för Logistik.  

Syftet med mötet är att kartlägga verksamhetens behov av logistik.” 

  



 

Bilaga 3 Sammanställning av intervjuer  

OMRÅDE KRAVSTÄLLNING FUNKTION 

INFLÖDE, KAPACITET  
Krav på ökad 

kapacitet på inflödet: 

Två inflöden i godsmottagningen Logistik 

Fler inbanor Logistik 

Bort från lösning med bara en inbana - flaskhals Logistik 

Tidig sortering med hjälp av fler inbanor Logistik 

Akutbana för brådskande material Logistik 

Direktbana till höglagret Logistik 

Bana för alternativa emballage Logistik 

Effektivare sluss Logistik 

Automatisk pallräkning Logistik 

Förlängd inbana eller pallautomat för att minska antalet 

omtag 

Logistik 

Två inbanor, en till höglagret, en till verkstaden Logistik 

Tidsfönster för utjämnat inflöde Logistik 

Krav på ytor för 

bättre flöde: 

Ta bort slussen vid inbanan för bättre yta för inflödet Logistik 

INFLÖDE, ARBETSSÄTT  
Krav på renhet: Pallautomat – inga pallar på marken  Logistik 

Väderskydd över banor Logistik 

Krav på spårbarhet: Utökad spårbarhet genom att utnyttja odetteflaggor Logistik 

Krav på ändrat 

arbetssätt och 

ändrade rutiner vid 

inflödet: 

Posthantering, om det skall passera via inflödet, bör det gå 

via inbanor, önskvärt är annars godståg eller det helt överlåts 

till underhåll/förråd 

Logistik 

Bättre rutiner för ”brådskande” ärenden kopplade till 

Underhåll 

Underhåll 

Bättre rutiner för extratransporter p.g.a. lång ledtid idag Logistik 

Krav på eliminera 

onödigt arbete: 

Felaktig lastning från leverantör bör innebära nedprioriterat i 

avlastning, möjligtvis debitera leverantör/transportbolag 

Logistik 

Ta bort färdigvarulagret av komponenter, efter måleriet, bör 

lastning ske direkt på flak för vidare transport till kund 

Logistik 

LAGER OCH FÖRRÅD  
Krav på 

lagerstyrning och 

lageroptimering: 

Visuell kommunikation/styrning i största möjliga 

utsträckning, avvikelser kommer snabbt till ytan 

Produktion 

VMI, flera leverantörsägda lager, gärna öppenhet för olika 

typer av ägandeskap 

Logistik 

Mer frekventa leveranser/mindre partier kopplat till 

hemtagningsprinciper  

Logistik 



 

 Konsignationslager eller VMI Produktion 

 Differentiera lagerstrategier Produktion 

Krav på centrala 

lager och förråd 

Mindre utnyttjande av höglager. Behov av höglager med 

kapacitet för volymökningar, går ej att dimensionera lokala 

förråd efter aktuellt volymläge, bäst att utnyttja höjden! 

Logistik 

 Höglagret kvar Logistik 

 Prototyper behöver tydligt kunna särskiljas i förråd Kvalitet 

 Rusta höglagret till en ”rostfri zon” för att slippa rostproblem Underhåll 

 Alla lager och förråd (både från t.ex. logistikcenter och 

underhåll), baseras på alternativ indelning, exempelvis, 

omsättning, rost, tillgänglighet. 

Underhåll 

 Förbrukningslager för Underhåll samlat Underhåll 

 Ta bort höglagret Produktion 

 Visualisera köpt material Produktion 

 Fler visuella lager i verkstaden Produktion 

 Mindre utnyttjande av höglagret – visuella lager i verkstaden Logistik 

 Lokala förråd av köpt material kräver yta Logistik 

 Supermarket – vid montering Logistik 

ORGANISATION OCH ARBETSMILJÖ  
Krav på ergonomi, 

arbetsmiljö och 

säkerhet 

Hantering av bullernivåer Skydds-

ombud 

Beakta Volvos olika standarder, däribland ex. 

ergonomistandard 

Skydds-

ombud 

 Samtliga koncept bör ta hänsyn till arbetsinnehåll, möjlighet 

till ”jobbrotation”, frihetsgrad och ökad kontroll 

Skydds-

ombud 

 Ergonomi – personalhälsa i fokus på inflödet Logistik 

 Arbetsbalansering, beslut måste fattas utifrån vår faktiska 

kapacitet. 

Logistik 

 Vid truckval sätts ergonomi i fokus Logistik 

 Rätt utrustning/förutsättningar, med avseende på 

ergonomi/hantering för hög omsättningshastighet 

Skydds-

ombud 

 Tydligt separera gång- från trucktrafik, både inomhus och 

utomhus 

Skydds-

ombud 

Krav på organisation Ändra framtida lokalisering för Logistikavdelningen Logistik 

 Det organisatoriska upplägget kopplat till kompetens och 

framtida krav 

Logistik 

 Ändra ”mindset” och ”scope” för avdelningen Logistik - 

resursbehov 

Logistik 

 Avvikelsehantering, agerande när vi inte kan hålla 

buffertnivåer och hittar saldofel 

Produktion 

 Avvikelser mot både kund och leverantörer – förankrade 

processer 

Kvalitet 

 Utökat samarbete kring, rost, emballageval och 

packinstruktioner 

Kvalitet 

 Nöjda kunder – enkät även för internt bruk Måleri 

 Logistik växer, fler och nya arbetsuppgifter, krav på 

högre/annan kompetens 

Logistik 

 

 

 

 



 

Sammanställning av krav på övergripande kravområden: 

KRAV PÅ: ANTAL SYNPUNKTER 
Ökad kapacitet på inflödet: 

 Krav på ökad kapacitet på inflödet 

 Krav på ytor för bättre flöde  

 

 

12 

1 

13 

Krav på ändrat arbetssätt vid inflödet: 

 Krav på ändrat arbetssätt och rutiner på inflödet 

 Krav på att eliminera onödigt arbete på inflödet 

 Krav på renhet på inflödet 

 Krav på spårbarhet på inflödet 

 

3 

2 

2 

1 

8 

Lager och förråd: 

 Kapacitet, lokalisering och användning 

 Krav på lagerstyrning och optimering  

 

13 

4 

17 

Organisation och arbetsmiljö 

 Krav på ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet 

 Krav på organisationen 

 

8 

8 

16 

TOTALT 54 svar 

 

  



 

Bilaga 4 Nulägesanalys och processkarta över 
inflödet 

Nulägesanalys av inflödet 

 

 
Inflöde av material   MOMENT  Ant. 

steg 

Tid 

[s/st] 

Avst. 

[m] 

Process Inflöde  Operation  2 135 50 

Berörda Logistik  Transport  6 815 85 

Start Pallar lastas på inbanan  Väntetid m. op.  5 54 0 

Slut Pallar når slutet på inflödets inbana  (Lagring (kö)  4 Ingår i transport) 

   SUMMA  13 1004 135 

 

Steg 

nr 

Tid 

[s] 

Avst. 

[m] 

    Beskrivning 

1 45 50 X    
Pallen lastas på inbanan av en lastare. Genomsnittlig 

lossning och transport (25 s), lastning på banan (20 s). 

2 162 16  X  (X) 
Pallen transporteras på banan fram till slussen. 13 pallar 

ryms på banan framför slussen. 

3 6 -   X  Slussens yttre port går upp. 

4 5 2  X   Pallen transporteras in i slussen. 

5 6 -   X  Slussens yttre port går ner. 

6 6 -   X  Slussens inre port går upp. 

7 5 2  X   Pallen transporteras ut ur slussen. 

8 6 -   X  Slussens yttre port går upp. 

9 198 20  X  (X) 
Pallen transporteras på banan fram till fördelningen. 8 

pallar ryms på banan framför fördelningspunkten. 

10a 90 - X    

Pallen fördelas, 1 person (administrativ fördelning av 

pallen till förråd, utskrift och fastsättning av kolliflagga, 

avlockning, okulärbesiktning, påsättning kraghållare) 

10b 45 - X    

Pallen fördelas, 2 personer (administrativ fördelning av 

pallen till förråd, utskrift och fastsättning av kolliflagga, 

avlockning, okulärbesiktning, påsättning kraghållare) 

11 87 9  X  (X) 
Pallen transporteras till vridbordet. 10 pallar på banan 

framför vridbordet. 

12 30 -   X  Pallen vrids upp av vridbordet (hörn). 

13 358 36  X  (X) 
Pallen transporteras ut till banans slut. 24 pallar ryms på 

banan framför banänden (GMOT). 

Lastning på 

inbanan L1 

A=13 pall 

L/T= 162 

s 

C/T=45 s/st 

L/T=0 s 

Sluss 

C/T=34 s/st 

L/T=0 s 

L2 

A=8 pall 

L/T= 198 

s 

Fördelning 

1 person 

C/T=90 s/st 

L/T=0 s 

C/T=45 s/st 

L/T=0 s 

L3 

A=10 pall 

L/T= 87 s 

Fördelning 

2 personer 

 

L4 

A=10 pall 

L/T= 358 

s 

L4 



 

Bilaga 5 Beräkning av inflödets kapacitet  

Kapaciteten beräknas på transport av L-pall eftersom majoriteten av emballagen har den 

storleken. 

Pallängd (L-pall) 1,225 m  

Avstånd mellan pallar 

under transport 

0,225 m  

Total pall 1,450 m  

   

Arbetstid inflödet   

Måndag – torsdag 17,2 h = 61920 s 06:00 till 23:12, total tid 

Fredag 9, 0 h = 32400 s 06:00 till 15:00, total tid 

Arbetstid per vecka 77,8 h Total tid 

Arbetstid/dag må – to 59040 s/16,4 h Med måltidsuppehåll 2 x 24 min avdragen. 

Arbetstid fr 30960 s/ 8,6 h Med måltidsuppehåll 1 x 24 min avdragen. 

Arbetstid per vecka 74,2 h Med måltidsuppehåll avdragen 

 

 

Hastighet 

 

Längd 

 

Tid 

 

Hastighet 

 

Kapacitet 

(må-to) 

Kap. 

(fr) 

 
[m/min] [m/s] [m] [s] [s/pall] [pall/dag] [pall/dag] 

Pålastning 
   

45 45 1312 688 

Raka banor 6,67
23

 0,11 79,48 715 13,25 4456 2337 

Sluss totalt 
   

61 34 1736 911 

Vridbord 
   

30 30 1968 1032 

Fördelning 
   

90 90 656 344 

Höglagrets inbana 
    

40 pall/h 688 360 

 

             

Sluss portöppning in       6      

Sluss transport in 6.67 0,11 2,64  24      

Sluss portstängning in       6      

Sluss portöppning ut       6      

Sluss transport ut 6.67 0,11 1,45  13      

Sluss portstängning ut       6      

Beräkningsexempel raka banor: 

Hastighet (raka banor) =              
 

 
 ⁄ . 

Tidsåtgången för en pall att färdas 79,48 m =                  
 

    
 ⁄  (total pallängd i 

meter/hastighet i meter per sekund). 

Kapaciteten för antal pall per dag beräknas enligt total tillgänglig tid per dag [s]/hastigheten per 

pall [s/pall]. Exempel må:                ⁄   
    

   
 . 

                                                 

23
 Enligt tidtagning av pall på inbanan 2012-08-21.  



 

Tidsåtgång på inbanan, längd 79,48 m =                  ⁄ . 

Kapaciteten för höglagrets inbana är känd utifrån specifikation och verifierad med tidtagning 

och har beräknats som kapacitet utan måltidsuppehåll [pall/timme] x tillgänglig tid per dag 

[må-to]. 

En beräkning av den värdeadderande tiden, fördelningen, i förhållande till den totala tiden för 

materialet i godsmottagningen visar att den värdeadderande tiden är ca 10%.  

      

         
     

  

   
           

 

  



 

Bilaga 6 Mottagna pallar på inflödet v 1 – 9 
2012 

 

Godsmottagning, per vecka

1201 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 152 163 205 556 0 1076 1496

Pall 535 47  88 135

Pall 506 0

Övriga 3 15 4 15 37

Summa Pall 0 155 225 209 659 0 1248

1202 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 665 418 348 335 423 2189 3043

Pall 535 114 37 65 216

Pall 506 0

Övriga 5 147 27 6 10 195

Summa Pall 0 784 565 412 341 498 2600

1203 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 1009 283 357 543 371 2563 3563

Pall 535 151 68 55 29 303

Pall 506 0

Övriga 8 162 25 40 19 254

Summa Pall 0 1168 513 437 612 390 3120

1204 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 582 486 282 562 393 2305 3204

Pall 535 83 156 114 67 420

Pall 506 0

Övriga 94 77 3 17 69 260

Summa Pall 0 759 719 399 646 462 2985

1205 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 902 377 406 700 347 2732 3797

Pall 535 133 30  96 259

Pall 506 0

Övriga 169 28 12 35 49 293

Summa Pall 0 1204 435 418 831 396 3284

1206 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 983 232 385 472 446 2518 3500

Pall 535 130 57 59 78 324

Pall 506 0

Övriga 16 76 97 53 93 335

Summa Pall 0 1129 365 541 603 539 3177

1207 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 921 343 220 511 445 2440 3392

Pall 535 37 26 82 84 52 281

Pall 506 0

Övriga 27 93 13 22 86 241

Summa Pall 0 985 462 315 617 583 2962

1208 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 743 392 226 518 216 2095 2912

Pall 535 37 45 75 81 24 262

Pall 506 0

Övriga 53 79 25 31 4 192

Summa Pall 0 833 516 326 630 244 2549

1209 Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 665 564 303 519 269 2320 3225

Pall 535 101 42 110 74 327

Pall 506 59 46 105

Övriga 146 14 2 8 6 176

Summa Pall 0 912 620 474 647 275 2928

Average Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Summa år 2015

Pall inbanor 0 809 387 316 520 364 2395 3329

Pall 535 0 87 52 59 66 16 281

Pall 506 0 0 0 7 5 0 12

Övriga 0 58 77 23 25 37 220

Summa Pall 0 881 491 392 621 376 2761



 

Bilaga 7 Lager- och förrådskartläggning 

Olika alternativa lösningar beroende på artikelns egenskaper analyserade genom att för varje 

artikeltyp (enligt storlek) fråga VAD kan göras för att lösa problemet och VARFÖR ska 

problemet lösas på just det sättet. 

Artikel- Ytor Förrådstyper Konsekvenser 

storlek Vad? Varför? Vad? Varför? Vad? Varför? 

XL Produktionsyta 

(logistik) 

Om inte 

artiklarna 

hanteras i 

sekvens från 

leverantör/cell 

Godstorg Flexibelt, 

visuellt, möjlig 

att strukturera 

Ställage kräver 

lyftutrustning 

Tungt, stort 

material, lyfta 

högt 

  Ingen yta Sekvens direkt 

från 

leverantör/cell 

Ställage Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt 

Externa ytor ger 

längre 

transporter 

Ytan ligger inte 

i fabriken 

  Fordonsyta 

(truck, AGV) 

Laddning, 

underhåll, P-yta 

    Problem med 

renhet och 

temperatur 

Inne-ute 

  Icke 

produktionsyta 

Upptar inte 

produktionsyta 

    Tompalls/ 

rackshantering 

kräver yta 

Hanteras inne i 

fabriken 

L Produktionsyta 

(logistik) 

Om artiklarna 

inte hinner 

återpåfyllas på 

line 

Godstorg Flexibelt, 

visuellt, möjlig 

att strukturera 

Ställage kräver 

lyftutrustning 

Tungt, stort 

material, lyfta 

högt 

  Ingen extra yta Vi hinner 

leverera till line, 

2-binge i 

fasaden 

Ställage Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt 

Externa ytor ger 

längre 

transporter 

Ytan ligger inte 

i fabriken 

  Fordonsyta 

(truck, AGV) 

Laddning, 

underhåll, P-yta 

    Problem med 

renhet och 

temperatur 

Inne-ute 

  Icke 

produktionsyta 

Upptar inte 

produktionsyta 

    Tompalls/ 

rackshantering 

kräver yta 

Hanteras inne i 

fabriken 

M Produktionsyta 

(logistik) 

Om artiklarna 

inte hinner 

återpåfyllas på 

line 

Godstorg Flexibelt, 

visuellt, möjlig 

att strukturera 

Ställage kräver 

lyftutrustning 

Tungt, stort 

material, lyfta 

högt 

  Ingen extra yta Vi hinner 

leverera till line, 

2-binge i 

fasaden 

Ställage Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt 

Externa ytor ger 

längre 

transporter 

Ytan ligger inte 

i fabriken 

  Fordonsyta 

(truck, AGV) 

Laddning, 

underhåll, P-yta 

    Problem med 

renhet och 

temperatur 

Inne-ute 

  Icke 

produktionsyta 

Upptar inte 

produktionsyta 

   Tompalls/ 

rackshantering 

kräver yta 

Hanteras inne i 

fabriken 

              



 

S Produktionsyta 

(logistik) 

Om artiklarna 

inte hinner 

återpåfyllas på 

line, yta för 

omplock 

Godstorg Flexibelt, 

visuellt, möjlig 

att strukturera 

Ställage kräver 

lyftutrustning 

Tungt, stort 

material, lyfta 

högt 

  Ingen extra yta Vi hinner 

leverera till line, 

2-binge i 

fasaden 

Ställage Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt 

Externa ytor ger 

längre 

transporter 

Ytan ligger inte 

i fabriken 

  Fordonsyta 

(truck, AGV) 

Laddning, 

underhåll, P-yta 

    Problem med 

renhet och 

temperatur 

Inne-ute 

  Icke 

produktionsyta 

Upptar inte 

produktionsyta, 

yta för omplock 

   Tompalls/ 

rackshantering 

kräver yta 

Hanteras inne i 

fabriken 

          Totalkostnad, Omplock av 

leverantör eller 

här 

XS Ingen extra yta Vi hinner 

leverera till line, 

2-binge i 

fasaden 

Godstorg Flexibelt, 

visuellt, möjlig 

att strukturera 

Externa ytor ger 

längre 

transporter 

Ytan ligger inte 

i fabriken 

  Fordonsyta 

(truck, AGV) 

Laddning, 

underhåll, P-yta 

Ställage Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt 

Problem med 

renhet och 

temperatur 

Inne-ute 

  Icke 

produktionsyta 

Upptar inte 

produktionsyta, 

yta för omplock 

Smågodslager 

(inte ställage) 

Utnyttja 

höjden, FIFO 

möjligt, 

saldosäkert 

    

              

 


