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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka om det finns möjligheter att sänka underhållskostnader utan att 

sänka underhållet för materialtransportörer i en miljö där det finns variationer i volymer och 

produkter. För att bäst kunna uppfylla syftet har följande frågor ställts. 

1. Vilka faktorer påverkar materialtransportörers höga underhållskostnader? 

2. Vilken eller vilka faktorer har störst inverkan och hur kan de förändras? 

3. Hur kan detta lösas utan att binda upp ett stort kapital? 

Arbetet med studien har genomförts med hjälp av en fallstudie på Volvo GTO Powertrain, 

kombinerat med studier i litteraturen. Fallstudien har arbetat efter DMAIC metoden för att nå mest 

tillfredställande resultat. Litteraturen är inom fältet logistik med fokus på flöden, transporter och 

underhåll. Studien ledde till identifikationen av de problem som ledde till de höga 

underhållskostnaderna, som uppgick till 405313 kr för ett separat truckset för åren 2013-2015. 

För att lösa problemet med de höga underhållskostnaderna gjordes ändringar i antalet artiklar per 

emballage för att kunna avlasta en av truckarna i det truckset som har en hög underhållskostnad. 

Det upptäcktes fler sätt att förbättra situationen för truckarna men det fanns ergonomiska faktorer 

att ta i beaktande. Förslag om vilka artiklar och dess emballageringslösning som påverkas har 

presenterats och vilka effekter det får för nuvarande produktion.  

Med anledning av att studien enbart gjorts på ett företag, är det fördelaktigt om en liknande studie 

kunde genomföras på ett annat företag. Anledningen ligger i fallstudiens unika monteringslina som 

är upphöjd och därmed kräver specialanpassade truckar. Trots detta är grunden till ett framtida 

arbete för fallföretaget utstakat och vi rekommenderar starkt att arbetet fortskrider. 

Nyckelord: Underhåll, DMAIC, Emballage, Ergonomi 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate in the possibilities to lower the maintenance cost for 

material transporters without having an effect on the quality on the environment where there is a 

variation in quantities and versions of products. To best fulfill the requirement of the purpose of the 

study, following questions have been defined. 

1. Which factors has the greatest effect on the cost of maintenance for the material 

transporters? 

2. Which factor or factors have the biggest impact and how could they be tackled? 

3. How can it be solved without binding to much capital? 

The work with the study has been done with case study at Volvo GTO Powertrain, combined with 

literature studies. The work with the case study has been with the method DMAIC to achieve the 

most satisfactory result. The field of literature is within the field of logistics with focus on flows, 

transports and maintenance. The study has showed the problems causing the high maintenance 

cost. The costs for a truck set came to an amount of 405313 SEK for the years 2013-2015. 

To solve the problem with the high maintenance costs, changes in packaging where made to 

diminish the burden of one of the trucks in the trucks set that have high maintenance costs. Several 

solutions were also made to improve the situation for the trucks, but there were ergonomical factors 

involved. Suggestions on which articles and their package solution that are affected by the solution 

and the effects of these changes on current production have been presented. 

In regards of the case study sole study object, it is desirable if a similar case studies could be made at 

another company. The reason lies in the unique assembly line that is elevated and therefore requires 

custom made trucks. Despite the uniqueness of the assembly line, the framework for continues 

improvements has been marked out and we strongly recommend further work and researches. 

Keywords: Maintenance, DMAIC, Packaging, Ergonomics 
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1. INLEDNING  
Svensk fordonsindustri likt resten av Europa bistår till den Europeiska unionens ekonomi. 

Trots en expanderade världsmarknad för fordon följer inte den Europeiska marknaden 

trenden utan den snarare krymper, vilket kan leda till oönskad överproduktion (Gaiardelli et 

al. 2014). En av många arbetsmetoder för ledande företag är att successivt förbättra sin 

logistik genom att se över transporter och materialhantering. I arbetet med förbättringen av 

transport och materialhantering måste aspekter kring bland annat ergonomi, underhåll och 

tider beaktas. Andelen faktorer som påverkar är stora vilket ökar riskerna för komplexa och 

kostnadsintensiva lösningar. Detta arbete har till uppdrag att skapa ett underlag för 

förbättringsåtgärder bland komplexa interna försörjningskedjor (ibid). 

1.1. BAKGRUND 
Företagens konkurrenskraft handlar inte enbart om att tillverka den bästa produkten, ur ett 

konkurrensperspektiv måste företag göra de rätta valen mellan resursutnyttjande, 

kapitalbindning och leveransservice. På så sätt kan företag idag som gör dessa rätta val hävda 

sig konkurrensmässigt genom att sänka kostnaderna och maximera vinsten (Segerstedt, 

2008). Lundmark (2010) håller med Segerstedt (2008) och säger att det är lättare att 

minimera kostnaderna än öka intäkterna. 

Underhåll får en större betydelse så länge produktionen och höga kapitalkostnader tillåter det. 

Viktigt för underhållet är att upprätta kontroller för att inte kostnaderna ska skena iväg, varje 

företag är unikt och därmed kommer med sin egna lösningar. Ett annat sätt att påverka 

kostnaderna är att se över kapaciteten på de produktionsresurser som finns (Jonsson & 

Mattson, 2011). Inkomstbortfall leder till behovet att inrätta former av kapacitetsplanering. 

Då många företag arbetar med just-in-time så är kapacitetsplanering ett viktigt verktyg för att 

maximera lönsamheten. Med underhållskostnader på materialtransportörer och outnyttjad 

kapacitet på dessa, finns det möjligheter till positiva förändringar för företag som vill vara 

mer effektiva i sitt förbättringsarbete. 

1.2. PROBLEMDISKUSSION 
En av de största utmaningarna är bristen på dokumentation och därmed också bristen på 

åtgärder. Detta innebär att företag inte genomför de förändringar som borde göras och skjuter 

dessa på framtiden. Åtgärder för detta är att skapa en struktur för hur dokumentationen ska 

handskas, genom kontroller, distributioner eller förändringar (Gary & Pun, 2000). 

Underhåll är en understödjande funktion för industriella organisationer, trots behovet av att 

anpassa produktionen efter rådande konkurrens, då vinstmarginalerna är begränsade är det 

viktigt att tillmötesgå kundens behov (Knapp & Mann, 1998). Detta ger upphov till att bredda 

behovet i att lösa andra problemområdet som ergonomi, täcktider och produktmix. 

 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 

Hur kan underhållet för materialtransportörerna minskas utan att påverka ergonomi eller 

försämra leveranssäkerheten i en produktion med varierande produktflora? 
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1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna rapport är att se vilka åtgärder som är möjliga, utan att höja kostnaderna 

men inte sänka kvalitén på underhållet för materialtransportörer, och samtidigt bibehålla ett 

kontinuerligt materialflöde för att därmed bli oberoende av stopp.  
 

1. Vilka faktorer påverkar materialtransportörers höga underhållskostnader? 

2. Vilken eller vilka faktorer har störst inverkan och hur kan de förändras? 

3. Hur kan detta lösas utan att binda upp ett stort kapital? 

1.4. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Denna studie är genomförd på en tidsperiod av 6 månader, i halvtidsfart. Detta ger upphov till 

avgränsningar i studien. Den första avgränsningen handlar om vikten på emballage, där 

emballagevikten enbart baserats på artikelvikten och inte den totala vikten, vilket innebär att 

vikten på lådorna, mellanlägg och övrigt material negligeras. En övergripande avgränsning är 

valet av en specifik del i materialflödet, vilket i rapporten kallas för Tunga-Tåget, Lätta-Tåget 

och Linefeed.  

Studien har som ändamål att arbeta enligt DMAIC metoden, men på grund av 

tidsbegränsningen belyser studien enbart några enstaka delar i ”Improve” och ”Control” 

stegen, där vi presenterar teoretiska och ekonomiska förbättringar. Den praktiska delen 

ansvarar studieobjektet själva för att implementering genomförs och lösningen kontrolleras. 
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2. FORSKNINGSMETOD 

2.1 FORSKNINGSSYFTE 
Explorativa, deskriptiva och explanativa studier är enligt Saunders (2009) resultatet av hur 

frågeställningen har formulerats.  

Den explorativa studien kännetecknas enligt Saunders som en studie där målet är att ta reda 

på vad som faktisk sker för att få ny kunskap, detta görs genom litteraturstudier och intervjuer 

av expert och intervjuer av fokusgrupper. Saunders anser att metoden är flexibel genom att 

den är anpassningsbar vid ändringar. Enligt Kothari (2004) är explorativa mer fokuserade på 

hypoteser än testning.  

Deskriptiva studier inkluderar enligt Kothari (2004) undersökningar av fakta med målet att 

beskriva hur saker är som de är. Saunders (2009) tillägger att deskriptiva studier fungerar 

som en grund för explorativa studier genom att skapa en klar bild på variabler och fenomen 

innan insamlingen börjar. Explanativa handlar om att förklara händelser och relationer hos 

olika variablers förhållanden (Saunders, 2009). 

Den här studiens forskningssyfte är att finna den mest effektiva metoden att förändra 

användningen av specifika interna materialtransportörer. Studiens första steg var deskriptiv 

för att skapa en grund och få en bredare förståelse på problemet. Övergången från en 

deskriptiv att bli explorativ studie gjordes då på grund av komplexiteten i 

materialtransportörernas last. Med hjälp av tester och av litteratur samt utformandet av 

flödes- och processkartläggningar kunde ett förslag till lösningar läggas fram. 

2.2 FORSKNINGSANSATS 
Modern vetenskap till skillnad från vetenskap från antiken anses vara induktiv, medan den 

senare anses vara deduktiv (Cohen & Nagel, 1962). 

Med deduktiv metod menas att en studie genomförs först genom att forskaren inhämtar 

kunskap från teori för att sedan använda empiri för att visa vad forskaren har kommit fram till 

(Gerber et al. 2015). Detta förhållningssätt fungerar om grunden utgår från sanna premisser 

(Bryman et al. 1997). 

Observationer är det som kännetecknar induktion. Detta underlag ger upphovet till 

uppkomsten av nya teorier, detta med hjälp av empiri. Saunders (2009) tillägger att empirin 

sedan ska vägas mot tidigare litteratur, vilket innebär krav på god kunskaper inom det 

berörda ämnet. 

Denna studie har i början till största del varit induktiv för att få en tillfredställande bredd för 

att sedan smalna av genom härledningar.  För att testa om den induktiva undersökningen är 

rätt, övergår studien till att använda sig av deduktiv metod. Detta genom att via empirin se 

om de genomförda uträkningarna stämmer och är i paritet med tidigare litteratur och studier. 
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2.3 METODANSATS 
Enligt Kothari (2004) finns det två metoder att bedriva forskning, antingen genom att det är 

kvantitativa eller kvalitativa.  Kvantitativa forskning baseras på insamlandet av numeriska 

värden. Information förs över till numeriska värden och mängder. Metoden kräver att en stor 

mängd data samlas in på ett strukturerat sätt för att sedan analyseras med hjälp av statistiska 

metoder (Saunders, 2009). Kvalitativ forskning baseras i sin tur på åsikter, attityder och 

beteenden (Kothari, 2004). Saunders anser att metoden används för att få en djupare 

beskrivning och förståelse kring ett önskat objekt, det kan enligt honom nås via ett 

utforskande och beskrivande forskningssyfte. Forskning av kvalitativt består av 

gruppintervjuer, filmer och djupare intervjuer. 

Listan nedan visar de väsentliga skillnaderna mellan de båda metoderna (Bryman et al. 1997) 

 

Kvantitativ: Kvalitativ: 

Resultat i sifferform Resultat i form av ord 

Resultat utifrån forskarens uppfattning Resultat baserat på deltagarens uppfattning 

Distans mellan forskare och deltagare Kontakt mellan forskare och deltagare 

Existerande teorier prövas och undersöks  Teorier skapas under arbetets gång  

Statisk och undersöker bara skillnad mellan 

variabler 

Processinriktad och undersöker utveckling i 

sociala sammanhang 

Tydligt strukturerad och objektiv forskning Mindre strukturerad och subjektiv forskning 

Generaliserande resultat för valda populationer Djupare förståelse utifrån given kontext 

”Hårda” data Djupare och mer fylliga data 

Stora trender och samband med övergripande 

fakta  

Enskilda individer och mer begränsade 

situationer 

Beteende Mening 

Konstlad miljö  Naturlig miljö  

 

Denna studie är möjlig enbart vid en kombination av kvantitativ och kvalitativ metodik med 

fokus på kvalitativ. Ur ett kvantitativt perspektiv, har data samlats in för att mätningen i 

viktningen på emballage med material, täckttider och kostnader tagits in för att bättre förstå 

hur processerna fungerar. Kvalitativa data har inkommit genom visuella studier av 

materialflödet och intervjuer av personal på och kring materialtransportörerna. Ur ett 

teoretiskt perspektiv har studien varit av kvalitativ art då komplexiteten i problemet ledde till 

att teoriers framväxt under arbetets gång. 
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2.4 DATAINSAMLING  

2.4.1 PRIMÄR/SEKUNDÄR DATA 

Beroende hur data samlas in får de olika benämningar, dessa benämningar är primär- eller 

sekundärdata, skillnaderna ligger i vem det är som är först att inhämta data. Primärdata är det 

som forskaren själv samlar inte för att analysera och själv kontrollera det material som denna 

har samlat in, vilket sker genom hela forskningsprocessen (Eliasson, 2013). Signifikativt med 

primärdata är observationer, intervjuer och enkäter eftersom dess närhet till forskaren men 

också på grund av dess färskhet (Kothari, 2004).  

För sekundärdata hämtas data från redan publicerade källor, kommande från andra studier, 

litteratur, tidskrifter relaterade till det forskningsprojekt forskaren studerar (Kothari, 2004). 

Kothari tillägger vikten av försiktighet med hantering av sekundära data då det finns risker 

med brister i hållbarhet, tillförlitlighet och lämplighet i det data som hämtas in. 

Denna studie har en blandning av primär- och sekundärdata, anledningen ligger i att det finns 

ett behov att ta in primärdata och jämföra det med sekundärdata. Primärdata i studien har 

tagits in genom observationer, intervjuer och experiment på företaget där fallstudien 

genomförts. Den inhämtade teorin för att bygga upp ett starkt argument för primärdata är 

studiens sekundärdata. Sekundärdata har granskats för att skapa trovärdighet i studiens analys 

och resultatdel, trovärdigheten baserat på sekundärdatas ursprung från relevanta akademier. 

2.4.2 METODER FÖR DATAINSAMLING 

Insamling av data börjar alltid efter att ett forskningsproblem har definierats, forskaren måste 

sen välja vilken eller vilka metoder denne vill arbeta med för att få fram adekvata svar 

(Kothari, 2004). Nedan följer ett par datainsamlingsmetoder. 

2.4.2.1 OBSERVATIONER 

Observationer görs hela tiden, dock ur ett akademiskt och vetenskapligt är kravet att 

observationerna planeras systematiskt, spelas in, antecknas och kontrolleras (Kothari, 2004). 

Kothari (2004)  liksom (Olsson och Sörensen, 2007) tillägger att det finns två olika typer av 

observationer, direkta och indirekta. Skillnaden ligger i var forskaren val av 

observationsobjekt, direkt sker genom att forskaren tittar på studien själv, till skillnad så är 

det indirekta genom att forskaren tittar på mätvärden. 

Denna studie har kombinerat både direkta och indirekta observationer, direkta genom att följa 

flödet visuellt och indirekt genom att läsa in t.ex pivottabeller i Excel. Observationerna har 

följts upp för bearbetning och granskning med hänsyn till validiteten. 

2.4.2.2 INTERVJUER 

Personliga möten där intervjuaren möter respondenten är grunden i intervjuarbetet, mötets 

karaktär ska resultera i att samla in värdefull fakta som sedan ska tillfredsställa studiens 

frågeställningar (Patel och Davidson, 2011). Insamlingen av information kräver struktur, 

genom att använda förbestämda frågor och höga standardiserade inspelningstekniker 

(Kothari, 2004). Trots behovet av struktur går det enligt Kothari att ha mindre strukturerade 

insamlingar om situationen kräver det och för att få en tydligare förståelse på en tidigare 

fråga. 
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Denna studie har inte arbetat med strukturerade intervjuer, utan dessa har hållit en informell 

karaktär för att få ett svar för en specifik fråga. För att säkerställa validiteten, har samma 

frågor ställts till fler personer och eventuellt samma person vid ett senare tillfälle. Vid olika 

svar, är egna observationer alternativet till intervjuer. 

2.4.2.3 LITTERATURSTUDIE 

Med litteratur menas enligt Ejvegård (2009) i princip allt tryckt material, böcker, artiklar, 

rapporter, uppsatser, essäer m.m. Litteraturen hjälper studien genom att skapa struktur och 

förståelse kring det problem studien väljer att belysa Kothari (2009). Därför är det enligt 

Patel och Davidson (2011) viktigt att använda mer än en källa för att bredda perspektiven. 

Denna studie har hämtat in litteratur från böcker och tidigare studier inom relevanta ämnen. 

Böckerna kommer från bibliotek eller akademiska databaser, som Emerald Insight, e-nav och 

Discovery.  De sökord som använts flitigast i studien är JIT, 5s, Kanban, Forklift, 

Maintenance och Supply chain. 

2.4.2.4 FALLSTUDIE 

Kothari påstår att en fallstudie är en vanlig form av kvalitativ analys, metoden involverar att 

en social enhet studeras med hög noggrannhet. Denna enhet kan vara allt från en familj till ett 

företag, studien går in på djupet inom denna enhet istället för att ha en större bredd. Genom 

att använda denna metod kan beteendemönster analyseras och dess faktorer framhävas. Den 

information som fås ut av fallstudien blir en integrerad helhet (Kothari, 2004). Denscombe 

(2009) anser att fallstudie är en användbar metod då enheten kan granskas med flera olika 

forskningsmetoder. Samtidigt så påpekar författaren att trovärdigheten i en fallstudie kan vara 

låg eftersom en generalisering genomförs för att göra resultatet användbart i liknande fall. För 

att minimera risken för minskad trovärdighet så anser Denscombe (2009) att det är viktigt att 

genomförd studie liknar tidigare fallstudier av samma slag. För denna rapport utfördes en 

fallstudie på Volvos anläggning i Köping där tillverkning och montering av växellådor till 

bl.a. lastvagnar genomförs. 
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2.5 GENOMFÖRANDEPROCESS 
Studiens genomförandeprocess visas enligt Figur 1, figuren visar vilka steg som har tagits för 

att komma fram till de resultat som arbetats fram. I fallstudien gjordes en nulägesanalys som 

en del av det empiriska materialet som tillsammans med studier i litteraturen och tester 

utgjorde grunden för analysarbetet. Genom arbetet med analysen har sambandet mellan 

faktorer för ergonomi, körtider, underhållskostnader och kapacitet kunnat dras och därmed 

varit till grund till de rekommendationer som lämnats. 

 

Figur 1: Analysmodell 

2.6 TROVÄRDIGHET 
För att undvika fel som kan uppstå när forskning bedrivs, är innebörden med trovärdighet 

(Saunders et. al 2009). Det ska gå att säkerställa att studiens gjorts korrekt och att eventuella 

brister lyfts fram för undvika oönskade effekter. Att kritisk granska mätinstrument och dess 

resultat, kan trovärdiga vetenskapliga värden etableras (Ejvegård, 2009). Begrepp som 

validitet, reliabilitet och objektivitet/källkritik är delar i trovärdighetsbegreppet, nedan följer 

en djupare beskrivning. 
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2.6.1 VALIDITET 

Studiens giltighet förknippas med det som kallas validitet. Ejvegård (2009) beskriver validitet 

som att det som forskas verkligen mäter det som den avser att mäta. Om mätmetoderna är 

klara och ej öppna för diskussion finns inga problem. När det finns skiljaktigheter i 

mätmetoden, eller parametrar i dessa riskeras en studies validitet. Källor som är inkorrekta 

eller opålitliga påverkar också validiteten. Bristen på valid dokumentation är en stor risk för 

denna studies validitet, antalet system kring studieobjektet som visar olika värden är högst 

problematisk. För att kunna motverka denna typ av osäkerhet är en tydlig översyn av 

resultaten och dessa variabler viktiga för att öka validiteten. 

2.6.2 RELIABILITET 

För att en studie ska kunna återskapas är det viktigt att studie ger möjlighet till det. Detta 

innebär krav på att mätinstrument ska visa samma resultat när studien repeteras. Om en annan 

forskare kommer till samma eller likvärdig slut trots andra utgångsvariabler är studien 

tillförlitlig (Ejvegård, 2009). 

Informationen inhämtad under studien är observationer, mätningar och intervjuer, dessa tre 

har brister i reliabilitet. Men genom systematiskt arbete och likartade mätmetoder kombinerat 

med litteraturstudier är riskerna för bristfällig reliabilitet sänkta. 
 

2.6.3 KÄLLKRITIK/ OBJEKTIVITET 

Enligt Ejvegård (2009) måste tryckt material bedömas ur saklighets- och 

objektivitetssynpunkt, och tillägger att akademiska studier måste uppfylla vetenskapliga krav. 

Detta innebär kravet på kontroller om det inte verkar stämma. Det är viktigt att säkerställa om 

källorna som hämtas in är äkta och inte uppbyggda av falsarier. 

För att bäst motverka falsarier finns enlig Thurén (2013) fyra stycken källkritiska principer. 

 Äkthet – Källan ska vara den som den utger sig för att vara 

 Tidssamband – Hur nära tidsmässig en studie och en händelse påverkar källans 

trovärdighet 

 Oberoende – Källan ska vara självständig, och inte en kopia eller referat 

 Tendensfrihet – Källan ska inte ge upphov till misstanke att det ligger en 

bakomliggande agenda på grund av t.ex. personliga, ekonomiska eller politiska skäl 

Studien har gjorts med stor frihet och opartiskhet, och samtidigt kunna uppfylla 

uppdragsgivaren mål med studien. För att upprätthålla studiens validitet och reliabilitet, har 

studien arbetat med de fyra källkritiska principerna genom att ha tydliga arbetsmoment i hur 

litteratur och andra källor hanteras, men även hur intervjuer och observationer tydligt 

bearbetas. 
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2.7 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

För att genomföra Fallstudien på ett effektivt sätt valdes DMAIC metoden. Detta för att det är 

en välbeprövad metod och den har en naturlig process, från problem till lösning (Michael et 

al. 2004). 

2.7.1 DEFINE 

I de inledande delarna av projektet definierades ett primärt problem genom diskussioner med 

uppdragsgivare, intervjuer med medarbetare och sökningar inom relevant litteratur. När det 

problemet var uppenbart togs del- och sekundära problem fram utifrån det primära problemet. 

Dessa utformades efter en systematisk genomgång av studieobjektets inre materialflöden och 

intervjuer med anställda montörer och logistikingenjörer. Sedan följdes Meran et al. (2013) 

hänvisning om att definiera projektets mål.  

 

2.7.2 MEASURE 

För att mäta följdes de tre steg som Sörqvist och Höglund (2007) diskuterar, vad skall mätas, 

hur mätningarna bör genomföras och hur ser det ut idag. Mätningarna inleddes med en 

nulägesanalys för att skapa en helhetsbild av vad som finns och vad som kan förbättras. Från 

detta kunde sedan mätobjekt och deras parametrar väljas ut. Det mesta av mätningarna var 

redan genomförda, även om de var utspridda över flertalet olika databaser.  

 

2.7.3 ANALYSE 

För att analysera data som tidigare samlats ihop sammanställdes den i ett Excel-ark med 

relevanta parametrar. För att kunna försäkra datans äkthet samlades liknande data in från 

olika databaser och jämfördes med vad som tidigare hade observerats under genomgången av 

materialflödet. Det som verkade tvivelaktigt dubbelcheckades med studieobjektets anställda 

för att så korrekt data som möjligt ska analyseras. Beräkningar genomförs för att se hur 

täcktider, körtider, vikter och kapaciteter påverkas av de olika lösningarna. 

 

2.7.4 IMPROVE 

Utifrån Excel-arket kunde ett flertal olika teoretiska lösningsförslag bearbetas fram genom att 

ändra i dess parametrar och beräkningar. Med feedback från operatörerna förbättrades sedan 

lösningarna för att bemöta tidigare satta mål så tillfredsställande som möjligt.  

 

2.7.5 CONTROL 

Då studien inte sträcker sig över implementeringsfasen kan inte resultatet kontrolleras mer än 

i teorin. En potentiell vinstuppskattning genomförs för att se hur väl lösningen skulle kunna 

fungera.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 LOGISTIK 
Definitionen för logistik är inte entydig, enligt Rutner och Langley (2000) beror detta på 

skillnaderna i uppfattning kring om logistik är värdehöjande eller bara en kostnad. Segerstedt 

(2008) beskriver logistik som ett sätt att sänka kostnader genom att göra företagen mer 

flexibla, genom att frigöra kapital och på sätt öka intäkter. Jonsson och Mattson (2011) anser 

däremot att logistik är en förenkling av begreppet för material går från en plats och dess väg 

till en annan. 

3.2 DMAIC 
DMAIC, enligt Meran et al. (2013) och hennes kollegor är bakgrunden till DMAIC 

problematiken kring statistikmetoden six sigma och hur den är applicerbar i dagen industri. 

De beskriver Six sigma som ett statistik mål där 99,99999976% av de önskade målen 

stämmer överens. DMAIC i sig själv är en iterativ process som vid användning utgör grunden 

för att få ett mätbart och hållbart resultat (Meran et al. 2013). Enligt Michael et al. (2004) så 

är DMIAC är en förkortning för ”Define”, ”Measure”, ”Analyse”, ”Improve” and ”Control”. 

Michael et al. (2004) påstår även att detta är den naturliga vägen när ett problem definieras 

och lösningen implementeras. 

3.2.1 DEFINE 

I detta steg definieras det primära problemet och utifrån detta definieras även potentiella 

sekundära problem. Sedan skapas en problemformulering av det definierade problemet 

(Sörqvist & Höglund, 2007). Medans Meran et al. (2013) och hennes kollegor förtydligar att 

även målet med projektet skall definieras. 

3.2.2 MEASURE 

Insamlingen av all data ska vara grunden för analysen, för att kommande beslut ska vara 

baserade på fakta. I denna del av DMAIC behöver tre saker definieras; hur mätningar ska ske, 

vad som ska mätas och hur det ser ut i dagsläget (Sörqvist & Höglund, 2007). 

3.2.3 ANALYSE 

Sörqvist och Höglund (2007) påstår att användaren i denna fas ska analysera nuvarande 

lösnings duglighet och variation, vid en stor variation förhållandevis till optimala värden bör 

grundorsakerna till deviationen undersökas (ibid). Samtidigt som Merans et al. (2013) säger 

att orsakerna alltid ska verifieras oavsett vilken variation mätdata visar. 

3.2.4 IMPROVE 

När en förbättring skall ske måste först data från analysfasen bearbetas så att den kan vara till 

hjälp vid skapandet av lösningsförslag. Sedan måste användarens kreativitet och 

innovationstänk användas för att generera potentiella lösningar utifrån befintlig data. 

Slutligen kontrolleras de lösningarna som tros vara bäst lämpade för att lösa problemet, 

vilken dessa lösningar är bedöms av medlemmarna i projektet (Montgomery, 2013). Den 

mest lämpliga lösningen ska sedan förberedas för att implementeras. 
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3.2.5 CONTROL 

Enligt Sörqvist och Höglund (2007) är det vanligen tre saker som blir kontrollerade under 

kontrollfasen. Första är att säkerställa att den genomförda åtgärden fungerar som den ska och 

skapar de förbättringar som den skulle. Den andra är att reflektera över projektet och sedan 

utföra en utvärdering. Den tredje är att uppskatta potentiella vinster i tid eller pengar som 

projektet har resulterat i (Sörqvist & Höglund, 2007). 

3.3 LEAN 
Lean eller lean production är en metod om hur resurser ska hanteras inom en organisation 

med fokus på ständig förbättringar. Metoden har sitt ursprung i japan och fokuserar på 

eliminering av slöseri (Bergman & Klefsjö, 2014). Följande del beskriver några viktiga 

element i LEAN. 

3.3.1 KANBAN 

Kanban förklaras enligt Liker som en “dragande impuls” som sprids bakåt till början av en 

tillverkningscykel (Liker, 2009). Jonsson och Mattson däremot förklarar tydligare att kanban 

kan beskrivas som en materialstyrningsmetod som karaktäriseras av att materialbehovet hos 

en förbrukande enhet mer eller mindre initierar tillverkning eller leverans från en 

materialförsörjande enhet (Jonsson & Mattson, 2011). 

Namnet kommer från japanska ordet “kort” (Buzacott & Shanthikumar, 1991) och fungerar 

på ett sätt som när en artikel förbrukas, exempel från montering ska denne varsla lagret om 

att materialet är på väg att ta slut. Varslet är i form av ett kort eller något förbestämt som 

påtalar tidigare operation att det finns ett materialbehov och därmed inte beroende av 

prognoser för materialmottag. Det dragande systemet är en viktig faktor för principen JIT och 

kanban (ibid). 

3.3.2 JIT 

Just-in-time (JIT) är en metod som företag kan använda för att uppfylla kundensleveranskrav 

genom att ledtiderna för en artikel kortas ned och försäljningskvantiteterna hålls nere. Enligt 

Liker (2009) så är syfte med att använda JIT att rätt material ska vara på rätt plats, på rätt tid 

och av rätt antal. JIT är också användbart om ett företags produktflora har större variationer, 

eftersom material som ska användas bestäms av nästa steg i produktionen och risken för 

leverans av fel artikel minskar. 

3.3.3 5S 

Avfall och smuts som med tiden samlas på hög, samtidigt som verktyg som inte ligger på sin 

plats, vilket ökar risken för att de tappas bort, är orsakerna till att implementera 5S. 5S har sitt 

ursprung i Japan och går ut på att på ett systematiskt sätt rensa upp oordning och orenheter 

för att lättare använda rätt saker vid rätt plats. Enligt Gapp et. al (2008) säger Osada (1989) 

att 5S allmänt är erkänt som en metod för att förbättra sin livsstil/livssituation och har enligt 

de Mente (1994) sin bakgrund i det japanska samhället. 

Enligt Gapp et al. (2008) rekommenderar forskare att 5S först ska införas ur ett filosofiskt 

perspektiv, och när uppträdandet förändrats närmare 5S är det fördelaktigt att utföra det mer 

reellt (Gapp et al. 2008). Det är ett stort problem, Liker (2009) nämner att de flesta företagen 

idag arbetar med processer istället för att ändra på sin filosofi. Figur 2 är en visualisering av 

5S. 
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Figur 2: Visualisering av 5S (Liker, 2009) 

 

5S står för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke.  

3.3.3.1 SEIRI 

Seiri (Sortera) Monden (1994) definierar Seiri genom att tydligt separera nödvändiga saker 

från icke nödvändiga saker och att släng de icke nödvändiga. Rent praktiskt säger Monden att 

de nödvändiga sakerna ska markeras med markering (röd rektangel) så att de enbart stannar 

inne på önskat område (t.ex fabrik). Chapman (2005) förtydligar att “sakerna” kan vara t.ex 

verktyg, delar och instruktioner. 

 

3.3.3.2 SEITON 

Seiton (Systematisera) Enligt Monden (1994) betyder ordet Seiton “att lägga ut saker på 

attraktivt sätt”. Han tillägger även att ur ett 5S perspektiv betyder det att sortera så att det lätt 

går att hitta sitt önskade material. För att realisera detta går det att ha en markering som 

indikerar de specifika namnet på materialet och vart denne ska vara. Rojasra och Qureshi 

(2013) indikerar att Seitons huvudsyfte är att undvika tidsförluster och misstag som uppstår 

när material eller verktyg inte finns på rätt plats. 
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3.3.3.3 SEISO 

Seiso (Städa) innebär säkerställandet av att hela produktionsarean hålls ren, genom att 

medarbetare städar istället för särskilda städare, finns det stor möjlighet att finna fel i 

maskiner Dulhai (2008). Monden (1994) säger att företag ofta gör stora städgenomgångar, 

men poängterar att det är viktigt med daglig rengöring. Både Monden (1994) och Dulhai 

(2008) är ense om att daglig rengöring minskar felen då maskinfel orsakas av smutsig olja, 

damm eller skräp. 

3.3.3.4 SEIKETSU 

Seiketsu (Standardisera) är standardiseringen av de tidigare tre nämnda S:en, genom att sätta 

tydliga metoder så att det förstås av alla på plats (Warwood & Knowles, 2004). Pheng (2001) 

anser att fokus måste ligga på “visual management”, genom att skapa standarder som gör det 

lättare att t.ex identifiera dokument. Genom att införa standarder anser Pheng (2001) att 

standardisering skapar det bättre insyn och gör det enklare för de berörda att följa riktlinjer. 

3.3.3.5 SHITSUKE 

Shitsuke (Se till, sköt om). Enligt Pheng (2001) betyder Shitsuke att göra som det ska utföras. 

Det handlar om träning och att vara ett gott omdöme och därmed få alla att följa riktlinjer. 

Genom att lära ut vad som ska göras och att få alla att göra det leder till att dåliga vanor 

försvinner och bra beteenden formas. (Dewi et al. 2013) 

3.3.4 POKAJOKE 

Pokajoke är en metod som används då en operation skall felsäkras. Ett användningsområde 

för Pokajoke är när en operation måste genomföras på ett precist och förbestämt sätt. För att 

säkerställa detta kan en del av en arbetsstation utformas så att bara den korrekta handlingen är 

genomförbar. Liker (2009) nämner att en annan åtgärd kan vara att korta ned takttiden av 

produktionen t.ex. när en oerfaren medarbetare inte behöver tänka på hur denne skall agera i 

varje steg, utan bara genomföra det som är möjligt. En följd av bearbetningar bara göras i en 

ordning då verktyget ej fungerar innan det tidigare har används (Liker, 2009).  

3.3.5 7+1 SLÖSERI 

I arbetet med LEAN är målet att se över aktiviteter som inte är till något värde för kunden, 

dessa aktiviteter är enligt Liker (2009) slöserier. För att få entydigare förståelse kring vad 

dessa är har Liker (2009) spaltat upp 8 stycken slöserier inom verksamheter och 

tillverkningsprocesser. 

 

Överproduktion - Tillverkning av produkter i större omfång än vad kunden önskar är en form 

av slöseri, upplåsning av kapital och risker för värdeminskningar leder till avsaknad av värde 

för slutkund (ibid). 

 

Väntan - Stillastående process på grund av yttre och inre påverkan är ett slöseri på avsaknad 

av förädlingsprocess som kunden ej vill betala för. Förseningar, flaskhalsar, tillbud och dåliga 

processer som skapar köer är alla orsaker till väntan (ibid). 

 

Transport - I en idealisk produktionsprocess finns inga transporter, utan allt material går från 

process till process. I verkligheten är detta ej möjligt och transporter är ett faktum. 

Effektivisering av transporter och förenkling av transportvägar är ett sätt en minska detta 

slöseri (ibid). 
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Överarbete - Extra arbete för en process, detta kan ske på grund av det inte finns tillräckligt 

bra verktyg. Överarbete är om processen lägger för mycket energi på en högre kvalitet än 

som behövs (ibid). 

 

Lager - Ett stort lager genererar ett antal problem då en hel del problem inte kan belysas. 

Lagret gör det svårare att se saker som defekter i produktionen, leverantörsförseningar, 

produktionstempo och långa omställningstider. Lager låser även upp kapital i form av 

bearbetat material eller färdiga produkter (ibid). 

 

Rörelse - All form av rörelse som skulle kunna undvikas räknas in i denna kategori. Onödiga 

förflyttningar eller förflyttning av en utrustning för att komma åt en annan är två exempel 

(ibid). 

 

Omarbete - Vid fel i produktionen kan en produkt behöva kasseras eller ombearbetas. Med 

omarbete kan även inspektioner av bearbetade produkter räknas in (ibid). 

 

Outnyttjande av medarbetarnas kreativitet - Individen har kunskaper som ledningen av 

företaget inte känner till, detta leder till ett slöseri av medarbetarnas kreativitet. Denna förlust 

resulterar i att företaget kan förlora potentiella förbättringar, personal med fel arbetsuppgift 

(ibid). 

3.4 LAGER 
Lager används för att undvika stopp 

eller störningar under produktion på 

grund av materialbrist. Detta ger 

upphov till ett antal olika sätt att 

utforma ett lager. Jonsson och 

Mattson (2011) listar att de fem 

vanligaste förvaringsprinciperna, 

automatlagring, djup- och 

friplatslagring, ställagelagring, 

hyllfackslagring och 

paternosterverk.  

3.4 1 AUTOMATLAGRING 

Automatlager karaktäriseras som 

förvarings- och hanteringssystem som är automatiserade, den typen av lager kännetecknas av 

dess höjd. En automatisk kran rör sig mellan raderna bland pallställagen för att kunna sköta 

hanteringen för plocket av artiklar (ibid). Ett argument för att införa automatlager är enligt 

Roodbergen (2009) besparingar i arbetskostnader, minskat användningsutrymme, ökad 

tillförlitlighet och minskning i felfrekvensen. Till nackdelarna hör investeringskostnaden, 

vilket visar sig i form av den ränta för det lån som investeringen utgjorde (Lumsden, 2006). 

3.4.2 DJUP- OCH FRIPLATSLAGRING 

Enligt Jonsson och Mattson är det den bästa förvaringsprincipen. Varorna staplas på varandra 

och på djupet, helst direkt på golvet. Enbart de som är ytterst är tillgängliga. Mattson tillägger 

att den principen är bäst när lagerhållningen är av stora volymer och av samma artikel och att 

hållbarhetstiden ej är ett problem eftersom de som lägger längst in finns risker att de blir 

liggandes för länge (Jonsson & Mattson, 2011). 

Bild 1: Suma-E 
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3.4.3 STÄLLAGELAGRING 

Anledningen till användningen av ställagelager är möjligheten för truckar och andra 

transportenheter att direkt kunna komma åt önskat gods. Detta leder till minskat 

lagerutnyttjande på grund av de breda gångarna. Möjligheter är stora för olika typer av 

konstruktioner och dessa kan anpassas beroende på artiklarnas natur (Lumsden, 2006; 

Jonsson & Mattson, 2011). 

3.4.4 HYLLFACKSLAGRING 

Denna lagringsprincip passar enligt Lumsden, Jonsson och Mattson bäst för plockförråd för 

reservdelar, verktyg och produktion med mycket små volymer. En hyllkonstruktion kan bestå 

av mindre fack och lådor (Lumsden, 2006; Jonsson & Mattson, 2011). Bild 1 är en variant av 

hyllfacklagring 

3.4.5 PATERNOSTERVERK 

Kan kallas även karusellager beroende om de går vertikalt eller horisontellt(Hompel & 

Schmidt, 2007). Om artikelantalet är stort är paternosterverk användbart, artiklarna nås 

vanligtvis via ett eller två hyllplan som operatören har tillgång till, en dator ser då till att rätt 

hyllplan kommer fram. Fördelen med att ha paternosterverk är att det inte behövs några större 

förflyttningar mellan hyllorna. En annan fördel är att den skyddade effekten som dessa lager 

har eftersom materialet ligger skyddat (Jonsson & Mattson, 2011). 

3.5 FIFO 
First-in-first-out, ett begrepp som förklarar lagerhanteringsprocessen. Det fungerar enligt 

följande, första produkten av ett slag som går in i ett lager så ska det vara den första om 

lämnar av samma slag. FIFO måste tillämpas då det finns ett krav på förbrukningstiden för en 

artikel eller om det finns en risk att marknadsvärdet snabbt sjunker (Lumsden, 2006). 

3.6 TÄCKTID  
Med täcktid eller liggtid som Jonsson och Mattson också kallar, menas den tid som det 

fysiska lagret som just nu finns vid en station eller lager kommer att räcka. Denna tid är 

viktigt för företagen att känna till då den bestämmer hur ofta och med hur mycket varje del i 

produktionslinan måste fyllas på med material. Täcktiden brukar beräknas med en 

säkerhetsmarginal för att alltid kunna tillhandahålla med material även om efterfrågan 

plötsligt skulle öka eller om en transport skulle bli försenad (Jonsson & Mattson, 2011). 

3.7 UNDERHÅLL 
Det finns en skarp kontrast mellan underhåll och produktion. Produktionen är klar och 

uppenbar i sin karaktär medan underhållet är mer svårgripbart (Ljungberg, 2000). Kvaliteten 

på produktionen ses genom att högkvalitativa produkter tillverkas, medan underhållet är 

svårare. Enligt Ljungberg är underhållet ett nödvändigt ont då det sällan finns något stöd för 

underhållet från ledningen. Trots ointresset från ledning, finns standarder utstakade för vad 

handlar om. SS-EN 13306:2010 beskriver underhåll som arbete med administrering, 

underhåll och reparation av en eller flera enheter för att den ska hålla för att producera enligt 

producentens önskemål. Enligt en studie genomförd av Hagberg och Henriksson (2010) 

uppgick ca 47 % av underhållskostnaderna som lönekostnader, ca 27 % i material, ca 20 % i 

externa utgifter och ca 7 % som övriga kostnader. 

Det finns ett flertal olika sätt att sköta underhållet av maskiner och verktyg på, enligt Ahuja 

och Khamba (2008) har metoder utvecklas med tiden, och lägger fram nio faser av underhåll, 

varav tre presenteras i rapporten. 
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3.7.1. Breakdown maintenance 

Breakdown maintenance är en efter-händelsen åtgärd av en enhet som har slutat fungera 

(Wireman, 1990). Enligt Ahamed Mohideen och Ramachandran (2014) finns ett annat namn, 

run-to-failure, och används av organisationer som inte har funktioner eller personal för 

underhåll och kan därmed tillåta att maskiner körs tills de stupar. 

 

3.7.2 Preventive maintenance 

Preventive maintenance (PM) är enligt Pham och Wang (1996) ett underhåll som görs i 

samband att ett system körs. De tillägger att enligt MIL-STD-721-B betyder PM att alla 

genomförda händelser, i ett försök att bibehålla en enhet i ett specifikt skick bistås med 

systematiska inspektioner, iakttagelser och förhindrande av fel. Canfield (1986) tillägger att 

aktiviteter som genomförs under denna typ av underhållkan delas upp i två olika kategorier, 

rutininspektioner där komponenter byts ut eller reparationer av mindre komponenter som är 

skadade eller har övriga fel. 

 

3.7.3 Reliability Centered Maintenance 

Reliability Centered Maintenance (RCM) utvecklades till en början för flygplansindustrin och 

spreds senare till övriga industrier Rausand (1998). Dess huvuduppdrag är att sänka 

kostnaderna för underhållet genom att fokusera på de viktigaste områdena i ett system. 

Detta underhållssätt har en hög grad av användningsområden eftersom data möjliggörs när 

den är korrekt genomförd som passar för ett flertal analyser (Moubray, 1997). 

 

3.7.4 Maintenance Prevention 

”Maintenance prevention” som metod utformades med mål att sänka arbetet med underhåll 

genom att skapa en bättre design för maskiner, men också förbättra planeringen i 

utvecklingen och inköpet av dess (Thun,2004). Lösningarna tas fram genom en undersökning 

och analys av tidigare maskinens brister (Shirose, 1992). 
 

3.8 TRANSPORTER 
Transportering, materialhantering och hur dessa hanteras, är en stor del inom området 

logistik. Transporter delas in i två stora områden som är externa och interna transporter. 

Korta transportsträckor är fördelaktigt då de minskar ledtider och transportkostnader (Jonsson 

& Mattson, 2011). 

3.8.1 EXTERNA TRANSPORTER 

Externa transporter är hanteringen av material innan det anländer och efter det har lämnat 

fabriken. Detta görs vanligen via tåg, båt, flyg eller lastbil, vilken metod som används beror 

på om vilka tidskrav som ställs, hur stor kvantitet som skall fraktas, hur stort kapital som kan 

bindas upp samt hur mycket som kan spenderas. Oftast används en kombination av dessa som 

att en båt kommer med containrar till en hamn och ett tåg eller en lastbil fraktar det till 

fabriken, detta kallar Jonsson och Mattson för intermodala transporter (ibid). 

3.8.2 INTERNA TRANSPORTER  

Interna transporter är vad hanteringen av material inom företaget kallas. I detta ingår bl.a. 

godsmottagning, paketering, uppmärkning och godsavsändning. Det innefattar även 

förflyttningen av material mellan olika delar av företaget (ibid). 
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3.8.2.1 TRUCKAR  

Truckar är oftast en del av ett företags interna transportlösningar, de kan användas till att 

frakta pallar eller lådor av material emellan eller inom byggnader på företaget men de kan 

även frakta ut oönskat material från olika tillverkningsstationer till diverse returstationer. 

Dessa truckar behöver inte se ut som den traditionella trucken “gaffeltrucken” utan de kan 

komma i många modeller med flertalet olika transportlösningar. Även om gaffeltrucken är 

ganska vanlig då det är fördelaktigt att lagra produkter eller material i pallar brukar pallställ 

vara en passande lösning då det tar upp mindre golvyta eftersom pallarna då staplas på 

höjden. Gaffeltruckar är då en användbar maskin för att få hantera dessa pallar. Andra fordon 

som används vid interna transport kan t.ex. vara dragfordon, handtruckar eller automatiska 

transportvagnar (ibid). 

3.9 FÖRPACKNING  
För att effektivisera materialhanteringen inom och emellan företag så hanteras oftast inte 

enheterna individuellt utan i förpackningar. Jonsson och Mattson (2005) kallar denna typ av 

förpackningar för emballage, dessa har olika standarder och krav ställda på dem. Denna 

förpackning används dels för att enklare kunna hantera materialet effektivare, men även för 

att skydda enheterna från stötar, korrosion samt skydda omgivningen från artiklarna. För att 

skydda dessa enheter så kan så kallade mellanlägg användas. Dessa är vanligen gjorde av 

skumplast, plast eller papp. Inom begreppet förpackning så brukar även godsmärkning ingå 

(Jonsson och Mattson, 2005). 

3.10 ARTKLASS 
En vanlig metod för att klassificera artiklar är att utgå från olika enheters frekvens där ett 

påstående om att 20 % av enheterna står för 80 % av använda artiklar. Denna 80/20 princip 

kallar Oskarsson et al. (2013) för Pareto-principen. Jonsson och Mattson (2011) påstår att 

principen följer ett mönster mer likt 80/10. Olhager (2013) väljer att använda klassningarna 

A, B, C och D vid klassificeringen av artiklar, utifrån hur högt volymvärde och 

uttagningsfrekvens de olika enheterna har. Om båda har höga värden så får enheten en A-

klass, om volymvärdet är högt och uttagningsfrekvens är låg så klassas den som B. Om 

volymvärdet är låg och uttagningsfrekven är högt så klassas det C och övriga får en D-klass. 

Dessa parametrar och mätvärden kan anpassas så att de passar produktionen på fabriken i 

fråga, ytterligare parametrar kan också läggas till (Olhager, 2013). Även Oskarsson et al. 

(2013) och Jonsson och Mattson (2011) utgår ifrån samma mätvärden, volymvärde och 

uttagningsfrekvens men dessa adderas sedan t.ex. AA-klass eller CB-klass.  

3.11 PARETODIAGRAM 
Paretodiagram är ett statistiskt verktyg som utgår ifrån Pareto-principen, det är ett sätt att 

visuellt visa hur stor andel av allt material som används är av ett visst slag. Enligt Magar och 

Shinde (2014) har uttrycket Pareto sitt ursprung från Vilfredo Pareto som påstod att några få 

människor har en stor del av världens rikedomar, det är detta som diagrammet i dagsläget 

försöker åskådliggöra. Verktyget kan användas i olika faser i ett projekt då Paretodiagram 

fungerar som en basinformation samtidigt som information kan användas för att analysera 

projektet (Magar & Shinde, 2014).  
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3.12 ERGONOMI 
Enligt Dul och Neumann (2009) har ergonomi både sociala och ekonomiska mål, genom att 

behandla ämnen kring människors fysiska och psykiska välbefinnande och hur dessa kan 

bearbetas ur en ekonomisk synvinkel. 

Resultatet kring bearbetning leder till 

ökade prestationer, produktionsvolymer, 

ledtider, flexibilitet, kvalitet och 

operationella kostnader. De ekonomiska 

vinsterna för god ergonomi finns även i 

samhället med minskningar i 

sjukdomsrelaterade ersättningar 

(Mathiassen och Olofsson, 2007). 

En annan aspekt för vikten av att behandla 

ämnet ergonomi är det faktum att 

västeuropeiska industrier har åldrande arbetare. För att kunna hålla sin medarbetare friska 

måste företag komma med strategier för att förminska risker för skador. Därför är det viktigt 

att arbeta med ergonomi för att förlänga hållbarheten på sin anställda. Bild 2 ger ett exempel 

på skillnaden mellan bra och sämre ergonomi. 

Utformningen av ergonomisk design har enligt Anshel (2005) sitt ursprung från kunskaperna 

om hur muskler fungerar, författaren tillägger hur tre ergonomiska principer ska utformas. 

 Utforma arbetssystemet så att den tillåter olika arbetsställningar 

 Utforma arbetssystemet efter principen för optimeringen av arbetsbörda 

 Utforma arbetssystemet efter medarbetarnas variation av arbetsuppgifter 

Arbetsmiljöverkets skriver sina föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi att 

“Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder, framför allt när det gäller arbetsmiljöns 

utformning och de krav arbetsuppgiften ställer.” (AFS 2012:2)  

Bild 2: Dålig ergonomi/Bra ergonomi 
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4. FALLSTUDIE OCH RESULTAT 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 
Volvo i Köping har sin historia som Köpings mekaniska Verkstad 

Aktiebolag (KMV). Företaget grundlades av Otto Hallström, 

civilingenjör. Verkstaden verksamhet inriktades på reparationer av 

maskiner och gjutgods. Anledningen till placeringen av verkstaden 

berodde på Köping position längs med stambanan. 1926 inledde 

Volvo samarbete med KMV för att sedan helt övertas av Volvo 

1942, Bild 3 visar en av Volvo köpings tidigaste modeller av 

växellådor. 1999 såldes Volvo personvagnar till Ford varav delar 

verksamheten avknoppades och är idag en del av företaget GKN. 

Dagens Volvo i Köping ingår i Powertrain Production som är en del 

Group Trucks Operations (GTO). Fabriken har dagsläget cirka 1500 

anställda. 

Volvo i Köping tillverkar transmittioner, marina drev och växellådor till flera av 

volvogruppens dotterföretag. Mellan 2013-2015 tillverkades 262378 växellådor av varierande 

typ årligen, komponenter förädlade i Köping skickas vidare till andra fabriker i 

Volvogruppen runt om i världen, framför allt till Curitiba (Brasilien) och Hagerstown (USA). 

Under kommande år kommer nya investeringar (425 miljoner kronor) att genomföras för att 

öka kapaciteten och därmed ta sig in på nya marknader (vlt, 2014-02-11 18:39). Det finns 

planer på att använda delar av investeringen till att bygga en ny monteringsbana, detta medför 

att befintlig dyr utrustning måste få en förlängd hållbarhet utan några kraftigt förhöjda 

kostnader. Volvo vill därför inte binda upp sitt kapital i utrustning som senare inte är 

implementerbar i den framtida monteringsbanan. 

4.1.1 PRODUKTFLORA 

Volvo i köping tillverkar tre olika typer av växellådor till lastvagnar, dessa tre är AT, VT och 

AMT och illustreras i Bild 4. Dessa tre kommer i olika variationer beroende på kunden. 

Skillnaderna är oftast på artikelnivå, där t.ex. en viss artikel passar lokala förhållanden bättre 

än standardartikeln. 
 

 

Bild 4: Olika modeller av växellådor 

4.1.2 VPS 

Volvo production system är Volvos motsvarighet till TPS. Modellen har som mål att visa hur 

Volvo ska uppnå ambitionen av att ha ett konkurrenskraftigt produktionssystem. VPS-

modellen som visas i Bild 5 är uppbyggd som en pyramid där kunden står högst, vilket 

innebär att den står högst i hierarkin. För att upprätthålla kundens vikt består fundamentet av 

inbyggd kvalitet, JIT och ständig förbättringar. Detta är vad Volvo anser att kunden ställer 

Bild 3: Äldre växellåda 
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som krav på dem. För att dessa tre 

fundament ska fungera, anser Volvo att det 

måste finnas en bas, basen består teamwork 

och stabila processer. Enligt Liker (2009) 

så är majoriteten av företagen idag enbart 

fokuserade på processer och inte på 

mentaliteten och det standardiserade 

arbetssättet. Volvo däremot har valt att 

arbeta med the Volvo way för att inte 

behöva vara som majoriteten. Därför 

arbetar en handfull VPS koordinatorer för 

att se till att Volvo i Köping ska kunna 

arbeta med LEAN fullt ut. Dessa ska se till att 

medarbetare ska tänka på Volvos tre kärnvärden 

som är kvalité, säkerhet och miljöomsorg.  

4.2 MATERIALFLÖDE 
Som ett första steg i studien ombads det att göra en översikt på hur materialflödet såg ut. 

Detta gjordes för att få en djupare förståelse kring materials väg fram till monteringen. 

Följande figur visar hur materialet går från godsmottag till materialförsörjningen (LF, LT och 

TT). Sifferkombinationen är namn på olika pallställage, dropytor är där material får stå under 

kortare perioder innan vidare bearbetning. Flödeskarta över materialflödet vissa i bilaga A. 

  

4.3 FÖRHÖJDBANA  
Volvo i Köping har en unik monteringsbana, den är 

förhöjd vilket Bild 6 visar. Det finns ingen 

dokumenterad anledning till upplägget. Detta 

medför att separata lösningar för truck, 

mottagningsställage och annan utrustning måste 

anpassas för att tillgodose de nuvarande 

produktionen. 

 

4.4 PRODUKTION 
Volvo i köping räknar med en produktionstakt på 33,5 växellådor i snitt i timmen vid full 

takt, utöver detta finns en takttid på 99 sekunder för de steg i monteringen som studien berör. 

  

Bild 5: VPS-Pyramiden (volvo.com) 

Bild 6: Förhöjd monteringsbana 
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4.4.1 GOLVUPPLÄGGET/ KÖRRUTTER 

Det finns tre rutter för Tunga-Tåget, två på 

dagtid och en på natten. Rutterna för dagtiden 

är uppdelade i en lång och kort rutt, medan på 

natten körs en rutt som passerar alla 

leveransställen som den korta och den långa 

rutten på dagtid separat levererar. Åt höger 

finns en bild (Bild 7) som visar en av 

körrutterna för Tunga-Tåget, samtliga rutter i 

större format finns i bilaga B.  

4.5 LAGERSTRUKTUR  
Grunden till den lagerstruktur som finns 

idag kring studieobjektet är 

hyllfackslagring, hyllfacklagring är enligt 

teorin gjort för mindre volymer. För att 

tillgodose behovet att ha en god lagerstruktur 

för Volvos höga volymer av artiklar tillämpas 

en modifikation av hyllfackslagring, den 

kallas för Rullfackslagring (Bild 8). Denna typ 

av struktur görs sig effektiv i arbete med FIFO 

och visar tillfredställanderesultat i 

produktionslinjen. Inom det studerade flödet 

finns två stycken separata rullfackslager, eller 

som Volvo väljer att namnge dessa för 

supermarket, mer specifik SUMA-T och 

SUMA-E beroende på om de ligger i T2 eller i 

E-hallen. Suma-T förser Lätta- och Tunga-Tåget 

med material medan Linefeedsvagnarna fylls på vid 

Suma-E. Materialet som ej direkt kommer ut i 

leverans läggs inte in i supermarket utan läggs på 

lämpligt ställagelager runt om i fabriken. Artiklarna 

som går i Suma går enligt FIFO-principen där första 

materialet av sitt specifika slag som kommer in i 

systemet är det första som lämnar systemet först ut 

till monteringen. För koll på detta är det flesta 

artiklarna bundna till MMS som är det övergripande 

systemet, dock finns det kullager som går på 

Kanbankort (Bild 9), dessa artiklar plockas om vid Suma-T i ytter- och innerlager.  

 

Bild 7: Karta över rutt för TT 

Bild 8: Rullfackslager 

Bild 9: Kanbankort 
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4.6 FÖRPACKNINGSTEKNIK 

4.6.1 EMBALLAGE 

Volvo har ett antal olika typer av förpackningar som 

följer en standard kallat V-EMB (Bild 10). Det finns 8 

stycken officiella standardemballage. Beroende på 

artiklarnas antal, storlek och vikt samt hur 

mottagningsställagen vid monteringen är uppbyggda 

väljs lämplig emballagetyp. I enstaka fall måste separata 

lösningar implementeras. I bilaga C finns en 

specifikation om de emballagetyp som finns och i bilaga 

D finns de inner- och yttermåtten för respektive 

emballagetyp. För att undvika skador på vissa material 

används mellanlägg som har anpassade mått till 

respektive V-EMB. Vissa emballage kräver skydd från 

antikorrosiva medel som skydd mot yttre påverkan.  

4.6.2 OMPLOCK 

Material som inkommer till Volvo kommer i olika förpackningar, i vissa fall är materialet 

redan klart att levereras till monteringen utan behov för omplock. Annars sker omplock vid 

Suma-E eller vid Suma-T. Med omplock menas att artikelantalet före omplock i en låda 

ändras till något annat, för det mesta sker det en sänkning av materialinnehållet, från t.ex. pall 

till blålåda, samtidigt som omplocket sker registreras materialet som tillgängligt. Om 

emballage ej behövs plockas om kallas det för omflagg då för att registrera att materialet som 

tillgängligt, detta görs genom att sätta en etikett. 

4.7 FLOWMATRIX 
Flowmatrix är ett verktyg i form av ett Excelark för logistik, med ändamål att ge information 

kring artiklar kring dess vikter, årsvolymer, täcktider, emballagetyp, priser, till vilken 

växellåda artikeln går till, leverantörer m.m. Matrixen inrättades 2007 och den enda 

uppdateringen som sker att det läggs till mer artiklar och mer information. Särskilda 

ändringar för en specifik artikel genomförs ej, vilket gör att avvecklade och utgående artiklar 

blandas ihop med aktiva artiklar.  

4.8 ARTIKLAR 
Antalet artiklar som går via Suma-T uppgår till 120 stycken. Variationen av artiklar går från 

skruvar till oljefilterskydd. Artiklarnas leveransplatser skiljer sig också, artiklar som skruv 

går till fler ställen i monteringen.  Allt material på Suma-T är köpt material och kommer 

antingen från underleverantörer eller är egentillverkat. Den egentillverkade kommer från 

bearbetningen och innefattar mest kugghjul. Nedan tabell visar antalet artiklar som går på 

Tunga-Tåget. 

 

Bild 10: Volvoemballage 
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Figur 3: En lista över alla artiklar som lagras och körs ut via Suma-T 

Dessa artiklar (Figur 3) och förändringen av dess kvantiteter i emballage är grunden till 

lösningen av studiens problem som är att minska underhållskostnader utan påverka ergonomi 

eller försämra leveranssäkerheten 

Art.nr. Artikelbeskrivning Art.nr. Artikelbeskrivning
994404 SKRUV M6FS M16*55 22039897 OLJEFILTERSKYDD, UC

996666 SKRUV,M12*50 22088455 SKIFTGAFFEL MX

1521423 KUGGHJUL BACK B AX 22196494 OLJEPUMP KPL

1521900 OLJEPUMP 22200860 KUGGHJULCOD, IX

1521934 SKIFTGAFFEL SPLIT 22200865 ADAPTER LAGER IX

1521943 KOLV,RANGECYLINDER 22217104 YTTERRING

1656248 SKIFTAXEL 22292844 KOLVSTÅNG

1656264 FÖRD RÖR (12VXL) 22305002 FLÄNSSKRUV 12*1,75*60

1669376 K-LOCK 22305004 FLÄNSSKRUV 12*1,75*80

3192250 URKOPPLINGSGAFFEL 22305006 FLÄNSSKRUV 12*1,75*180 

8150641 OLJEPUMP DUAL 22323440 LOCK M-AXEL.

8171923 SKIFTGAFFEL 3-4:AN 2009B 22327063 MAGNETVENTIL CVU 24V

8171956 LÅSMUTTER M60*2 22327069 MAGNETVENTIL CVU 12V

8172031 URKOPPLINGSGAFFEL 22327072 MAGNETVENTIL CVU 24V

20366756 BACKAXEL 22328788 NIG.AXEL FRONT 

20483327 LOCK BROMS 22368562 KOPPL.HYLSAN 3:AN

20483570 KUGGHJUL BACK-BX 22469439 PACKNING EXTENSIONHUS

20525845 REGLAGEAXEL 22530773 KUGGHJUL BACK-BX

20532224 KOPPL.HYLSA HP 2:A 22587133 OLJEPUMP DUAL

20537515 VÄXELLÄGESSPÄRR 22617685 LOCK MX BROMS

20543843 HUS,PSS-DUAL 22657978 OLJEFILTERSKYDD,TC-

20760512 KOPPL.HYLSA/SPLIT 22657979 OLJEFILTERSKYDD,TC-

20761839 KOLVSTÅNG 22678842 LAMELLPAKET

20783875 SPÄRRCYLINDER 22713082 PACKNING EXTENSIONHUS

20785053 BACKAXEL 1652563-I LAGER

20806212 SFÄRISKT GLIDLAGER 1652563-Y LAGER

20872625 ELEKTROMAGNET 1656129-I RULLAGER

20889192 SKIFTARM KPL 21626057-I RULLAGER KONISKT

20959297 RULLAGER 21626057-Y RULLAGER KONISKT

21146061 MUTTER ING.AXEL 21626061-I RULLAGER

21202224 RULLAGER SPIGOT P1 21626061-Y RULLAGER

21233519 DÄMPARE 21626063-I RULLAGER KONISKT

21244695 TÄTNING 21626063-Y RULLAGER KONISKT

21359570 OLJEKYLARE C3 21627792-I LAGER

21360064 OLJEKYLARE C1 21627792-Y LAGER

21646778 LÅSMUTTER XS155 21687781-I RULLAGER

21686023 NAV 21687784-I RULLAGER KONISKT

21695754 OLJEFÖRDELARE, AMT 21687784-Y RULLAGER KONISKT

21760979 BROMS, IX 3192193-I RULLAGER KONISKT

21983348 ANSLUTNINGSBLOCK
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4.8.1 ARTIKELKLASS 

Artiklarna på Volvo klassificeras för att det ska vara lättare att hantera data om dem. Denna 

klassificering följer dock inte Pareto-principen utan är baserad på en kombination av artikelns 

användningsfrekvens, vikt, pris och storlek. Utifrån denna klassificering bestäms hanteringen 

av artikelns emballage, det är inga exakta bestämmelser utan mer riktlinjer som läggs fram 

ifrån matrisen i bilden (Figur 4). 

 

Figur 4: Matris som Volvo använder i dagsläget för klassificering av artiklar 

4.9 MATERIALFÖRSÖRJNING 
På Volvo Köping försöker logistiker hela tiden optimera effektivitet och säkerheten vid 

materialförsörjningen. Den här studien arbetar emot att förbättra en del av Volvos interna 

materialförsörjning som sker med hjälp av fem truckar. Vid utkörningarna av material följer 

Volvo FIFO och jobbar ständigt mot att uppnå JIT. 

4.9.1 LÄTTA-TÅGET 

Lätta-Tåget (Bild 11) består av en truck och en 

mindre vagn. Dess uppgifter är att leverera enligt 

bestämda rutter material i lådor från supermarket till 

monteringsbanorna. Lådornas totala vikt får ej 

överstiga 12 kg. Lätta-Tåget tar även med tomma 

emballage tillbaka till supermarket. Antal olika 

artiklar som går på Lätta-Tåget uppgår till 42. Under 

2015 körde Lätta-Tåget ut 45134 emballage. Det 

finns tre truckar som kör lätta emballage, två stycken 

truckar är igång hela tiden, en för Linefeed och en för 

Lätta-Tåget, dessa truckar är av modell BT609AC-

TT och tillverkas av Toyota industrial equipment. På 

Volvo Köping har de tre truckarna 

beteckningsnummer 4250, 4251 och 4252. Studien visar att 4251 och 4252 kört Lätta-Tåget 

mer, till skillnad från 4250 som kört Linefeed.  
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Bild 11: Lätta-Tåget 
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4.9.2 LINEFEED 

Linefeed (Bild 12) är likt Lätta-Tåget 

anpassade för artiklar i lådor av mindre 

vikt, påfyllningen av material sker inte vid 

supermarket T utan på supermarket vid E-

hallen. Transporten från E-hatten till T2 

sker via Vretlundasläpet. Väl framme på 

T2 mottags Linefeedvagnarna i det som 

kallas för slussen. Slussen är ett 

övergångsutrymme mellan mottagsplatsen 

för Vretlundasläpet och supermarket. I 

slussen hämtar sen en truck vagnarna för 

sig och kör sedan ut materialet till 

monteringen. Efter utkörningen lämnas 

vagnen åter till slussen för vidare 

återtransport till E-hallen. På Linefeed 

lastades under 2015 154927 emballage och 

kartonger.  

4.9.3 TUNGA-TÅGET 

Tunga-Tåget (Bild 13) är vad Volvo 

har namngivit sin inre transportör för 

tyngre emballage. Tåget har en hiss 

som förbättrar ergonomin för 

operatören, denna hiss är vad som 

gör det möjligt att köra ut emballage 

av högre vikter, vid 40kg börjar 

hållfastigheten för emballagen att 

ifrågasättas, det tyngsta V-EMB som 

idag är i bruk väger nästan 37 kg. 

Volvo har i dagsläget två Tunga tåg i 

bruk dessa förser monteringen med 

78 olika artiklar. Under 2015 körde 

Tunga-Tåget ut 111839 stycken 

emballage till monteringen. Dessa 

två truckar är specialkonstruerade av 

en Toyotatruck med beteckningen Opus OSE 100W och Volvo har namngett dessa 4248 och 

4249, där truckarna stod för 39191 och 72648 emballage utkörningar vardera. 

Hyreskostnaden för dessa truckar är 3300 kr i månaden per styck.  

  

Bild 12: Linefeedvagn 

Bild 13: Tunga-Tåget 
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4.9.4 VRETLUNDASLÄPET 

Vretlundasläpet (Bild 14) är vad Volvo kallar den lastbil som kör Linefeedvagnar och 

emballage på pall från Volvoslagerbyggnad (E-hallen) till Monteringsbyggnaden (T2). Släpet 

åker sedan tillbaka till E-hallen med tomma emballage. Rutten fullbordas en gång varannan 

timme, detta förser monteringen idag med tillräckligt med material för att hålla en jämn 

produktion. Under nattskiften ersätts denna lastbil med en skåpbil då produktionstempot 

halveras under nätterna.  

 

Bild 14: Vretlundasläpet 

4.10 UNDERHÅLL 
Den underhållsstrategi som Volvo Köping i dagsläget använder för truckarna 4248-4252 är 

fördelningsunderhåll. Truckarna repareras då truckarna går sönder eller har uppenbara brister 

för fortskridande drift. Uppdragsgivarens önskemål är att minska underhållskostnaderna. 

4.10.1 LÄTTA-TÅGET OCH LINEFEED 

Det dokumenterade antalet underhåll för truckarna 4250, 4251 och 4252 har under åren 2013 

till 2015 uppgått till 27 stycken underhållstillfällen. Kostnaden för underhållet uppgår till 

85267 kr gemensamt för de tre truckarna enligt Figur 5.  

 

Figur 5: Redogörelse av Underhållskostnaderna för Tunga-Tåget 

Truck #

Period Kostnad Antal rep. Kostnad Antal rep. Kostnad Antal rep.

2013 34109 8 15254 6 12800 2

2014 6466 1 3684 3 9521 4

2015 501 1 2932 2 0 0

Summering 41076 10 21870 11 22321 6

Underhålls information LT

Totala underhållkostnad LT

Totala antalet underhåll

85267

27

4250 4251 4252
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4.10.2 TUNGA-TÅGET 

Det dokumenterade antalet underhåll för truckarna 4248 och 

4249 har under åren 2013 till 2015 uppgått till 73 stycken 

underhållstillfällen (Figur 6). Kostnaden för underhållet uppgår 

till 405313 kr gemensamt för de två truckarna. Det är dessa 

truckar som ligger till grund för denna studie. Ett återkommande 

fel som orsakar många stopp är fjädrar (Bild 15) till hissen som 

lyfter materialet in i Tunga-Tåget. Av de 73 totala 

dokumenterade stoppen är 32 stycken fjäderrelaterade, 

kostnaderna för fjäderbyten är inte stora med effekten av en truck 

inte finns tillgänglig är desto större.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 SCHEMAROTERING 
Åtta personer per skift arbetar på och kring den studerade materialförsörjningen. Arbete sker i 

arbetspass inom respektive skift. Under första halvan av skiftet arbetar hälften med utkörning 

material med ovan nämnda truckar, medan den andra hälften arbetar med omplock av 

material, pallbryt och körningar till reservlager. Efter halva skiftet byter medarbetare 

arbetsuppgifter med varandra. 

Figur 6: Redogörelse av underhållskostnaderna för Lätta-tåget 

Truck #

Period Kostnad Antal rep. Kostnad Antal rep.

2013 47764 17 81994 10

2014 142327 12 39840 9

2015 25900 13 67488 12

Summering 215991 42 189322 31

405313

73

4248 4249

Underhålls information TT

Totala underhållkostnad LT

Totala antalet underhåll
Bild 15: Fjäder på Tunga-Tåget 
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4.12 ERGONOMIARBETE OCH SÄKERHET 

4.12.1 ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET 

Volvo försöker hålla en hög 

arbetsstandard med stora krav på 

säkerhet. Fabriken i Köping har t.ex. 

tagit bort truckkörning från sitt 

monteringsgolv för att minimera 

kollisioner och för att komma 

närmare ett one-piece-flow. Under 

vårt projekt tillkom en ny 

säkerhetsstandard på att alla skulle 

bära skyddsglasögon så fort de 

befinner sig på fabriksgolvet, tidigare 

har det bara varit krav på skor med 

stålhätta, besökare har även behövt ha 

på sig skyddsväst. Övriga 

säkerhetsåtgärder finns kring 

specifika maskiner. Denna förhöjda 

säkerhet ger en bättre arbetsmiljö för 

arbetarna då de kan känna sig mindre 

stressade. Volvo har under de senaste 

åren gjort i ordning sin fabrik för att skapa en bättre och effektivare arbetsplats, flera små 

lösningar eller som de kallas på Volvo ”quick-kaizens” (små förbättringar) har tillkommit för 

att förenkla arbetsuppgifterna.  

4.12.2 VASA-STANDARDEN  

VASA-standarden (Bild 1) är 

belastningsergonomiska krav 

som Volvo använder som 

riktlinjer i sin produktion- och 

transportplanering. 

Standarden är baserad på en 

standardiserad människa i 

längd, vikt och styrka, detta 

för att det fysiska arbetet inte 

skall vara för påfrestande på 

någon individ, detta görs för 

att tillgodose kraven från 

arbetsmiljöverkets föreskrift 

Belastningsergonomi AFS 1998:1 och Manuell hantering AFS 2000:1. Standarden hänvisas 

till europeiska krav som anges i SS-EN 1005 del 1-4. Om dessa riktlinjer inte följs kan det 

leda till att arbetarna i större utsträckning får arbetsskador och blir sjukskrivna. En ökad andel 

sjukskrivna är dåligt på flera plan då det minskar arbetskraften på företaget, personen kan få 

permanenta men och det försämrar företagets rykte. Den viktigaste standarden som för detta 

arbete var att en arbetare i snitt inte skulle lyfta 12 kg fler än 10 gånger i timmen, då detta kan 

orsaka skador. Efter att ha kommit fram till att denna standard blir svår att hålla undersöktes i 

Bild 16: Lyftdon för tunga lådor 

Bild 17: Utdrag ur Vasa-standarden 
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hur stor utsträcknings Volvo håller denna standard idag, 

resultatet blev att arbetarna idag gjorde 22,9 lyft av 

emballage på max 12 kg i timmen, utöver dessa lyftes även 

tomma emballage flera gånger i timmen. Detta ledde till ett 

antagande kring att standarden inte är ett krav, som tidigare 

trott utan att de mer fungerar som riktlinjer. Detta 

antagande skapa en större möjlighet att slutföra projektet 

inom den utsatta tiden. Artiklar som tidigare har klassats 

som A-artiklar ska alltid lyftas med hjälpdon (Bild 16). 

Bild 18 illustrerar oergonomiskt arbete på Volvo Köping.  

4.13 GENOMFÖREANDEPROCESSEN 
Denna studie har arbetats fram utifrån DMAIC. Här följer hur arbetet genomförts under 

studieperioden.  

4.13.1 DEFINE 

Vid studien start gavs en projektbeskrivning från uppdragsgivare: 

Att kartlägga det interna flödet av köpt material till vår huvudmontering. 

Beräkna täcktider och säkerställa att så mycket som möjligt av materialet är 

packat så att vi håller måttet, för VASA-standarden, för vad som kan hanteras 

manuellt av operatörer. Därefter beräkna transporttid och frekvens på 

leveranser för att sätta upp korrekt flöde in till behovspunkt. 

För att få en bredare förståelse kring problemet gjordes förberedande arbete på 

monteringsbanan. Målet var att bringa klarhet kring orsakerna till projektbeskrivningen. 

Genom intervjuer bland medarbetare framgick det att huvudorsaken var de höga 

underhållskostnaderna på materialtransportörerna. Detta blev huvudmålet till fortsatta studien 

och dock med viktiga inslag ur den ursprungliga projektbeskrivningen. Där kom även 

behovet att resonera fram en god problemformulering och relevanta frågeställningar för att 

utstaka ett mål för studien. Målet med studien blir ett förslag till åtgärd för att minska 

underhållskostnaden och öka tillgängligheten för materialtransportörerna fram tills ny 

monteringsbana inrättas. 

4.13.2 MEASURE 

Ett första steg i mätningsprocessen är att skapa en översikt kring relevanta mätobjekt vilket 

gav upphov till nulägesanalysen. För att få mätvärden på de objekt som valts användes 

följande system och databaser:  

NTRP - Transportsystem 

MACS - Transportsystem och artikelinformation 

GPT - Vikter, artikelinformation och förpackningsinstruktioner 

CICS - Årsförbrukning och pris 

MMS - Mastersystem 

Kola - Artikelinformation 

Avix - Hanteringskännedom och tidsstudier 

Flowmatrix - All information i ett Excel-ark, dock dåligt uppdaterad 

 

Bild 18: Oergonomiskt arbete på Volvo 
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Ur dessa system och databaser i kombination med litteratur, observationer och intervjuer 

kunde data samlas in för vidare analys. Det stora antalet system och databaser gjorde arbete 

svårbearbetat och krävde noggrann dokumentation.  

Sammanställandet av data genomfördes på följande sätt (på grund av det stora antalet artiklar 

väljs en enskild artikel för att illustrera tillvägagångssättet, metoden är tillämpningsbar för 

alla artiklar): 

 

Bild 19: Artikel: 20532224, KOPPL.HYLSA HP 2:A 

Flowmatrixen är det första steget i studien, artikel 20532224 (Bild 19) finns registrerad men 

visar obekräftad information. För att säkerställa att artikel 20532224 görs ett besök i Suma-T 

för att se om artikeln verkligen finns. Bilden ovan bekräftar att artikel finns och har en 

streckkod vilket bevisar att artikeln finns i systemet. 

Systemen som används för att få mer information kring artikeln är första MACS. Där finns 

information kring vikter, i vilket emballage den går i och till vilket antal. Det finns 

information kring vilka leveransplatser artikeln sedan hamnar i monteringen, den valda 

artikeln hamnar på leveransplats T2FM15012Q3 vilket är på förmontering. Emballagetyp är 

V-EMB 780 och den totala materialvikten är 35,12 kg. Eftersom vikten överstiger 12 kg går 

det per automatik på Tunga-Tåget. För att bekräfta att artikeln går på Tunga-Tåget, görs en 

separat sökning i NTPR för att bekräfta det, i NTPR visas vilka artiklar varje separat 

materialtransportörer levererar under en vald tidsperiod. 

I CICS hittas information kring artikelns årsbehov, 85079 stycken. Men på grund av en 

varierande produktflora är CICS-värdet dynamiskt och ändras från vecka till vecka, i fallet 

med artikel 20532224 är variationerna mindre och 85079 var det värdet som utläses senast. 

Snittförbrukningen är en uträkning av antalet artiklar per låda, vilket hämtas ut från 

Flowmatrix och produktionstakten som lämnats ut av logistikchef. Snittförbrukningen är 

viktigt att få fram täcktiden och därmed ge ett underlag för studier kring 

implementeringsmöjligheterna av förändringar. 

Följande figur (Figur 7) är en detaljerad tabell för artikel 20532224 som fungerar som 

underlag för lösningsförslag 
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Figur 7: Bilden illustrera hur information inhämtats 

4.13.3 ANALYSE 

Det data som fås ut från studiet av artiklar måste tas i ett sammanhang, ändringar måste ta 

antalet artiklar per emballage mot vad täcktiden tillåter. Exempelvis kan ett emballage med 

fem stycken artiklar i inte ändras då vikten blir för hög vid en ökning och täcktiden blir för 

låg vid en sänkning. Med detta antagande innebär det att flera aspekter måste tas i beaktning. 

Sökt information Beräkningar Resultat

Leveransplats MACS T2FM15012Q3

Part Number MACS 20532224

Part Description MACS KOPPL.HYLSA HP 2:A

Emballage type MACS 780 - Bluebox 780

Tung/Lätt transport NTRP Tung

Artiklelvikt (kg) MACS 0,992

Pris (Kr/St) CICS 151

Bruttobehov (st/år) CICS 85079

Antal per emb (st) MACS 36

Åtgång per växellåda (st) Flowmatrix 2

Artikelvikt*Antal per emb

 0,992*36

Bruttobehov/Antal per emb

85079/36

Åtgång per växellåda*Produktionstakt

2*33,5

Antal per emb/Snittförbrukning

36/67

Testas fram för att se 

lämpligaste lösning

Artikelvikt*Antal per emb (st) Lös

 0,992*36

Bruttobehov/Antal per emb (st) Lös

85079/36

Antal per emb/Snittförbrukning

36/67

Antal per emb (st) > Antal per emb (st) Lös → Miskning

Antal per emb (st) = Antal per emb (st) Lös → Samma

Antal per emb (st) < Antal per emb (st) Lös →Ökning

Vikt/emb (kg) < 12→ LT

Vikt/emb (kg) >= 12→ TT

Körningar Emb/år (st) 2364

Informationsinsamling av exempel artikel

Transporttör TT

Emb/år (st) 2364

Täcktid per emb (min) 0,537313433

Förändring SAMMA

Täcktid per emb (min) 0,537313433

Antal/emb (st) Lös 36

Vikt/emb (kg) 35,712

Emballagevikt (kg) 35,712

Emb/år 2364

Snittförbrukning (st/h) 67
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Figur 8: Bilden visar en del i hur värden analyserades under fallstudien 

Tabellen ovan (Figur 8), visar tre stycken artiklar som antingen höjs, bevaras eller sänkas. 

Denna tabell tas fram med hjälp av följande uträkning. 

=IF([@[Täcktid /emb (min)]]<[@[Täcktid/emb (min) framtid]];"ÖKNING";IF([@[Täcktid 

/emb (min)]]>[@[Täcktid/emb (min) framtid]];"MINSKNING";"SAMMA")) 

Denna uträkning gav svaret på vilken typ förändring ett emballage i form av ökning, 

minskning eller bibehållande av antalet artiklar i respektive emballage för att sedan påverka 

körningsfrekvensen för lätta- men framför allt Tunga-Tåget. 

 

4.13.3.1 TUNGA-TÅGET 

Underhållet för truckarna skiljer sig emellan varandra. 4248 har ett underhåll på 215991 kr på 

42 stycken åtgärder under åren 2013-2015, för samma period var underhåll för 4249 189322 

kr på 31 stycken underhåll. Snittkostnaden per underhåll för 4248 är ca 5142 kr medan 4249 

har en högre snittkostnad och ligger på ca 6107 kr. Som del i analysen gjordes en studie i 

truckarnas körfrekvenser (Figur 9), dessa data visade att 4248 körde ut 103397 emballage 

medan 4249 körde ut betydligt fler emballage, 175162 emballage. Kapaciteten för Tunga-

Tåget räknas ut enligt nedan. 

18 ∗ 1,4 ((
1533

2
) + 1663 + 1331) ∗ 0,95 = 90026,37 

Formel 1: TT-Kapacitet 

 

18 står för antalet emballage som maximalt kan köras ut per körning, 1,4 står för antalet 

möjliga körningar på en timme. Uträkningen inom parantes är den årliga produktionstiden 

baserat på 2015 och 0,95 är en kvot som Volvo använder.  

 

Figur 9: Antal körningar under åren 2013-2015 för Tunga-tågets truckar 

Artikel # Nuvarande antal Efter implementering Förändring

1521943 24 12 Mindre

1656248 12 12 Samma

22530773 5 7 Ökning

Antal per Emballage

4248 4249

2013 30804 46982 77786

2014 33402 55532 88934

2015 39191 72648 111839

Summering 103397 175162

Antal embkörningar
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2015 körde Tunga-Tåget 141790 emballage uppdelat på 79 stycken olika artiklar. De 24 mest 

frekventa artiklarna därav 30 % av det totala antalet artiklar tar upp 80 % av de totala 

körningarna. Ett fullskaligt Pareto-diagram (Figur 10) finns att studera i bilaga E. 

Figur 10: Pareto-diagram som illustrerar emballagens utkörningsfrekvens för Tunga-Tåget 2015 

Ur ett historiskt perspektiv har transporterna av emballage ökat, för åren 2013-2015 har 

utkörningarna av emballage ökat med 27 % för 4248 och 55 % för 4249. Det finns ingen 

fakta som visar att de höga underhållskostnaderna beror på ökningen av 

emballageutkörningar. Detta medför att behovet att sänka underhållskostnaderna ligger i 

avvecklingen av en truck.  

4.13.3.2 LÄTTA-TÅGET OCH LINEFEED 

4250,4251 och 4252 hade var för sig ett underhåll på 41076 kr, 21870 kr och 22321 kr. Dessa 

underhåll gjordes vid 10, 11 respektive 6 stycken tillfällen. Detta ger en snittkostnad per 

underhåll på 4107 kr för 4250, 1988 kr för 4251 och 3720 kr för 4252.  Antalet utkörningar 

av emballage per truck var enligt följande, 4250 körde ut 205732 emballage, 4251 körde ut 

178583 emballage och 4252 körde ut 141252.  

Den totala artikelutkörningen varierade mellan Lätta-Tåget och Linefeed, år 2015 körde 4250 

ut 101238 stycken Linefeedemballage men bara 4306 stycken Lätta-Tågetemballage, med 

truck 4251 kördes 30982 stycken emballage för Linefeed och 25178 stycken för Lätta-Tåget. 

För truck 4252 gäller 22707 stycken emballage för Linefeed och 15650 för Lätta-Tåget. 

Den årliga kapaciteten för truckarna när de enbart kör Lätta-Tåget är 107174 och uträknade 

från kapaciteten för en enskildvagn(12 stycken emballage) multiplicerat med antal åk per 

timme (2,5 stycken åk/h) och med den totala arbetstiden för 2015 samt Volvos arbetskvot på 

95 %. För Linefeed gäller en sammauträkning men med en annan lastkapacitet (30stycken 

emballage) och körningsfrekvens (1,5 stycken åk/h), vilket ger en årlig maxkapacitet på 

160761 stycken.  

12 ∗ 2,5 ∗ ((
1533

2
) + 1663 + 1331) ∗ 0,95 = 107174,25 

Formel 2: LT-Kapacitet 
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30 ∗ 1,5 ∗ ((
1533

2
) + 1663 + 1331) ∗ 0,95 = 160761,375 

Formel 3: LF-Kapacitet 

 

Figur 11: Antal körningar under åren 2013-2015 för Lätta-tågets truckar 

 

2015 körde Lätta-Tåget 49721 emballage (Figur 11) uppdelat på 41 stycken olika artiklar. De 

12 mest frekventa artiklarna därav 29 % av det totala antalet artiklar tar upp 80 % av de totala 

körningarna. Det fullständiga Pareto-diagrammet (Figur 12) finns i bilaga F. 

 

Figur 12: Pareto-diagram som illustrerar emballagens utkörningsfrekvens för Lätta-tåget 2015 

  

4250 4251 4252 tot/år

2013 48364 52745 49263 150372

2014 51824 69678 53632 175134

2015 105544 56160 38357 200061

Summering 205732 178583 141252

Varav linefeed 2015 101238 30982 22707 154927

Varav LT-suma 2015 4306 25178 15650 45134

Antal emb körningar
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Ur ett historiskt perspektiv har transporterna av emballage ökat, för åren 2013-2015 har 

utkörningarna av emballage ökat med 118 % för truck 4250, 6 % för truck 4251 (Figur 13) 

och minskat med 22 % för truck 4252. Likt det Tunga-Tåget finns det ingen fakta som visar 

att de underhållskostnaderna beror på ökningen av emballageutkörningar. Kombinationen av 

låga underhållskostnader för Lätta-Tåget och av outnyttjad kapacitet finns möjligheter att 

flytta över materialförsörjning från Tunga-Tåget till Lätta-Tåget. 

  

 

Figur 13: Ett exempel på hur data har analyserats för Lätta-tåget trucken 4251 

  

Antal emballageutkörningar Körningsfrekvens

2013 52745 100%

2014 69678 132%

2015 56160 81%

Summering 178583 106%

Varav LF 30982

Varav LT 25178

Använd kapacitet för LF 0,192720422 = 30982/160761,375

Kapacitet kvar för LT 61341,58333 = (1-0,192720422)*107174,25-25178

4251
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4.13.4 IMPROVE 

Artiklarna som lösningsförslagen kommer att behandla listas nedan (Figur 14): 

 

Figur 14: De två lösningsförslagens förändringar på emballagen för de påverkade artiklarna 

Nu Framtid Nu Framtid

21646778 LÅSMUTTER XS155 27 35 27 35

22305006 FLÄNSSKRUV 12*1,75*180 10-9 175 200 28,525 32,6

22328788 NIG.AXEL FRONT EXTENSION 3 4 12,6 16,8

22530773 KUGGHJUL BACK-BX 5 7 16,945 23,723

22587133 OLJEPUMP DUAL 2 5 11,352 28,38

22657978 OLJEFILTERSKYDD,TC-MWO, C1 6 8 21 28

1521943 KOLV,RANGECYLINDER 24 12 21,84 10,92

1669376 K-LOCK 35 30 12,565 10,77

8171923 SKIFTGAFFEL 3-4:AN 2009B 8 6 15,6 11,7

20366756 BACKAXEL 29 11 30,45 11,55

20483327 LOCK BROMS 18 17 12,33 11,645

20537515 VÄXELLÄGESSPÄRR 20 16 14,3 11,44

20543843 HUS,PSS-DUAL 12 10 14,04 11,7

20760512 KOPPL.HYLSA/SPLIT 14 10 16,38 11,7

20761839 KOLVSTÅNG SPLITCYLINDER 19 13 17,005 11,635

20783875 SPÄRRCYLINDER 25 14 20 11,2

20872625 ELEKTROMAGNET 27 10 30,24 11,2

20889192 SKIFTARM KPL 42 28 17,766 11,844

20959297 RULLAGER 17 11 18,36 11,88

21146061 MUTTER ING.AXEL 50 30 19 11,4

21202224 RULLAGER SPIGOT P1 19 16 13,756 11,584

21360064 OLJEKYLARE C1 18 12 17,658 11,772

21686023 NAV 24 11 24,24 11,11

21695754 OLJEFÖRDELARE, AMT 40 16 29,2 11,68

21983348 ANSLUTNINGSBLOCK 35 16 25,375 11,6

22088455 SKIFTGAFFEL MX 10 9 12,6 11,34

22196494 OLJEPUMP KPL 16 11 16,368 11,253

22200865 ADAPTER LAGER IX 14 8 20,3 11,6

22217104 YTTERRING 18 16 13,23 11,76

22292844 KOLVSTÅNG 30 15 19,8 9,9

22323440 LOCK M-AXEL. 22 9 26,708 10,926

22327063 MAGNETVENTIL CVU 24V 10 6 18,2 10,92

22327069 MAGNETVENTIL CVU 12V 10 6 18,2 10,92

22327072 MAGNETVENTIL CVU 24V 10 6 18,2 10,92

22678842 LAMELLPAKET 50 20 27,6 11,04

20532224 KOPPL.HYLSA HP 2:A 36 12 35,712 11,904

Implementeringsförslagensartikelbehandling
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Valet av att minska eller höja antalet artiklar i emballagen beror på det nuvarande antal i 

emballagen och hur dess förändringar är möjliga. Avgörandet baseras på artikelns vikt, antal i 

emballage, frekvensen för dess åtgång och de viktgränser för körningar på Tunga-Tåget 

vilket är inom spannet 12-40 kg.  De ändrade artiklarna har gett nya värden för körfrekvensen 

och Vasa-standarden. Dessa värden presenteras i två lösningsvarianter. Skillnaden mellan 

dessa varianter är behandlingen av den tidigare nämnda artikeln(20532224), i lösningsförslag 

1 sänks denna artikel till antalet i emballaget. I lösningförslag 2 bibehåller artikeln sitt 

nuvarande antal per emballage. Anledningen till att det finns två stycken förslag ligger i 

artikelns inverkan på Vasa-standarden där förslag 1 skulle innebära 7090 extralyft per år. 

Efter förändringarna kommer körtiderna att påverkas. Tabellen nedan visar data för 

nuvarande, första och andra lösningsförslaget. Tabellen visar antalet emballage som Tunga-

Tåget kommer att hantera beroende på vilken lösning som väljs. Information kring antal 

körningar per år och per timme visas och den teoretiska maxtiden för tungatågets rutter  

(Figur 15). 

Figur 15: Här Visas den teoretiska körningen som skulle krävas av de Tunga-Tågen 

De förslagna förändringarnas effekter blir att en truck i Tunga-Tåget ställs av som reservtruck 

och är redo att användas vid behov och därmed en halvering av underhållskostnaderna. 

När förändringen är genomförd kommer Lätta-Tågets och Linefeedens körningsfrekvens att 

stiga, för att se om detta var möjligt genomfördes beräkningar gällande deras 

körningskapaciteter. Denna kapacitet är beräknad på tidigare års körningar och vad en truck 

har för lastkapacitet, dessa beräkningar illustreras i Figuren nedan (Figur 16).  

 

Figur 16: De steg och beräkningar som genomfördes för att uppskatta truckarnas kapacitet 

Som tabellen visar har truckarna en markant kapacitet att tillgodase även efter implementering av 

något av lösningsförslagen. För att åskådliggöra detta på ett pedagogiskt sätt drogs slutsatsen att 

alla artiklar som idag körs via Lätta-Tågen ska ökas med 91486 respektive 84396 beroende av vilken 

lösnings som väljs, så finns nästan kapacitet för att dubblera denna siffra. 

  

Nuvarande 1:a 2:a

Antal embkörningar för TT 138433 79408 81772 ↔

Åk per år 10648,6923 4411,556 4542,889 ↔

Åk per h 1,41586123 1,17313 1,208054 ↔

Maxtid per åk 42,3770344 51,14522 49,66663 ↔

Åk per h/produktionstimmarna(3760,5)

Skrivs om till maxtid för en körning((1/Åk per h)*60)

TT körningar för kommande år
Beräkningar och förklaringar

Lösningsförslagens respektive TT körningar

Antal emb för TT/13 för nuvarande och 18 för övriga

1:a 2:a

Överbliven kapacitet 173104 173104 =

Extra LT embkörningar 91486 84396 ↔

Överskottet 81618 88708 =

Resterande körningkap per LT 27206 29569,3 =

35376+61341+76386 (4250, 4251 och 4252 överblivna kap)

Fås från lösningsförslag

Överbliven kapacitet - Extra LT embkörningar

Överskottet/3

Implementeringsberäkningar
Beräkningar och förklaringar
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4.13.5 CONTROL 

I avgränsningarna nämndes att studien enbart visade de ekonomiska aspekterna, dessa 

presenterades i samband med valet att av gå vidare med två stycken lösningförslag. 

Nedanstående tabell är visar de ekonomiska fördelarna med att sänka användningen av 

Tunga-Tåget så pass mycket att en truck kan själv hantera det tunga materialflödet. Tabellen 

(Figur 17) visar tre separata kostnadsprognoser. Den första är om inga förändringar 

genomförs, den andra prognosen innefattar leasing av en ny truck samtidigt som gammal 

truck avvecklas, och sist om implementeringen genomförs utan införskaffning av nya truckar 

eller övrigt material. 

 

Figur 17: Potentiella kostnadsbesparingar som en implementerad lösnings kan leda till 

 

Underhållskostnaderna är uppskattade prognoser baserat på tidigare underhållskostnader, 

ökade frekvens i användning och ålder. Leasingkostnaden för ny truck baseras från en offert 

given till Volvo från leverantör. Se bilaga G. Hyran för truckarna på Tunga-Tåget är 3300 

kr/månad och truck, information given från Volvo Köpings Transport & Vehicle Manager. 

Övriga kostnader är för den tid som ändringar i packningsinstruktioner uppskattas ta. 

4.13.6 VASA STANDARD 

Lyft på 12 kg fler än 10 gånger i timmen är inte tillåtet enligt Vasa standarden, vilket ej 

uppfylls idag, då ett snitt på 22,9 lyft per timme för alla emballage upp till 12 kg genomförs. 

Förändringen av innehållet i emballage ger en ökning till ca 33,5 lyft i timmen vilket kan 

sänkas vid överflyttning av material från Lätta-Tåget till Linefeed. Sänkningen i samband 

med en flytt till Linefeed sker genom att operatören som kör ut vagnarna hanterar artikeln en 

gång för Linefeed och två gånger för Lätta-Tåget. Tabellen nedan (Figur 18) illustrerar hur de 

olika lösningsförslagen skulle påverka Vasa-standarden. 

Figur 18: Nya värdena för Vasa-standarden beroende av vilken förändring som implementeras 

  

Kostnadställen Nuvarande Lösning

Uppskattad U-kost TT 600000 200000 och leveranssäkerhet på TT 300000 och leveranssäkerhet på TT

Uppskattad U-kost LT 130000 165000 165000

Leasing 0 431040 0

Hyra TT 237600 118800 237600

Övriga kostnader 0 8750 35st packinstuktioner 8750 35st packinstuktioner

Summa 967600 923590 711350

Kostnadsskillnad 0 44010 och leveranssäkerhet på TT 256250 och leveranssäkerhet på TT

Årlig besparing 0 14670 85417

Kostnads prognos
Framtid med nytt TT Framtid utan extra LT

Nuvarande1:a 2:a

Antal emb/år 203418 294904 291271 ↔

Antal lyft/år 262678,6 380816,7 376125,3 ↔

Antal lyft/h 69,85204 101,2676 100,02 ↔

Antal lyft/operatör 23,28401 33,75586 33,34001 ↔ Antal lyft per h/Antal operatörer(3)

Antal emb per år*kvoten mellan LF & LT(1,29)

Nuvarande körn. + lösningsförslagets extra

Antal lyft per år/produktionstimmar(3760,5)

Vasastandard LT (+ linefeed)
Beräkningar och förklaringar
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5. ANALYS 
Följande frågor ställdes för att lösa problemet med studien som är att minska 

underhållskostnader utan att påverka ergonomi eller försämra leveranssäkerhet. 

1. Vilka faktorer påverkar materialtransportörers höga underhållskostnader? 

2. Vilken eller vilka faktorer har störst inverkan och hur kan de förändras? 

3. Hur kan detta lösas utan att binda upp ett stort kapital? 

 

Fördelningsunderhåll innebär höga kostnader och oplanerade i produktionen (Telang, 1998), 

underhållet genomförs då det finns uppenbara brister på materielen. Studien visar att 

materialtransportörerna idag har uppenbara problem med fjädrar (Bild 20), av de 

dokumenterade 73 underhållstillfällena var 32 stycken relaterade till bristfälliga fjädrar. Det 

finns inget förebyggande underhåll för dessa fjädrar och de ersätts när de går sönder, 

kostnaden att ersätta en fjäder är inte stor, 

men effekten av stoppen är desto större. 

När en fjäder eller övrigt material går 

sönder innebär detta att Lätta-Tåget får ta 

över en del av Tunga-Tågets utkörningar, 

till dess att reparationen är klar. Detta leder 

till två problem, det första problemet är 

ergonomin som försämras i samband med 

tyngre lyft och det andra är 

leveranssäkerhet då Lätta-Tåget inte kan 

hantera de tyngsta emballagen. För 

undvika dessa problem är ändringen i 

antalet artiklar i emballage viktiga.  

Som lösning kan reliability centered maintenance appliceras, behovet av att skapa 

underhållskrav för truckarna då det saknas dokumentation. Möjligheterna till att göra fler 

analyser är också en önskvärd faktor (Moubray, 1997). Utifrån arbetet har fjädrarna 

framställts som ett stort underhållsproblem, med denna information kan maintenance 

prevantion användas som metod för att arbeta med en bättre design för att undvika problem 

med fjädern (Thun, 2004). Den största fördelen med ändrad underhållsstrategi ligger i att 

mängden stopp reduceras. Ur ett 5S-perspektiv är skötandet en viktig del i truckarnas 

hållbarhet, någon direkt omskötsel sker mer än att personalen laddar truckarnas batterier 

under lunch och vid skiftbyten. 

5.1 JIT 
Förändringen i emballagen och dess innehåll skapar en mer effektiv materialförsörjning, 

vilket innebär att det står i kontrast till rätt antal artiklar i rätt tid (Liker, 2009), då mer 

material än nödvändigt kan levereras. Den stora utmaningen är materialets täcktid, då 

variationen skiftar mellan 3,6 minuter till 532 minuter. Denna variation ställer krav på 

leveranskvalité. 

Ett problem i täcktiderna ligger i det Volvo satt ut som snittförbrukning, och att enstaka 

emballage körs enbart ett fåtal gånger per år. Detta beror på att Volvo vill möta 

materialbehovet oavsett produktmix.  

Bild 20: Trasig fjäder 
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5.2 RUTTERNA 
Det finns idag tre rutter för Tunga-Tåget, med 

införandet av ett nytt system där enbart en 

truck på Tunga-Tåget används finns behovet av 

förändringar i rutten. Beroende på de artiklar 

som flyttas till Lätta-Tåget skapas möjligheter 

för nya rutter. Förändringarna i de ändrade 

artiklarna har effekter på stationer som Tunga-

Tåget har lång resväg till (Bild 21). Detta 

bekräftar Jonsson och Mattson (2011) genom 

att påtala fördelarna med korta 

transportsträckor. 

5.3 PARETO 
Studien visar att på Volvo står 30 % av 

artiklarna för 80 % av den totala åtgången, till skillnad från Mattsson och Jonsson (2011) 

samt Oskarsson et al. (2013) som påstår att 10 % respektive 20 % är den frekvens som 

vanligen finns. Anledningen till att det skiljer så mycket på Volvo tyder på den stora 

variationen av produkter och det att finns en möjlighet att öka antalet standardartiklar. Vid 

införande av fler standardiserade artiklar kommer Volvo närma sig de av tidigare nämnda 

värden. 

5.4 LÖSNINGENS ANVÄNDBARHET 
Lösningens styrka ligger i ökningen av leveranssäkerheten och kostnadsbesparingar på 

underhåll, eftersom den bygger på bakgrundens önskemål om att se över kostnader genom att 

belysa kapaciteten på de produktions resurser som finns. Arbetet med att lösa ett problem kan 

ligga utanför dess huvudområde, genom att ändra i emballageringen har en sänkning av 

underhållet redogjorts. Att se över befintliga resurser för att utnyttja dess fullständiga 

kapacitet kan kräva att ändringar längre ner i flödeskedjan. 

5.5 ERGONOMI 
Volvo använder VASA-standarden för ergonomiska riktlinjer, studien visar att riktlinjerna 

inte följs då antalet lyft under ett år ligger på 258344. Fördelat på förare och timme ligger 

idag på 22,9 lyft, vilket är högre än vad standarden påpekar. Det som inte illustreras i 

beräkningar är de idag problem som uppstår när Tunga-Tåget går sönder, och där Lätta-Tåget 

får ta över. Detta leder till oönskade ergonomiska effekter, vilket likt Dul och Neumann 

(2009) påverkar det fysiska välbefinnandet. . Resultatet på lösningarna ger ökning till 33,5 

lyft i snitt. För att tillgodose Anshel (2005) princip om att optimera arbetsbördan läggs 

material över från Lätta-Tåget till Linefeed. 

5.6 ÖVERGRIPANDE ANALYS 
Utifrån problemformuleringen finns det svårigheter att generera lösningar som inte har en 

negativ påverkan på en annan del. I fallstudien gjordes förändringar i materialtillgänglighet 

vilket i detta fall mestadels hade en negativ påverkan på ergonomin. I fallstudien följdes inte 

de redan idag ställda kraven för god ergonomi. På grund av fallstudiens specifika problem 

kring en förhöjd bana, specialtruckar och den kommande produktionsförändringen är inga 

stora kapitalkrävande möjliga.  

Bild 21: Potentiellt förbättringsområde 
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6. DISKUSSION, SLUTSATER OCH REKOMMENDATIONER 

6.1 DISKUSSION 
Arbete med studien har sin grund i att se möjligheterna till att sänka underhållskostnader för 

interna transportörer. För att komma till stånd med en sådan förändring var behovet av 

litteraturstudier och praktiskt arbete nödvändigt. Litteraturen gav oss kunskaper för hur 

studien skulle arbetas fram och gav dessutom stöd till implementeringen av förslag. Den 

praktiska delen härrör i arbete i Excel för att få fram bästa möjliga lösning. Denna mix av 

litteratur och praktiskt arbete är enligt vår uppfattning grunden till arbete med supply chain. 

Arbetet kring studieobjektet har visat på brister av dokumentation som i sin tur leder till att 

information och kommunikation försvåras. Vår uppfattning är att dessa brister inte är unika 

och finns bland de flesta företagen. Informationsbristen är inget unikt för studieobjektet, 

tidigare genomförda studier på andra företag har visat tydliga problem med dokumentation, 

detta innebär att problemet är allmänt och värt att ta i beaktande. Problemet ligger i den låga 

uppdateringsfrekvensen vilket leder till att informationen inte blir tillförlitlig eller helt enkelt 

otillräcklig. Ett annat problem ligger i åtkomsten av information, specialanpassade system 

saknar tvärfunktionella applikationer vilket gör arbetet svårbearbetat. 

Dessa brister innebär merarbete för de anställda som arbetar i systemen, en ändring kan i 

längden utgöra problem för någon annan, detta leder till att det finns ett ointresse för 

lösningar. På Volvo och på flertal företag finns koordinatorer som arbetar med frågor som rör 

arbetares ointresse vid förändringar men tyvärr så handlar fokusen mer om att övertala 

majoriteten än i grunden lösa problemet med bristande dokumentation eller kommunikation. 

För lite till för samarbete mellan medarbetarna leder till bristande kommunikation vilket i 

längden försämrar dokumentationen. Denna korrelation visar hur viktigt det är att alla stegen 

ska fungera. 

Detta krävde från oss att förlita oss på den lilla litteratur som finns om förhöjda 

monteringsbanor och tillhörande materialtransportörer. Anledningen till brister kan troligen 

spåras till de flera försök som gjorts för att åtgärda problemet. Detta har inte lyckats samtidigt 

som mer material inkommit, vilket skapat ett ointresse att ta tag i hela problemet. 

Logistik och materialflöden skrivs i allmänna termer i facklitteraturen vilket leder till 

förenklade generaliseringar. Trots detta är litteraturen viktigt för att skapa trovärdighet i den 

rapport som presenteras. Rapportens avgränsningar skapar också problem eftersom behovet 

av alternativa synsätt begränsas av tid och resurser. 

6.2 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Att genomföra stora förändringar i produktion tar tid och resurser. Riskerna för följdeffekter 

är också stora, i fallstudien blev det påtagligt då förändringar i antalet artiklar i emballage 

skapade problem för de ergonomiska effekterna. Eftersom de ergonomiska riktlinjerna i 

dagsläget inte följs fullt ut och vissa problem som har observerats finns det grund till att 

utföra förändringar i antalet artiklar i emballage. 

En annan problematisk aspekt är bristen på dokumentation, även om kostnaderna för 

underhållet kunde spåras till närmare en halvmiljon kronor görs bedömningen att det finns ett 

stort mörkertal som inte redovisats. Anledningen ligger i det stora antalet truckar som servas 

och bristen på dokumentation på ett annat företag, drabbar även Volvo.  
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Rekommendationen är att fortsätta arbeta med dokumentation för att kunna öka spårbarheten 

för de kostnader som Volvo har, men också kunna kräva det i egenskap av kund. 

Ett annat problem är tillgängligheten till de system som idag finns på Volvo, även om många 

av dessa är sammanflätade finns det brister i säkerhet. Anledningen till denna oro ligger i 

uppdateringsfrekvensen av data vilket leder till variationer i utläst data. Rekommendationen 

är att informera att det kan finnas informationsbrister i uppdateringen. För att minimera 

risken för bristfällig uppdatering i systemen, anser vi att tvärfunktionella system eller 

funktioner bör inrättas. En sådan lösning skulle minska mängden dubbelarbete som i 

dagsläget genomförs och därmed minska felfrekvensen då all data skulle komma från samma 

källa. 

Studien bevisade styrkan med supply chain genom att visa hur alla delar i produktionen är 

beroende av varandra och hur en avlägsen del kan påverka användbarhet av en maskin. 

Rekommendationen är att se över potentiella förbättringar som längre fram i kedjan skapar 

effektiva lösningar. Vidare arbete med supply chain är att rekommendera.  
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Bilaga C 
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Emballage mått 
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