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ABSTRACT  

 

Each manufacturing activity strives to deliver products on time and with good quality to 

customers. To accomplish this, great emphasis must be put on Lean and logistics operations. 

Lean is considered as a state of customer focus, continuous improvement and value creation. 

The logistics, which has only acted on store and transport, has grown to be an important part of 

the company's competitive strategy. Logistics in a company can be separated into internal and 

external logistic systems.  

 

This thesis focus on the internal logistics system that includes internal production and logistics 

processes of a company. The goal of the project is to present proposals for streamlining and 

improvement of internal logistics systems. The following issues have been studied through a 

literature review and a ca se study:  

 

 Why is it important to streamline internal logistics system in a company? 

 How can the various Lean tools be used for efficiency in internal logistics system?  

 How can the flow of information and the flow of material be structured in internal 

logistics system?  

 

The results of the literature review and the case study shows how various Lean tools / methods 

can be used to identify problems and to streamline the internal logistics in a company.  

 

Keywords: Lean, logistics, internal logistic  
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SAMMANFATTNING 

 

Varje tillverkningsverksamhet strävar efter att leverera produkter i rätt tid och med god kvalité 

till slutkunder. För att åstadkomma detta läggs stor fokus på Lean och logistiken i 

verksamheten. Lean anses som ett tillstånd av kundfokus, ständig förbättring och 

värdeskapande medan logistik som från att ha handlat om enbart lager och transport har vuxit 

till att bli en viktig del av företagets konkurrensstrategi. Logistik i ett företag kan separeras i 

intern- och extern logistiksystem. 

 

I detta examensarbete läggs fokus på det interna logistiksystemet som innefattar intern 

tillverkning och logistikprocesser i ett företag. Målet med examensarbetet är att presentera 

förslag för effektivisering och förbättring av internt logistiksystem. Följande frågor har 

studerats genom en litteraturstudie och en fallstudie: 

 

 Varför är det viktigt att effektivisera interna logistiksystem i ett företag? 

 Hur kan olika Lean verktyg användas vid effektivisering av interna logistiksystem? 

 Hur kan informationsflöden och materialflöden struktureras i interna logistiksystem? 

 

 

Resultatet från litteraturstudien och fallstudien visar hur olika Lean verktyg/metoder kan 

användas för att identifiera problem och effektivisera intern logistik i ett företag. 

 

 

Nyckel ord: Lean, Logistik, intern logistik 
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FÖRKORTNINGAR 

 

 

JIT  Just In Time 

 

VSM  Value Stream Mapping 

 

VPS  Volvo Production System 

 

VCE  Volvo Construction Equipment  
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1. INLEDNING 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till examensarbetet. Därefter beskrivs syfte och mål 

samt forskningsfrågorna listas upp tillsammans med avgränsningar av examensarbetet.  

 

1.1. Bakgrund 

För en tillverkningsverksamhet är det viktig att leverera produkter i rätt tid och med god kvalité 

till slutkunder (Oskarsson, et al., 2006). Detta sätter fokus på logistik, som historisk har ansetts 

vara ett problem som alltid varit prioriterad i varje företag. Numera anses logistik som en 

värdeskapande process som direkt stöder dem primära målen i ett företag som är att vara 

konkurrenskraftiga, detta genom att ha hög kundservicenivå, konkurrenskraftig pris, bra 

kvalitet och flexibilitet för att uppfylla marknadens krav(Slats, et al., 1994). 

 

Med en välplanerad och strukturerad logistik kan företaget skapa konkurrenskraft och 

lönsamhet, samt få företagets flöden att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. 

Logistik berör hela företaget och handlar till stor del om förändringar. Logistiksystem ur ett 

helhetsperspektiv startar vid råvaran och slutar hos slutkunden. Systemet är väldigt omfattat 

och innehåller underdelar av aktiviteter och uppgifter. Logistik i ett företag kan separeras i 

intern- och extern logistiksystem (Oskarsson, et al., 2006). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Interna logistiksystem består av intern tillverkning och logistikprocesser inom ett företag. Detta 

speglar ett företags kompetens i olika områden såsom kostnader, leverans hastighet och 

tillförlitlighet, kvalitet, flexibilitet, kundservice och distribution. Effektivisering av intern 

logistik ger ökad samordning av logistikverksamhet med andra avdelningar inom ett företag. 

Detta kan leda till en bättre kommunikation mellan logistik och andra avdelningar (N, et al., 

1998). 

 

Enligt artikeln “Inventory and internal logistics management as critical factors affecting the 

supply chain performances” menar man att intern logistik har stor påverkan på ett företags 

förädlingskedja. En förädlingskedja är ett nätverk som består av olika enheter och noder  

som levererar material, vilket senare omvandlas till en färdig produkt och levereras vidare till 

slutkund (Curcio & Longo, 2009).  

 

Många företag använder sig av Lean filosofin för framtagande av en väl fungerande och 

effektiv förädlingskedja. Lean anses som ett tillstånd av kundfokus, ständig förbättring och 

värdeskapande. Lean blir aldrig färdig implementerad utan det finns alltid nya möjligheter och 

utmaningar. Kontinuitet är avgörande för att nå bättre resultat (Sörqvist, 2013). Framgången 

med tillämpning av Lean är beroende av samarbetet mellan företagsledning och medarbetarna 

(Sahoo, et al., 2007).  

 

Det finns många fall då flera företag ha misslyckat med implementering av Lean. En 

grundorsak är kortsiktig implementering av Lean, detta innebär när ett företag sätter upp 

orealistiska mål för implementering, vilket ska uppnås i en kort tid. Detta är omöjlig eftersom 

framgången med implementering kräver målvetande och långsiktighet (Sörqvist, 2013).  

 

 

 

1.2. Problemformulering 

En nyckel för många företag till en bättre lönsamhet och konkurrenskraft är att jobba med 

effektivisering av logistiksystem. För att påverka och förändra behöver företagen skapa till sig 
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bättre förståelse för logistiken. Utmaningen blir att bygga upp en väl fungerande logistik inom 

företag med hjälp av olika Lean verktyg (Oskarsson, et al., 2006). 

 

 

1.3. Syfte och Mål 

Syfte med examensarbete är att studera hur producerande företag kan effektivisera intern 

logistiken med hjälp av olika Lean verktyg. Målet är att presentera förslag för effektivisering 

och förbättring av internt logistiksystem. 

 

 

1.4. Forskningsfrågor 

Med hjälp av följande frågor kommer arbetet att besvaras och analyseras. Frågorna är 

formulerade utifrån hur företagens logistiksystem och förädlingskedja ser ut idag. 

 Varför är det viktigt att effektivisera interna logistiksystem i ett företag? 

 Hur kan olika Lean verktyg användas vid effektivisering av interna logistiksystem? 

 Hur kan informationsflöden och materialflöden struktureras i interna logistiksystem? 

 

1.5. Avgränsningar  

Studie kommer att avgränsas till en litteraturstudie och en fallstudie med bara ett fall i ett 

företag.  
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2. ANSATS OCH METOD 

Här beskrivs tillvägagångsättet för examensarbetet och vilka metoder som har används. 

Slutningen presenteras metodkritiken. 

 

2.1. Ansats och tillvägagångsätt 

Detta examensarbete är baserat på ett uppdrag som författarna fick av ett företag i Eskilstuna, 

Arbetet påbörjades efter uppdragsgodkännandet av handledaren från högskolan. En 

litteraturstudie påbörjades i syfte att få teoretiska värden inom Lean och logistik. 

Litteraturstudien pågick under hela arbetets gång. Parallellt med litteraturstudien påbörjades 

också en fallstudie för att få en bild över nuläget på företaget, detta gjordes via observationer, 

intervjuer och data från företaget. För att säkerställa reliabiliteten och validiteten på 

informationen som samlades, gjordes intervjuerna med handlarna på företaget och dem 

anställda som jobbade på avdelningen som undersöktes. Tillvägagångsättet som användes 

under arbetet är följande: 

 

Datainsamling: genom intervjuer, observationer och data från företaget kunde relevant 

insamling av data ske. Dessa användes som underlag för vidare analys och beräkningar.  

 

Nulägesbeskrivning: har används för att ge en bild över företaget och uppdraget. 

 

Slutsats och diskussion: utifrån analys kunde slutsatser dras, vidare fördes en diskussion. 

 

 

2.1.1.  Kvalitativ och kvantitativ metod 

Dessa metoder skiljs åt vid bearbetning av information. Den grundläggande skillnaden är att 

med kvantitativa metoder omvandlas information till siffror och mängder medan i kvalitativa 

metoder omvandlas information till ord (Holme & Solvang, 1997). 

 

Kvantitativ metod avgränsas som användning av hårddata, med detta menas alltså siffervärden. 

Hårddata kan enkelt bearbetas statistiskt. Man kan även tydliggöra en stor mängd hårddata i 

tabeller och diagram och beräkna olika typer av statistiska mått som allmänt beskriver det 

insamlade materialet (Svensson, 1987).   

 

Kvalitativ metod avgränsas som användning av mjukdata, här pratas om det som inte kan mätas 

i siffror. Det är kanske det som inte är lätt att mäta i siffror som bäst speglar verkligheten 

(Svensson, 1987).  

 

Kvalitativa metoder har används i examensarbetet i form av intervjuer, observationer och 

litteraturstudie, medan kvantitativa metoder har används i form av mätningar, observationer av 

väntetider och tider för arbetsmoment. 

 

 

2.2. Metodik 

Vid genomförandet av examensarbetet valdes en fallstudie som tillvägagångsätt då det är 

lämpligt att använda när en process i en organisation undersök (Patel & Davidson, 2003). En 

fallstudie inkluderar olika datainsamlingsmetoder beroende på vilket forskningsperspektiv man 

har (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt (Olsson & Sörensen, 2011) innebär En fallstudie att man 

följer eller deltar i ett händelseförlopp. 
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2.2.1.  Datainsamlingsmetoder 

Enligt (Svensson, 1987) betecknas datainsamling förfarandet att samla in uppgifter om de 

objekt som ingår i en undersökning. De vanligaste datainsamlingsmetoder är: 

 

 Litteraturstudier 

 Intervjuer 

 Observationer 

Exempel på faktorer som påverkar val av metod är problemformulering och om det finns 

tillräcklig med tid och resurser för en metod (Svensson, 1987). 

 

 

2.2.1.1. Litteraturstudie  

Är ett sätt att samla in information och data, denna metod används oftast i examensuppsatser. 

Litteraturstudier ska bestå av bakgrund, syfte, frågeställningar, insamlingsmetoder etc. 

Litteraturen är informationsskällan, dvs. insamlingsdata (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

När man ska jobba med litteraturstudier uppstår frågan hur man ska hitta den mest relevanta 

litteraturen, ett sätt är att använda Biblioteket, här kan man hitta ämnesbibliografier som anger 

vilka tidskrifter som finns inom ämnesområdet, och vilka böcker och forskningsrapporter som 

har skrivits inom ett vist ämne (Andersen, 1990).  

 

Enligt (Andersen, 1990) så har alla universitetsbibliotek kataloger över sina böcker på 

datamedia. Förutom bibliotekets egna böcker och skrifter innehåller katalogerna fakta om 

arbeten och i en mängd andra databaser och bibliotek. 

 

För att samla in relevant information och data för examensarbetet, har författarna används 

högskolans bibliotek (Mälardalens högskola) för att hitta lämpliga böcker och google scholar 

för att hitta vetenskapliga artiklar och rapporter. Exempel på sökord som användes var  Lean, 

logistics, internal logistic mm. 

 

2.2.1.2. Intervjuer 

Används för att samla in data, metoden går att på att intervjua en person eller flera samtidigt. 

Data insamling med hjälp av intervjuer är tidskrävande att genomföra, därför skall en intervju 

förberedas mycket noggrann. Det är viktigt att de personer som skall intervjuas är medvetna 

om undersökningens syfte så att de känner sig motiverade att delta (Svensson, 1987). 

 

En fördel med denna metod är att man kan tydliggöra frågorna för att undvika missförstånd. 

Med Detta undviks bortfall på frågor som den intervjuade tycker är svåra att svara på 

(Svensson, 1987). 

 

Enligt (Svensson, 1987) finns det en stor fara med intervjumetoden och den är att frågeställaren 

kan påverka svaret genom sättet en fråga ställs på, till exempel genom sitt minspel och sina 

reaktioner på svaret. Flera intervjuer har gjorts på företaget för att förstå processen och 

identifiera problemen. 

 

2.2.1.3. Observationer 

Enligt (Olsson & Sörensen, 2011) kan observationer vara såväl kvalitativa som kvantitativa.  

Det finns 3 typer av observationer, direkta, indirekta eller genom deltagande. Med direkt 
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observation menas det som man ser med ögat, sådant som sker framför och omkring oss. Här 

räknas även video- och TV-inspelningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Indirekt observation innebär att man observerar via avläsning av mätvärde på ett instrument 

som används, istället för självobservation av det som sker eller det som inte uppfattas av 

mänskliga ögat. Bullermätare och EKG är några exempel på mätinstrument (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Deltagande observation har tidigare används inom antropologi och etnografi, numera används 

metoden inom andra områden också. Det som har betydelse här är observatörens roll och 

händelsen eller situationen som observeras.  I vissa fall bör man göra denna typ av 

observationer utan förvarning och anteckningarna måste vara fria från tolkning (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Under examensarbetet har författarna både haft direkta och indirekta observationer. 

 

 

 

2.3. Metodkritik 

Ibland kan det vara svårt att överföra och verifiera sambanden mellan teori och verklighet, två 

viktiga begrepp som används vid detta sammanhang är reliabilitet och validitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

2.3.1.  Reliabilitet 

Är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument, dvs. att man får 

samma resultat varje gång man mäter (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt (Holme & Solvang, 

1997) bestäms reliabiliteten av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är vid 

bearbetningen av informationen. För att stärka reliabiliteten har författarna bearbetat den 

insamlade informationen med hjälp av teorier och källor. Man har även säkerställt 

informationen med hjälp av kunniga personer inom företaget.  

 

2.3.2.  Validitet 

Det är lika viktigt att ha hög validitet som reliabilitet i en forskning (Olsson & Sörensen, 2011). 

Enligt (Olsson & Sörensen, 2011) avser validitet mätinstrumentets förmåga att mäta det som 

ska mätas, dvs. att mäta rätt sak. För att uppnå hög validitet har författarna använt sig av en 

data som tilldelades från företaget. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras vilka teorier som examensarbetet är baserad på. Först beskrivs 

begreppet Lean och olika Lean verktyg, därefter presenteras logistik i ett företag och dess 

innehåll, slutligen beskrivs värdeflödesanalys.  

 

3.1. Lean Production 

Lean har sitt ursprung i den Japanska bilindustrin, Toyota och utvecklades efter andra 

världskriget till Toyotas nya produktionssystem (Liker, 2004). Våren 1950, en ung ingenjör 

Eiji Toyoda besökte Fords stora Rouge fabriken i Detroit. Toyota Motors Company som 

grundade av familjen Toyoda år 1937, befann sig i kris. Efter tretton års arbete hade Toyota 

bara lyckats med att producera 2,685 bilar medan Fords Rouge fabrik producerade 7000 bilar 

per dag. Eiji detaljstuderade vartenda hörn i Rouge fabriken som då var världens störta och 

mest effektiva bilproducenter. När han kom tillbaka till japan, Eiji och produktion experten, 

Taiichi Ohno drog slutsatsen att massproduktion var inget för Japan och såg möjligheter för 

förbättring (Dennis, 2007).  

 

I jämförelse med sina konkurrenter hade Toyota en liten marknad, och tillverkade små volymer 

av olika modeller på samma monteringslina (Liker, 2004). Den krigshärjade japanska 

ekonomin var svalt efter kapital, därför var det omöjligt för Toyota att göra en stor investering i 

den senaste västerländska tekniken. Omvärlden var full av biltillverkare som ville etablera sig i 

Japan och Toyota behövde försvara sina marknader mot den japanska exporten (Dennis, 2007). 

Ohno är grundare till den nya Toyotasproduktionssystem som tog honom årtionden av partiskt 

arbete att omsätta Jidoka och enstycksflöde (Liker, 2004). 

Lean är verksamhetssystem som maximerar mervärdet i var och en av företagets aktiviteter 

genom att ta bort slöserier och förseningar från dem. I aktiviteterna innefattas företagens 

strategi, bearbetningen, kvalitetsstyrning, layout, utformning av förädlingskedjan och teknik 

och lagerhantering, dessa kan användas av både service och tillverkningsföretag. Systemet 

påverkar ett företags intern koppling mellan olika delprocesser och dess yttre koppling till sina 

kunder och leverantörer. Ett av de mest populära systemen som innehåller de generiska element 

av Lean är Just-In-Time system, JIT. (Krajewski, et al., 2013)  

JIT är en kvalitetsstyrnings metod i kombination av lagerstyrning, kvalitetskontroll och 

produktion. För implementering av JIT krävs att företagets ledning ska fokusera på 

kvalitetsförbättring (Liker, 2004). Systemen används för att organisera resurserna, 

informationsflöden och beslutsregler som gör det möjligt för ett företag att inse fördelarna med 

JIT principer. JIT filosofin går ut på att eliminera slöserier, Muda genom att skära 

överkapacitet eller lager och att ta bort icke värdeskapande aktiviteter (Krajewski, et al., 2013). 

Det finns två viktiga komponenter inom JIT produktion som är Kanban och Heijunka (Dennis, 

2007).  

Inom Lean talas det mycket om värdeskapande och icke värdeskapande tid. Med 

värdeskapande menas sådan förädling av de varor eller tjänster, vilka tillhandahållas, som 

direkt tillför ett värde för kunden. Något som kunden efterfrågar, värdesätter och är beredd att 

betala för med pengar, tid eller andra resurser. För att identifiera och förstå vad som skapar ett 

värde i en viss process, kan man sätta in sig i kundens behov, förväntningar och situation. Icke 

värdeskapande tid är den tid som inte tillför något värde för kunden, den icke värdeskapande 
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tiden delas in i två delar, nödvändig men icke-värdeskapande tid och rena slöserier som kan 

elimineras utan att något förloras. Nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter är sådana som 

inte tillför något värde för kunden men krävs för att värdeskapande arbetet ska kunna 

genomföras (Sörqvist, 2013) 

 

Slöserier innefattar det som varken tillför ett värde eller av andra anledningar är nödvändigt 

(Sörqvist, 2013). Toyota har identifierat sju huvudtyper av slöserier inom affärs- eller 

produktionsprocesser som på senare år har utökats med ett åttonde (Liker, 2004), nedan 

beskrivs dessa slöserier. 

 
1. Överproduktion. Att tillverka, producera, utföra och tillhandhålla mer än vad kunden 

har behov av/önskar är slöseri (Sörqvist, 2013). 

 
2. Väntan.  Uppkommer när en operatör står och övervakar en maskin som går 

automatiskt, väntar på nästa steg i en process, på ett verktyg eller en reservdel, eller har 

ingenting att göra på grund av materialbrist, produktions förseningar, maskinstillestånd 

eller flaskhalsar i bearbetningen (Liker, 2004).  

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Långa förflyttningar av produkter i arbete 

(PIA) långa vägar, skapa ineffektiva transporter eller flytta material, komponenter eller 

bearbetat gods in i eller ut ur lager eller mellan processer (Liker, 2004). 

 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning. Att onödiga åtgärder tas vid för att bearbeta 

komponenterna. Dåliga verktyg och dålig produktutformning leder till ineffektiv 

bearbetning som i sin tur skapar onödiga arbetsmoment och felaktigheter. Produkter 

med högre kvalitet än nödvändigt genererar slöseri (Liker, 2004).  

 

 

5. Överlager. Att producera för att lägga i lager skapar inget säkert värde, dessa binder 

kapital och man kan sällan vara säker på att de går att sälja till önskat pris. Lager har 

dessutom den effekten att de både döljer och försvårar andra slöserier i flödet (Sörqvist, 

2013). 

 

6. Onödiga arbetsmoment. Alla rörelser och förflyttningar av människas kropp eller 

utrustning/hjälpmedel som inte skapar ett värde för kunden utgör slöseri (Sörqvist, 

2013). Exempel på dessa är leta efter, sträcka sig efter eller lägga ifrån sig 

komponenter, verktyg, och så vidare. Att gå är också en form av slöseri (Liker, 2004).  

 

 

7. Defekter. Producering av defekta komponenter eller att justeringar/reparationer 

behöver tas vid. Slöseri med hantering, tid och energi uppstår i form av Reparationer 

och omarbetningar, skrotning, ersättningsproduktion och kontroll (Liker, 2004).  

 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Symboliserar att man inte utnyttjar 

medarbetarens förmåga och idéer på bästa möjliga sätt (Sörqvist, 2013). Man går miste 

om kompetens, förbättringar och tillfällen att lära sig (Liker, 2004).  
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Genom att lyfta fram områden som har behov av förbättringar leder till kontinuerliga 

förbättringar i kvalitet och produktivitet, denna tillvägagångssätt för processförbättring kallas 

Kaizen. Det går ut på att få upp de problem som uppstår i processerna som producerar en tjänst 

eller en produkt till ytan (Krajewski, et al., 2013). 

 

Många företag döljer oftast problem med hjälp sina lager men när lagernivån sänks synliggörs 

dolda kvalitetsproblem. Inom Lean Production illustreras detta av den ”japanska sjön” (Shiego, 

1989). Figur 1, karakteriserar filosofin bakom kontinuerliga förbättringar, där vattenytan 

representerar produkt- och komponentlagernivåer i ett producerande företag och stenarna under 

vattenytan representerar problem som kan uppstå. Den höga kapacitet eller lager gör att båten 

passerar över stenarna och problemen döljs. När kapacitets- eller lagernivån sänks kommer 

stenarna bli mer synliga (Krajewski, et al., 2013). 

 

  

 

 
FIGUR 1: Japanska sjön (Krajewski, et al., 2013) 

 
Inom Lean system vill man att arbetare, arbetsledare, ingenjörer och analytiker ska tillämpa 

metoder för ständiga förbättringar för att klara sig genom alla problem som uppstår. För att 

uppnå samordningen krävs jämna materialflöden som identifierar problem i tid och 

förbättrande åtgärder vidtas (Krajewski, et al., 2013). 

 

Ett sätt för att sänka vattennivå är genom att företaget avvänder sig av visuell styrning i form 

av kanban. I JIT principen går ut på att förenkla fabrikens struktur genom att införa enkla 

styrsystem. Detta bör användas till två områden i ett företag som är, flödet av material och 

styrningen av flödet. En enkel styrning kan uppnås med dragande system, där en produkt 

produceras vid kundordern (Dennis, 2007).  

 

Visuell styrning är ett effektivt hjälpmedel och används så att inga problem förblir dolda samt, 

den kan också användas vid förbättring av ett flöde. Hjälpmedlet går ut på att med hjälp av 

enkla synliga indikatorer hjälpa anställda med att avgöra om de arbetar enligt standard 

arbetssätt eller icke. Vid rätt implementering av visuell styrning upptäcks problemen lättare. 
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Visuellt styrningen kan implementeras på många olika sätt och i olika områden i en 

organisation. (Liker, 2004). 

 

3.1.1.  Kanban 

Kanban är ett visuellt verktyg som används för att uppnå JIT-produktion (Dennis, 2007). 

Fördelarna med kanban är hög och jämn efterfrågan, korta återanskaffningstider och fysiskt 

små detaljer (Petterson, 2011). Begreppet kanban betyder kort eller synligt bevis och har sitt 

ursprung från Japan. Verktyget används för att vidarebefordra en behovssignal mellan olika 

processer (Petterson, 2011).  

 

Kanban bör innehålla relaterad information såsom leverantören till produkt/komponent, 

kunden, lagringsplats samt hur den transporteras (storlek på behållaren och transport metoden). 

Signalen kan implementeras i olika former, nedan beskrivs några av dem: 

 

 Ett öppet utrymme på ett fabriksgolv som indikerar för oss att någon har återkallad en 

produkt och vi måste fylla tomrummet. 

 En linje på ett transportband eller ett förvaringsfack. När ett lager hamnar under linjen, 

bör reservdelarna produceras. 

 En tom komponentlåda med utrymmen för ett antal nödvändiga komponenter 

 En elektronisk signal från en kontakt (switch) till en automat maskinen som instruerar 

maskinen till att börja producera delar tills kunden behov är uppfylld. 

 En lampa på en kontrolltillverkningstavla.    

 Ett utrymme på en komponentkärra (användbart för sammanställning av 

komponentsatser).  

 En färgad Ping-Pong boll som rullar nedför en bana när en kund återkallar en enhet, 

som meddelar oss att vänligen producera enheten. 

Det finns två typer av kanban som är produktions- och indragnings kanban. Produktions 

kanban specificerar sort och kvantitet av produkt/komponent som leverantören måste 

producera. Indragnings kanban specificerar sort och kvantitet av produkt/komponent som 

kunden kan drar in. Verktyget fungerar så att en medarbetare i ett visst arbetsområde kallar på 

material som tillverkas i föregående processteg (Dennis, 2007).  

 

En signal (kanban) lämnas kvar i samband med att materialet hämtas. Detta är en signal till 

föregående processteg att det är dags att börja tillverka produkten och det kvantitet som anges 

av signalen (Petterson, 2011). Kanban cirkulationen visas i Figur 2, där monteringslinor 

monterar produkterna A, B, och C, med hjälp av a, b och c komponenter. Komponenterna 

produceras i process 1, 2 och 3 efter monterings efterfrågan (Dennis, 2007).  
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FIGUR 2: Kanban cirkulation (Dennis, 2007) 

 

Signalen kan användas även för kontinuerligt effektivisering av en verksamhet. Vid 

produktionsstopp i ett flöde stannar även cirkulationen av kanban kortet som signalerar för 

felen. Man kan även tvinga problemen upp till ytan genom att reduceras antal kanban och 

materielmängden, för att därefter ta fram åtgärder till att lösa grundproblemen (Shingo, 1994). 

 

3.1.2.  Heijunka 

Heijunka är en annan del av Lean som går ut på att jämna ut efterfrågan för en stabilare 

produktionsmiljö. Detta leder till kortare ledtider, mindre färdigvarulager och Work In Process, 

WIP lager och mindre ojämnheter som leder till mindre påfrestningar på operatörerna. Ett 

kanban system är baserad på produktionsutjämning. Utjämning av produktionen hjälper 

ledningen att bestämma antal personal, utrustning och materiella behov (Dennis, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3: Uppgång och nedgång i arbete (Dennis, 2007) 

Om efterfrågan som visas i figur 3 skulle vara sann, då om man bestämde arbetskraft efter 

toppbelastning, kommer det att finnas utnyttjandet av arbetskraft under dalar. Men om vi 
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bestämde arbetskraft efter dalar kommer medarbetare, utrustning och leverantörer uppleva 

påfrestningar under toppbelastning. Lösningen till detta kan vara att följa nedan nämnda 

förslag: 

 Följa dagliga förändringar i efterfrågan med färdigvarulager. 

 Köra lite övertid i varje skift eller en och annan lördag. 

 Ändra takttiden som efterfrågas och växla antalet av operatörer. 

      (Dennis, 2007) 

För att schemalägga en produktion kan man använda sig av Heijunka box som ett verktyg. 

Verktyget är visuellt och talar för en operatör när, vad och hur mycket ska operatören 

producera. Innehållet på Heijunka box varierar efter ett företags tryckande system. Det finns tre 

olika typer av tryckande system där man med hjälp av kanban, heijunka och FIFO system styr 

ett flöde (Dennis, 2007).  

FIFO kommer från Engelska (First in first out) och innebär att order körs i den ordning de 

anländer till produktionsgruppen. Metoden går ut på att produkter/varor av samma typ som 

köpts till lager först ska säljas först (Segerstedt, 1999).  

  
FIGUR 4: Hur FIFO metoden är uppbyggd (Segerstedt, 1999) 

 

 

3.1.3.  Standardiserat arbetssätt 

Att införa standardiserade arbetssätt i en process handlar om att skapa förutsättningar för att 

arbetet i processen utförs på ett systematiskt sätt. Vilket säkerställer ett arbetssätt som ska 

tillämpas när arbetet utförs. Det etableras som ett normalt tillstånd i processen och en bas för 

framtida förbättringar (Sörqvist, 2013).  

 

I praktiken har det visat sig att människor vill uppleva frihet och flexibilitet. Det leder till att 

standardiserade arbetssätt och rutiner inte följs. För att lyckas att implementera standardiserat 

arbetssätt krävs delaktighet från alla som arbetar inom aktuella områden. Medarbetaren är den 

som kan mest om processen samt har erfarenheter inom området. Därför är det viktigt att det 

valda arbetssättet som standardiseras är ett resultat av medarbetaren erfarenheter och idéer 

(Sörqvist, 2013). 

 

På detta sätt kan företaget skapa engagemang och motivation hos medarbetaren, som i sin tur 

skapar goda förutsättningar för att fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet (Sörqvist, 

2013).  
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3.1.4. Värdeflödesanalys (VSM) 
Värdeflödesanalys är ett viktigt verktyg i Leanarbetet. Verktyget kallas även VSM efter 

engelska Value Stream Mapping och är en papper och penna metod. I ett värdeflöde inräknas 

alla steg, både värdeskapande och icke värdeskapande, från råmaterial till slutkund (Sörqvist, 

2004). Enligt (Petterson, 2011) är syftet med metoden värdeflödesanalys att vidga perspektivet 

från en snäv fokusering på förbättringar i enskilda processer till en överblick över hela 

produktionssystemet. I ett flöde läggs fokus på effektiviteten snarare än på individuella enheter 

och processer (Petterson, 2011). 

 

I en verksamhet utförs värdeflödesanalys på någon av följande nivåer: 

 Flödesnivå (internt flöde från dörr till dörr). 

 Leveranskedjenivå (Leverantör-fabrik-kund). 

 (Sörqvist, 2004) 

Innan ett arbete med värdeflödesanalys startas, bör man veta vad som är värde för kunden och 

vilka produktfamiljer som finns, dessa delar beskrivs enligt nedan. När detta är känt utförs 

värdeflödeskartläggnigen i två steg, första steget är kartläggning av nuläget och andra steget är 

att framtida läge (Petterson, 2011). Dessa beskrivs längre fram i detta kapitel. 

 

Utgå från kundvärdena  

Innebär att skapa maxvärde till en kund genom att strukturera ett processflöde med minsta 

möjliga slöseri. Analysen av ett värdeflöde bör utgå från företagets kunder och deras krav. Det 

är viktigt att veta vilka arbetsmoment i ett värdeflöde som tillför och inte tillför kunden något 

värde (Sörqvist, 2013). Det finns tre typer av arbetsmoment, dessa är värdeskapande 

arbetsmoment, slöseri och nödvändigt arbetsmoment. De värdeskapande arbetsmomenten är 

oftast mycket mindre än slöserier, det är därför dessa räknas oftast i minuter medan den totala 

ledtiden räknas i veckor eller månader. Nödvändiga aktiviteter är icke värdeskapande 

aktiviteter och kan därmed inte tas bort (Petterson, 2011).  

 

Skapa produktfamiljer 

 En produkt familj består av en gruppering av ett antal produkter som passerar samma 

processer och som inte tar hänsyn till attribut såsom utseende, kundtillhörighet eller volym. En 

produkt familj skapas i syfte att analysera värdeflödet för hela familjen och inte varje produkt 

för sig (Petterson, 2011). 

 

Samla fakta om flödet 

God detaljkunskap om hur saker och ting fungerar idag och hur kunder beter sig är en bra 

förutsättning vid säkerställning av förbättringsarbetet. Syftet med kartläggningen är att ta fram 

flödets förutsättningar och egenskaper, samt kartlägga all fakta (Petterson, 2011).  

 

Vid kartläggning ska man ta hänsyn till följande egenskaper och förutsättningar: 

 Leveransfrekvens från flödet har stor påverkan på hur produktionen kan och bör styras. 

Det är viktigt att känna till när leveransen sker. 

 Svängningar i kundbehov är variationer som påverkar den totala beställningsvolymen 

från dag till dag. Man kan aldrig förutspå variationer på behovssvängningar, men 

genom att analysera historisk data kan man anpassa kapacitet eller färdigvarulager. 

 Flödesvägar är hur flödet ser ut för en produkt, ett exempel på flödesväg är en 

administrativ produkts väg via värdeflödet. Genom att kartlägga var värde tillförs 

produkten, och var den väntar på att förädlas, kan flödesvägen beskrivas.  
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 Verklig kapacitet är en analys av kapacitet som är en central del i faktainsamlingen. Vid 

beräkning av verklig kapacitet måste man ta hänsyn till förväntade och oförväntade 

avvikelser.  

 Partistorlek avses vara viktig eftersom de påverkar såväl produktionstiden som 

produktionskapaciteten. 

 Styrning och beordring går ut på att planera allt som ska göras, när och hur man ska 

skicka en signal till en medarbetare som ska utföra en arbetsuppgift. 

 (Petterson, 2011). 

3.1.4.1. Kartläggning av nuläge 

Är det första steget och innebär att i detalj ta reda på hur en verksamhet fungerar idag. 

Förändringsarbetet bör startas efter att man har fått en samlad och korrekt bild av dagens 

verksamhet, annars är risken stor att fel förändringsåtgärder vidtas. Vid användning av metoden 

värdeflödesanalys kartläggs värdeflödet från inkommande material till utlastning. För att kunna 

genomföra kartläggningen med en rimlig resursinsats väljs oftast ett specifikt flöde ut, för 

exempel en produktfamilj (Petterson, 2011). 

 

Första steget i kartläggningen är att vandra längs flödet, helst uppströms, samt identifiera alla 

processteg som den valda detaljen passerar. Med hjälp av papper och penna ritas dessa 

processteg (Petterson, 2011; Sörqvist, 2013).  

 

Efter processkartläggningen inventeras alla lager och buffertar före och efter respektive 

processteg, detta görs via återigen en uppföljning av detaljens väg genom flödet. Vid varje 

processteg samlas relevant information och egenskaper, det kan till exempel vara: 

 

 Cykeltid (är den tid det tar för en produkt att gå genom en process)   

 Ställtid (är den tid det tar att byta tillverkningen från en produkt till en annan, 

verktygsbyte och fixturer är exempel på ställtider) 

 Eventuell ställtid 

 Partistorlekar 

 Antal varianter 

 Tillgänglighet 

 Verklig kapacitet 

 Kassation 

 Antal operatörer  

 Skiftform/arbetstider 

 Leveransvolym  

 Styrning och beordring 

(Petterson, 2011; Sörqvist, 2013) 

 

Information som finns tillgänglig samlas i första skedet, mer information kan behövs i ett 

senare skede. Därefter skrivs den insamlade informationen in under respektive process på den 

handritade kartan. Därefter fylls kartan med Information om kunden och leverantören. På vilket 

sätt kommer materialet till fabriken och hur detaljen levereras till slutkund ritas också på 

kartan, detta görs med hjälp av till exempel ritade lastbilar. Transportsymbolerna kompletteras 

med information om frekvens volym  (Petterson, 2011). 
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I en värdeflödesanalys antecknas värdeskapande tid under varje processruta, dvs. den tid det tar 

att tillverka en detalj i processen. För att få fram en ledtid läggs ihop räcktiderna för alla 

buffertar och lager samt alla processtider. Ledtiden jämförs sedan med den totala 

värdeskapande tiden. Det kan förekomma att den totala värdeskapande tiden räknas i promille 

än procent av ledtiden (Petterson, 2011). 

 

När all information om processer och mellanlager har ritats på kartan, kompletteras den med 

dels med hur ofta och på vilket sätt beställningar sker från kund till leverantör, därefter 

information om hur styrning och beordring av de olika processerna sker (Petterson, 2011). 

 

3.1.4.2. Utformning av värdeflödet 

Värdeflödets utformning är en bra förutsättning för hur effektiv ett flöde kan bli, samt kan bidra 

till att få igenom produkter i önskad sekvens. Flödet bör utformas så att avvikelse kan lätt 

upptäckas, detta kallas för avvikelsedrivande flöde. Motsatsen till avvikelsedrivande flöde är 

robust flöde, här kan små och stora avvikelser hanteras. Vid utformning av värdeflödet måsta 

man ta hänsyn till produkt-, material-och informationsflöde (Petterson, 2011; Sörqvist, 2004).  

 Produktflöde är produktens väg inom värdeflödet och bör utvecklas först. Det 

prioriteras eftersom det är här förbättringen kan påverka intäkterna.  

 Materialflöde är beskrivning på hur produktflöde försörjs med material.  

 Informationsflöde beskriver flödet av information som styrs av produkt och 

materialförsörjning. 

Alla dessa delflöden i värdeflödet bör utformas efter Lean principerna såsom takt och 

kontinuerligt flöde som dragande system (Petterson, 2011). 

 

3.1.4.3. Standardisering av värdeflödet 

Standardisering av ett värdeflöde är en beskrivning på hur ett flöde ska fungera. Den verkliga 

kapaciteten har stor påverkan på ett flöde och de faktorer som påverkar prestandan behöver 

definieras och standardiseras (Petterson, 2011). 

 Exempel på sådana faktorer är: 

 Flödesutformning  

 Produkter/varianter 

 Behovssvängningar per produkt och variant 

 Partistorlek 

 Buffertplacering och buffertstorlekar 

 Planering  

 Styrning     

Standardiserat flöde skapar bra förutsättning för att upptäcka sådant som inte är normalt i ett 

flöde. Dessa avvikelser visar tecken på att flödet är i behov av förbättringar (Petterson, 2011). 

 

 

3.1.4.4. Planering och styrning av värdeflödet   

Planering och styrning av ett värdeflöde har stor betydelse för hur väl ett flöde fungerar. Ett 

flöde ska styras av ett signalbehov, då när kunden lägger en beställning enligt Just-In-Time 

principen (Petterson, 2011). 
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Planering 

Planering spelar en stor roll om man vill skapa förutsättningar för att uppnå effektivitet inom en 

verksamhet. En verksamhet som strävar efter Lean bör planeringens innehåll bestå av: 

 Styrka produktionen med kundorder upp till en nivå som inte överstiger det verkliga 

kapaciteten.  

 Styra produktionen så att den totala beläggningen är lika stor varje arbetsdag dvs. 

utjämning avseende produktionsvolym. 

 Planera en produktionssekvens så att produkter och varianter med stort arbetsinnehåll 

hamnar så långt ifrån varandra som möjligt i produktionssekvens. 

               (Petterson, 2011) 

I alla processer sker avviklerser som påverkar planerade produktionstider. Oftast talar man om 

processeffektivitet vilket innebär utnyttjandet av planerad produktionstid. Outnyttjad tid är den 

tid då en process drabbas av störningar i form av oplanerade stopp eller kvalitetsbrister. För att 

undvika störningar i en process kan man planera in dem i form av återställningstid, vilket är 

den tid för att eliminera uppkomna produktions släp. Genom att planera in återställningstid kan 

en verksamhet öka deras leveranssäkerhet, samt minska behovet av ständig omplanering 

(Petterson, 2011).  

 

Produktionsstyrning  

Produktionsstyrning innebär att styra ett flöde efter den verkliga behovssignalen. För att 

åstadkomma en bättre styrning bör man införa ett dragande system mellan dem olika processer. 

För att få rätt effekt av en förbättrad produktionsstyrning bör man skapa standardiserade 

lösningar (Petterson, 2011). 

 

3.1.4.5. Sträva mot ett perfekt tillstånd  

Det finns alltid möjligheter att förbättra de standardiserade lösningarna i ett flöde. Att sträva 

efter ett perfekt tillstånd innebär att ett flöde måste ständigt förbättras. Detta är extrem viktig 

för de företag som har implementerat Lean, då Lean är inget projekt som har ett slut utan det 

handlar om ständig förbättringsprocess. De företag som avslutar detta ständiga 

förbättringsarbete riskerar att bli omkörda av konkurrenterna (Petterson, 2011). 

 

 

3.2.  Logistik i ett företag 

Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för många 

företag. Det handlar om att få ett företags flöde att fungera på ett bra sätt. I 

logistiksammanhang är lönsamhet ett mynt med två sidor, den ena sidan består av att minska 

företagets kostnader, och den andra sidan av att öka företagets intäkter genom en 

leveransservice. Detta kan nås genom att skapa effektiva interna och externa processer, samt 

funktioner i en förädlingskedja. En kedja av ett företag som tillsammans omvandlar råvara till 

en slutprodukt (Oskarsson, et al., 2006). 

 

Logistiksystem ur helhetsperspektiv startar vid råvaran och slutar hos slutkunden. Logistik 

inom ett företag omfattar effektivt planering, genomföring och styrning av materials 

förflyttning och lagring från råvara till slutkund. Detta är viktigt för att tillfredsställa kundens 

behov och önskemål (Oskarsson, et al., 2006). 
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Ett producerade företag kan delas i tre huvudfunktioner ur logistikperspektiv som är 

materialförsörjning, produktion och distribution (Mattsson, 2012). I varje del av flödet krävs en 

nödvändig information för att ett materialflöde ska fungera i ett företag. Detta innebär att 

informationsflödet ska stödja och driva materialflödet, vilket är en viktig del av logistik. Ett 

informationssystem bör införas för att informationsmängderna ska vara möjliga att arbeta med 

(Oskarsson, et al., 2006).  

 

FIGUR 5: Logistik system i ett företag (Oskarsson, et al., 2006) 
 

 

3.2.1.  Logistikröret  

Ett företags logistik kan beskrivas som ett rör, där man understryker att det är ett flöde av en 

produkt ligger i fokus. Röret består av materialförsörjning, produktion och distribution, men 

det kan variera efter verksamhet. Längden kännetecknar produktens genomloppstid och 

diameter visar kapaciteten. Logistikrörets olika delar knyts samman av ett antal order- och 

leveransprocesser som driver flödet genom röret. Det finns fysiska aktiviteter såsom lagring, 

transport och materialhantering som återkommer i hela logistikröret. Alla logistikrörets delar 

behöver planera och styras. Styrning är en utmaning eftersom det handlar om att styra både 

processerna och funktionerna så att de är effektiva (Oskarsson, et al., 2006).  

 

  

 
 

(Produktions lager) (Distributions lager) 

Leverantör Kund 

Planering och styrning 

Inköp Marknadsföring 

Material- 

försörjning 
MF FVL Produktion Distribution 

MF=Materialförråd 

FVL=Färdigvarulager 
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FIGUR 6: Logistikröret (Oskarsson, et al., 2006) 

 

 

För en hög leveransservice och låg kostnad bör man utgå från tre aspekter som är: 

 

 Dimensionera rörets totala kapacitet utifrån kundbehov. Kapacitet är beroende på hur 

mycket personal, byggnader, maskiner, och andra resurser man har. En hög kapacitet är 

kostsam i form av investering och om efterfrågan på marknaden är låg riskerar företaget 

mindre utnyttjning av kapacitet. Detta leder till mindre intäkter som inte täcker 

företagets kostnader. Med en hög efterfrågan än företags kapacitet kan problem med 

leverservice uppstå, samt förlorar man vinst som ökad försäljningen skulle ha gett. 

Företaget kan undvika dessa genom att följa prognoser på förväntade efterfrågan av 

företagets produkter.  

 

 Skapa ett rör med jämn kapacitet. Jämn kapacitet som möjligt betraktas omöjlig i 

verkligheten, eftersom det finns inte ett sådant sätt att balansera resurserna i ett företag 

så att det bli ett jämnt rör. Om delar är obalanserade till en fungerande helhet kan det 

leda till ökade kostnad. Det innebär att delarna producerar i olika takt. Den delen som är 

mest obalanserad är flaskhals, vilket begränsar flödet.  

 

 Skapa en så kort genomloppstid som möjligt. Tid är pengar och så är det med en 

produktsgenomloppstid, ju kortare genomloppstid desto bättre. Fördelar med detta är att 

materialen och produkterna varar en kortare tid i flödet som i sin tur bidrar till lägre 

kapitalbindning. Det innebär mindre ytor och utrustning som behövs lagra. Genom 

korta genomloppstider blir planeringen och styrningen av materialflödet lättare.  

 

 

(Oskarsson, et al., 2006) 

 

3.2.2.  Förädlingskedjor  
Effektiva intern processer är viktiga och beroende av andra aktörer som ingår i samma 

förädlingskedja. (Oskarsson, et al., 2006). Ett företag kan både påverka och påverkas av andra 

aktörer i kedjan. Denna påverkan leder till avgörande förutsättningar och utgångspunkter för att 

kunna skapa effektiva processer och flöde (Mattsson, 2012). Det är kedjans totala prestation 

Leverantör Kund 

Planering och styrning 

Material- 

försörjning 
MF FVL DL 

Produktion  Distribution 

MF=Materialförråd 

FVL=Färdigvarulager 
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Order 
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Order 
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Order 

Leverans 
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som avgör möjlig leveransservice, produktkostnad och produktkvalitet. Ett företags utmaning 

är att kunna integrera aktörerna i hela förädlingskedjan. På det sättet kan företaget skapa de 

värden som slutkunden efterfrågar (Oskarsson, et al., 2006).  
 

Nedan beskrivs områden som aktörerna kan samarbeta kring: 

 

 Styrning av materialflöden innebär att partnerna ska komma överens om 

leveransfrekvens, säkerhetsnivåer m.m. Syftet med detta är att reducera den 

gemensamma totalkostnaden, samt att finna lösningar ur helhetsperspektiv som är mer 

givande än individuella lösningar (Oskarsson, et al., 2006). Med logistikens pågående 

utveckling i omvärlden påverkar starkt sättet att styra materialflöden (Mattsson, 2012). 

 

Materialflöden sätts igång och drivs alltid direkt eller indirekt av en kundorderprocess 

eller av en planeringsprocess. Om det är direkta eller indirekta beror på om 

materialflöden utgår från påfyllnads behov i lager eller inte. Materialstyrnings metoder 

är för att styra materialflöden från leverantör till kund (Mattsson, 2012).  

 

 Informationsspridning är spridning av information om lagernivåer, prognoser, verklig 

marknadsefterfrågan m.m. i hela förädlingskedjan (Oskarsson, et al., 2006). Vid brister 

i informationsutbyte mellan kunder och leverantörer, kan det uppstå osäkerhet, 

försämring av resursutnyttjande och leveransförmåga. Osäkerheten leder till att 

företaget bygger upp olika former av lager som ger en ökad kapitalbindning. Ett 

effektivt informationsbyte är en bra förutsättning för att åstadkomma en effektiv och 

konkurrenskraftig verksamhet för det enskilda företaget. Det leder också till att ett 

effektivt materialflöde i försörjningskedjan (Mattsson, 2012).  

 

 Fördelningar av risker och vinster går ut en överenskommelse mellan partnerna, vilket 

innebär likfördelning av kostnader och intäkter som ovannämnda satsningar kommer att 

bidra med (Oskarsson, et al., 2006). Försörjningskedjor i ett företag står i ett aktivt 

beroende till varandra, detta medför att aktiviteter som pågår i ett företags avdelning 

kan påverka och påverkas av aktiviteter som pågår eller planeras pågå i en annan 

avdelning. Genom att dessa avdelningar är aktivitetsberoende och har 

leveranstidspåverkan från andra aktörer i förädlingskedja uppstår flexibilitets förluster 

(Mattsson, 2012). 
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4. FALLSTUDIE 

I detta kapitel presenteras Volvo Construction Equipment och Volvo Production System (VPS), 

därefter beskrivs uppdraget som tilldelades av företaget.  

 
4.1. Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment, VCE, är en av världens största tillverkare av 

anläggningsmaskiner, företaget har ett brett utbud av maskiner som omfattar hjullastare, 

dumpers, grävmaskiner, schaktmaskiner, baklastare, kompaktlastare, kompaktorer och 

asfaltsmaskiner. 

 

VCE´s maskiner distribueras främst via fristående försäljare och finns i mer är 200 länder. 

Produktionsanläggningar för VCE finns in i Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina, USA, 

Brasilien, Mexiko, Sydkorea, Indien och Polen 

 

4.1.1.  Volvo Construction Equipment i Sverige 

I Sverige har VCE cirka 4100 anställda, dessa är uppdelade över så kallade fyra ”operations” 

som ligger i Eskilstuna, Arvika, Hallsberg och Braås. Arvika operations arbetar med 

tillverkning, bearbetning och montering av hjullastare, tillverkning av hyttar och andra 

systemkomponenter till anläggningsmaskiner sker i Hallsberg operations, i Braås operations 

tillverkas ramstyrda dumprar och till sist Eskilstuna operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 7: Volvo Operations (Länk: Volvo intern) 

 

4.1.2.  Volvo Construction Equipment i Eskilstuna 

I Eskilstuna har VCE cirka 1900 anställda, varav 740 som jobbar på produktionsanläggning, 

verksamheten hanterar maskinbearbetning, härdning, montering och måleri. Här tillverkas 

drivlinekomponenter, axlar och transmissioner till Volvos ramstyrda dumprar, hjullastare och 

väghyvlar. Komponenterna skickas till Volvos monteringsfabriker runt om i världen. 

Produktionsanläggningen i Eskilstuna är en modern och avancerad fabrik med ett komplext 

flöde som omfattar både bearbetning och montering. Anläggningens specialitet är att tillverka 

axlar och kugghjul. 

 



27 (48) 

4.2. Volvo Production System (VPS) 

År 2004 inleddes diskussioner om ett produktionssystem som skulle inledda företagets 

strategiska mål för produktionsförbättringar, systemet fick benämningen ”Volvo Produktion 

System” med VPS som förkortning. Koncernen pekade ut Volvo Trucks anläggning i Curitiba-

Brasilien som förebild av en effektiv produktionsanläggning. Fabriken hade utvecklat ett 

system som bidrog till en stor ökning i produktionseffektivitet. 

 

Volvo Production System infördes i slutet av 2008 och anledningen bakom införandet var att 

företaget hade etablerat sig i flera länder vilket ledde till bredare kulturell mångfald som stärkte 

behovet av gemensamma mål och värderingar.  

 

Värden som skulle ingå i VPS togs från ”The Volvo Way”, vilket är beskrivningen av vad 

Volvo Group står för samt företagets framtida mål som är grunden till att utveckla 

Volvokoncernen till världens ledande leverantör av kommersiella transportlösningar. Värdena 

handlar om att skapa en gemensam strategi för att eliminera produktionskostnader, identifiera 

faktorer som skapar kundvärde för att öka kvalité och undvika onödiga arbeten genom ständiga 

förbättringar. För att säkerställa att systemet alltid skall fungera, togs det fram ”Volvo 

Production System” Academy som är ett grundsystem som kan utformas efter olika 

anläggningar på Volvo. 

 

VPS pyramiden består av tre delar: 

1. Basen i pyramiden är The Volvo Way vilket inkluderar Volvokoncernens värderingar, 

kultur och ledarskap.  

2. Mitten av pyramiden består av följande principer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               FIGUR 8: VPS pyramiden (Länk: Volvo intern) 

 

 

 Teamwork  

Står för skapandet av en stark organisation tillsammans med företagsledning och 

anställda. Alla inom företaget är involverade för framtagning av en förbättrad process. 

Här är arbetarnas erfarenhet, kunskap och kreativitet inräknat. 
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 Process stability 

Det innebär att minska alla typer av variationer och problem i processerna för att få en 

bättre styrning. Djup kunskap och förståelse för verksamheten är en förutsättning för att 

lyckas i processtabilitet. 

 

 Continuous improvement 

Går ut på att företaget gör ständiga förbättringar inom organisationen vilket är ett krav 

som inkluderar de långsiktiga målen. Principen är baserad på att standardisera en 

framtidssikt av ett förbättrat företag. 

 

 Just in Time 

Handlar om att göra rätt saker i rätt tid, vilket är en strategi för att öka effektiviteten och 

minska defekter. Genom att ta emot varor endast när de behövs i produktionen leder till 

lägre lagerkostnader.  

 

 Built-in-Quality 

Det byggs på att agera direkt när ett problem upptäcks och omedelbart rätt till det. 

Denna strategi används för att uppnå önskad kvalité på en viss produkt och eliminera 

risken för defekter.   

 

3. Toppen av pyramiden är kunden som allt kretsar runt. 

 

4.3. Fallstudieavsnittet  

Produktionsanläggningen i Eskilstuna innefattar 32 celler där man utför olika arbete och 

operationer vid respektive cell, några exempel på dessa är tillverkning av olika detaljer, 

barbetning av material, svetsning av komponenter, svarvning, fräsning och montering av 

transmissioner och axlar.  

 

Varje cell på produktionsanläggningen har en benämning i form av en siffra, ett namn eller en 

kombination av båda. Uppdraget som tilldelades av Volvo utgick från cell 17 som är en tvätt 

och lim station. Det man gör här är att man plockar ner inköpta och tillverkade detaljer 

(kugghjul, kopplingsaxlar mm) från pallar i ställaget ner i korgar som man sedan tvättar och 

även limmar. 

 

De färdiga korgarna levereras sedan till monteringsstationer av transmissioner där de plockar ur 

korgarna och monterar i Volvo´s transmissioner. De tumma korgarna levereras sedan tillbaka 

till tvätt och lim stationen där man återigen börjar plocka ner detaljer från pallarna i ställaget. 

 

Leveransen av korgarna till och från tvätt och lim stationen är ojämn, och frekvensen är inte 

strukturell, vilket Volvo´s produktionsanläggning i Eskilstuna behövde ha hjälp med. 
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5. NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel redovisas en nulägesbeskrivning av korgar. Författarna börjar med att 

presentera en layout över de berörda stationer, sedan beskrivs nuläget steg för steg. 

Information för nulägesbeskrivning har tagits fram via observationer, intervjuer och data från 

företaget. 

 

5.1. Produktionslayout 

Figur 9 visar en layout över tre stationer som är tvätt och lim, dukning och montering som 

innefattar HTE-1xx och HTE-2xx/3xx. Monteringen har tolv inhämtningsställe för korgar och 

fyra uthämtningsställe. I varje inhämtnings och uthämtningsställe finns det plats för tre korgar, 

detta innebär att monteringen kan max ha 3 tomma korgar i varje uthämtningsställe och max tre 

fulla korgar i varje inhämtningsställe. En beskrivning av varje station kommer enligt nedan. 

 

 
 

FIGUR 9: Layout över berörda stationer 
 

5.1.1.  Tvätt och lim 

I denna station jobbas två skift och tre operatörer i varje skift. Här utförs två operationer som är 

tvättning och limning. Tvättningsoperationen sker i maskin Allkal 02-811 03 och limningen i 

maskin 02-666 59. Tvättningsmaskinen har en kapacitet på 58 korgar/ skift. I stationen finns en 

rullbana och två pallställage, ena till höger om rullbanan och den andra till vänster. 

Pallställagen består av fyra hyllor och för att komma åt den understa hyllan måste en operatör 

böja sig ner. Rullbanan används för att flytta en korg i stationen mellan olika operationer. 

Pallställagen består av pallar som innehåller ingående detaljer, dessa kan vara inköpta eller 

Volvos egen tillverkade. Slutligen finns det ett inhämtningsställe, två uthämtningsställen och 

två kylutrymme i tvätt och lim stationen. 
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           FIGUR 10: Layout över lim och tvätt 
 

5.1.2.  Montering 

Här jobbas endast 1 skift, stationen består av två monteringslinor för transmissioner, den ena 

heter HTE-1xx och den andra HTx-2xx/3xx. Monteringen tar emot dagliga order elektroniskt 

via ett system som heter SAP.  Därefter läggs orden i planeringstavlan tillhörande stationen. Se 

figur 11. 

 

 
FIGUR 11: Planeringstavla för montering 

 

 



31 (48) 

Alla korgar som körs i tvätt och lim stationen går till monteringslinorna för transmissioner där 

dem töms. Varje korg töms efter en takttid beroende på typ av korg (se figur 12).  

 

Monteringslina Benämning 
Antal (detaljer 

i varje korg) 
Takttid i 

montering 
(min) 

Tömningstid (Montering) 
i sekunder 

H
T

E
-1

x
x

 

1:an     

2:an 4 19,2 4x19,2=76,8 min 

Fram     

3:an 4 19,2 4x19,2=76,8 min 

Back     

4:an 4 19,2 4x19,2=76,8 min 

Växelväljare 
12 19,2 12x19,2=230,4 min 

Begränsningsventiler 6 19,2 6x19,2=115,2 min 

H
T

E
-2

x
x

 

Fram     

1:an     

Back     

2:an     

3:an     

4:an 1 20 1x20=20 min  

Ventiler 5 20,2 5x20,2 =101 min 

22598 1 20 1x20=20 min  

H
T

E
-3

x
x

 

Fram     

1:an     

Back     

2:an 1 20 1x20=20 min  

3:an     

4:an 2 20 2x20= 40 min  

Ventiler 5 20,2 5x20,2=101 min 

 
 

FIGUR 12: Benämning och tömningstid för respektive korg 

 

5.1.3.  Dukning 

Är en station som ligger mittemot tvätt och lim och tillhör logistikavdelning på Volvo, här körs 

två skift och tre operatörer på varje skift. Dessa operatörer är ansvariga för truckkörningen av 

tomma och fulla korgar till och från tvätt och lim stationen.  Dukning innebär kittning för hand 

av artiklar (låsring, tryckbricka, spårring, fjädrar etc.) som går till monteringsstationer av 

transmissioner. 

 

 

5.2. Materialflöde 

En order kommer från en monteringsstation i form av en tom korg som ställs vid 

utmätningsstället för stationen. En korg innehåller ett ilägg och/eller ett kolvställ (se figur 13) 

som finns i olika former. Det finns elva typer av korgar och varje korg har en benämning 

utifrån vilken transmission den går till.  
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FIGUR 13: En B-4 korg som fylls med artiklar med hjälp av kittningsinstruktioner 

 

 

Ansvaret att upptäcka och hämta korgen ligger hos operatörerna på dukningsstationen. För att 

upptäcka en korg måste operatören gå igenom de fyra uthämtningsställen för monteringen och 

se om det finns en eller flera tomma korgar att hämta, idag finns inga signaler som visar att en 

korg är tom (se figur 14). Uppgiften att hämta tomma korgar är inte tidsatt vilket orsakar 

ostrukturerad leveransfrekvens av korgar i flödet. När korgen upptäcks hämtas den med hjälp 

av en truck (ledstaplare) till inhämtningsstället tillhörande tvätt och lim station där man 

återigen börjar plocka ner detaljer från pallarna i ställagen. Korgarna fylls efter FIFO system, 

det är ett dragande system som bestäms av monteringen. Detta innebär att första korgen som 

kommer till tvätt och lim stationen, körs först och går ut först. 

 

 
FIGUR 14: Inhämtnings- och uthämtningsställen i monteringsstation 
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Detaljer i tvätt och lim pallstagen kan väga upp till 40 kg, dessa är Volvos egentillverkade eller 

inköpta. Leverantörerna till Volvos egentillverkade artiklar är cell 15 (hårdbearbetning av 

kugghjul), cell 16 (hårdbearbetning av axlar), cell 17 (Svarvning och slipning av kugghjul, 

samt laser svetsning av kugghjul och trummor på axlar) och cell 18 (bearbetning av aluminium 

och gjutjärn).  

 

Påfyllning av detaljer i tvätt och lim station sker via ett signalbehov (kanban), vilket visas i 

form en orange flagga. Detta hanteras av truckförare som tillhör logistik avdelningen för Volvo 

CE. När korgen är färdig hos tvätt och lim stationen, körs den ut av en dukningsoperatör till 

monteringen. 

 

 
FIGUR 15: Pallställage vid tvätt och lim 

 

 

 

5.3. Produktionsflöde 

En korg passerar olika delstationer beroende på typ av korg, dessa delstationer är kittning, 

tvättning, limning och svalning. I figur 16 presenteras de elva typer av korgar, vilka processer 

var och en går genom, antal detaljer i respektive korg samt hur många det finns av varje korg. 

Utifrån tabellen kan man se att det är sex typer av korgar som går genom alla processer, 

resterande går endast via kittning och tvättning. Värdeflödeskartan som presenteras i nästa 

kapitel är baserad på orangemarkerade korgar eftersom dessa tar längst tid i kedjan och går 

genom alla processer. Alla nedanstående processer sker i tvätt och lim stationen. Nedan följer 

en detaljerad beskrivning av varje processteg. 
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M
o

n
te

ri
n

gs
lin

a 

Benämning 
Kittning 
operatör 

(sek/korg) 

Tvätt 
maskin 

(sek/korg) 

Limning 
maskin 
(sek/st) 

Limning 
operatör 
(sek/st) 

Svalning 
(sek/korg) 

Detaljer 
till antal 
transm./ 

korg 
(st) 

Antal/Korgar 

H
T

E
-1

x
x

 

1:an               

2:an 200 470       4 3 

Fram               

3:an 210 470 240 240 360 4 3 

Back               

4:an 220 470 240 240 360 4 3 

Växelväljare 100 470       10 2 

Begränsnin
gsventiler 100 470       6 2 

H
T

x
-2

x
x

 

Fram               

1:an               

Back               

2:an               

3:an               

4:an 220 470 240 240 360 1 10 

Ventiler 100 470       5 3 

22598 100 470 240  240   360 4 3 

H
T

L
-3

x
x
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  FIGUR 16: Detaljerad information om korgar   
 

 

 

5.3.1.  Kittning (plockning av detaljer ner i korg) 

Är första steget i processen, utifrån benämningen av korgen börjar operatören med att plocka 

ner detaljer från pallar i ställagen ner i korgar, detta görs med hjälp av kittningsinstruktioner 

som finns uppsatta på pallställagen. 
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Processtid (C/T) för kittning är 220 sek och ställtiden (S/T) är 0 sek. 

FIGUR 17: Kittning (plockning av detaljer ner i korgar) 

 

5.3.2.  Tvättning (Allkal 02-81103) 

Efter kittning rullas korgen fram i rullbanan tills den kommer fram vid programmeringsstället, 

om korgen innehåller en axel och en mellanvägg programmeras den för tvättning och därefter 

limning, i övrigt programmeras den endast för tvättning.  

 

Processen består av tre delmoment som är tvättning, sköljning och torkning. Maskinen har tre 

karmar och kan därmed köra tre korgar samtidigt. Efter sköljningen går korgen antingen till 

upphämtningsstället för tvätten eller vidare till limningen.  

 

Processtid (C/T) är 470 sekunder för varje korg. Processen har ingen ställtid (S/T). 

 

FIGUR 18: Tvättningsprocessen 

 

5.3.3.  Limning (02-66659) 

Processen består av två delmoment, där en axel och en mellanvägg limmas ihop. Operatören 

börjar med att ta ut axeln och mellanväggen från en korg och därefter ställer dem i maskinen på 

varsin plats. Operatören programmerar sedan maskinen så att axeln får lim på en yta och 

mellanväggen värms, efter det tar operatören ut axeln från sin plats och lägger in den i 

mellanväggen för limning. 

 
Processtid (C/T) för limning är 480 sekunder. 

Ställtid (S/T): processen har ingen ställtid. 
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           FIGUR 19: Limningsprocessen 
 

 

5.3.4.  Svalning 

Efter limningen så har man två placeringar på rullbanan där korgarna kyls ner. I det första 

kylutrymmet så står korgarna alltid i 360 sekunder. 

Vid slutet på rullbanan finns det ett kylutrymme till, men det är inte tidsatt utan korgarna står 

där tills en truckförare från dukningen hämtar dem och kör iväg dem till monteringsstationer. 

 

Ställtid (S/T): processen har ingen ställtid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 
         FIGUR 20: Kylutrymme 1 och 2  

 
 
 
 

5.4. Informationsflöde 

Idag finns det inga tydliga rutiner för kommunikation mellan tvätt och lim, dukning och 

montering. Det varje station har istället är dagliga möten med produktionsledaren för varje 

station. Dessa möten sker två gånger om dagen där man går genom bland annat problem, 

störningar, dagens prioriteringar, daglig info, materialbrist osv. Produktionsledaren lyfter upp 

problemen vidare till de ansvariga. 

 

Tvätt och lim station får ingen elektroniskt information som monteringen får av SAP. Detta 

innebär att tvätt och lim stationen måste använda sig av planeringstavlan när de vill veta vilka 

transmissioner som monteras för dagen. Det enda systemet som tvätt och lim stationen har 
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tillgång till är Flexnet, systemet används vid detaljbrist i tvätt och lim stationen, här kan man se 

lagersaldo för detaljen. 

 

Problemen som orsakas av ovannämnda faktorer kan hanteras manuellt av operatörerna. Nedan 

följer några exempel: 

 

 Vid detaljbrist i tvätt och lim stationen kan det förekomma att operatören själv tar 

kontakt med den berörda avdelningen och meddelar om problemet.  

 Vid brist på korgar eller prioriteringar i monteringen kan det förekomma att 

monteringsoperatören går till tvätt och lim stationen och meddelar. 

 Vid personalbrist på dukningsstationen kan det orsaka förseningar för inhämtning och 

uthämtning av korgar till och från tvätt och lim stationen.  I dessa fall hjälper tvätt och 

lim operatörerna med förflyttning av korgarna. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras resultatet av litteraturstudien och fallstudien genom att se likheter 

och skillnader mellan den teoretiska referensramen och nulägesbeskrivningen. Därefter 

presenteras förslag på lösningar/förbättringar och slutligen dras slutsatser. 

 

6.1. Kartläggning av nuläget 

Värdeflödesanalys är ett Lean verktyg och innefattar alla steg, både värdeskapande och icke 

värdeskapande, från råmaterial till slutkund. I ett flöde läggs fokus på effektiviteten snarare än 

på individuella enheter och processer (Petterson, 2011). I ett värdeflöde tar man hänsyn till 

produkt-, material-och informationsflöde (Petterson, 2011). Utifrån nulägesbeskrivning för 

korgarnas flöde har nuläget kartläggs enligt nedan. En förklaring till varje symbol i kartan finns 

i bilaga 1. 

 

 

 
 

FIGUR 21: Värdeflödeskarta över nuläget. 

 

 

Som figuren ovan beskriver så börjar processen vid kittning när en eller flera tomma korgar 

kommer från montering till tvätt och lim station. Detaljerna för kittning kommer från olika 

leverantörer och fylls enligt kanban system.  Efter kittning går korgarna vidare till tvättning, 

tvättmaskinen har tre karmar och kan därmed köra tre korgar samtidigt. Sedan skickas korgarna 

vidare antigen till montering eller vidare till limning och svalning, detta beror på hur korgarna 

är programmerade innan tvättning. Hela flödet styrs av ett dragande system i form av FIFO 

(first in first out). Då inhämtning av tomma korgar och uthämtning av fulla korgar inte är 

tidsatt i dagsläget kan man inte räkna ut den totala genomloppstiden för korgarnas flöde. Av 

denna anledning består tidslinan endast av processtiden. 

 

Utifrån nulägesbeskrivning och kartläggning av nuläget konstaterades författarna att det finns 

många problem i materialflödet, produktionsflödet och informationsflödet. Enligt (Oskarsson, 

et al., 2006) kärvs det att alla tre delar ska fungera för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet 

i ett företag, detta nås via ett fungerande förädlingskedja.  
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Ovannämnda problem kategoriseras under materialflöde, produktionsflöde och 

informationsflöde, första analyseras varje problem och därefter ges förslag på lösningar eller 

förbättringar. 

 

 

 

6.1.1.  Materialflöde 

 

6.1.1.1. Ojämn och ostrukturerad leverans av korgar till och från tvätt och lim station  

 

Analys 

Den första orsaken är att uppgiften att hämta korgar till och från tvätt och lim stationen inte är 

tidsatt. Dukningen som har ansvaret för leveranser har inga fastsatta tidpunkter på när en 

operatör ska gå och kolla om det finns några tomma korgar att hämta samt om det finns fulla 

korgar att köra ut. Detta innebär att leverenasen blir ojämn och ostrukturerad då dukningen inte 

är medvetna om tömningstider för varje korg som körs i montering. Tidsplanering är en viktig 

punkt inom JIT principen som möjliggör att ett företag kan producera och leverera vid 

kundbehov med rätt kvantitet och kvalitet (Liker, 2004). Att inte ha fastsatta rutiner bedöms 

som slöseri enligt (Liker, 2004) i form av väntan då lim och tvätt stationen kan vänta på tomma 

korgar under en lång tid samt att monteringen väntar på fulla korgar. Den andra orsaken är att 

dukningen har andra arbetsuppgifter som prioriteras före leveranser till och från tvätt och lim 

stationen.  

 

Den tredje orsaken är att det inte finns några tydliga signaler på när en korg är tom hos 

montering, för att hämta en tom korg måste en operatör från dukningen gå igenom alla fyra 

uthämtningsställen för att se om det finns några tomma korgar, detta bedöms som slöseri i form 

av onödiga arbetsmoment enligt (Liker, 2004).  

 

 

Lösningsförslag (tidsplanering) 

Tidsplanering för leverans av tomma korgar från montering kan tidsättas utifrån tömningstider 

för de elva korgarna, utifrån figur (12) har författarna tagit fram ett cirkeldiagram (figur 22) 

som visar hur många tomma korgar finns tillgängliga efter en viss tid om alla typer av korgar 

körs, till exempel efter 21 minuter finns det 3 tomma korgar att hämta. Längsta takttiden i 

montering är 20,2 minuter, därför har författarna använt 21 minuter som en början för att täcka 

detta. Efter 21 minuter är det 20 minuters intervall mellan varje tidcirkel.  
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  FIGUR 22: Cirkeldiagram för tillgängligheten av tomma korgar 
 

På ovan cirkeldiagram kan man se att korgarnas tillgänglighet från minut 21 till minut 121 är 3-

4-3-7-5-5 korgar. Därefter sker en upprepning av tillgängligheten efter minut 141. På grund av 

denna upprepning har författarna skapat ett enklare cirkeldiagram som visas enligt nedan. 

 

 
 
  FIGUR 23: Förenklat cirkeldiagram för tillgängligheten av tomma korgar 
 

Tidsplanering av fulla korgar kan tillsättas utifrån korgarnas processtid i lim och tvätt stationen, 

enligt värdeflödeskartan kan man se att det tar cirka 12 minuter om en korg går igenom endast 

tvättning och cirka 26 minuter om korgen går genom alla processer. Utifrån dessa tider kan 

man fastställa att det kommer att finnas en full korg var tolvte och tjugo sjätte minut.  

Framtagning av både cirkeldiagrammen har sket utifrån heijunka verktyget som är visuellt talar 

om för oss när, vad och hur mycket en operatör producera (Dennis, 2007).  

 

21 min  

3st 41 min  

4st 

61 min 

3 st 

81 min 

7 st 

101 min 

5 st 

121 min 

5 st 141 min 

3 st 

161 min 

4  st 

181 min 

3 st 

201 min 

7st 

221 min 

5 st 

241 min 

5 st 

21 min  

3st 

41 min  

4st 

61 min 

3 st 

81 min 

7 st 

101 

5 st 

121 min 

5 st 



41 (48) 

 

Lösningsförslag (signaler) 

Ett kanban flagga kan användas vid signalisering av tomma korgar hos montering. Färgen på 

flaggan ska endast vara en signal för dukningen, med detta menas att det ska vara en annan färg 

än orange då det används redan som en signal för material påfyllning. För att flaggan ska vara 

synlig från alla håll föreslår författarna att ha ett vertikal flagga. Detta anses som ett 

förbättringsförslag på en befintlig lösning då Volvo CE använder sig redan av horisontella 

kandan flaggor.   

  

Författarna anser att det inte behövs någon signal för fulla korgar hos tvätt och lim eftersom 

uthämtningsställen för fulla korgar ligger mittemot dukningen och är synlig. 

 

 

Slutsats 

Utifrån ovannämnda beräkningar och lösningsförslag kan företaget: 

 Schemalägga leveranser av tomma och fulla korgar, detta kommer dels underlätta för 

dukningen eftersom de har andra arbetsuppgifter att utföra och att leveransen av korgar 

till och från tvätten blir jämn och strukturerad.  

 Med hjälp av vertikala kanban flaggor blir det enklare att upptäcka tomma korgar i 

monteringen. 

 

 

 

6.1.1.2. Förseningar vid påfyllning av detaljer till tvätt och lim station 

 

Analys 

För att vidarebefordra en behovssignal mellan processer kan Kanban användas (Dennis, 2007), 

denna signal bör konstrueras efter företagets behov, det kan vara i form av ljussignal, en flagga 

eller en markering på golvet (Petterson, 2011). Påfyllning av detaljer till lim och tvätt styrs av 

kanban system i dagsläget, detta visas i form av en orange flagga som skjuts utåt (horisontellt) 

vid detaljbrist. Dessa flaggor är placerade i pallställagen som finns på var sin sida av rullbanan. 

Placeringen av pallställagen gör att flaggorna inte är synliga från alla vinklar och medför 

därmed förseningar vid påfyllning.  

 

Förslag på förbättring 

Flaggorna i sig är en bra lösning men för att dem ska synas från alla vinklar måste dem 

uppdateras, det kan vara till exempel en annan form av kanban signal som syns tydligare. Till 

exempel ett vertikalt kanban flagga. Detta anses som ett förbättringsförslag på en befintlig 

lösning då Volvo CE använder sig redan av horisontella kandan flaggor.   

 

Slutsats 

Författarna anser att problemet med förseningar vid påfyllning av detaljer till lim och tvätt 

station kan lösas genom att företaget använder sig av en vertikal flagga med en färg som inte är 

orange. 
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6.1.2.  Produktionsflöde 

 

6.1.2.1. Inga tydliga arbetsuppgifter 

 

Analys 

I dagsläget finns det inga klara rutiner på vad en operatör i tvätt och lim station har för 

arbetsuppgifter, arbetssättet varierar från operatör till operatör vilket innebär att det finns en 

risk att en operatör gör mer eller mindre än det man behöver göra. Enligt (Liker, 2004) är detta 

en form av slöseri som är överbearbetning.  

 

En av VPS principerna är teamwork som handlar om att skapa en stark organisation 

tillsammans. Att en operatör gör arbetsuppgifter utöver sina egna kan det betraktas som 

teamwork att man hjälper vid behov, samtidigt kan detta öka risken att problemen blir osynliga. 

Problemen måsta tas upp till ytan och åtgärdas, det leder till ständiga förbättringar i kvalitet och 

produktivitet (Krajewski, et al., 2013).  

 

Förslag på lösning 

Genom att skapa tydliga arbetsuppgifter för operatörerna i tvätt och lim stationen, kan man 

säkerställa att operatörerna jobbar efter samma rutiner samt utför endast de arbetsuppgifter som 

ingår i jobbet. Denna lösning är framtagen enligt standardiserad arbetsmetod som enligt 

(Sörqvist, 2013) skapar förutsättningar för att arbetet i processen utförs på ett systematiskt sätt.  

 

Slutsats 

Författarna avser att tydliga arbetsuppgifter/rutiner kan skapas av antigen arbetarna på lim och 

tvätt stationen eller produktionsledaren som är ansvarig för stationen. På detta sätt säkerställer 

man att alla utför samma arbetsuppgifter. 

 

 

6.1.3.  Informationsflöde 

 

6.1.3.1. Icke tillgång till samma system  

 

Analys 

En viktig del inom logistik är att skapa ett fungerande informationsflöde för att styra och driva 

ett material flöde, för att uppnå detta måste man införa ett informationssystem  (Oskarsson, et 

al., 2006). Idag finns det ett elektroniskt informationssystem som används av monteringen, 

systemet heter SAP och visar vilka order på transmissioner som ska monteras för dagen. Tvätt 

och lim station har ingen tillgång till systemet, detta innebär att informationen inte sprids 

vidare. Det enda sättet där tvätt och lim tar del av information är via planeringstavlan för 

montering. Detta görs manuellt då en operatör måste gå till tavlan och se vad som monteras just 

nu. Enligt (Oskarsson, et al., 2006) är informationsspridning av information om efterfrågan 

viktig för att aktörerna i förädlingskedjan ska få ett bättre beslutsunderlag. 

 

Förslag på lösning 

Eftersom tvätt och lim stationen är beroende av order som körs i monteringen, kan lösningen 

vara att fixa tillgång till SAP systemet för tvätt och lim stationen för att ta del av informationen 

elektroniskt. På detta sätt kan man ta bort den manuella aktiviteten. 
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Slutsats: 

Utifrån ovan analys och lösningsförslag har författarna dragit slutsatsen att tvätt och lim och 

stationen bör få tillgång till SAP system för att få elektronisk information. 
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7. DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras forskningsfrågorna som beskrivs utifrån litteraturstudien och 

fallstudien därefter förs en diskussion kring examensarbetet. 

 

7.1. Forskningsfrågor  

Nedanstående forskningsfrågor besvarades utifrån en litteraturstudie och en fallstudie på 

företaget. 

 

Varför är det viktigt att effektivisera interna logistiksystem i ett företag? 

Resultat från litteraturstudien visar att internt logistiksystem speglar ett företags kompetens i 

olika områden såsom kostnader, leverans hastighet och tillförlitlighet, kvalitet, flexibilitet, 

kundservice och distribution. Effektivisering av intern logistik ger ökad samordning av 

logistikverksamhet med andra avdelningar inom ett företag. Detta kan leda till en bättre 

kommunikation mellan logistik och andra avdelningar. 

 

Resultat från fallstudien visar att det interna logistiksystemet i företaget inte fungerar felfritt 

idag och att det finns många problem som kan åtgärdas med hjälp av olika Lean verktyg. 

 

Hur kan olika Lean verktyg användas vid effektivisering av interna logistiksystem? 

Resultat från litteraturstudien visar exempel på Lean verktyg som kan används vid 

effektivisering av ett flöde, vilket Lean verktyg som ska/kan användas är beroende på typ av 

avvikelse som ska åtgärdas/effektiviseras i ett flöde.  

 

Resultat från fallstudien visar vilka problem som finns i korgarnas flöde, totalt identifierades 

fyra stycken problem under materialflödet, produktionsflödet och informationsflödet. Exempel 

på Lean verktyg som har används vid framtagning av förslag för förbättring/effektivisering av 

dessa problem är VSM, visuell styrning, olika typer av Kanban, heijunka etc. 

 

Hur kan informationsflöden och materialflöden struktureras i interna logistiksystem? 

Utifrån litteraturstudien och ovannämnda problem har det tagits fram förslag på hur 

informationsflödet och materialflödet för korgar kan struktureras mellan tvätt och lim, dukning 

och monteringsstationen. 

 

 

7.2. Diskussion 

Syftet med examensarbetet är att studera hur producerande företag kan effektivisera interna 

logistiken med hjälp av olika Lean verktyg. Målet är att presentera förslag för effektivisering 

och förbättring av internt logistiksystem. Detta har åstadkommits via formulering av tre 

forskningsfrågor som besvarades på föregående steg i detta kapitel.  

 

Genom att undersöka innebörden av internt logistiksystem via litteraturstudien har författarna 

kommit fram till att effektivisering av internt logistiksystem är en viktig del för att ett företag 

ska leverera produkter i rätt tid med god kvalité, samt få företagets flöden att fungera på ett 

kostnadseffektivt och kundanpassat sätt. För att uppnå detta kan olika Lean verktyg användas 

såsom Kandan, Heijunka box m.m.  Fallstudien som författarna gjorde stärker behovet av ett 

väl fungerade logistiksystem för att korgarnas flöde till och från tvätt och lim stationen ska bli 

jämn och strukturerad. Fallstudien visar även att företaget är välmedvetna om alla problem som 

finns i korgarnas flöde men att man inte har försökt att ta fram långsiktiga lösningar då man 

bara har löst problemen tillfälligt när de har uppstått. Detta strider mot Lean principerna samt 

har påverkat medarbetarna på tvätt och lim stationen, fysiskt och psykiskt. 
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Litteraturstudien och fallstudien visar att företag bör ständigt jobba med Lean filosofin då Lean 

aldrig blir färdigimplementerad utan det finns alltid nya möjligheter och utmaningar. Att arbeta 

med Lean är tidkrävande vilket innebär att företaget bör engagera och motivera både 

företagsledningen och medarbetarna. Utifrån detta anser författarna att de 

lösnings/förbättringsförslag som har tagits fram för korgarnas flöde bör inte vara svåra att 

implementera dels på grund av att Lean filosofin används redan i företaget och att 

lösningarna/förbättringsförslag kommer inte kräva en stor investering. Författarna anser att 

företaget har alla förutsättningar för att kunna implementera föreslagna lösningar och att sedan 

utveckla vidare tills företaget når ett effektiv internt logistiksystem.  

 

Under studieåren på Mälardalens högskola har författarna lärt sig mycket om olika metoder och 

hur dem används i teorin. Genom att använda dessa metoder i detta examensarbete har det 

bidragit till att få en klar och tydlig bild av hur flödet i företaget fungerar. Den största 

utmaningen under examensarbetes gång har varit att samla korrekt fakta om flödet för att sedan 

kunna analysera och hitta lösning/förbättrings förslag, detta beror på att författarna fick olika 

information beroende på vilka personer man frågade/intervjuade. Lösningen har varit att 

dubbelkolla all insamlad information med handledarna från företaget. 

 

Avslutningsvis har examensarbetet bidragit till viktiga erfarenheter och större kontaktnätverk 

för framtida projekt. 
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9. BILAGOR 

 

9.1. Bilaga 1 – VSM SYMBOLER 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kaizen bubbla: Används för att markera förbättringsbehov i ett flöde. * 

 


