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I

Sammanfattning
Att kartlägga hur ett företags olika processer ser ut är en viktig del ur ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Uppdraget för denna studie består av att kartlägga dagliga mjölkrundor på
en del av fabriken, som därmed skall bidra till att eventuella problem synliggörs. Studien
behandlar logistik och materialhantering med fokus på transport och ergonomiska arbetsplatser
som bör följa riktlinjer för Lean. Att följa de olika ergonomiska riktlinjerna på ett framgångsrikt
sätt kan skapa goda förutsättningar som därmed kan gynna ekonomin. Utgångspunkten har varit
att med hjälp av intervjuer samt observationer skapa en god förståelse för hur de nuvarande
mjölkrundorna ser ut, då det i nuläget inte finns något standardiserat arbetssätt på det studerade
området basmodulen.
I studien presenteras de faktorer i produktionen som har en påverkan på ergonomin samt de
faktorer som bidrar till förbättringsmöjligheter. Resultatet av studien baseras på litteraturstudier
och de tre intervjuer som genomförts med berörda truckförare. En jämförelse gjordes mellan
Lean och Volvos egna Leanarbete, Volvo Production System där vikten belystes i det
standardiserade arbetssättet och att företaget standardiserar de olika arbetsmomenten för att
lättare kunna implementera förbättringsförslagen. Studien avslutas med att utforma förslag på
hur mjölkrundorna bör se ut för att möjliggöra besparingar inom effektivitetssynvinkeln samt
övriga förbättringsförslag som skall gynna företaget i helhet. Författarnas slutsats av
examensarbetet är att det finns goda möjligheter och förutsättningar för att positivt införa
standardiserade körrundor för basmodulen som därmed underlättar implementering av
resterande förbättringsförslag.

Nyckelord: Standardiserat arbetssätt, mjölkrunda, kartläggning samt Lean produktion.

Abstract
To identify how a company's different processes look is an important part of continuous
improvement work. The assignment for this study consists of mapping the daily in-plant milkruns in one part of the factory, with the goal to make any problems visible. The study deals with
logistics and materials management with a focus on transport and ergonomic aspects that should
be in line with Lean thinking. The starting point in this study has been information from
interviews and observations, to provide a good understanding for the in-plant milk-runs. The
study includes a brief literature review, onsite observations as well as three in-depth interviews.
A comparison was made between the strategy Lean and Volvo's own interpretation of Lean, the
Volvo Production System, where the emphasis was highlighted in the standardized approach
and that the company standardizes the different workflows to facilitate implementation of the
improvement proposals. The study concludes by formulating proposals on how milk-runs
should look to enable savings in the efficiency perspective and other improvement proposals
that will benefit the whole company. The author’s conclusion of the thesis work is that there are
good opportunities to positively introduce standardized milk runs for the studied area called
basmodulen, which will help the company when implementing the improvements.

Keywords: Standardized approach, in-plant milk-runs, Lean production, process mapping.
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Terminologi
Nedan presenteras förklaringar på olika termer som berör studien för att underlätta läsarens
förståelse.
Mjölkrunda = En är ett system som leverera delar till olika avdelningar inom företagets
väggar (Mattsson 2002).
Materialhanteringsområde (MHO) = Olika fabriksdelar, som mjölkrundorna följer.
Basmodul = Fabriksområde, innefattar MHO 5, 11, 13 och 15.
Blåkanban = Är material som beställs in i större kvantiteter med syftet att det ska finnas
buffert på lager, hanteras endast i helpallar och påfyllning sker flera gånger om dagen.
Vitkanban = Vitkanban kallas de artiklar som förarna själva får beställa varje dag efter det
behov som de tror att varje artikel har, hela dagsbehovet fylls på samtidigt vid utleverans.
F20 = Är ett kartongförråd där alla styckplock hanteras, det förekommer lågfrekventa aritklar
samt specialmaterial.
P1 = En plockstation som plockar det material som truckförarna beställer, detta är ett
automationsförråd som hanterar helpallar.
Gate feeding = Material som kommer från den studerande leverantören som direkt levereras
ut till produktion.
Use point = Hur ofta en artikel förekommer på produktionslinan.
Facil = Volvo Lastvagnars största underleverantörer för kartongmaterial.
Just in time (JIT) = precisionen av inleveranser ökar för att minska den kapitalbindningen
som tillkommer vid onödiga lager.
Materialtorg = Där finns buffert från leverantören Facil, även kallat Blåkanban.
Sekvensering = Metod för att sortera material efter rundans utformning.
Total quality management (TQM) = Innebär att verksamheten fokuserar på
processer och processorientering i syfte att uppnå bättre kvalitet och därmed
effektivitet (Bergman & Klefsjö 2012).
Volvo production system (VPS) = är ett arbetssätt som ser till att effektiva lösningar
kontinuerligt arbetas fram med hjälp av standardiserade arbetssätt och flexibla

flöden.

1 Introduktion
Följande kapitel kommer att introducera läsaren till Volvo Lastvagnars historia och dess
arbetsområden för att ge en god uppfattning om studiens berörda område.
Bilindustrin är en bransch med kännetecken från traditionell massproduktion med lineprocesser
som har hög komplexitet och därtill höga krav på fungerande underprocesser. Det finns olika
tekniker inom massproduktion som kan tillämpas för att nå ständiga förbättringar (Engström,
Jonsson & Medbo 1996). En teknik och materialhanteringskoncept som kan användas med syftet
att effektivisera processer är mjölkrundor, detta begrepp baseras på att mindre rundor med
material transporteras till den del i flödet där behovet finns (Domingo, Alvarez, Péna & Calvo
2007). Mjölkrundor är en typ av samtransportering av material med avsikten att minimera
onödiga transporter mellan flera olika stationer. Bilindustrin expanderar och nya konkurrenter
från lågkostnadsländer etablerar sig vilket resulterar i behov av nya typer av konkurrensfördelar.
Branschen drivs av nya marknader och nya teknologier (Parry & Glenn 2008) och ett baskrav som
måste uppfyllas är integration av flera underprocesser till en sammanhängande process (Engström,
Jonsson & Medbo 1996). Materialhantering är en process som är under ständig utveckling och det
pågående arbetet strävar efter att minimera slöserier och reducera kostnader (Kilic, Durmusoglu
& Baskak 2012). Då materialhantering är en central del i flödesprocesser och mjölkrundor är
ämnet intressant och viktigt att få fördjupade kunskaper inom. Mjölkrundor som används i
kombination av värdeflödeskartläggning skall vara viktiga hjälpmedel för ett flexibelt flöde
(Domingo, Alvarez, Péna & Calvo 2007). Detta examensarbete kommer att avhandla ett företags
rutiner i dess materialhantering och närmare bestämt dess mjölkrundor, förbättringar i flödet och
dess fokusering på hantering av kartongmaterial som används på en produktionslina.
Företaget Volvo Lastvagnar är ett väletablerat företag och en världsledande lastbilstillverkare som
ständigt behöver förbättra sina processer för att kunna förbättra prestationen och vara en starkare
konkurrent på marknaden (Volvogroup 2016), mjölkrundor är en metod de använder sig av för att
effektivisera flödet genom fabriken.
En viktig del av företagsutvecklingen och dess eventuella logistiklösningar i produktionssituation
är att fokusera på dess effektivitet (Liker 2014). Volvo Tuve följer i samband med detta Volvo
Groups Produktionssystem (VPS) som till stor del bygger på Lean-principer och påminner om
The Toyota Production System. VPS är ett arbetssätt som ser till att effektiva lösningar
kontinuerligt arbetas fram med hjälp av standardiserade arbetssätt och flexibla flöden. En lösning
som kan tillåta detta är att fokusera på att utveckla flexibla leveranser med hög leveranssäkerhet
och förutbestämda mjölkrundor. Ytterligare en nyckelprincip inom VPS är arbetet med Just In
Time, där materialförsörjningen skall förbättras från leverantör till operatör, och vice versa. För
att uppnå detta mål bör flöden jämnas ut med avseende på att reducera all onödig tid samtidigt
som ergonomiska- och ekonomiska aspekter bör tas hänsyn till. Slutligen föreslås alternativa
transportlösningar som kan gynna det interna flödet inom basmodulen för att öka produktiviteten.
I nuläget ankommer en fast leverans från underleverantörerna Facil till basmodulen som är en del
utav fabriken i Tuve. Basmodulen tar sedan emot ankommande material för att därmed leverera ut
respektive kartonger med befintliga artiklar till respektive arbetsstation. Leveransen till
arbetsstationerna sker med hjälp av truckförare. Inga bestämda mjölkrundor finns dock förvardera
truckförare och därför är det nödvändigt att undersöka befintliga körvägar för att underlätta
hanteringen av material till och från mottagen leverans.

1.1 Syfte
Syftet är att kartlägga vilka slöserier som påverkar de interna mjölkrundorna i
fordonstillverkning, från inkommande material och fram till arbetsstation, med avseende på
flöde, ekonomi och ergonomi.

För att besvara studiens ovannämnda syfte skall följande frågeställningar användas:
- Hur ser de interna mjökrundeflödena ut mellan inkommande material och
respektive arbetsstation på ett större företag inom bilindustrin?
- Vilka förbättringsförslag kan tas fram med hänsyn till ergonomi och ekonomi?

1.2 Avgränsningar
Studien kommer att avgränsa sig till:
- Kartongflödet i Tuvefabriken
- Endast basmodulen, som är en del utav Tuvefabriken
- Endast leveranser från underleverantören Facil studeras
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2 Metod
I följande kapitel presenteras den metod och arbetsprocess som studien använt. Kapitlet
börjar med en presentation av studiens metodsynsätt och fortsätter med en beskrivning som
presenterar sekundärdata samt primärdata. Avslutningsvis följer ett avsnitt med
metodkritik som tar upp begreppen reliabilitet samt validitet.

2.1 Forskningsmetod
Syftet med denna fallstudie var att få fördjupade kunskaper inom företagets flöden samt inom
forskningsämnet för att svara på de valda frågeställningarna. Tillvägagångssättet bestod av en
datainsamling och en litteraturstudie för att skapa ett underlag med information som sedan
skulle ligga till grund för studien.
Forskningsstrategin blandade en kvalitativ- med en kvantitativ metod för att få olika typer av
data som sedan kom att användas i resultatet samt analysen, kombinationen av information
kommer att ge författarna en tydlig bild över nuläget (Olsson & Sörensen 2011). Kvantitativa
data fokuserar på att analysera siffror och statistik medan kvalitativt är sådant som utgörs av
beskrivningar och ord (Höst, Regnell & Runeson 2006). Insamlad empiri har skett i form av
intervjuer, observationer samt interna dokument där de valda insamlingsmetoderna valdes med
avsikt att besvara frågeställningarna samt för att verifiera varandra. Det har förekommit både
primär och sekundärdata, det vill säga både data som författarna själva samlat in samt redan
befintliga data från olika källor (Rabianski 2003).

2.2 Litteraturstudier
För att skriva studiens teoretiska ramverk har litteraturstudie genomförts, som därmed kom att
användas vid analys av empirin, samt för att besvara de valda frågeställningarna. Författarna
har använt både böcker och vetenskapliga artiklar som hämtades från databasen Summon och
från biblioteket tillhörande Högskolan i Borås. Det har varit en fördel att söka i databaser som
tillhör det egna lärosätet, då erfarenheten hos författarna i databasen har underlättat denna
process. För att hitta relevant litteratur har definitionen av sökord varit en central del av studien,
detta främst vid sökning genom databaser. Under studiens gång blev den empiriska
informationen alltmer omfattande som medförde att det teoretiska ramverket formulerades
utefter detta. Följden av detta blev nya synvinklar som medförde en sammanställning mot
empirin kunde genomföras.
Sökorden har berört Lean produktion samt olika synvinklar av materialhantering, de sökord
som främst använts i denna studie är följande: Standardiserat arbetssätt, mjölkrunda,
kartläggning samt Lean produktion.

2.3 Datainsamling
Genom intervjuer, observationer och interna dokument med data, kunde relevant information
samlas in som underlag för studien. Många moment i studien krävde detaljerad information och
olika synvinklar på arbetssätt som därmed kunde samlas och verifieras med hjälp av intervjuer.

2.3.1 Urval
Urvalet i studien skedde i samråd med den interna handledaren samt med avdelningens
gruppledare som ansvarar över den grupp som hanterar det studerade området. Med tanke på
tidsaspekten och studiens avgränsning på basmodulen, så valdes sammanlagt tre stycken
respondenter som arbetar som truckförare inom olika delar på basmodulen. Urvalspersonerna
valdes för att de direkt arbetar med den del av flödet som studien utgick ifrån och
respondenterna förfogar över en stor informationsrik data om det studerade området vilket var
att prioritera för att skapa en sådan rättvis bild som möjligt över situationen. En fördel med ett
mindre antal respondenter var att det på så sätt kunde skapa en stark och närmre relation till
dessa, för att senare kunna finna de till god hjälp för kommande informationssökning.
2.3.2 Intervjuer
En kvalitativ intervju lämpar sig bra för den studie som vill rikta sig in på den intervjuade
respondentens olika åsikter (Bryman 2010). Då studien lägger fokus på öppna frågor med plats
för egna reflektioner och tankar, var valet av intervjuer det mest lämpade för befintlig studie.
Att genomföra intervjuer med berörda truckförare vid aktuellt arbetsområde kom att ligga till
grund för studien samt författarnas uppfattning över företagets nuläge som därefter kunde
förmedlas vidare i rapporten. Syftet var att skapa semistrukturerade intervjuer där mallen för
intervjun baserades på öppna intervjufrågor, mallen skulle skapa en struktur under intervjuns
gång där respondenten själv kunde påverka svaret samt där följdfrågor kunde ställas. Valet av
semistrukturerat tillvägagångssätt gjordes med avsikt på att få ett bredare och bättre perspektiv
inom ämnet för att därmed kunna hitta eventuella förbättringar. Resultatet av intervjun gav
författarna en tydligare inblick i kartongflödets olika stationer utifrån urvalets synvinklar, se
bilaga 1. De enskilda respondenterna förfogade över olika resonemang och perspektiv på det
studerade ämnet, vilket låg i linje med att formulera intervjufrågorna med en öppenhet. Vidare
var det viktigt att forskarna inte påverkade respondenterna på något sätt samt att under
intervjuns gång hitta eventuella felkällor. Vid analys av intervjuerna kunde en jämförelse ske
mellan det teoretiska ramverket, empirin samt svaren från intervjun för att skapa studiens
analys.
En komplettering som skedde under intervjun var två ytterligare moment utöver
intervjufrågorna, där det ena var en punktlista och det andra var en karta över kartongflödet.
Punktlistan innefattade en numrerad lista som skulle visa den dagliga ordningsföljden för
respondenternas dagsaktiviteter, se bilaga 2. Kartan fick fyllas i av vardera respondent för att
ge författarna en ökad förståelse för hur respektive runda körs. Kompletteringsmomenten
förändrade inte respondenternas svar, men ökade däremot studiens validitet som kunde främja
presentationen av resultatet.
2.3.2.1 Intervjugenomförande
Vid valet av en kvalitativ intervjuform i studien var valet av respondenter en viktig del men amt
att syftet med intervjuerna definierades, se bilaga 1. Intervjuerna bokades in under samma dag
i samband med att tillräcklig teori samlats för att ha bra förutsättningar till uppbyggnaden av
intervjufrågorna. En detaljerad och förberedd intervju kom att genomföras med tre berörda
respondenter och de ägde rum enskilt med vardera intervjuperson. Inledningsvis gavs kort
information till respondenterna om studiens syfte samt vilka ämnen som skulle tas upp, därefter
fick respondenterna rita in sin egen runda på en utskriven karta, som skulle beskriva hur deras
dagliga väg körs, se bilaga 2. Intervjuerna följde intervjumallens struktur och relevanta
följdfrågor kunde ställas för att intervjun skulle flyta på. För att inte gå miste om information
frågade
författarna
om
respondenternas
godkännande
för
inspelning
av

intervjuerna. Vid en av intervjuerna var dock inte inspelning aktuellt vilket resulterade i att båda
författarna fick anteckna. Varje intervju tog cirka 45 minuter att
genomföra och intervjuernas slutliga skede var att detaljerat analysera och sammanställa
respektive intervju, där inritad karta på truckförarnas körschema kunde användas. Intervjuerna
kom att utgöra tillräckligt med underlag för studiens olika analysmoment där empiriskt samt
teoretiskt material jämfördes för vidare analyser samt kartläggning.
2.3.3 Observationer
Genom observationer kunde empirisk data samlas in för att analyseras gentemot det teoretiska
ramverket, med syfte att besvara frågeställningarna. De observationer som genomförts i denna
studie har skett på det aktuella området kontinuerligt under studiens gång, mellan en till två
gånger i veckan. Observationerna har tagit hänsyn till de faktorer som kan sammankopplas med
studiens ämne, exempelvis det dagliga arbetet med lagerhållning, transport samt hantering av
respektive runda. Observationerna har resulterat i en större förståelse för företagets nuläge med
avseende på produktionen, som därmed ökade reliabiliteten. Innan observationerna ägde rum
blev urvalspersonerna informerade om vad som skulle ske och varför.
2.3.4 Dokument
För att besvara frågeställningarna krävdes dokument från företagets interna datasystem och
genom dialoger med intern handledare resulterade detta i relevant data som kompletterade den
redan befintliga kunskapsbasen. Information från interna IT-system de senaste veckorna har via
interna dokument samlas in och analyseras och genom denna data har en diskussion kring
artiklarnas omsättningshastighet genomförts utifrån dess behov och antal use-points.
Fraktsedlar har inhämtats för vidare analys om vilken transportväg som förarna kör samt om de
följer den ordning som kartongerna är packade i. Detta har varit underlag för den nulägesanalys
som genomförts samt ligger till grund för analysen kring sekvensering.

2.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet
En studie kan mätas genom dess reliabilitet samt validitet, som mäter det som är relevant i
sammanhanget medan reliabilitet mäter hur tillförlitlig studien är och studier bör alltid sträva
efter hög validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen 2011). Objektivitet är mått som mäter
den utsträckning som omdömen påverkar studien och dess resultat (Björklund & Paulsson
2012). Planeringen i studien har varit avgörande för nivån av validitet samt reliabilitet, ett
exempel var intervjumallens syfte som förstärker validiteten och reliabiliteten.
Validiteten i studien har haft en stor och avgörande betydelse och för att öka detta krävdes en
tydlig planering samt diskussion med intern samt extern handledare för att säkerställa att rätt
information togs fram. Studiens syfte och frågeställningar identifierades tidigt under studiens
gång där studiens avgränsning kunde säkerställa att rätt huvudfokus kunde användas och
därmed ökade detta validiteten. De intervjuer som skedde på företaget gav studien en allsidig
bild av de eventuella problem som studien kom att undersöka, vilket kunde öka studiens
trovärdighet och samstämmighet. Att författarna förblev objektiva under intervjun var viktigt
för studiens reliabilitet, de inspelade intervjuerna samt att noga dokumentera använda metoder
ökade reliabiliteten, som därmed gav en oberörd partner möjligheten att upprepa studien. Olika
informationskällor kom att användas och låg till grund för ett mer övertygande resultat, som
därmed kunde kopplas samman med den goda reliabiliteten. Slutligen kunde det konstateras att
företagets handledares bild över problematiken kom att stämma överens med

intervjupersonernas bild, vilket i analysen kan verifieras med de resultat som framkom i de
interna dokumenten.

2.5 Källkritik
Information till studien har prioriterats främst från flera olika vetenskapliga artiklar samt från
relevanta böcker för att studien skall besitta trovärdig information. För att vara källkritiska har
de
avsnitt
som
varit
lämpliga
använt
minst
två
olika
källor.

3 Teoretisk referensram
Studiens teoretiska referensram syftar till att skapa en förförståelse för det studerade ämnet
samt olika teorier och begrepp som ligger till grund för förståelsen för de resonemang som
gjorts i rapporten.

3.1 Lean
Begreppet Lean introducerades år 1988 i en artikel där Lean Production System förklarades
(Krafcik 1988). Det är ett begrepp som fokuserar på att reducera slöserier och ickevärdegivande
aktiviteter och innefattar olika strategier, till exempel begreppet Just In Time. Lean kan mätas
med hjälp av olika verktyg och huvudmålet med Lean är att uppnå en smidig efterfråga genom
produktionens olika processer (Domingo, Alvarez, Péna & Calvo 2007).
3.3.1 Slöserier
Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri och är ett fokus inom Leant arbete. Det är viktigt
för företag att synliggöra de befintliga slöserierna inom verksamheten för att sedan eliminera
dessa. Det finns åtta former av slöserier de alla gemensamt genererar högre kostnader och
längre ledtider, vilket i slutet innebär icke värdeskapande aktiviteter. Nedan följer en
beskrivning av de åtta slöserierna (Liker 2009).
Överproduktion
När verksamheten producerar mer kvantiteter än vad som efterfrågas, kallas det för
överproduktion vilket betraktas som det mest onödiga slöseriet på grund av tillkomsten av andra
typer av slöserier som den genererar. Företaget arbetar i en högre takt än vad som krävs och
följderna av detta blir ökade transport- och lagerhållningskostnader (Petersson, Johansson,
Broman, Blücher & Alsterman 2008). Detta begrepp betyder olika saker beroende på situation,
Väntan kan innebära att operatören har brist på material, eller att det finns flaskhalsar i
bearbetningen. Slöserier i form av denna typ kan uppkomma i en maskin när den inte tillverkar
längre då behovet inte finns (Liker 2009).
Onödig transport
Detta sker vid den situation när material förflyttas långa eller onödiga vägar utan fokusering på
att transportera material effektivt mellan olika processer. Besitter företaget en bra layout i
verksamheten kan transportsträckan samt antalet transporter minskas (Petersson et al. 2008).
Överarbete
Överarbete kan innebära att onödiga arbetsmoment utförs, som exempelvis att för mycket
råmaterial används och resulterar i extra arbete trots att en mindre mängd hade varit tillräckligt
(Liker 2009).
Onödigt lager
Lager innebär nytta om den medför mervärde till företaget vilket är en balansgång för
företaget. Ett för stort lager leder till ökat kapital som hindrar företaget att investera i andra
gynnsamma investeringar. Att ha ett för stort lager sätter krav på mer personal och
utrustning samt att problem i tidigare led döljs (Liker 2009).
Rörelse
Slöserier i detta är när medarbetare måste lägga extra tid på att exempelvis, leta efter material
och sträcka sig för att hantera komponenter. Inom detta förekommer begreppet ergonomi, där
onödiga rörelser kan skapa ergonomiska problem för hanteraren. Dessa rörelser värderas som

icke- värdeskapande aktiviteter då kunden inte betalar för dessa. Inom onödiga rörelser
förekommer gångsträckor för att hämta eller lämna vissa material (Liker 2009). Inom ergonomi
finns olika aspekter att ta hänsyn till, detta beskrivs i kapitel 3.7- Ergonomi.
Defekt
Produkter som tillverkats på fel sätt, som därmed orsakar omarbete anses vara ett stort slöseri.
Vid omarbete skapas förseningar och ibland blir produkterna tvungna att skrotas, vilket leder
till förluster för verksamheten (Liker 2009).
Outnyttjad kompetens
Då det i början endast fanns sju slöserier, lades ett åttonde slöseri till. Begreppet innebär att det
finns ett slöseri på kunskap som uppstår då det skapas ett glapp mellan företaget, leverantören
och kunden. Det är viktigt att företaget tar vara på den kompetens och kreativitet som de
anställda besitter (Liker 2009).
Ett ständigt mål som många företag har är att ständigt minimera slöserier och effektivisera dess
produktionsprocesser. Detta kräver ett logistiskt system med en effektiv design, så att
karaktäristiska problem undviks. så som materialbrist, otillräcklig kontroll av olika
produktvarianter, oriktade materialflöden och en dålig arbetsplats ergonomi. Alla dessa faktorer
bidrar till att ett system inte når upp till sin fulla potential (Droste & Deuse 2001).
3.1.2 Strategier
Just In Time (JIT) kan förklaras som “i-rätt-tid-transporter”, vilket menas att precisionen av
inleveranser ökar för att minska den kapitalbindningen som tillkommer vid onödiga lager.
Denna metod kräver varken långa eller korta transportsträckor, utan att planeringen ska vara så
tillförlitlig att den klarar långa och långsamma transporter lika bra som korta och snabba. JIT
filosofin består enligt Lumsden (2012) av fyra olika principer:
- Angrip det grundläggande problemet.
- Undanröj slöserier.
- Sträva efter enkelhet.
- Utforma ett system som upptäcker problem.
En utveckling av JIT är Time based management, som innebär att tiden bör utnyttjas på bästa
möjliga sätt. Att utnyttja tiden bättre kommer att resultera i sidoeffekter som till exempel kan
generera bättre tidseffektivitet (Storhagen, 2011).
TQM är en förkortning som står för: Total Quality Management som på svenska beskrivs som
Offensiv kvalitetshantering. TQM handlar enligt Bergman & Klefsjö (2012) om att aktivt
förbättra, förebygga samt förändra olika processer i samband med utveckling av det ständiga
kvalitetsarbetet. TQM innebär mycket kortfattat att verksamheten fokuserar på processer och
processorientering i syfte att uppnå bättre kvalitet och därmed effektivitet. De personer som

arbetar med processer skall få det stöd och den utveckling som krävs för att därmed kunna
utveckla befintliga processer, produkter och tjänster. Den offensiva kvalitetsutvecklingen skall
arbeta som en helhet, där verktyg, metoder och arbetssätt samverkar för att nå det slutgiltiga
målet, kundnöjdhet. Ett framgångsrikt arbete byggs upp med hjälp av ett bra ledarskap med
engagerade individer som erhåller kvalitet som grund (Bergman & Klefsjö 2012).
Push system, som innebär ett “tryckande” system, är en lagerstyrningsmetod som innebär att
prognostiserad inventering används, för att möta kundefterfrågan. Företagen förutsäger vilka
produkter kunderna kommer att efterfråga, tillsammans med vilken kvantitet produkterna skall
köpas och produceras. Tillverkningen skall utgå ifrån prognoser och planering, detta sätt
används främst för produkter som innehar stora volymer med låg kostnad per producerad enhet
(Liker 2009).
Pullsystemet är det “sugande” systemet som innebär att suget kommer ifrån kundbehovet. Efter
att kundbehovet uppstått så går det vidare uppströms längst försörjningskedjan, och
produktionen av efterfrågad produkt startas inte förrän det finns en efterfrågan hos kunden.
Pullsystemet innehar alltså en kundorderstyrd produktion, som enligt Liker (2009) lämpar sig
mest vid användande av Just in time, då ett snabbt och flexibelt flöde kan nås där kunden får
rätt produkt i rätt tid samt kvantitet.
3.1.3 Standardiserat arbetssätt
Att inneha ett standardiserat arbetssätt är viktigt inom både process- och flödesnivå där syftet
är att söka efter att standardisera en process eller uppgift för att stabilisera processer. Nästa steg
efter stabilisering av processer är att därmed kunna identifiera slöserier då standardiserat
arbetssättgör avvikelser (Petersson et al 2008). Att skapa ett standardiserat arbete förhindrar
förekomsten av olyckor i verksamheten, då standarderna och rutinerna följs. Det är viktigt att
följa standarden samt arbeta med att uppdatera den standard som finns för att därmed kunna
arbeta mot ständiga förbättringar (Liker 2009). För att kunna arbeta med ständiga förbättringar
och för medarbetarnas utveckling krävs det standardiserade arbetsuppgifter, som inte kan
tillkomma under vilka omständigheter som helst (Liker 2009).

3.2 Logistik
En av de viktigaste delarna i ett företag är dess logistik, detta begrepp består av dels resurs-,
information- samt ekonomiska flöden inom företaget mot ett gemensamt mål. Detta mål kan
exempelvis bestå av att minska företagets kostnader mot en ökning av företagets effektivitet.
Detta begrepp berör därmed alla aktiviteter hos ett företag och dess design är en viktig
komponent att bearbeta (Kilic, Durmusoglu & Baskak 2012). Ett företags distributionssystem
styr de dagliga leveranserna av råmaterial och färdiga produkter samt fastställer vilken
kapacitet som det finns behov av, detta system grundar även företagets materialhantering
(Storhagen 2011). I ett producerande företag speglar dess materialhantering hur företaget vill
att produktionen ska arbeta samt tillverka (Lumsden 2012). Genom att bearbeta detta flöde
kan en strävan efter en effektiv produktionslogistik genomföras, där effekterna minskade
lagernivåer, kortare ledtider samt en högre produktionsflexibilitet potentiellt kan tas fram. De
grundläggande kraven för detta är stabilitet, transparens och standardisering av processer
(Droste & Deuse 2011). För att företag i tillverkningsbranschen ska kunna möta nuvarande
samt kommande trender är dess produktionslogistik en av de viktigaste aspekterna att
optimera. Genom att anpassa sin materialhantering efter den komplexitet som eftersträvas kan
konceptet
mjölkrundor
vara
att

föredra (Droste & Deuse 2011). Det är utefter företagets distributionssystem som
förutsättningarna för konceptet mjölkrundor ges (Storhagen 2011). Materialhanteringen
involverar dels leverans, hantering samt inspektion, ett viktigt mål i ett företags logistik är
att minimera de aktiviteter som inte tillför något värde hos slutkunden (Kilic, Durmusoglu &
Baskak 2012). En filosofi kallad Lean Management fokuserar på företagets
materialhantering, genom de ständiga förbättringarna samt reducering av slöserier. Inom
Lean innefattar det olika strategier som går att koppla med företagets gemensamma mål
(Domingo, Alvarez, Péna & Calvo 2007). En viktig del inom Lean management är dess strävan
efter minskad lagerhållning i produktion. Genom minska slöserier som inte tillför något
värde till kunden så som onödigt lager och onödiga transporter kommer en ökad effektivitet
att ske (Krafcik 1988). Ett företags interna transporter bör ses som en viktig del i flödet på
grund av den stora möjligheten till slöserier som kan förekomma. Inom logistik kan även
flertalet logistikostnader uppstå, mer om detta beskrivs under kapitel 3.6 Logistikkostnader.

3.3 Internt flöde
De aktiviteter som står för förflyttning av material, internt från godsmottagning till leverans,
går under begreppet materialhantering i ett internt flöde. Materialhanteringen på en arbetsstation
involverar flera aspekter, såsom bland annat leverans och hantering samt att de aktiviteter som
inte bidrar till något värde för slutprodukten bör elimineras då de klassas som slöserier (Jonsson
2008). Ledtid definieras som “den tiden från en beställning till dess att en vara har levererats
och kan därför sägas utgöra kundens totala väntetid”. Ledtiden består bland annat av
distributionen av det fysiska flödet, från anskaffning av material till leverans.
Materialhanteringens funktion är en viktig del för att uppnå en kort ledtid. Ett företags beslut
av vilken typ av materialförsörjning som krävs speglar sig i hur de vill att montörerna skall
arbeta, dessa två komponenter har starka kopplingar till varandra. För att dessa skall optimeras
bör de utvecklas parallellt, vilket sällan är fallet. Det är vanligare att fastställa produktion och
montering och sedan anpassa materialförsörjning efter montörernas krav. Kontinuerlig
försörjning är vanligt vid produktionslinjer och innebär att materialet fördelas i lämpliga enheter
som byts ut efter att de förbrukats, det fungerar bra på grund av att det oftast förekommer korta
cykeltider och det krävs färre artikelnummer (Lumsden 2012).
3.3.1 Materialstyrning
Material som levereras till företag inom bilindustrin, kan variera i både kostnad och storlek men
oavsett vilken process materialet befinner sig i, så skall material hanteras. Transportsträckor är
en viktig aspekt att analysera samt vilket slags material det är som ska transporteras (Jonsson
2008). Det är viktigt att företaget kan hantera en inköpssituation där volym och kostnad står
mot varandra. En större volym kan generera lägre styckkostnad men högre lagringskostnader
och tvärtom. Transportvärde är de aktiviteter i transporten som direkt är värdeadderande. En
värdeadderande aktivitet är en aktivitet som ger fördelar som slutkunden kan uppfatta. En
värdekedja är det flöde i supply chain som består av värdeadderande steg från råmaterialkällan
till slutkunden. En definition beskriver att all transport av varor bör klassas som slöseri eller
som en icke värdegivande aktiviteter (Monden 1993). En supply chain bör ses som en process,
där målet är att optimera de värdeadderande aktiviteterna genom hela processen, och inte var
del för sig, därför är transporterna viktiga att analysera och optimera (Simons, Mason & Gardner
2004). Materialstyrning används för att synkronisera de materialflöden som företaget besitter
för att uppnå en balans mellan tillgångar och behov. För att uppnå en bra balans planeras nya
tillverkningsorderar i samband med beställningssorderar som krävs (Jonsson & Mattsson 2005).
Det finns många olika materialstyrningsmetoder såsom exempelvis kundorderpunkt, push/pull
system, resurs- och flödesstyrning samt TQM.
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Ett logistiksystem kan delas in i olika flöden, en av dem är materialflödessystem.
Materialflödessystem är mellan olika stationer i det befintliga flödet, där produkterna går
igenom olika processer. Materialet levereras in genom en godsmottagning för att sedan
transporteras ut till en annan punkt. Det är oftast de interna flödeslänkarna som sköter
transportarbetet. Ett materialflöde skapas av att varor flyttas eller länkas ihop med andra flöden
i transportsystemet (Lumsden 2012).

3.3.2 Layout
Seriesystem innebär att arbetsstationerna är placerade bredvid varandra så att hela flödet går
igenom samtliga stationer och denna flödesstruktur är belägen efter hur monteringen ska ske.
Produktionslinje kan antingen vara kontinuerlig eller okontinuerligt driven, det vill säga att den
rör sig hela tiden eller rör sig efter en takttid. Rör den sig efter en takttid kan den stå stilla vid
en station en förutbestämd tid innan den rör sig vidare när ett nytt objekt kommer.
Materialförsörjning till produktionslinjen sker oftast i kanaler, en för vardera artikel. Antalet
kanaler vid produktionslinjen blir då ett stort antal och måste samsas om den yta som möter det
monterade objektet. För att uppehålla eller skapa en effektivitet kan flera artiklar utnyttja samma
kanal och sekvenseras så att samma kanal kan försörja objektet med flera artikelnummer, när
antalet varianter ökar kan problem uppstå då ytan vid produktionslinen är begränsad (Lumsden
2012).
Ett materialtorg har definitionen ett decentraliserat förråd där leverantörens förpackning skickas
till materialförrådet och montören eller truckföraren själv kan hämta det material som ska
påbörjas. Funktionen av ett materialtorg kommer att minska ytan kring själva
monteringsstationen och samtidigt minska antalet materialadresser (Lumsden 2012).
Förråd och lager delas oftast upp efter det material som ska vara i det förrådet, till exempel
kartong. Ett företag har ofta flera olika förråd som består av olika typer av material.
Automationslager är ett lager som med hjälp av en manuell eller automatisk signal levererar ut
en förvarad enhet helt utan mänsklig hjälp. Den består oftast av pallar, ibland i olika storlekar
och kan förvaras i ställage (Lumsden 2012). Ett distributionslager, depå, mellanlager eller
terminal, är en geografiskt decentraliserad funktion som har ett syfte att genom sin lokalisering
ligga närmare dess funktion för lagring och/eller omlastning av reservdelar, färdiga produkter
och komponenter. Det blir som ett extra lager som ska hantera förändringar i produktion,
distribution och efterfråga samt att det kan fungera som en funktion som sänker den totala
transportkostnaden genom olika kombinationer av flöden och transportmedel. Ett mellanlager
kan innehålla godsmottagning, intern hantering och lagring samt utleverans (Storhagen 2011).
I en distributionsstruktur med många mellanlager är det svårt att lagra samtliga av företagets
artiklar i alla mellanlager. De lågfrekventa varorna kanske räcker att manuellt beställa in medan
de högförbrukande lönar sig att lagra. Syftet med ett mellanlager är att det finns artiklar som
täcker behovet. En av de stora riskerna med mellanlager är att med ett mer komplext
distributionssystem blir överblickbarheten sämre (Storhagen 2011).
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3.4 Materialförsörjning
I nästintill varje företag krävs någon form av inleverans av material som sedan ska transporteras
ut vidare till en adress, detta är oftast de interna flödeslänkarna som hanterar (Lumsden 2012).
Ett företags transportsystem grundar sig i fabrikens layout och dess begränsningar, utifrån
styrkor och svagheter, rent layoutmässigt. Att företag strävar efter effektiva transporter, vilket
är en viktig komponent i företagets ekonomi, prestation samt möjligheten till flexibla flöden är
något som bör fokuseras på. Det finns flera olika metoder som kan användas för intern
transport, där direkttransport är en metod. Direkttransporter är en metod som innebär att en
förflyttning sker mellan två stycken adresser, detta innebär både fördelar som nackdelar, en
positiv effekt är transporttiden mellan de berörda destinationerna som minskas medans
nackdelarna exempelvis är att de inte innehar en hög fyllnadsgrad.
Genom att optimera laster och samordna transporter mellan flera olika adresser kan märkbara
fördelar skapas, detta kan kallas för mjölkrundor. Mjölkrundorna kännetecknas genom att
transporter samordnas och möjliggör då att en leverantör kan nå flera kunder samtidigt under
en transport och vice versa. Lastbäraren lastats då full vilket ger en hög fyllnadsgrad samtidigt
som leveransfrekvensen sänks. Transporten kan dock behöva köras en längre sträcka då fler
aktörer är inblandade men detta balanseras då antalet transporter minskar avsevärt (Mattsson
2002). För att reducera kostnader och eliminera slöseri kan materialhantering vara en av de
mest kritiska faktorerna. En mjölkrunda är ett system som kan klassas som intern eller extern.
En intern mjölkrunda är ett system som leverera delar till olika avdelningar inom företagets
väggar. Syftet med att använda sig av en mjölkrunda är för att standardisera materialhanteringen
ska ske samt eliminering av slöserier. Det finns ett krav på att transportera små kvantiteter av
många olika artiklar med en kort och pålitlig ledtid utan ökade transportkostnader, vilket har
skapat behovet på ett materialhanteringssystem som mjölkrundor (Dipteshkumar & Patel
2013). Det är materialhanterginssystemets kapacitetsplanering, med hantering av exempelvis
kunder, kapaciteter, lagerpunkter, leveransservice och kostnader som sätter ramarna för hur en
ruttplanering ser ut (Storhagen 2011).

3.4.1 Mjölkrundor
I varje företag krävs någon form av transport, oftast använder sig företag av direkttransporter.
Direkttransporter har däremot flera nackdelar, så som exempelvis att de inte innehar en hög
fyllnadsgrad. Genom att optimera laster och samordna transporter mellan befintliga kunder och
leverantörer så kan märkbara fördelar skapas, detta kan kallas för mjölkrundor.
Mjölkrundorna kännetecknas genom att transporter samordnas och möjliggör då att en
leverantör kan nå flera kunder samtidigt under en transport och vice versa. Lastbäraren lastats
då full vilket ger en hög fyllnadsgrad samtidigt som leveransfrekvensen sänks. Transporten
kan dock behöva köras en längre sträcka då fler aktörer är inblandade men detta balanseras då
antalet transporter minskar avsevärt (Mattsson 2002). För att reducera kostnader och eliminera
slöseri kan materialhantering vara en av de mest kritiska faktorerna. En mjölkrunda är ett
system som kan klassas som intern eller extern. En intern mjölkrunda är ett system som
leverera delar till olika avdelningar inom företagets väggar. Syftet med att använda sig av en
mjölkrunda är för att standardisera materialhanteringen ska ske samt eliminering av slöserier.
Det finns ett krav på att transportera små kvantiteter av många olika artiklar med en kort och
pålitlig ledtid utan ökade transportkostnader, vilket har skapat behovet på ett
materialhanteringssystem
som
mjölkrundor
(Dipteshkumar
&
Patel
2013).

3.5 Förpackningar
Förpackningslogistik handlar om att utveckla och skapa förpackningar samt
förpackningssystem som skall underlätta hanteringen av produkten i syfte att effektivisera
produktionsledet. Syftet är att förpackningarna skall stödja den logistiska processen som är att
effektivt styra flöden av produkter för att tillgodose kundernas krav. Förpackningsfokus har på
senare tid börjat handla mer om förpackningens funktioner gällande exempelvis ergonomi och
hantering, där förpackningen bör leverera produkter med hög kvalitet (Dominic & Olsmats
2001). Förpackning är en del av ett företags logistiska processer och kan ses som en viktig
aktivitet där logistikkostnader kan reduceras. Det finns direkta samt indirekta kostnader med
förpackningar och de kan identifieras i olika former såsom transport och informationsbärare.
Det har på senare år framkommit en term kallad “packaging logistics”, som visar integrationen
mellan förpackningar och dess logistik. En enklare förklaring av vad denna term är kan förklaras
som en integration mellan förpackningssystemet och logistik för att reducera kostnader som kan
kopplas till förpackningsberoende kostnader samt öka värdet till det övergripande systemet
(Kye, Lee & Lee 2013).

3.6 Logistikkostnader
Inom logistik finns många aspekter att ta hänsyn till, inte minst inköps och
produktionskostnaderna. Kostnader som berör logistiska aktiviteter är de kostnader som
beskrivs under begreppet logistikkostnader. Dessa aktiviteter är exempelvis förflyttning och
lagring av material i det logistiska flödet samt hanteringen av material. Det finns olika
kostnadsparametrar som kan mätas genom bland annat transport och hanteringskostnader samt
lagerhållningskostnader. Allt material som köps in men inte används måste på ett strategiskt
sätt lagerföras. Oavsett hur material lagerförs så bildas kapitalbindning som påverkar
försäljningsvolymen. Svinn räknas som en kostnad, då material kan försvinna och måste
ersättas, detta är slöserier som bör undvikas. En minskning av logistikkostnader kan göras då
onödiga förflyttningar undviks samt genom att undvika att material står på lager. För att uppnå
kostnadseffektiv logistik krävs noggrann planering kring kostnader vid materialhantering, det
är viktigt att se till att produkter levereras till kund i god tid (Jonsson & Mattsson 2005).
Att kartlägga ett materialflöde är en naturlig startpunkt när en analys hur de logistiska flödena
ser ut ska genomföras och det finns olika tekniker som kan användas sig för att genomföra detta.
Det finns många skäl till varför ett flöde ska kartläggas men det vanligaste syftet är att minska
den totala logistikkostnaden. Efter en kartläggning finns det en möjlighet att finna allt mer
rationella flöden som kan förbättra den interna transporten och materialhantering i flödet
(Villareal et al. 2009).
Tid i relation med kvalitet är en viktig aspekt att ha i beaktande då en fokusering mot
tidseffektivitet kan bidra till bättre kvalitet i resultatet. I en verksamhet finns ingen tid för fel
utan saker bör göras rätt första gången, en lång tid innebär att en hög exponeringsgrad och att
lagra något under en lång tid som kommer att kunna medföra större risker för inkurans, skador
och svinn, till skillnad mot att lagra något en kortare tid. Brister det i bland annat relationerna
med leverantörerna kommer säkerhetsmarginaler att behöva planeras in som till senare kan leda
till tidsspill i form av icke värdeförädlande tid. Målet för företaget är att balansera kostnad, tid
och kvalitet för att uppnå flexibilitet. Flexibilitet är ett komplext begrepp och består av flera
olika dimensioner, en dimension är leveransflexibilitet och innebär förmågan

att tillgodose efterfrågan inom ett visst tidsintervall och ska spegla hur snabbt en leverans kan
ske (Storhagen 2011).

3.7 Ergonomi
Som ett vanligt mål för många företag är att ständigt eliminera slöserier samtidigt som
processerna är effektiva, men på grund av dess design kan materialbrist och oergonomiska
arbetsplatser motarbeta dessa mål. Författarna Dorste och Deuse skriver att genom att minimera
den fysiska belastningen kommer de ergonomiska förutsättningarna att förbättras. I
planeringsstadiet bör arbetssättet samt den ergonomiska belastningen tas hänsyn till i
kombination med materialets krav. En förpackning har många funktioner och måste anpassas
efter som hanterar den. En första prioritet är att den ska skydda varan från stötar och
klimatförändringar, men den måste vara hanterbar, för en effektiv hantering (Storhagen 2011).
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2013) finns regler och rekommendationer som ska underlätta
en riskbedömning samt hantering av truckar. Några förutsättningar som finns är att sikten ska
vara tillfredsställande samt att trafiken måste avgränsas från den gående trafiken. Dessa regler
och rekommendationer finns på grund av de risker som uppkommer i samband med trucktrafik,
såsom att truckföraren tappar kontrollen eller stukning av fötter på grund av att truckföraren
hoppar på och av trucken.
Arbetet är ofta ensidigt vilket kan ge besvär på kroppen, då kroppen belastas på ett och samma
sätt under en längre tidsperiod. Kroppsdelar såsom rygg, nacke och skuldror är sådana som det
oftast blir besvär med och förslitningsskador som uppkommer när de arbetar i vridna
ställningar. Genom att arbetsplatsen har inarbetade rutiner kommer antalet skador att kunna
minska, dessa rutiner ska då ta hänsyn till riskerna för olyckor och belastningsbesvär. Exempel
på rutiner kan vara att alla använder skyddsskor som vistas i miljöer där truckar befinner sig i
eller att långvarig stress bör undvikas, arbetsväxla mellan lyfta, bära, skjuta eller dra laster. Att
jämna ut golv minskar risker för stötar som kan resultera i besvär i rygg och nacke
(Arbetsmiljöverket 2013).
Figur 1 visar fördelning över skador i samband med truckarbete i tillverkningsindustrin
mellan år 2008 och 2012. Fotskador som klassas som den största delen skador sker vid påsamt avstigning på trucken där handskador, ben och knäskador är de stora delar som skadas
(Arbetsmiljöverket 2013).

Figur 1, Fördelning över skador.
Omarbetad data från 2008-2012
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4 Nulägesbeskrivning
Studiens nulägesbeskrivning syftar till att skapa en förförståelse för det studerade området
samt den primär och sekundärdata som ligger till grund för förståelsen för de resonemang
som gjorts i rapporten.

4.1 Allmänt om Volvo
Företaget Volvo Lastvagnar är den största lastbilstillverkaren i Europa och var den leverantör
som levererade den första lastbilen år 1928 (Volvo trucks 2016). Volvo lastvagnars produktion
har alltid varit belagt i Göteborg och är i nuläget stationerad i Tuve, se bild över Tuvefabriken
i figur 2. I fabriken monteras lastbilar som kan väga över 16 ton. Tuvefabriken består utav två
stycken mindre fabriker, LA och LB, som numera sitter ihop som flödet samt den kontinuerliga
produktionslinjen går igenom. I de olika fabrikerna finns det olika materialhanteringsområden
uppbyggda där varje område består av olika arbetsstationer som kan vara upp till 13 meter långa
och inneha samma artikelnummer på flera olika ställen.

Figur 2 Tuvefabriken
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4.1.1 Verksamhetsområden
Nedan följer en koncis beskrivning av de befintliga verksamhetsområdena på Tuvefabriken:
Rambalkstillverkning - Rambalkar fungerar som en grundstomme i chassit, dessa behandlas
genom att kapas och stansas till en U-formning. Slutligen målas och ytbehandlas
rambalkarna för vidare användning.
Montering- Monteringen står för att sätta ihop olika komponenter för att slutligen
kunna leverera lastbilar till marknaden, leveransen sker främst inom Norden,
Mellanöstern, Afrika samt Väst- och Östeuropa. På dagskiftet produceras 60 lastbilar och
på nattskiftet produceras 30 stycken lastbilar.
Hyttmontering - 120 hytter monteras dagligen, där 80 monteras under dagsskiftet och
40 stycken under kvällsskiftet. Monterade hytter levereras till Kd- fabriker samt
fabrikens egen lastbilsproduktion.
Kundanpassning - Kundanpassning är en viktig faktor och fokus läggs på ett arbete
tillsammans med marknadsorganisationen. Verksamheten har många specialister inom bland
annat elektronik, hydraulik och offerthantering. Kundanpassade lastbilar står för cirka 60
procent av de producerande lastbilarna.
Packning - Packningen är en verksamhet som tillhandahåller komponenter och artiklar som
skall levereras i lådor för att därmed packas upp och slutligen bidra till montering av
lastbilar i olika länder. Lastbilarna levereras enklast på detta sätt och medeltalet av
levererade lastbilar är veckovis 200 stycken (Volvo Trucks 2017).

Figur 3 Basmodulens placering i fabriken
Karta över basmodulens placering i fabriken (Volvo Trucks 2017)
Basmodulen är det inringade området på figur 3 och är ett område som består av en
produktionslina med många förarbetsstationer. Produktionslinan är cirka 195 meter lång och
består av 15 stycken arbetsstationer där varje arbetsstation är cirka 13 meter lång. Basmodulen
monterar ihop chassit på lastbilarna vilket utgör grundstommen av lastbilen som kräver
montering av väldigt stora och många muttrar samt skruvar. Basmodulen är den del i fabriken
som
hanterar
flest
kartonger.

4.2 Facil
Facil är ett företag som integrerar ingenjörsskap, med inköp och logistik samt eftersträvar att
vara först på marknaden. Facil agerar som underleverantörer och återförsäljare, med specialitet
till Volvo och är den största kartongleverantören till Volvo Tuve. Dess koncept är att fokusera
på kostnadsminimering samt förbättring av processer. Facil vill förbättra logistiken mellan olika
delar för att utmana och hitta lösningar i designstadiet innan det sätts in i produktion. Målet är
att snabba på time-to-market och minimera totala kostnader i värdekedjan. Företaget finns idag
i Asien, Europa och Nordamerika (Facil 2017).
För att säkerställa en snabb leverans, levererar Facil två gånger dagligen till Volvo Tuve och
detta innebär att två beställningar läggs dagligen med material som levereras till
godsmottagningen. Beställning ett sker mellan 6.42–11.06 och levereras till godsmottagningen
sker cirka 16.00 samma dag. Beställning nummer två sker mellan 11.36-14.30 och levereras
morgonen därpå runt klockan 10.00. Mellan 06.42 och 11.00 kör truckförarna ut det sista som
inte eftermiddagspasset hann med.

4.3 Volvos Leanarbete
Volvo Production System (VPS) är Volvos Leansatsning som utgår ifrån att vara en global
industriverksamhet som uppfyller kundnöjdhet, med avseende på ständiga förbättringar.
Nedan följer en bild som visar uppbyggnaden av Volvos produktionssystem.

Bild 1 Illustration över VPS
En illustration över Volvos Production system (Volvo Violin 2017)
Bild 1 visar att kunden är på toppen av pyramiden, detta symboliserar det viktigaste målet, att
skapa värde för kunden. Det är viktigt att inneha god kvalitet och ta tag i eventuella problem,
tidigt i kedjan. Inom VPS finns viktiga begrepp, bland annat JIT - principen (Just in time), som
bygger på de sju rätta som är följande; produkt, plats, tid, kund, kvalitet, kostnad och kvantitet.
Ytterligare en viktig aspekt som finns i VPS och som finns i The Volvo Way är Teamwork.
Alla skall dras åt samma håll och jobba mot samma framtidsvisioner och mål. Det tillkommer
många fördelar med arbetet efter VPS, så som erfarenhetsdelning samt en bättre gemenskap
med högre kvalitet. Kärnan av pyramiden är ständiga förbättringar, som skall ligga till grund
för styrning av arbetet. Efter förbättringsarbetet är det slutliga momentet att standardisera en
förbättring, så att den kan leva kvar. Volvo production system består av tre viktiga delar som
är: Vision, principer samt verktyg och tekniker (Volvo Violin 2017).
Ett viktigt verktyg inom Volvo är verktyget Kaizen för att nå de strategiska målområdena, dessa
är; rätt kostnadsnivå, hög kvalitet, regionens mest attraktiva arbetsgivare samt flexibel

produktion. En liten Kaizen används mest i det dagliga arbetet och fokuserar på att förbättra
verksamheten inom sitt område och kräver oftast 1-2 personer då det är ett enklare problem. En
stor Kaizen används som ett verktyg när det är mer komplexa och långvariga problem. Oftast
kräver detta en tydlig ledare och problemet tar längre tid att slutföra, använder också en
aktivitetstavla för att visualisera och övervaka arbetet. Genom att fokusera på både liten och
stor Kaizen kommer företaget att nå sitt mål med att minska slöserier (Volvo Violin 2017).
“Energi, passion och respekt för individen”
(Volvo Violin 2017)
The Volvo Way beskriver Volvos visioner och dess företagskultur, som bland annat står för
hur dess framtidsvisioner ser ut. Volvokoncernens mål är att bli världsledande inom
transportlösningar och i samband med detta utveckla en stark kultur. Kulturen bygger på att
varje individ innehar en förmåga att vilja utveckla och förbättra verksamheten med fokus på
framgångsreceptet. Framtiden byggs tillsammans med The Volvo Way där den agerar som en
vägledning och introduktion för individens beteende på företaget. Det strategiska mål som
företaget besitter är utifrån kundernas behov, med målet att skapa en lönsam tillväxt, som
bidrar till en konkurrenskraftig verksamhet. En viktig del som The Volvo Way belyser är
teamarbete, där det starka teamet skall sträva mot gemensamma affärsmål. Som medlemmar i
de olika teamen skall individerna få möjligheten att påverka samt utveckla eventuella
förbättringsmöjligheter, där allas röster blir hörda. Kvalitet med hänsyn till miljön och
säkerheten är tre viktiga aspekter som The Volvo Way vill förmedla, som slutligen skall
samspela med passion, energi och respekt för individen.

4.3.1 Slöserier
Muri betyder överbelastning och innebär att arbetet kan vara svårt att utföra, vilket gäller både
för maskiner samt människor, som därmed kan sammankopplas med den ergonomiska aspekten
(Liker 2009). Volvos huvudfokus är att skapa värde i allt som görs, detta med avseende på att
uppnå bra kundnöjdhet. För att nå de framtidsvisioner som företaget besitter, arbetar Volvo
mycket med att undvika slöserier, då detta inte skapar värde för kunden.
Nedan presenteras Volvos 8 olika slöserier:
Lager
Transporter
Överproduktion
Väntan
Överarbete
Förflyttning
Defekter
Outnyttjad kreativitet
(Volvo Violin 2017)
Dessa 8 slöserier kan jämföras med Leans slöserier, mer om detta i kapitel 7, Diskussion.
4.3.2 Standardiserat arbetssätt
För att eliminera slöserier som tidigare nämnt kan standardiserade arbetssätt användas, detta
kräver dock vissa förutsättningar. På det studerade området tillkommer det en viss
standardisering kring hur upphämtning av pallar samt utleveransen går till. Skillnaden på
arbetsmomenten är i vilken ordning truckförarna gör vissa moment, vilket framgår i
kartläggningen. För att effektivisera dess arbete bör standardiserat arbetssätt införas på hur

truckförarna kör sina rundor för att underlätta arbetet samt för att undersöka om vissa moment
kan göras fortare på andra sätt för att reducera onödiga slöserier.

4.4 Emballage
Volvo använder sig av olika typer av emballage för att hantera det interna kartongflödet, studien
kommer endast att studera helpallar som kan innehar en kvantitet på 60 stycken kartonger.
Kartongerna är fördelade efter den station som de tillhör och samma artikelnummer kan
tillkomma flera gånger inom samma station.
De två olika typerna av emballage som det inkomna materialet kan delas in är vitkanban och
blåkanban, där kvantiteten skiljer dem åt. Blåkanban är det material som beställs in i större
kvantiteter där syftet är att det ska finnas buffert på lager av dessa, som sedan skall hanteras i
helpallar. Helpallar innebär att hela pallen måste tas ut vid leverans till vardera station. Att
helpallar finns som buffert är med avseende på att förbrukningen är så stor på dessa artiklar
att det mest lönsamma för företaget är att köpa in helpallar som sedan disponeras ut i fabriken.
Vitkanban kallas de artiklar som förarna själva får beställa varje dag efter det behov som de tror
att vardera artikel har. Truckförarnas uppgift är att utefter erfarenhet leverera och avgöra
kvantiteten för vardera artikelnummer på varje station, det finns inga direktiv på hur många
kartonger som ska vara på varje station utan endast erfarenhet och rutin avgör. De olika förarna
har olika tillvägagångssätt på när och hur de levererar blåkanban, beroende på hur mycket
vitkanban som hanteras.
Bild 2 och 3 illustrerar hur det ser ut när inkommande material ankommer från Facil till Volvo.
Den vänstra bilden visar hur artiklarna står ihop med artiklar med samma artikelnummer men
innehar ingen ytterligare sortering.

Bild 2 Kartongplacering
Visar hur kartonger ser ut när de
ankommer.

Bild 3 Emballage
Exempel på hur emballaget ser ut när de
levereras.

Medelvikten på kartonger ifrån facil är 4.4 kg och maximal vikt på kartongerna är 6 kilogram,
företaget har en restriktion som tillåter lyft upp till 12 kilo, beroende på dess frekvens.
Kartongerna skiljer sig på flera olika sätt trots att de ankommer från samma leverantör, exempel
på skillnader är att handtagen samt etiketter kan särskilja sig. Handtagen finns i två

olika material som visas i bilderna nedan, den ena med plasthandtag och den andra med
kartonghandtag. Kartongerna ankommer i pallarna väldigt tätt och kan ibland vara anledningen
till att plasthandtagen går sönder då kartongerna skall lyftas upp. Det ska tilläggas att
avdelningen inte genomför några tillbud på antalet kartonger som går sönder.

Bild 4 Kartonghandtag
Exempel på hur kartonghandtag ser ut.

Bild 5 Plasthandtag
Exempel på hur plasthandtag ser ut.

4.5 Flöde i fabriken
Nedan visas en kartläggning över det flöde som sker i fabriken. Det är truckförarna som skickar
en signal till styrningen över det materialbehov som behövs i verksamheten, denna information
skickas därefter iväg tillsammans med det som materialstyrningen prognostiserar att de ska
tillverka. Dessa orders skickas till Facil som sedan levererar till godsmottagningen (GM) som
slutligen levererar till materialtorget. Förråd 20 och Plockstation 1 (P1) är förråd för andra
kartongleverantörer. Truckförarna har sedan som uppgift att köra ut detta till produktionen.
Produktionen monterar sedan ihop lastbilen som därmed skickas till kund.

Figur 4 Fabrikens flöde
Illustration över flödet i fabriken.
Flödet i fabriken kan illustreras med hjälp av figur 4, med tanke på att fabriken är indelad i olika
områden som hanterar materialet, har mjölkrundorna kunnat delas upp med detta som
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utgångspunkt. Vardera truckförare har minst ett materialhanteringsområde (MHO) men det
förekommer dock att det finns fler truckförare på samma, beroende på belastningen och
omfattningen av området. Det anländer material till tre olika förråd i fabriken som är följande:
Materialtorget, förråd 20 samt P1 och det tar cirka 8,2 minuter att köra från materialtorg till P1
samt 6 minuter att köra till F20 tur och retur. Material som ankommer till F20 är ordinarie
material och specialmaterial men inget från Facil. P1 är ett automationsförråd som automatiskt
hanterar förrådsartiklar. Första steget är att en beställning går från truckförarna, genom att de
scannar en streckkod på materialfasaden med sin handdator, därefter skall beställningen vara
redo för upphämtning för vidare leverans, cirka två timmar efter beställning. Artiklarna packas
i halvpall med en kvantitet på 30 kartonger. När en order läggs, hämtas pallen ned för att en
packare ska disponera ut antal beställda kartonger efter vilket MHO som beställningen tillhör.
Kartongflödet är den process som hanterar alla kartonger kring fabriken, kartongerna består
huvudsakligen av material såsom muttrar, skruvar och dylikt för montering av lastvagnarna.
Facilleveranser innehar den största delen av kartongleveranserna i fabriken, där mestadels av
kartongerna disponeras på basmodulen. Cirka 50 % av hela fabrikens behov av kartonger är på
basmodulen, vilket visas i bilden nedanför.

Figur 5 Basmodulen
En illustration över basmodulen och dess indelning i olika materialhanteringsområden.
Figur 5 är en karta över basmodulen och de arbetsområden som är relevanta för studien. Det
gröna området är chassilinen som körs av truckförare 1. Denna del består av väldigt mycket
muttrar och skruvar vilket resulterar i tyngre kartonger. Början av flödet har störst förbrukning
och det är där som flest blåkanban går. Truckförare 2 kör det blåa området och detta område
har väldigt utspridda kartonger, därav ett större geografiskt område. I detta område finns det
mycket förarbete som förbereder material till produktionslinjen. Truckförare 3 kör det gula
området som är ett område som kallas för axellinen och bygger “axlarna” till lastbilarna.
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4.6 Mjölkrundor
Det nuvarande kartongflödet är konstruerat efter de olika materialhanteringsområdena som körs
av två team, ett dagsteam och ett kvällsteam. De aktörer som arbetar dagtid består av sex
personer varav tre personer kör på basmodulen och kvällsteamet består av tre personer som kör
hela fabriken. De tre truckförarna har kombinerat sina rundor så att de integrerar och
kompletterar varandras för att spara tid och dela på belastningen.
4.6.1 Kartläggningar
Bild 6 visualiserar stegvis hur truckförarnas dagliga pallhantering går till. Truckförarens första
steg är att tag pallen med hjälp av truck, därefter går truckföraren ur trucken och klipper bandet
som är runtom pallen samt tar av locket på pallen. Efter att locket har lämnats återgår
truckföraren till pallen och tar fraktsedel för att sedan påbörja körrundan och efter körrundan
lämnas tompallen.

Bild 6 Pallhanteringen
Visualiserar pallhantering
I bild 7 visualiseras leveransen av kartongboxar, där första steget kräver att truckföraren
kliver ur trucken för att därefter placera vardera kartong i materialfasaden. Slutligen går
truckföraren tillbaka till trucken och åker vidare till nästa leveransadress.

Bild 7 Kartonghantering
Visualiserar kartonghanteringen
Nedan presenteras en detaljerad kartläggning av den dagliga körrundan för respektive
truckförare. För att tydliggöra samtliga truckförares dagliga arbetsprocesser, noterades deras
dagliga aktiviteter upp i punktform. Slutligen fick truckförarna fylla i en karta där vardera
truckförarens
körväg
kunde
fyllas
i.

4.6.1.1 Truckförare 1
Truckförare ett tillhandahåller ansvarsområde MHO11 som illustreras med hjälp av den gröna
delen i figur 6, denna del består av Chassilinen som är ett område med den högsta förbrukningen
av kartonger i hela fabriken. Chassilinen har ett stort behov på skruvar och muttrar då detta är
den del i monteringen som stommen i lastbilden byggs. Rundan som denna truckförare kör är
på 460 meter och truckförare ett startar sin dag genom att hantera den inkomna Facilleveransen,
vilket i genomsnitt är cirka 4-5 pallar bestående av 60 kartonger per pall med olika
artikelnummer. Efter utlämningen genomförs beställningen, som sedan skickas till Facil.
Blåkanban körs sedan ut innan material från P1:an och förråd 20 hämtas och levereras.
Resterande del av arbetspasset ägnas åt blåkanban. I figur 6 ser man svarta pilar som
demonstrerar hur en runda för truckföraren ser ut, där materialtorget är startpunkten.
Daglig arbetsprocess i punktform:
1. Vitkanban
2. Beställning
3. Blåkanban
4. P1 och förråd 20
5. Blåkanban

Figur 6 Materialhanteringområde 11
En översiktlig bild över körvägen för truckförare 1
4.6.1.2 Truckförare 2
Truckförare två innehar ett ansvar över område MHO 1, 3, 4 och 5, dock tillhör endast MHO 5
basmodulen vilket illustreras som den gula delen i figur 7. I figur 7 visas en illustration över
hur truckföraren två kör och rundan beräknas vara 340 meter lång. Truckföraren börjar sin dag
med att beställa blåkanban och kör därefter ut till MHO 5, för att därefter kontrollera om det
finns materialbrister på F20. Två stycken pallar från Facil levereras och därefter mer blåkanban,
slutligen görs en beställning på MHO 5. När en Facilpall körs ut till 01 görs en beställning på
området parallellt. Till cabtrim körs det ut blåkanban och därefter 2 Facilpallar och beställning
till 04. Samma procedur görs på MHO 03 men då är det fyra Facilpallar. P1 material körs sedan
ut
och
till
sist
blåkanban
till
MHO05.

Daglig arbetsprocess i punktform:
1. Blåkanban MHO 5
2. F20
3. Vitkanban och beställning MHO 5
4. Vitkanban och beställning MHO 1
5. Blåkanban till cabtrim
6. Vitkanban och beställning MHO 4
7. Vitkanban och beställning MHO 3
8. P1
9. Blåkanban MHO 5

Figur 7 Materialhanteringområde 5
En översiktlig bild över körvägen för truckförare 2
4.6.1.3 Truckförare 3
Truckförare tre har ett ansvarsområde över MHO 13 och 15 vilket illustreras genom det blåa
området där de svarta pilarna visar mjölkrundan där rundorna beräknas vara cirka 565 meter
totalt, se figur 8. Arbetet börjar med att köra ut vitkanban och därefter körs blåkanban ut. En tur
till F20 görs för att se om det finns material som bör levereras ut. Därefter sker fortsatt
utleverans av blåkanban och ytterligare en tur till F20. Beställning läggs och P1 kontrolleras
och levereras ut för att sedan återgå till blåkanban. En sista tur till F20 görs. Efter varje tur till
F20 körs det nämnda materialet ut till respektive station.
Daglig arbetsprocess i punktform:
1. Vitkanban
2. Blåkanba
n 3. F20
4. Blåkanban
5. F20
6. Beställning
7. P1
8. Blåkanba
n 9. F20

Figur 8 Materialhanteringområde 13 och 15
En översiktlig bild över körvägen för truckförare 3

4.7 Logistiskkostnader
Volvos materialhanteringsprocess börjar vid inleveransen av material vid godsmottagningen,
för att sedan förflyttas till strategisk lagerhållningsplats. De största logistikkostnaderna som
identifieras på företaget är kapitalbindning, transport- och hanteringskostnader samt att det inte
finns rutiner vid beställning av material, som kan leda till att för mycket respektive för lite
material beställs in. De flesta artiklarna som levereras in har en säkerhetsmarginal vilket innebär
att förarna någon gång under dagen måste leverera ut material men det finns inget tidskrav,
förutom enstaka blåkanban som levereras mellan två och fyra gånger om dagen på grund av
dess höga förbrukning. Volvo har en effektiv logistik utifrån den kvantitet kartonger de
levererar då de levererar ett stort antal kartonger varje dag som uppfyller fabrikens behov. Då
det inte finns några standardiserade etiketter eller ordning i pallen används det mycket tid för
att sortera samt leta efter rätt artikel vilket är ett slöseri som minskar effektiviteten och bidrar
till aktiviteter som inte tillför något värde.

4.8 Ergonomi
Ergonomin enligt Volvo innehar en stor betydelse och stora satsningar på guider har gjorts, en
intern handbok som har sammanfattat de olika regler samt riktlinjer är”Memorandum
ergonomiska riktlinjer 2015”. Det benämns här som ett vetenskapligt tillämpningsområde som
i ett helhetsperspektiv skall behandla samspelet mellan människan, tekniken samt
organisationen med syfte att bevara och optimera hälsan och välbefinnandet (Memorandum
ergonomiska riktlinjer 2015). Hälsa och god arbetsmiljö är en viktig förutsättning för en
välfungerande arbetsorganisation, som därmed leder till högre produktivitet och engagemang.
Det handlar både om fysisk arbetsmiljö samt den psykosociala arbetsbalansen. Att Volvo
besitter olika ergonomiska riktlinjer är en positiv aspekt, vilket förhåller sig till att förhindra
eventuella olycksfall och ohälsa. Urvalet i denna studie använder truckar för att hantera
kartonger och därmed finns olika ergonomiska samt psykosociala problem. De ergonomiska
problemen kan härledas till truckarnas höjd och kartongens vikt samt förarnas psykosociala

miljö att de endast kör samma område om och om igen påverkar. Det fysiska momentet att lyfta
kartonger som väger upp till 6 kilo är inte optimalt och diskuteras därför vidare i avsnitt
6. Bilden nedan visar arbetsställningar där färgen indikerar på om belastningen är bra eller inte,
där grönmarkerad zon är godkänd ergonomisk belastning, och den röda utgör en varning för
negativ ergonomisk belastning.

Bild 8, Ergonomisk belastning
Visar områden för hur den ergonomiska belastningen ser ut (Volvo Violin 2017)

Tabell 1- Ergonomisk belastning
Ergonomisk belastning i förhållande med tid (Volvo Violin 2017).

I tabellen ovan visas vikten på kartongen i förhållande med hur länge förarna utför arbetet,
vilket färgen indikerar på hur den ergonomiska belastningen är. Vid lyft med hand så bör
vikterna i schemat halveras, detta gör att den gröna zonen tillåter ett lyft på 7,5 kg vid 1 till 10
h, vilket kan diskuteras kring om detta är något som finns inräknat i truckförarnas dagliga arbete.
Volvo arbetar med att erbjuda medarbetarna goda kunskaper inom ergonomi och därmed
erbjuds det interna kurser. Syftet med kurserna är att ge deltagarna kunskap om individens
kropp i samband med felaktiga arbetsställningar, detta för att undvika överbelastning och skador
(violin 2017).

Bild 9 Ergonomiska handrörelser
De
ergonomiska
rörelser

som

tillkommer

i

truckförarnas

arbete

Med tanke på att kartongens kvalitet inte tillåter ovanstående handrörelsen i och med att två
händer behövs för vardera kartong, så bör företaget se över ovanstående ergonomiska riktlinjer.
Bild 9 visar rörelser och krafter som kräver användning av händerna, där de ergonomiska
riskerna beskrivs som följande:
- Utövad kraft
- Upprepning av rörelser och kraft
- Leders rörelseutslag
(Volvo Violin 2017)

5 Analys
I detta avsnitt skall en analys göras genom jämförelser av nulägesbeskrivningen med
litteraturen, i syfte att finna samband, avvikelser eller andra kopplingar. Därefter följer olika
förslag samt förbättringar som tagits fram med hänsyn till de frågeställningar som satts upp
för studien med avsikt på ergonomin samt ekonomin.

5.1 Flöde
Materialhantering består utav förflyttning av material, Volvo har utformat sin materialhantering
utefter montörernas förutsättningar, det vill förtydligas att materialhanterarna ger montörerna
de bästa förutsättningarna till ett bra arbete. Enligt Lumsden (2012) har Volvo en
massproduktion med en produktionslina och kräver en kontinuerlig försörjning, problemet är
att ytan vid produktionslinje är begränsad och därför finns det en flaskhals vid utlämningen av
material. Företagets transportsträckor har analyserats i denna studie för att få en förståelse för
hur material förvaltas, de transportsträckor som förarna kör kan ändras för att effektivisera
materialhanteringen. Figur 9 visar hur en utlämning efter den fraktsedel som tillkommer en pall
med det inkomna materialet ser ut, vilket visar att en ordning i pallen kan komma att
rekommenderas då det i nuläget är en mycket ostrukturerad leverans. Det kommer att tillkomma
en sökningstid när förarna kör ut pallen där de måste stå och lokalisera rätt kartong på rätt plats
med hjälp av den tillkomna fraktsedeln som visar vart kartongerna ska.

Figur 9 Utlämning på chassi-linen
Illustration över utdelning av kartonger vid det nuvarande utlämningsmönstret.

5.1.2 Mjölkrundor
Kartläggning på Volvo Tuves flöde mellan godsmottagning och materialtorg var någonting som
det fanns information kring när studien påbörjades. Fortsättning från materialtorg ut till vardera
arbetsstation var däremot inte kartlagt och det första målet som sattes i studien var därmed
definierat. Genom att kartlägga förarnas körvägar framkom det förbättringsförslag på dess
mjölkrundor som kan underlätta den interna logistiken. Att förbättra den interna transporten kan
jämföras med kärnan på VPS- pyramiden som säger att företag bör arbeta med ständiga
förbättringar. Att göra förändringar i en del på flödet kommer att ge effekter på resterande delar
(Jonsson., 2008), så väljer företaget att sätta fasta rundor på dess mjölkrundor kommer det att
ge andra effekter på andra delar. Att anpassa den interna logistiken efter inköpssituationerna
som uppstår med blåkanban samt vitkanban måste kunna genomföras så att till exempel
samtransporter kan genomföras (Mattson 2002). De samtransporter som kan skapas kommer att
minska antalet transporter till fördelen att inte lika mycket tid läggs på transporttid och därmed
reducera slöserier. Efter en kartläggning finns det möjlighet att finna mer rationella flöden som
kan
förbättra
den
interna
transporten
och
materialhanteringen
i

flödet och reducera den totala logistikkostnaden samtidigt som slöserier framkommer (Villaeral
2009).

5.2 Lean
Lean handlar om att reducera slöserier och arbeta med ständiga förbättringar (Krafcik 1988).
Många företag anpassar dock sin egen produktion efter Lean- principer, detta kan jämföras med
Volvos VPS-system som skall fungera som Volvos Lean satsning med huvudsyfte att uppfylla
hög kundnöjdhet och ett ständigt förbättringsarbete (Volvo Violin 2017). Lean beskrivs enligt
Krafcik (1988) att det inte är en aktivitet som kan genomföras direkt, utan att det handlar om
att hela verksamheten skall arbeta med det som en företagsfilosofi. Genom Volvos VPS arbete
finns tydliga paralleller som visar att företaget i enlighet med Lean, arbetar med ständiga
förbättringar. Volvo sätter upp höga mål som baseras på VPS-pyramiden som beskrevs i kapitel
3.1.2.
Inom Lean finns begreppet Muda, som betyder slöserier. Enligt liker (2009)
är det viktigt att företag synliggör problem i ett så tidigt skede som möjligt för att lättare kunna
eliminera dessa. Under begreppet Muda förklaras åtta olika typer av slöserier som kan jämföras
med Volvos egna VPS- system. Gemensamt med Volvos Leantänk är att de satt upp 8 typer av
slöserier, för att kunna uppnå kundnöjdhet (Volvo Violin 2017). Med hjälp av observationer
och intervjuer med berörda aktörer, har en jämförelse och analys kunnat presenteras nedan, med
hjälp av teori om de 8 slöserierna.
Volvos 8 slöserier
Lager
Kostnader gällande lager uppstår på grund av förflyttningar och lagring av material, såsom
transport- och hanteringskostnader samt lagerhållningskostnader (Jonsson & Mattsson 2005).
Genom observationer kunde slöserier identifieras, där de största logistikkostnaderna som
identifieras var kapitalbindning, transport samt hanteringskostnader. Genom att ha emballage
liggandes i ett förråd, skapas då en viss kapitalbindning, som bidrar till onödiga kostnader.
Vid förråd 20 samt P1 finns ett lager där truckförarna hämtar kompletterande kartonger, detta
förråd fungerar som ett lager och säkerhetslager för att undvika bristande av material som kan
vara banstoppande. Detta är inte material från Facil då Facil använder sig av gatefeeding som
innebär att leveransen sker direkt mot produktion och därmed finns det ingen buffert. Dessvärre
kunde problematik identifieras och detta är då materialet är färdigpackat men väntar på
upphämtning av truckförarna, detta kan undvikas genom en signal som säger till när plocket är
färdigt, mer om detta i förbättringskapitlet.
Transporter
En definition beskriver att all transport av varor bör klassas som slöseri eller som en icke
värdegivande aktiviteter (Monden 1993). En supply chain bör ses som en process, där målet är
att optimera de värdeadderande aktiviteterna genom hela processen, och inte var del för sig,
därför är transporterna viktiga att analysera och optimera (Simons, Mason & Gardner 2004).
Transporterna som sker på basmodulen har identifierats med hjälp av intervjuer och
observationer, det fanns inga standardiserade mjölkrundor på företaget. Att inte inneha ett
standardiserat sätt att köra på medför att truckförarna själva får lägga upp transporterna på egen
hand, efter erfarenhet och rutin. Att lägga upp en runda efter erfarenhet kan leda till att
arbetssättet blir begränsat då ingen undersökning gjorts på bästa körväg. En mjölkrunda och
transportväg identifieras och mäts olika i teorin och ute på olika företag och efter samtal med
truckförare framgick det tydligt att samtliga mjölkrundor bygger på egna upplägg.

Överproduktion
Enligt Petersson et al. (2008) handlar överproduktion om när verksamheter producerar mer
kvantiteter än vad som behövs, där detta i sin tur genererar andra typer av slöserier. I relation
med studiens forskningsområde anses överproduktionen i detta fall vara för många och för
långa transportsträckor. Att inte ha väloptimerade och planerade mjölkrundor gör att
truckförarna får åka många onödiga sträckor fram och tillbaka utan en tydlig körväg. Detta kan
kopplas samman med transportkostnader, som enligt Johnsson och Mattsson (2005) uppstår vid
onödiga transportsträckor då truckföraren transporterar material en onödig väg.
Det optimala för att undvika detta är att ha bestämda mjölkrundor, detta leder till att antal
körrundor kommer att minimeras och utnyttjandegraden ökar. Inga onödiga transportsträckor
behöver i sådana fall köras, vilket leder till ett mer optimalt och effektivt arbetssätt.
Väntan
Enligt Liker (2009) beskrivs det att väntan kan uppstå när exempelvis operatören har bristande
material, eller då det finns flaskhalsar i bearbetningen. Författaren skriver att begreppet kan
tolkas olika beroende på situation. Med utgångspunkt från studiens situation gällande
truckförarnas mjölkrundor, utmärks direkt problematik gällande väntan. Problematiken uppstår
då truckförarna behöver påfyllning av bristande material från förråd 20 eller P1. Truckförarna
informerar förråden att påfyllning behövs, därefter lämnas förråden för vidare bearbetning och
påfyllnad, under resterande tid blir truckförarna ståendes i väntan. Detta kan kopplas samman
med Likers teori om att väntan uppstår vid materialbrist, detta är processförseningar som bidrar
till en negativ effekt för truckförare och kommande arbete. Gemensamt för studiens
observationer och teorin är att väntan är ett slöseri som medför andra slöserier.
Överarbete
Allt extra arbete utöver vad som är förutbestämt kan kopplas samman med begreppet
“överarbete”, enligt Liker (2009) kan exempelvis för mycket råmaterial leda till extra arbete. I
fabriken observerades mycket överarbete, detta främst vid mottagande av Facilleverans då
leveranserna är oregelbundet packade. Att inte ha leveranserna regelbundet packade, leder till
att truckförarna måste leta efter rätt artiklar för att därefter kunna sortera rätt pall vid utleverans
till vardera arbetsstation. Ytterligare överarbete som uppmärksammades vid observationer, var
då kartonghandtagen gick sönder och truckförarna fick vidta egna lösningar för att sluta
kartongerna igen. Mer om detta under defekter.
Förflyttning
Förflyttning enligt VPS- systemet kan jämföras med begreppet rörelse enligt Likers 8 slöserier.
Liker (2009) beskriver att slöserier angående rörelser är när personal måste lägga extra tid på
att göra sidoaktiviteter så som exempelvis att leta efter material. Här kopplas ergonomin
samman där onödiga rörelser skapar ergonomiska problem för personalen. Inom studiens ramar
är detta ett viktigt begrepp som berör både ergonomin samt onödig förflyttning. Så som tidigare
nämnt, krävs mycket extra tid då truckförarna måste sortera upp leveranserna från Facil utefter
vardera arbetsstation som skapar en extra tid. Den ergonomiska delen innefattar den förflyttning
som görs vid påfyllnad av rännorna ute i arbetsstationerna, då truckförarna enligt intervjuer,
medger att de ibland behöver sträcka på sig för att nå artiklar vid påfyllning. Att skapa bestämda
arbetssätt med hänsyn till ergonomin, leder till förbättrad fysisk förflyttning samt undviker att
truckförarna rör sig onödigt mycket.
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Defekter
Defekter enligt Likers 8 slöserier innefattar de produkter som tillverkats på fel sätt och som
därmed orsakat omarbete. Slöserier i detta är med avseende på att omarbete på defekta produkter
skapar förseningar eller skrotning. Enligt observationer som gjorts gällande kartongens kvalitet,
kunde en tydlig parallell dras till den teoretiska definitionen, detta främst då kartonghandtagen
föll isär. Effekterna av att en kartong faller sönder är slöserier i tid av att plocka upp innehållet
samt kvalitetsbrister som kan uppstå vid fallet. Detta tar inte bara tid utan skapar en högre
arbetsbelastning på truckförarna då det skapar ett besvär.
Outnyttjad kreativitet
Outnyttjad kreativitet skapas då ett företag besitter kunskap som inte tas vara på, detta skapar
enligt Liker (2009) ett glapp mellan företag, leverantör samt kund. Vid observationer och
intervjuer med truckförare, var det tydligt att det var bristande kommunikation och återkoppling
mellan produktions- och teknikenheten. I enlighet med teorin är det viktigt att ta vara på all
kunskap som finns genom återkoppling och samordning mellan medarbetare, detta för att
undvika att förlora värdefulla färdigheter och lärande.

5.3 Förpackningar
Volvos förpackningslogistik utgår ifrån två stycken olika typer emballage, med ett syfte att
underlätta hanteringen samt beställning av kartongmaterial. De olika typerna stödjer den
logistiska processen genom dess hantering med fokus på att effektivt styra produkter från
inleverans till produktion. De båda typerna hanteras på olika sätt beroende på materialets
dagliga behov.
Kartongförpackningarna har som syfte och funktion på Volvo att dels underlätta hanteringen av
innehållet samt att informera om vad som ligger i förpackningarna, med hjälp av etiketter, dessa
etiketter ska underlätta hanteringsarbetet vilket i nuläget går att förbättra. Funktionen som
kartongen har är att skydda, samla samt att på ett ergonomiskt sätt kunna förflyttas för att bevara
en hög kvalitet (Dominic et al. 2000). Volvos kartonger brister dessvärre i denna funktion, då
fler kartonger gå sönder under dagen och främst de med plasthandtag. De går sönder dels på
grund av att de är fastklistrade och kartongerna väger upp till 6 kilogram. De går sönder när de
lyfts upp och detta på grund av att hanterarna inte lyfter rakt upp.
Det är viktigt att de artiklar som är kategoriserade som blåkanban blir uppdaterade på grund av
de medförda slöserierna som tillkommer om artiklar lagras i onödan. Hanteringen av blåkanban
innebär att vid varje artikelnummer körs hela pallen ut för att leverera den större kvantiteten,
vilket ökar vikten på att det inte körs ut hela pallar med få usepoint och en liten kvantitet.
Tillvägagångssättet att förarna endast utefter erfarenhet beställer vitkanban kan komma att bli
ett problem som bör lösas i vidare forskning. De arbetar inte efter ett standardiserat arbetssätt
på grund av att de själva väljer hur deras dagar ser ut efter hur mycket de tror att de kommer att
hantera.

5.4 Logistikkostnader
Dessa typer av kostnader uppstår på grund av förflyttningar och lagring av material, såsom
transport - och hanteringskostnader samt lagerhållningskostnader (Jonsson & Mattsson 2005).
Onödiga transportkostnader uppstår när truckföraren måste transportera material en onödig
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väg. Till exempel de blåkanbanartiklar som egentligen borde vara vitkanban, kommer att
transporteras runt i fabriken i onödan samtidigt som de lagras i onödan. Genom att undvika att
material flyttas samt att de lagras i onödan kommer att minska logistikkostnaderna, samtidigt
som slöserier undviks. Kartläggningen av förarnas flöden har resulterat i argument till varför
materialet i pallarna bör vara uppdelade efter den väg som förarna kör (Villareal et al. 2009).
Ett sekvenserat flöde kommer att minska dels transporttiden samt den slöseri när förarna står
och letar efter rätt kartong. En logistikkostnad som har framkommit i studien är ovissheten kring
när material är färdigt att hämta vid förråd 20 samt P1. Genom att införa signaler som når förarna
när materialet är klart kommer att reducera slöserier samt den tid som det tar för dem att åka dit
i onödan samt väntetid om materialet fortfarande håller på att packas.

5.5 Ergonomi
Ergonomi är en viktig del i ett företag, där författarna Dorste och Deuse (2011) menar att
minimering av den fysiska belastningen, medför ett förbättrande arbetssystem. Detta samtycker
Volvo med, där de i sitt Mendomarium skriver att ergonomin har en betydande del för samspelet
mellan människa, teknik samt organisationen (Menomen 2015). Enligt Storhagen (2011) har en
förpackning stor betydelse för ergonomin, där första prioritet skall vara att skydda varan från
bland annat stötar. Ytterligare en teori som samtycker är Dominic (2001) som anser att
förpackningens fokus handlar mer om förpackningsfunktioner med hänsyn till ergonomin.
Detta resonemang kan kopplas samman med Volvos VPS- pyramid, som anser att det är viktigt
att inneha god kvalitet och ta tag i eventuella problem, tidigt i kedjan. Observationer på
företaget har genomförts på hur nuvarande arbetsstationer är uppbyggda ur ett ergonomiskt
synsätt där förbättringar uppkommit, dessa presenteras i förbättringsavsnittet.
I figur bild 9, visas dagens sätt att fylla på kartonger där detta sker med en handrörelse som inte
rekommenderas, där beskrivs risker med handböjningen. Det som däremot utmärktes mest i
positiv bemärkelse var det materialet som hanterades med lyftverktyg ute vid förråd P1 samt
F20.

6 Förbättringsförslag
Att genomföra olika förbättringar kräver olika förutsättningar, huvudsyftet med studien var
att ta fram möjliga förbättringar som kan gynna företagets olika medarbetare samt kunder.
Härmed kommer det att presenteras förslag på olika lösningar samt förbättringsförslag med
hänsyn till tidseffektivisering, ergonomi, leveranssäkerhet samt effektivitet.

6.1 Förslag 1- Sekvensering
För att effektivisera flödet, utlämningen samt för att inte spendera tid för att leta efter material
kan företaget ställa krav på Facil att sortera pallarna efter den ordning som finns på
produktionslinjen. Sekvensering med uppdelade pallar efter produktionslinans utformning
kommer att underlätta samt reducera söktiden som kan ses som en hanteringskostnad, då denna
tid kan spenderas till andra värdegivande aktiviteter. Bilderna nedan visar ett exempel på hur
en sekvensering av material kan gå till, genom att placera det artikelnummer som kommer först
vid den första stationen så vet truckföraren vilken kartong som ska placeras när. Sedan kan
modellen modifieras så att truckföraren kan börja på ett annat ställe i pallen för att inte skapa
ojämnheter i vikten på pallen. De ergonomiska aspekterna går att diskutera kring vart
truckföraren ska börja för att tömma pallen på ett så effektivt sätt som möjligt.
Att sortera kartongerna i pallarna efter den väg som förarna kör kommer att spara dem mycket
tid i form av reducerad söktid. Det förslag som presenteras bygger på information från intervjuer
samt från de fraktsedlar som tillkommer vid leverans. Att sortera kartongerna i pallen efter hur
de är placerade på produktionslinan kommer att resultera i att förarna kan leverera artiklarna
fortare. Ett område blir klart i taget för att sedan ta nästa istället för att köra i oordning, vilket
innebär att de tömmer en pall fortare då de inte behöver åka mellan olika stationer.

Bild 10 Förslag på sekvensering
Illustrerar förslag på hur man kan sekvensera.
De bilder som visas här efter visualiserar den förändring som sker tidsmässigt om pallarna
sekvenseras
efter
den
ordning
som
de
ska
levereras
ut.

Transporttid är den tid som förarna spenderar på att köra rent fysiskt från materialtorget till rätt
adress och sedan vidare. Söktiden definieras som den tid som det tar för förarna att finna “rätt”
kartong vid utlämnandet. Hanteringstiden är den tid som själva kartongutlämnandet tar och
pallhantering är den tid som förarna lägger på att förbereda respektive ta bort pallen. Genom att
reducera söktiden kommer tiden att kunna spenderas på andra moment som kommer att påverka
ergonomin positivt, dels den fysiska som psykosociala.
6.1.1 Truckförare 1
Området är utformat så att det inte kan göras någon större omarbetning med vilken del som
truckföraren börjar med utan det som avgör mest är att truckföraren kan ta samma artiklar som
ligger nära varandra för att minimera onödiga stopp. Truckförarens område är 460 meter långt
och varje pall har möjligheten att transportera 60 stycken kartonger, transporttiden är 5,52
sekunder per kartong och med en sekvensering kommer en reducering med 20% att ske.
Pallhanteringen mellan de olika förslagen kommer att vara desamma, 2,14 sekunder per kartong
och likaså hanteringstiden för leverans på 13,72 sekunder per kartong. Den stora skillnaden ses
i tabell 2 bli då söktiden potentiellt kan reduceras från 16 sekunder per kartong till 0 sekunder
per kartong. Trots mätningen bör man alltid ta hänsyn till att verkligheten kan skilja sig från
statistiken där söktiden ändå kan uppkomma.
Tabell 2 Sekvensering av vitkanban MHO11
Visar resultatet av att införa sekvensering av vitkanban på MHO 11

Slutligen kan man avläsa i diagrammet för truckförare 1 att den totala tiden per kartong
reduceras med cirka 50 %, men detta är endast potentiella siffror. Samma slutsatser kan dras
på samtliga truckförare.

6.1.2 Truckförare 2
Truckföraren har två stycken områden varav ena är med i det studerade området. Detta område
är 340 meter långt och har samma pall kapacitet som tidigare nämnt. Som visas i tabell 3 så är
pallhanteringen är som tidigare 2,14 sekunder per kartong, hanteringstiden är 13,72 sekunder
per kartong och transporttiden på 4,08 sekunder per kartong blir oförändrade. Söktiden på 16
sekunder
per
kartong
kommer
potentiellt
att
reduceras.

Tabell 3 Sekvensering av vitkanban MHO 5
Visar resultatet av att införa sekvensering av vitkanban på MHO 5

6.1.3 Truckförare 3
Truckförare 3 har två stycken områden där material ska hanteras. Sammanlagt är det en 565
meter lång runda med samma pallhanteringstid och hanteringstid som tidigare truckförare vilket
illustreras i tabell 4. Det är sökningstiden på 16 sekunder per kartong som potentiellt reduceras.
Tabell 4 Sekvensering av vitkanban MHO 13 och 15
Visar resultatet av att införa sekvensering av vitkanban på MHO 13 och 15

6.2 Förslag 2- Blåkanban samt vitkanban
Enligt Storhagen (2011) finns flera aspekter att ta hänsyn till kring materialhanteringen på en
arbetsplats, där bland annat leverans och hantering är viktiga faktorer. De aktiviteter kring detta
som inte bidrar till något värde för slutprodukten bör elimineras då de klassas som slöserier.
Genom att uppdatera de artiklar som är blåkanban resperktive vitkanban för att minska antalet
blåkanban kommer många effekter att ske främst i det studerade området.
Hanteringen mellan de olika typerna skiljer sig åt, för att det ska vara lönsamt att köra ut en
blåkanbanspall bör den ha en stor förbrukning så att förarna inte kör långt med en pall med
mindre antal kartonger. Då kan det löna sig att få de kartongerna placerade i vitkanbanspallar
istället. Denna lösning kommer att minska de artiklar som lagras och i samband med detta
frigörs yta på materialtorget. Att öka hastighetsomsättningen på artiklarna är något som
företaget ska fokusera på att göra då det resulterar i många fördelar. Kvalitetet på artiklarna
kommer att bli jämnare då de inte ligger på lager under en längre tid. Det bundna kapitalet
kommer att frigöras.
I bilaga 2 presenteras de nuvarande och en framtida bild över artikelnummer som hanteras som
blåkanban. Det som har tagits i beaktan när reducering har skett är dels antal pallar per dag samt
förhållandet mellan antal kartonger per dag och hur många stationer de används på. En artikel
som har hög förbrukning på få stationer kan vara att föredra som blåkanban samtidigt som en
artikel med få kartonger på många stationer är bättre som vitkanban. I tabell 5 visas hur nuläget
ser ut samt både hur blåkanban och vitkanban kommer att påverkas av en omfördelning och
sekvensering.
Tabell 5 Sekvensering samt uppdelning av blåkanban och vitkanban
Visar hur vitkanban påverkas av uppdatering av blåkanban samt hur vitkanban påverkas
av detta i kombination med sekvensering

Det första tydliga resultatet för truckförarna är att de kommer få mer till antalet kartonger i sina
vitkanbanspallar men det kommer att kompenseras med att de inte behöver åka och hämta en
blåkanbanspall för att köra ut ett mindre antal kartonger. Den stora reduceringen sker på
transporttiden då artiklarna i och med att de blir vitkanban kommer att samtransporteras, vilket
minskar körningen mellan stationer och materialtorg. Truckförarnas vardagsflöde kommer att
bli mer jämnt och mindre tid kommer att spenderas som transporttid.

Genom att minimera de onödiga transporterna kommer reducering av onödig trafik i fabriken
att ske, vilket är positivt för både säkerhetsperspektiv samt de rundor som görs kommer inte
stoppas upp av annan trafik och därmed gå fortare.

6.3 Övriga förbättringar
Med tanke på studiens avgränsning på basmodulen har fokus mestadels lagts på förbättringar
inom studerande område, däremot framkom andra förbättringsförslag utmed tiden i fabriken,
som kan appliceras på basmodulen. Dessa övriga förbättringar presenteras nedan.
6.3.1 Förslag 1- Standardisering av beställning
Ett problem som finns i processen är kunskapen som de befintliga förarna besitter. Erfarenheten
som förarna har, är den viktigaste delen i processen för att rätt del på produktionslinjen ska få
rätt artiklar på rätt tid och rätt usepoint. Det har förekommit på några delar i fabriken att en liten
gul lapp har satts upp på varje vitkanbans artikel där en siffra med behovet på artikeln finns.
Det är en kortsiktig standardiserad lösning för om någon skulle bli sjuk, att ständigt underhålla
dessa lappar så att de alltid är uppdaterade, samtidigt som det inte kostar en större monetär
siffra. Nackdelen med denna lösning är att den inte löser det grundläggande problemet som är
att det inte finns någon kontroll på hur många artiklar som behövs på vardera ställe, då stor
variation finns. I framtiden skulle ett mer utvecklat datasystem vara att föredra där förarna själva
kan lägga respektive order utan att manuellt skjuta in artikelnumret som de gör idag.
Användningen av en dator där de kan se varje materialhanterings område och förbrukningen
och eventuella förändringar i artikelns behov så att de kan justera beställningen skulle spara
mycket tid och eventuella ersättare kan enkelt avlasta ordinarie personals belastning.
6.3.2 Förslag 2- Signal vid färdigt material
Varje dag görs beställningar till P1 och F20. I intervjun med truckförarna hade de alla en åsikt
om att inte veta när de ska hämta beställt material från de olika ovan nämnda förråden.
Problematiken som uppstår här är att det kan ta ett litet tag att färdigställa de beställda artiklarna
i emballagen. Att plocka ihop en beställning är väldigt tidsvarierande och skapar därmed
osäkerhet bland truckförarna, att inte ha något som antyder när beställningen är klar skapar
distraktion bland truckförarna då de tvingas åka från materialtorget till förrådet för att konkret
kolla om beställningen är klar. De vet på ett ungefär på grund av erfarenhet hur lång tid det tar
innan de kan hämta sina beställningar, men inte helt säkert vilket kan skapa slöserier av att åka
långa vägar i onödan. Då plockpersonal inte har ett förutbestämt tidsintervall för att färdigställa
beställningen, blir det ett stressmoment att ha truckförarna körandes fram och tillbaka för att se
efter beställningen. Enligt interna dokument är det 350 meter enkelväg från materialtorg till P1
och det tar 8.2 min tur och retur från materialtorg till P1, respektive 250 m samt 6 min att köra
till F20. Tidsslöserier som uppstår när truckförararna kör fram och tillbaka, mellan materialtorg
och F20 respektive P1. Att ha en signal kommer att minimera de gångerna de åker i “onödan”
samt resultera i att plockpersonalen inte känner sig stressade.
Lösningsförslaget i detta är att plockpersonalen signalerar till truckförarnas handdator när
beställningen är färdigställd. Detta för att truckförarna skall använda tiden mer effektivt samt
själva kunna planera in när de vill köra ut en pall. Detta kommer att underlätta förarna samt
plockpersonalens vardag samtidigt som eventuella missförstånd kan undvikas. Denna signal
kommer att minimera stressbelastningen på båda ovan nämnda parter.

6.3.3 Förlag 3 - Kartonghandtag
I denna studie har två stycken ergonomiska problem identifierats som båda kringgår
kartonghantering. Det ena problemet är kartongernas vikt, som försvårar samt är tunga att lyfta.
Men detta är en faktor som inte går att påverka, då kvantiteten i kartongerna är uträknade efter
vad som krävs på en lastbil. Om företaget byter emballagetyp kommer inte detta att löna sig då
tyngden är densamma. En eventuell lösning är att använda sig av ett lyftverktyg som sitter på
trucken, men det kommer att innebära eventuella tidspålägg då det tar längre tid att leverera ut
kartongerna med ett lyftverktyg, samtidigt som det är trångt mellan de olika fårorna som
kartongerna läggs i som försvårar detta förslag. På Volvo har de restriktioner kring hur
arbetsförhållandena ska vara, till exempel hur högt de får lyfta samt hur tungt. Trots att tyngden
är rödmarkerad bör höjden på vardera hylla som truckpersonalen placerar befintliga kartonger
på, bör vara inom det gröna området för vad som är tillåtet.
Det andra problemet som identifierat kringgår kartongernas handtag som är bestående av
antingen plast eller kartong. Syftet med handtaget är att kunna förflytta kartongen med endast
en hand. Problematiken som uppstår med detta berör endast de kartonger som har ett tillverkat
handtag av plastmaterial och som behöver hanteras med försiktighet. Då innehållet är så pass
tungt att plasthandtaget inte kan leverera det som den lovar, faller kartongen isär och materialet
går därmed till spillo. Handtaget sitter fast med hjälp av en bit tejp vilket längden slumpas fram.
Effekterna av att en kartong faller sönder är slöserier i tid av att plocka upp innehållet samt
kvalitetsbrister som kan uppstå vid fallet. Här nedan visas två bilder där ena är en kartong med
kartonghandtag och den andra är en kartong med plasthandtag, se bild 4 och 5.

Bild 4 Kartonghandtag
Exempel på hur kartonghandtag ser ut.

Bild 5 Plasthandtag
Exempel på hur plasthandtag ser ut.

Ett förbättringsförslag grundar sig på att endast leverera material i de kartonger som innehar ett
handtag av kartong, för att underlätta hanteringen vid påfyllnad. Handtagen i kartong bevarar
materialet bättre då de inte faller isär vid plockning. Underlaget för detta förslag ses ur det
ergonomiska perspektivet samt effektivitetsperspektivet, då material bevaras sparar fabriken
inte bara tid, utan samtidigt kostnader. Den obekväma arbetsställningen som förarna befinner
sig i är ett problem, då de lyfter tungt i obekväma ställningar, vilket kan komma att skada armar
och rygg. Det som åtgärdar detta idag är att de kan ställa ned pallen och byta sida så att de når
bättre när de ska lyfta kartongen. Tanken är egentligen inte att de ska stå på trucken när de
levererar utan att de ska gå av varje gång för att kunna lägga kartongen på dess plats, detta är
på grund av dess ergonomiska fördelar, för att undvika sträckta rörelser. Detta är dock något
som undviks i dagsläget då rutiner och bekvämlighet gör att de hellre står kvar på trucken och
vänder på pallen för att komma åt kartongerna, snarare än att gå av.

7 Diskussion
Kapitlet inleder med att ta upp vad som analyserats under studiens gång. Slutligen
kommer detta kapitel att besvara de mål som satts för projektet.
I denna studie har ett företags logistik och interna flöde samt Lean management och ergonomi
studerats. Betydelsen av logistiken i ett företag är avgörande för andra komponenter och dess
prestation, exempelvis flödet genom fallföretagets fabrik och indirekt dess ergonomiska
belastningar. Användningen av Lean Management filosofin har återspeglat sig i flera områden på
företaget där dess VPS- system skall fungera som ett Lean- styrt arbete Det som skiljer Volvos 8
olika slöserier med Leans slöserier är punkterna ”förflyttning” samt ”väntan” som förekommer i
Volvos men inte i Leans slöserier där dessa iställer ersätts med rörelse. Volvo arbetar mycket med
sitt Lean arbete vilket syns bland dess verktyg på företaget och inte mins deras ergonomiska
restriktioner.

Under den empiriska studien framkom viss problematik med basmodulen, där dagens
mjölkrundor inte innehar ett standardiserat arbetssätt samt att de besitter en relativt hög
beläggnigsgrad. Många av de förlusterna som finns i dagens upplägg kommer att leva kvar med
tid, då körrundorna idag påverkas av ett kringliggande problem som baseras på erfarenhet.
Problemet i detta är att förarnas arbetsupplägg baseras på deras erfarenheter och rutiner som
medför att det inte finns något standardiserat arbetssätt över denna arbetsroll. Genom att
kartlägga olika slöserier, kan möjligheten för förbättringar öka (Liker 2009).
Metodkapitlet var en viktig del att arbeta fram i ett tidigt skede i studien, då en bra grund att
arbeta utifrån var att prioritera. Det framkom små justeringar samt kompletteringar under
studiens gang på grund av uppkomna ideér. Syftet med examensarbetet föranledde två
frågeställningar som skulle besvaras, där den andra frågeställngen med förbättringsförslag
grundar sig på svaret på den förste, kartläggning på företagets nuvarande mjölkrundor.
Resultatet av förstudien bevisade att det var många komplexa körsträckor med stor variation av
artiklar. Detta berodde på att mjölkrundorna kördes av erfarna truckförare som använder sin
erfarenhet som karta, gällande körväg samt beställningsprocess. I och med att Tuvefabriken
innehar många stationer och leverantörer valdes endast leveranser från en underleverantör, Facil
som är den största leverantören av kartonger till företaget. Genom att intervjua erfarna
truckförare samt kvalificerade medarbetare och observationer, kunde en nulägesanalys över
befintliga körrundor göras. Utifrån resultatet av fallstudien kunde det konstateras att körsträckan
från inleverans av Facil till utleverans i stationerna, har stor förbättringspotential. Att göra de
redan nämnda förbättringsförslag kommer tid och kostnader att besparas och bättre
ergonomiska förutsättningar kommer att ges. En reducering av onödiga körvägar kommer att
vara genomförbart i samband med sekvenseringen i pallat vilket kan kvalitetssäkras genom
simuleringar i CAD där en förbättrad körväg för vardera truckförare kunde visualiseras. Nästa
steg i att säkerställa uppfyllnadgraden av lösningsförslagen, är att testa de nya mjölkrundorna
med hjälp av truck för att på sätt säkra respektive förbättringsförslag. För att kunna starta upp
arbetet var observationer nödvändiga för att veta hur stationerna är uppbyggda med hänsyn till
artikelnummer samt hur många stationer som använder vardera artikel. Vilka artiklar som
användes på vardera station togs fram tillsammans med handledare i en excelfil som beskrev
användningen av vardera artikel, här var det viktigt att jämföra innan valet gjordes av vad som
borde plockas bort till vitkanban och vice versa. Anledningen till att ett förslag om att ändra till
vitkanban var för att det upptar för mycket tid att köra ut en hel pall och bara leverera ett litet
antal kartonger samt att ytan i produktionens materialfasad blir onödigt fullt. Att ha material
som inte används påverkar ergonomin och effektiviteten vid byte av emballage.
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Ytterligare problematik är att truckförarna idag inte vet i förväg om det kommer att produceras
någon speciell lastbil utan de får beställa efter rutin de artiklar som de tror ska tillverkas. Detta
kan förbättras genom en bättre informationsdelning mellan parterna vilket enkelt kan ske via
till exempel ett mejl, eller uppdateringsstatus till den ansvarige som då har som uppgift att
förmedla informationen till den som gör beställningen. Detta kommer att undvika
kommunikationsmissar samt kan företaget säkra upp att det inte fattas några artiklar då
tillverkning av den speciella lastbilen påbörjas. En annan fortsättning av studien kan vara att
utveckla forskning kring handtagens påverkan på miljö samt de ekonomiska skildringarna
mellan de olika materialvalen. Att diskutera framtida forskning var en viktig del av studien,
därmed tillkom ytterligare ett förslag som gäller ergonomin för kartongflödet där företaget bör
se över de nuvarande restriktionerna för ergonomin. I dagsläget finns ergonomiska restriktioner
som beskriver hur ergonomin bör se ut allmänt för hela fabriken, däremot ser författarna att
dessa anpassas mer till kartongflödet då dessa arbetsuppgifter inte är representativa med övriga
fabriksuppgifter. För att utreda truckförarnas ergonomiska vardag är det viktigt att skapa
representativa restriktioner för att kunna dra relevanta slutsatser om dess belastning. Att
uppdatera de redan befintliga tabellerna och diagrammen är något att rekommendera.
Ytterligare resultat som framkommit i denna studie kommer att kunna appliceras på andra
företag och avdelningar som har liknande förutsättningar som det studerade företaget, som
exempelvis avsaknad av standardiserat arbetssätt. Det studerade företaget har en del på
monteringslinjen som innehar en kontinuerlig försörjning av material, vilket gör att
parametrarna transporttid och effektiviteten blir viktiga mål. Dessa kan förbättras med de
angivna lösningsförslagen i föregående kapitel. För att utveckla denna studie bör den
logistiktekniska avdelningen integreras med fabriksenheten kring basmodulen, där även
truckförarnas roll bör uppmärksammas. I nuläget finns ingen kontinuerlig återkoppling mellan
produktion och teknik, vilket kan ställa till problem, tillkommer det bättre återkoppling kan
leveransmetoderna utvärderas och dess fördelar och nackdelar samt leverantörens åsikter.
Återkoppling kan ske om hur viss paketering och sortering i emballagen hade underlättat arbetet
till vardera station där fördelarna kan vägas mot de extra kostnaderna. Genom att förbättra
kartongerna integreras truckförarna i beslutsfattandet vilket leder till att samordning mellan
avdelningarna förbättras vilket förhåller sig till de etiska aspekterna.
Examensarbetet som genomförts på Volvo Trucks har haft i avseende att ta hänsyn till delar
inom begreppet hållbar utveckling, där studien främst fokuserat på den ergonomiska aspekten.
Ergonomin är en viktig del vid utformning av mjölkrundor och i samband med detta bör
företaget även se över de ergonomiska riktlinjerna som finns på företaget, med hänsyn till
truckförarnas dagliga arbete kring arbetsrörelser samt vikt och frekvens Dessa parametrar
påverkas i stor grad av huruvida optimalt det går att utforma sekvensering av material. Vidare
bör en standardiserad arbetsprocess införas för truckförarnas dagliga arbetsmoment. För att
styrka förbättringsförslagen som gjorts har mycket insamlad data använts och analyserats, för
att kombinera de bästa arbetssätten som sätter grunden för förbättringsförslagen.
Arbetsutformningen och platsutformningen har varit ett bestående problem under studiens
gång, där studien inte har kunnat påverka hur arbetsplatsen ser ut eller placering av vart
artiklarna ska leverera, där förbättringsförslag har tagits fram med hänsyn till detta. Volvo har
riktlinjer som beskriver att människan i form av medarbetare och kund, alltid skall komma först
vilket presenteras i dess VPS- system. Under resultatet har det framkommit att handtagen på
kartongerna bör korrigeras för att ta hänsyn till människans ergonomiska förutsättningar.
Vid analysen av kartonghandtagen pågick även diskussioner om att kartongerna ibland går
sönder då plasthandtagen kräver extra försiktighet vid lyft, här är det viktigt att företaget lägger
fokus på att se till att personal lägger ett tillbud på de kartonger som går sönder. Vid observation
samt dialog i fabrik kunde en slutsats dras om att tillbud inte läggs på grund av att
bekvämligheten sätter stopp.
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Genom att utforma arbetsstationer efter The Volvo Way där teamarbete och möjligheten för
individens utveckling och förbättring, skapas det en positiv inverkan på arbetsmiljön som
företaget besitter. För att företaget ska verka mot en hållbar utveckling ska fysisk och
psykosocial arbetsbalans tas i beaktning. Genom att kombinera de ergonomiska samt sociala
aspekterna inom hållbar utveckling kan en effektiv produktion skapas och resultera i kortare
transportsträckor vilket ur den miljömässiga synpunkten är positivt samtidigt som valet av
handtag på kartongerna kommer att ge positiva effekter på miljöaspekterna då mindre plats
kommer att användas.
I studiens utformning har det varit viktigt med mänskliga möten med de truckförare vars
arbete denna studie handlar om. Ett beaktande som studien avhandlar är att de berörda
parternas arbete är en viktig aspekt som varit en röd tråd genom studiens gång och för de
resultat som framkommit. Det slutgiltiga resultatet kommer att resultera i en bättre översyn
kring dess arbete samtidigt som det kommer att underlätta och effektivisera vardagen för
förarna. Detta kommer att minimera stressen som förarna idag känner för att samtidigt få
samma
arbete
gjort,
fast
med
andra
förutsättningar.

7.1 Framtida forskning
Studien utförde ergonomiska studier med avsikt att gynna ekonomin, däremot finns det
mycket arbete kvar att göra vad gäller ergonomin. Nästa steg är att identifiera hur
ergonomibelastningen ser ut på kartongflödet och därmed anpassa de ergonomiska
riktlinjerna efter detta. De layouter som presenterats i befintlig studie är inte helt utarbetade
och därmed krävs det att företaget fortsätter med dessa på ett mer detaljrat sätt. Nya layouter
kräver mer insyn i hur produktionslinjen är uppbyggd samt krävs även en fortsatt dialog med
leverantören Facil gällande mottagna leveranser. I samband med detta bör företaget även
avgöra om leveranser bör sekvenseras av Facil och även väga in de ekonomiska kostnaderna i
detta.
Angående upplägget av emballage i fabriken hölls en diskussion kring att slå över blåkanban
till vitkanban, analysen kring detta bör fortgå. Analysen bör innefatta hur företaget kan
hantera respektive artikelnummer som har en stor användning på få stationer i fabriken, dessa
kan exempelvis lösas genom att ha som vitkanban fast med ett utökat antal rännor, för att
säkerställa att detta kan levereras.

8 Rekommendationer till företaget
Kapitlet inleder med att beskriva vilka förutsättningar som krävs för att företaget skall
kunna fullfölja de förslag som beskrivits. Det är dock inte ett krav att företaget tar itu med
dessa förbättringsförslag, men däremot ser författarna gärna att eventuell forskning
fortsätter på samma spår som studien.
-

Företaget bör implementera standardiserat arbetssätt.

-

Utvärdera om framtagna artiklar är lämpliga att sekvensera efter en
förutbestämd körväg.

-

Analysera kring om antalet rännor bör utökas på de artikelnummer som går från
blåkanban till vitkanban.

-

Analysera vilka artiklar som skall läggas som blå- respektive vitkanban, med
hänsyn till dess frekvens och användningsområde, se bilaga två.

-

Företaget bör fokusera på att integrera den tekniska avdelningen med
produktionsavdelningen och inneha en öppen dialog i alla
organisationsled.

-

Företaget skall kunna synliggöra truckförarnas mjölkrundor i förväg.

-

Företaget bör vara villigt att investera i framtida system som möjliggör
signaler mellan truckförare och materialhanterare (P1/ F20- signalen).

-

Att sortering av kartong i emballagen från Facil kan läggas om och sekvenseras, där
studien visar att detta ger en avsevärd förbättring kring leveranstid.

-

Att se över kvaliteten på Facilkartongerna samt att säkerställa att tillbud läggs på
de defekta kartongerna.

-

Företaget bör göra en djupare analys kring ergonomin samt se över de ergonomiska
riktlinjerna med hänsyn till truckförare i företagets ergonomiska manual.

9 Slutsats
De slutsatser som framkommit genom analyser och undersökningar, kommer att framföras
i detta kapitel. Kapitlet behandlar syftet samt frågeställningarna en och en med
utgångspunkt i analysen.

9.1 Uppnått syfte
Syftet med studien har varit att jämföra lösningar på problem och nuläge, för att uppnå syftet
lades två frågeställningar upp för att lättare kunna skapa en röd tråd. Studiens två
frågeställningar har behandlats samt besvaras och därmed har studiens syfte kunnat uppnås.
Med kartläggningar och observationer har förbättringsförslag tagits fram. Det studerade
företaget kan välja om förslagen skall implementeras eller inte, författarna rekommenderar
däremot att förslagen implementeras då lösningarna är mycket enkla och fokuserade.
Förslag som arbetas fram är med hänsyn till studiens avgränsning, basmodulen. Författarnas
slutsats av examensarbetet är att det finns goda möjligheter att positivt införa standardiserade
körrundor för basmodulen samt att fundera över att slå över blåkanban till vitkanban, för att
minska onödiga körsträckor. Ytterligare en avgörande faktor för de förbättrade mjölkrundorna
som bör sättas upp, är att sekvensera materialet från Facil. Författarnas slutsats av
examensarbetet är att det finns goda möjligheter att positivt införa sekvensering av material i
pallarna samt en omplacering till vitkanban av de material som idag är klassificerade som
blåkanban, för att minska onödiga körsträckor. Nedan besvaras studiens frågeställningar mer
koncist.

9.1.2 Frågeställning 1
Hur ser de interna mjökrundeflödena ut mellan inkommande material och respektive
arbetsstation på ett större företag inom bilindustrin?
Volvo Trucks innehar en stor fabrik med många arbetsstationer, där det är viktigt att erhålla ett
standardiserat arbetssätt. Studien valde att med avgränsning till basmodulen, studera de
mjölkrundor som körs av tre truckförare. För att ta reda på hur mjölkrundorna kördes var det
viktigt att få insyn och förståelse i hur vardera runda var upplagd, detta gjordes genom
sammanställning av dokument och intervjuer. Observationer och litteraturstudier på företaget
kunde även detta resultera till att kartläggningar kunder göras. Genom intervjuer framkom det
att rundorna körs efter rutiner och erfarenhet och därmed inte innehar någon specifik
standardisering. Författarna kunde konstatera att mjölkrundorna alltså inte är standardiserade
utan har utformats individuellt av personal efter rutiner och kan därmed inte ses som något
standardiserat som företaget satt upp. Åtgärder krävs där företaget för beräkna hur de mest
effektiva mjölkrundorna bör köras. Högre krav på hur mjölkrundorna bör köras är framtida
rekommendationer, detta för att i enlighet med teorin, bespara de ergonomiska riskerna som
finns, samt för att undvika de slöserier som uppkommer i enlighet med Volvos samt Leans 8
slöserier.

9.1.2 Frågeställning 2
Vilka förbättringsförslag kan tas fram med hänsyn till ergonomi och ekonomi?
Med hjälp av litteratur samt Volvos egna restriktioner av ergonomiska krav har ett flertal
förbättringsförslag samt rekommendationer framtagits. Den huvudsakliga förbättring
gällande ergonomiska restriktioner är att nya ergonomiska riktlinjer bör tas fram som riktar
fokuserar sig på truckförarnas arbete i fabriken, då de nuvarande restriktionerna är mer
allmänna för samtlig personal. Arbetshöjd, arbetsrotation samt kvalitén på kartongerna är
viktiga riktlinjer som bör beaktas, därmed kan orsakerna till dålig ergonomisk belastning
reduceras med hänsyn till de olika färgnivåerna i enlighet med Volvos ergonomibeskrivning.
De lösningsförslag som tagits fram med hänsyn till ergonomin är dels att Volvo endast bör
ta emot Facilkartonger som har kartonghandtag, för att reducera belastningen vid
förflyttning av kartonger på grund av den stora kvantiteten plasthandtagskartonger som går
sönder. Likaså skulle sekvensering i pallen leda till att belastningen för trukförarna
reduceras då onödiga förflyttningar kan undvikas, samt att detta skapar mer ordning. De
förare som innehar flera pallar än en pall på ett område kommer att resultera I en större
tidsreducering än de förare som inte har detta. Reduceringen syns I att truckförarna kommer
att kunna lämna ut kartonger på ett område och sedan lämna detta, för att sedan inte behöva
återkomma till samma område igen.
De stressmoment som idag präglar arbetet I form av sökning I pallen efter kartonger
kommer att minskas. Ett till förslag som kan kopplas samman med att reducera stress är att
införa en signal till truckförarna vid färdigt material, detta medför att truckförarna kan
planera sitt arbete samt den ovissheten som uppstår idag gällande när material som ska
hämtas från F2l kommer att reduceras. De framtagna förslag som påverkar ergonomin
positivt kommer att generera ekonomiska förbättringarna genom att frisk personal kommer
att kunna arbetar effektivt, vilket slutligen leder till att sjukskrivningar minskar och positiva
effekter på företagets ekonomi.
Förslag gällande hantering av blå- respektive vitkanban kopplas till både ergonomiska som
ekonomiska resultat. För att det ska vara lönsamt att köra ut en blåkanbanspall bör den ha en
stor förbrukning så att förarna inte kör långt med en pall med mindre antal kartonger. De
artikelnummer som är innehar en färre kvantitet kommer att vara med lönsamt att hantera
som vitkanban. Denna lösning leder till att artiklar som lagerhålls minskas och i samband
med detta frigörs yta på materialtorget. Att öka hastighetsomsättningen på artiklarna är något
som företaget ska fokusera på att göra då det resulterar i ekonomiska fördelar då det bundna
kapitalet reduceras samtidigt som kvaliteten på materialet kommer att kunna bibehållas. Den
tid som reduceras I och med en uppdatering av artiklarna speglas I den tid som sparas in på
att inte köra långa sträckor för att lämna ett färre antal kartonger. Truckförarnas flöde I
utlämningen av kartonger kommer att förbättras vilket reducerar både transport-, hantering
och pallhanteringstid.
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Bilaga 1- Intervjuguide
Undersökningspersoner
Syftet med intervjun är att det ska fungera som ett ramverk för kartläggningen av hur företagets
kartongflöden sker, förarna kommer att få möjlighet att komma med egna uppfattningar om
processen och dess förbättringsförslag, en jämförelse kommer sedan att kunna göras, mellan de
olika förarna för att studera eventuella likheter och skillnader. De personer som har valts ut till
medverkande i intervjun arbetar dagligen med den del av processen som kommer att undersökas
närmare. Forskningsområdet som skall studeras berör tre personer, som dessa kommer att agera
som intervjupersoner. De berörda intervjupersonerna arbetar på en arbetsstation kallad
basmodulen och det är denna del som hanterar upp till 50% av Facil’s inleveranser och denna
del är mest angelägen för närmare undersökning.
Genomförande
En närmare och mer detaljerad intervju kommer att eventuellt spelas in och genomföras på
tu man hand med vardera intervjuperson om denne accepterar detta. Intervjupersonerna kommer att
besvara de frågor som ställs samt rita den väg de kör på en karta, se bifogad fil. Intervjufrågorna
kommer att vara ställda med öppenhet, med rum för egna reflektioner av intervjupersonerna. Miljö
är en viktig aspekt för att öka tillförlitligheten samt bekvämligheten, därmed kommer
intervjupersonerna att få välja plats där intervjun skall ske. Det är fördelaktigt om intervjun sker på
ett kontor som hindrar vad som sägs, för obehörig part.
Etik
Studien ligger till grund för det examensarbete som genomförs, för att genomföra en
kartläggning är intervjun ytterst viktig i detta sammanhang. Materialet som samlas in i
detta examensarbete kommer att hjälpa Volvo lastvagnars arbete med implementeringen av
dess nya materialhanteringssystem, GMHS. Samt för framtida projekt då en kartläggning
inte finns att tillgå i nuläget.
Validitet och reliabilitet
En studie kan mätas genom dess reliabilitet samt validitet, där dessa mått skall betraktas i
vetenskapliga sammanhang. Validitet mäter det som är relevant i sammanhanget medan
reliabilitet mäter på ett tillförlitligt sätt, där hög validitet och reliabilitet alltid eftersträvas.
Reliabilitet kan betraktas som tillförlitlighet, i vår studie anser vi att tillit har en stor, avgörande
betydelse. För att öka tillförlitligheten i studien krävs det att tydlig planering görs där
tillvägagångssättet förklaras. Planeringen besitter olika mätinstrument som skall användas samt
på vilket sätt studien är uppbyggd.
Informationsbearbetning och analys
Intervjuerna kommer att spelas in bearbetas efter att intervjun ägt rum, där en
detaljerad analys kommer att genomföras. Intervjufrågorna ska ställas så att en analys kan dras
från de insamlade svaren samt skall kartan ska vara inritad så att en sammanställning av
transportörernas körschema kan göras. Bearbetningen av materialet kommer att ligga till grund
för de slutsatser som skall göras i studien, med avseende på eventuella förbättringar.
SAMMANSTÄLLD INTERVJU
Truckförare 1, Ansvarsområde: Chassi-linen
Truckförare 2, Ansvarsområden: Axel-linen
Truckförare 3, Ansvarsområde: 13 och 15

1.1 Hur ser flödet/ rundorna
ut? - Fyll i medhavd karta
Denna fråga var en inledande fråga för att låta respondenten göra sig bekväm i samtalet, då de
har med hjälp av detta fick chansen att själva styra hur bilden skulle målas upp. En karta delades
ut till vardera respondent där de manuellt ritade in hur deras dagliga körbana ser ut med hjälp
av en penna med olika färger, för att kunna skilja på olika rundor
- Hur ser ditt specifika flöde ut?
Den första som svarade på intervjufrågorna kommer att i denna studie kallas för truckförare 1,
och bär huvudansvaret över område 1. Truckförare 1 besvarade frågan genom att i punktform
ge en övergripande bild av hur hans dagliga process ser ut.
Transportör 1 har en oval runda och förklarar att start och slutpunkt på rundan inte är fasta
utan att han själv kan välja från dag till dag vart han börjar.
Transportören var tydlig med att informera författarna att brister kan ibland komma från
leverantören Facil, därmed är det viktigt att dagsrundorna formas efter detta. Svaret gav
författarna ett förtydligande över hur en dag för truckföraren ser ut och följande
dagsuppbyggnad beskrevs på följande sätt:
1. Går sin rund till fots och lägger sin
beställning. - Blåkanban
- Vitkanban och nitar
2. Hämtar pallar från Facil på kartongtorget och kör ut dessa. Kör blått, nitar, bultar
och skruvar och cirka fem stycken pallar från leverantören Facil.
3. Ser över om det uppstått några brister hos Facil, som inte finns på deras lager men kan
finnas på F20.
4. Kör sedan ut det som beställdes (punkt 1) cirka 13.00 - 15.30
5. Laddar upp mer material på de mest högfrekventa artiklarna som kallas blå artiklar.
Truckförare två har en färdig dagsrunda som i denna studie kommer att kallas runda två,
denna inkluderar två olika delar i produktionen, som han har huvudansvaret över.
Prioriteringen ligger på Facilleveransen och sedan därefter på P1 leverans. Under tiden som
han kör, kollar befintlig truckförare efter vad som behövs fyllas på och lägger en
beställning samtidigt till P1, för att slippa åka två gånger.
Truckförare tre som ansvarar över område tre som består av MH 13 och 15, truckföraren var
noga med att han gärna håller samma rutiner, därför börjar han alltid på MH 15 och övergår
sedan till MH 13. Vid färdiglevererad Facilleverans, fortsätter truckföraren med leverans av
P1 samt blå helpallar.
- Hur vet du hur din runda ser ut?
Gemensamt för de tre respondenterna är att alla tre beskriver att informationen om hur rundorna
skall köras kommer med erfarenhet. Truckförarna har blivit tilldelade områden och har sedan
själva valt hur rundan skall utföras utifrån dess egna uppfattningar och erfarenheter. De alla tre
intervjupersonerna har arbetat i många år på avdelningen eller inom företaget och har därmed
bildat sig en uppfattning om hur rundorna ska utformas på ett så effektivt sätt som möjligt.
Truckförare 2 beskriver att det är många sträckor inom hans område, som är enkelriktade, detta
anser han vara till en fördel förutom när något missats och gör att truckförarna måste åka runt
för att hämta det.
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- Hur ofta kör du respektive runda?
Truckförare 1 börjar som tidigare nämnt att gå runt sin runda för att göra beställningar och kör
sedan ut alla pallar från Facil för att avsluta med blåkanban. Hur ofta han kör kan han inte riktigt
svara men han sammanfattar att hans arbetsdag går ut på att åka den om och om igen.
Truckförare 2 kör sin runda tills Facilpallarna tagit slut. Han beskriver sin dagsstatus som
innebär tio pallar per dag men betonar att det kan variera från dag till dag. Efter utleverans av
Facilpallarna fortsätter han med de blå pallarna samt P1, vilket innebär att det kan vara mer än
15 rundor per dag i område två.
Truckförare tre beskriver att facilpallarna körs ut en gång om dagen, de som beställts på
eftermiddagen innan. Detta brukar vanligtvis vara en pall per dag och sedan blå pall resterande
av dagen.
- Hur vet du när man behöver köra ut en viss pall?
Respondenterna säger att detta är något som de lär sig det efter ett tag och att det baseras på
erfarenhet vilken pall som ska prioriteras från Facil, detta väljs individuellt. Facilpallarna ligger
oftast i samma ordning poängterar truckförare ett vilket innebär att han kan planera vilka pallar
han prioriterar utifrån erfarenhet. Vissa kartonger har större omsättningshastighet och kräver
större hantering från truckförarna.
- Har ni ett tydligt körschema?
Alla respondenter samtycker i denna fråga. De har alla ett individuellt körschema som de kör
varje dag men med anpassningar för vad som levereras av Facil och i vilken ordning artiklarna
är i. Alla tre är väl medvetna om prioriteringen, och kör därför Facilleveranser innan P1 körs.
1.2 Beställning
- Vilken typ av utkörningsflöde hanterar vardera truck?
Alla truckarna inom hanteringen av kartongflödet är likadana och kan hantera allt material som
körs på basmodulen.
- Hur många kartonger i varje pall levereras ut?
Enligt respondenterna finns det 60 stycken i varje pall. L-pall 60 kartong och oftast 100 stycken
i varje kartong. Sedan om det förekommer en krage så förekommer det 120 kartonger i varje
pall. Är det en k-pall från P1 kan den sista pallen vara ojämn med antal kartonger, på grund av
slumpen som sker när de beställer.
- Hur många får plats i varje ränna?
Transportör tre svarar att det får plats lika många på varje ränna, dock läggs olika många
beroende på hur många som går åt, men påfyllning sker på så mycket som behövs.
- Hur vet du hur mycket som skall beställas?
Hur vet man hur behovet ser ut för respektive artikelnummer och use point? Truckförare
1 beskriver att han vet på ett ungefär, skillnaden på honom och de andra två är att han hellre
beställer lite extra än för lite. Han vill gärna fylla på lite extra i rännorna, han
beskriver att han arbetar på detta sätt på grund av att han vill vara säker på att det finns
tillräckligt.
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Truckförare två använder sig av en metod som innebär att en siffra skrivs på etiketterna,
siffrorna initierar hur många kartonger som bör beställas. Dessa siffror är bestämda utefter
erfarenhet. Siffrorna kan komma att ändras och då stryks den befintliga siffran över manuellt,
och ersätts därefter med en korrigerad siffra bredvid. Han beskriver att anledningen till att
siffran ibland ändras, är för att det ibland behövs udda material då specialtillverkning av en
lastbil skall ske. Han tycker att det är extremt viktigt att de får informationen om detta i god tid,
så rätt beställning kan göras till Facil. Slutligen förklarar han med en nedlåtande ton att det har
förekommit många fall då de inte fått informationen om att en specialtillverkning skall göras,
vilket då leder till materialbrist eftersom beställning från Facil inte hinns med.
Truckförare tre arbetar på ett tredje sätt, där han innehar en konversation med montörerna för
att veta vad som behövs för den enskilda stationen.
- Hur beställs materialet? / Vilka rutiner har ni kring beställning?
En handmaskin används där alla tre truckförare “skjuter” på streckkoden, därefter skrivs det i
maskinen in hur stort behov som behövs beställas. Det finns ett maxantal per beställning detta
är nio stycken. Behovet fastställer truckförarna själva, med hjälp av att skriva behovet på
etiketterna eller konversera med montörerna. Denna beställning kommer sedan att levereras till
materialtorget morgonen efter. Beställning sker till både Facil och till P1. Facil levererar kl
10.00 samt 22.00. Medans P1 ska leverera samma dag, på deras begäran. P1 får ned material
från automationsförrådet och packar sedan i k-pallar.
- Hur kommer leveransen i samband med hur ni beställt? finns det
någon sorteringsordning?
Truckförare ett har inte uppmärksammat om de beställda artiklarna kommer i den ordning som
han beställer dem men en lista med de artiklar som finns i pallen tillkommer efter den ordning
som artikeladresserna är. Denna lista följs vid utlämning av material sker. De två andra
truckförarna beskriver att uppdelningen kan ske hur som helst men att samma artiklar ligger
bredvid varandra. Denna listan följer de när de lämnar ut kartonger längs rundan. Författarna
fick därefter tillgång till denna lista för att ha som informationsbelägg för kartläggningen.
1.3 Leverans
- Hur ser leveransen ut från Facil? Hur ofta och hur många pallar från Facil?
Det är olika beroende på vilken station och kan variera, men normalt ligger antalet
pallar mellan fem till tio stycken per truckförare. Facil/blåkanban/P1(k-pall)
Truckförare ett: 5/20/2-3
Truckförare två: 2/15/2 Truckförare
tre: 2-3/16/(7-10+½+2)
1.4 Hur utjämnad är beläggningen?
- Är fördelningen jämt fördelad över dagen? ex. Beställning, att alla beställer
innan lunch etc. stora svängningar
Transportör ett anser att beläggningen fungerar bra. Medans transportör två anser att perioden
från morgon till lunch är den stressigaste perioden, då P1 ibland kan komma på morgonen i
samband med Facilleveransen. Fördelen med beläggningen är att ena Facilleveransen är på plats
på morgonen när truckförarna kommer. Transportör tre anser att han har ett stressigt arbete där
han
knappt
hinner
med.

- Är belastningen mellan er truckförare jämnt fördelade? Kartongvikt/ person
och runda
Transportör ett anser att han har den tyngsta rundan i och med att nitarna är artiklar som väger
mycket. Däremot är han tydlig med att antalet kartonger är jämt fördelade mellan vardera
arbetsstation.
Transportör två, som har en uppdelad runda, tycker trots detta att det är rättvist då ena rundan
är kort och innehar artiklar som är “tunga” och den andra är lång och har lite “lättare” artiklar.
Här säger han att han gjort en lista på hur hans arbetsstation skall gå till, som han kan ge till en
eventuell ersättare. Transportör tre tycker att det varierar och har inte så mycket att tillägga
därefter.
1.5 Rundor
- Skulle ett taktat flöde för truckförarna vara att föredra?
Alla tre respondenterna poängterar i denna fråga att de gillar möjligheten att själva kunna lägga
upp sina rundor utan att någon påverkar valet av körningsväg eller vilken tid de kör.
- Vad är det maximala antalet pallar man kan köra per runda?
En per omgång, dock förekom det under intervjuerna att en truckförare gärna kör två åt gången.
Det händer att transportören kör med två pallar staplade på varandra, vilket är en gråzon för
företaget då det inte finns några specifika regler på detta.
- Hur ofta åker ni till F20 och P1K (F11)?
Truckförarna åker dit när de behöver påfyllning, detta varierar beroende på om det är
materialbrister eller inte. Ibland kan det uppstå stopp i automationslagret och då påverkas
truckförarna direkt då det tar längre tid. De beskriver att de åker dit då och då för att kolla om
materialet är färdigpackat från P1 håll, men dock finns det ingen specifik tidpunkt utan de måste
själva åka dit för att se om materialet går att hämta. Detta medför att förarna åker dit i onödan
i tron av att materialet skall vara redo.
1.6 Ergonomi
- Hur är arbetsbelastningen?
Gemensamt för alla tre är att de är överens om att ergonomin är i riskfall. Alla tre känner av
den dåliga ergonomin, främst på axlar, nacke och rygg. En pall är cirka 300 kilo och därmed
arbetar de med flera ton om dagen. Kraven från montörerna har lett till att artiklarna ska finnas
på speciella ställen i en form som är anpassade efter montörerna, vilket direkt påverkar
truckförarna. Truckföraren tillägger att det är många artikelnummer som inte behövs i
dagsläget, som kan reduceras i fabriken för att spara plats. På samma sätt som att vissa artiklar
används i den kvantitet att en helpall kanske hade varit bättre lämpat på vissa balanser.
Truckförare ett och två beskriver att de helst går av trucken för att slippa vända sig bakåt och
hämta material som skall fyllas på, vilket är ett måste för att nå de kartonger som står längst
bak i pallen. Truckförare två poängterar att det är ytterst viktigt att gå av trucken på rätt sida av
trucken, så att trucken kan skydda honom för eventuella trafikanter i gången. Detta är den enda
truckförare som har hand om två stationer, vilket han ser som en fördel ut ergonomiskt
perspektiv då Axellinen har många tunga delar, som inte går att ändra, medan den andra har
mer småplock. Variationen leder till att han kan variera och slipper utsätta kroppen för samma
arbetsbelastning och inte behöver ta allt tungt på en och samma gång.

Slutligen kommer det ergonomiska kring designen och funktionen av kartongerna, där alla tre
intervjupersonerna är överens om att förpackningarna erhåller en sämre kvalitet. Det finns två
olika typer av kartonger, en med ett handtag av plast och en med ett handtag av kartong. Den
kartong med handtag av plast går ofta sönder, i och med att handtaget är fasttejpat och då krävs
det att truckförarna använder båda sina händer, när tanken är att de endast ska använda en hand.
- Hur är din säkerhet vid körning?
Samtliga truckförare tycker att säkerheten är bra, men de är överens om att det är viktigt att ta
hänsyn till trafiken då det kan vara väldigt mycket trafik stundvis.
Truckförare två är tydlig med att han bara kör en pall åt gången av säkerhetsskäl, detta är
något som skiljer två truckförare åt, då den andra anser att två stycken behövs för att
hinna.
- Vilken typ av truck använder du för respektive transport?
Samtliga truckar som används inom detta område är likadana.
- Vad skulle du ändra på truckarna? funktion och design
Intervjupersonerna är nöjda med sina truckar.
- Vad är den optimala designen av kartonger för förbättrad ergonomi vid plockning
av kartong?
De alla tre är överens med att det krävs solida kartonger med stabila handtag som ger en
trygghet till förarna att de inte går sönder när det levererar.
1.7 Artikelnummer
- Följer rundorna en specifik ordning efter artikelnummer?
Truckförarna får en lista som går efter artikeladresser, därefter formas rundorna efter
befintliga adresser, det är viktigt att truckförarna utgår efter den information som står
på utdelad lista.
- Har Facils sortering i emballagen någon betydelse för rundorna? (Hur facil lägger
artiklarna, i vilken ordning etc.)
Samtliga tre truckförare tror inte att det kommer att påverka något större. Se tidigare
fråga längst upp.
1.8 Förbättringar
- Hur hade det ultimata utlämningsstället för respektive artikel varit? (Vit/blåkanban)
Ett förslag som kom i samband med förbättringar är att en diskussion bör ske gällande att ta
bort de artiklarna som inte används och istället använda platsen för de artiklarna som går åt
mer samt att materialet bör spridas ut mer i fabriken, så som blåkanban.
Transportör två vet att det finns vissa förråd där artiklarna går, som han kan ta från om det är
akut. I samband med detta har deras team pratat om att införa en dator på kontoret där alla
artikelnummer står med, här skall information finnas om vart vardera artikelnummer används
i fabriken samt hur mycket som kan lånas vid materialbrist.
- Om

du

hade

fått

förändra

något,

vad

hade

det

varit?

Truckförare 1 hade velat att påfyllning på stationerna skulle göras med hjälp av en helpall och
inte lösa kartonger, detta medför till att truckförarna med hjälp av trucken kan fylla på vardera
artikelnummer och undviker fysiskt arbete. Dock är han medveten om att detta skapar problem
för montörerna som gärna vill ha materialet lättillgängligt, vilket truckförare två är tydlig med
att understryka samt att det inte heller finns plats för det. Transportör två är tydlig med att
beskriva att arbetskollegorna gör arbetet mycket roligare trots att stor förbättringspotential finns
inom det ergonomiska.
Ett lösningsförslag som dök upp i samband med intervju av truckförare två är diskussionen om
antalet pallar som får lyftas samtidigt, i vissa fall kan leveranserna läggas i en K-pall istället för
en L-pall. K-pallen hanterar hälften så många artiklar som en L-pall. Vid transport i en K-pall
krävs det att två pallar transporteras samtidigt. detta är något Facil borde göra med fler
artikelnummer, då det redan finns på vissa. Nackdelen är att det tar upp mycket plats i lagret då
det endast är tillåtet med en k-pall per lagerplats. Ytterligare förbättringar som respondenterna
är överens om är att företaget bör se över förbrukningshastigheten på olika artiklar, det är viktigt
att uppdatera dessa siffror för att kunna optimera hanteringen och platserna på bästa sätt. Det
händer att det byggs om i fabriken och att artikelnummer flyttas, detta får truckförarna ingen
information om, vilket sägs i en negativ ton av alla respondenter.

Bilaga 2- Excellista över blåkanban
I tabell 6 presenteras de artiklar som klassificeras som blåkanban, där färgvalet indikerar
på om artikeln bör vara blåkanban eller ej. Detta har tagits fram utifrån hur stor
förbrukningen är samt hur många stationer som det levereras ut material till.
Tabell 6 Nulägesbeskrivning av blåkanban

I tabell 7 visas vilka artiklar som bör vara kvar som blåkanban och resterande artiklar bör
bli vitkanban.
Tabell 7 Framtida blåkanban
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