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Abstract 

This master thesis has been done by account of the company AB Volvo Penta that belongs to 
the Volvo Group. AB Volvo Penta is a manufacturing company that holds a leading position 
in the field of marine: The aim of this thesis is to give AB Volvo Penta suggestions on how to 
optimize their inventory, and in general, improve the situation which means to decrease the 
inventory and the warehouse area as well as level the incoming material.  

The following research questions have been defined and will be answered in this thesis. 

• What is required for Volvo Penta Distribution Center (VPDC) to decrease inventory?  

• How would an optimal material supply balance work?  

• How many days of finished goods inventory is needed? 

• Which will be the savings regarding to decreased need of area and decreased use of 
transports? 

• Is there a need for an external warehouse and how many square meters is optimal? 

In order to answer the five questions above, the work has been carried out by studies of the 
present situation at the company, interviews have been done and relevant theory has been 
studied. Visit to one of the external warehouse has also been done, this to get a total 
estimation of the situation.  

The primary result of this thesis is recommendations in how VPDC should work to decrease 
the inventory. These recommendations also include suggestions on improvements and 
changes to forecasting procedures and points to a need for introducing new procedures related 
to forecasting as well as the need to ensure sufficient communication. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Volvo Penta Distribution Center (VPDC) i Vara som 
ligger i Västra Götalands län och har funnits sedan 1975. AB Volvo Penta är ett företag inom 
Volvokoncernen som producerar båt motorer för fritidsbruk. Målet med examensarbetet är att 
ge förslag på hur Volvo Penta skall optimera sitt lager, vilket i praktiken innebär att minska 
lager och lagerytor, samt att optimera inkommande material. 

För att kunna nå ovanstående mål har dessa frågor tagits i beaktning: 

• Vad krävs för att VPDC inte skall behöva förvara material i externa lager? 
 
• Hur skulle en optimal materialhemtagning se ut? 

 
• Hur många dagars färdigvarulager av Varamotorer är lämpligt att hålla? 

 
• Vilka besparingar finns att få, både vad gäller minskat ytbehov och färre transporter? 

 
• Behövs extern lageryta och hur många kvadratmeter skall det vara? 

 

För att kunna komma fram till förslag till dessa frågor har författarna intervjuat berörda 
personer inom företaget, tagit del av och analyserat information berörande examensarbetet 
samt studerat relevant litteratur. Även besök på ett av de externa lagren har gjorts för att få en 
bättre helhets uppfattning.  

Arbetet utmynnar i rekommendationer på hur VPDC skall arbetar med att minska sitt lager. 
Dessa rekommendationer innehåller även förslag på förändrad användning av prognoser, 
förslag till införande av nya rutiner samt riktlinjer för förbättrad kommunikation. 

Nyckelord: Lageroptimering, prognostisering, materialhemtagning, lean 
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Inledning 

1.1 Problembakgrund 

AB Volvo Penta ingår i Volvokoncernen. Fabriken, som detta examensarbete berör, är 
belägen i Vara, Västra Götalands län och har funnits sedan 1975. 

Fabriken tillverkar båtmotorer för fritidsbruk och har under åren expanderat både när det 
gäller antal byggda motorer och antal anställda. Här tillverkas fyr- och sexcylindriga 
dieselmotorer, men också hantering av distribution av mindre dieselmotorer och 
bensinmotorer som köps in från Perkins, Storbritannien respektive Lexington, USA.  

2004 introducerades en helt ny motorserie som kallas D3, D4 och D6. Denna serie var 
revolutionerande då man använde sig av Electronic Vessel Control (EVC) som innebär att 
elektronik styr motor, växellåda, reglage, instrument och andra funktioner ombord.  

I och med denna introduktion ökade orderingången markant; vilket har medfört att antal 
anställda idag är cirka 260, som kan jämföras med cirka 200 år 2003. Vinsten för hela Volvo 
Penta har ökat med 10 % varje år, nio år i rad. Vilket ger en uppfattning om vilken förändring 
det har medfört, inte minst logistiskt sett. I år har dessutom kundorderstyrning införts, vilket 
är en stor förändring jämfört mot tidigare då tillverkning mot lager tillämpades. En viss 
tillverkning mot lager finns dock fortfarande kvar. (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

 

1.2 Problembeskrivning 

Detta är förändringar som har gett en del problem: 

• Större lagervolym utan ökad lageryta har gett externa lager. 
• Större osäkerhet; de prognoser som fortfarande finns kvar. 
• Fler och mer komplexa transporter, vilket i sin tur bland annat medför ökad risk för 

skadat gods etc. 
 
Utifrån dessa problem har nedan frågeställningar definierats av Volvo Penta: 

• Vad krävs för att Volvo Penta Distribution Control (VPDC) inte skall behöva förvara 
material på externa lager? 

• Hur skall en optimal materialhemtagning fungera? 
• Hur många dagars färdigvarulager av Varamotorer kan/bör finnas? 
• Vilka blir besparingarna, både när det gäller minskat ytbehov och minskad mängd 

transporter? 
• Om VPDC mot förhoppning skulle behöva en extern lageryta, hur många 

kvadratmeter kan detta i så fall optimeras till? 
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1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att förbättra materialhemtagningen och skapa 
en för företaget gemensam riktlinje hur materialhemtagningen skall hanteras. Vidare syftar 
arbetet till att belysa de faktorer som är kritiska för att detta skall uppnås, såsom 
kommunikation mellan avdelningar och standardisering av processer. 

1.4 Avgränsningar 

Ingen hänsyn tas till leverantörsproblem eller oväntade variationer i det egna 
produktionsflödet, kvalitetsbrister, brister i datorsystem såsom kreditstoppade motorer samt 
fackliga frågor.  

2. Företagsbeskrivning 

2.1 Historia 

1868 –Grundades Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad som tillverkade produkter i 
gjutjärn så som kärl, ångpannor, plogar och tröskverk.  

1907 – Fick Sköfde Gjuteri en beställning av motorer, fotogenmotorer. Edvard Hubendick 
konstruerade den berömda encylindriska B1 motorn. Den kallades för det grekiska ordet för 
fem, Penta, efter de fem män som deltog under mötet då de första ritningarna presenterades. 

1909 – De första 20 motorerna levererades.  

1910- talet – Serien av motorer utökades senare med 2, 3 och 4-cylindriga versioner, som 
gjorde motortillverkningen till den dominerade delen på företaget. Det tillverkades 3268 
motorer som såldes till armen, båtägare och husägare.  

1919 – Sköfde Gjuteri bytte namn till AB Pentaverken. 

1925 – Fick Penta sin första beställning från den för tiden nyetablerade biltillverkaren AB 
Volvo. Två år senare rullade den första Volvo bilen, med en 28 hk Pentamotor, ut från 
fabriken i Göteborg. 

1935 – Samarbetet mellan parterna blev allt mer betydelsefullt och AB Volvo köpte upp AB 
Pentaverken och bildade Volvo Pentaverken. Samma år flyttades en konstruktions- och 
försäljningsavdelning för icke-bilmotorer till Göteborg, AB Pentaverken. Detta år 
introducerades också den sexcylindriska Hesselman-motorn med tre cylindrar på tomgång. 
För första gången anställdes kvinnor på fabriken.  

1940- talet – Under och efter andra världskriget hade AB Pentaverken en tuff period eftersom 
allt arbete på Volvo lades ner på produktionen av bilar, bussar och lastbilar. 
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1946 – Den första raka sexcylindriga dieselmotorn presenterades. På grund av sin tysta och 
mjuka gång drog den till sig mycket uppmärksamhet och kom att bli en mycket viktigt 
produkt.  

1950- talet – Under detta decennium hade Penta en snabb utveckling av produkter samt dess 
verksamhet. Vilket gjorde att de utvecklades internationellt med ett stort nätverk av 
återförsäljare över hela världen.  

1959 – Penta fick sitt stora genombrott inom fritidsbåtsbranschen då Aquamatic-drevet 
introducerades på New York Boat Show. Detta drev skapade en utmärkt kombination mellan 
inombordaren och utombordaren.  

 

Figur 1.1 Aquamatic-drev (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

1965 – Företaget ändrade namn igen till AB Volvo Penta. Dotterbolag skapades i Tyskland, 
England och Italien. 

1970- talet – Under 1973 ökade exportandelen till 84 %. Den största exporten var 
industrimotorer för tillverkare av bevattningsanläggningar.  

1977 – Med anledning av 40-motorns (staketmotorn) uppkomst byggdes en fabrik i Vara.  

1982 – Volvo Penta blev ett oberoende dotterbolag inom Volvokoncernen. Industrimotorerna 
stod för en tredjedel av omsättningen.  

1987 – Framtogs GenPac-konceptet, vilket innebar att motorn förmonterades på en stålram 
som också fungerade som transportram. Detta förenklade arbetet vid slutmontering och 
transport.  

1990- talet – Nya produkter utvecklades på kortare tid och organisationen ändrades för att 
anpassas marknadens höga tempo. Den marina delen blev allt viktigare eftersom efterfrågan 
ökade hos privata kunder.  

1991 – KAD-motorkonceptet lanserades.  

1992 – En ny anläggning för produktionen av bensinmotorer och Aquamatic-drev byggs i 
Lexington i Tennessee i USA.  

1995 – Introducerades Volvo Pentas EDC vilket är det första elektroniska 
dieselstyrningssystemet som är särskilt avsett för marin användning.  

2000- talet – Volvo Penta öppnar en monteringsfabrik i Kina. Försäljningen och lönsamheten 
ökar, och företaget är det bäst presterande i hela Volvokoncernen. Företaget börjar med e-
handel och driver alla båtar i Volvo Ocean Race. (Volvo Pentas Intranät, 2008) 
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2.2 Företagsorganisation 

 
Figur 2.1 Volvo Pentas organisation (AB Volvo Pentas intranet, 2008) 
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2.3 Fabriken i Vara 

Volvo Pentas helägda fabrik i Vara, här produceras marina dieselmotorer mot kundorder. Det 
är i denna fabrik som Volvo Pentas världsberömda högprestandedieslar, D3, D4 och D6 
tillverkas. 

 

Figur 2.2 Varafabriken (Volvo Pentas Intranät, 2008) 

2.3.1 Bakgrund 
Harald Wiklund var Volvo Pentas VD från 1949 till 1977 och han blev den person som 
formade det moderna Volvo Penta. Han bodde granne med Volvo Lastvagnars VD Lars 
Malmros vilket resulterade i att de umgicks en del och hade många och långa diskussioner 
över staketet. Det var genom denna vänskap som idén föddes om en gemensam kompakt 
lättviktdiesel som skulle passa lika bra i nöjesbåtar som till Volvos medeltunga lastbilar.  

2.3.2 Staketmotorn 
Resultatet blev ”staketmotorn” vars namn egentligen var MD40. Det var en sexcylindrig 
dieselmotor på 3,59 liters cylindervolym och som fanns med eller utan turboladdning. 
Staketmotorn, eller 40-serien som den kallades, gjorde stor succé direkt. Detta på grund av 
den höga effekten och den låga vikten som passade perfekt för marint bruk. 1982 
kompletterades 40-serien med den mindre och fyrcylindriga 30-serien.  

Dessa serier utvecklades successivt och Volvo Penta har genom åren introducerat ett flertal 
motorer på samma grundkonstruktion. År 2001 lanserades KAD300 vilket var den sista i 
raden, vars effekt var mer än dubbelt så hög som hos den ursprungliga Staketmotorn.    

Den motorserie som baserades på Staketmotorn fick sin efterföljare 2003 när Volvo Penta 
lanserade sin helt nya generation av dieselmotorer, D4/D6. Efter att tillverkningen av 
Staketmotorn upphörde 2005 består Vara fabrikens produktion idag uteslutande av D4/D5. 

2.3.3 Fabriken 
I samband med beslutet av att utveckla Staketmotorn stod det klart att Volvos befintliga 
dieselmotorfabrik i Skövde inte hade kapacitet för ytterligare produktion. Därmed startades 
fabriken i Vara som invigdes 1977 och var då en del av Volvo Skövdeverken. Men sedan 
1990 är den en helägd Volvo Pentafabrik med cirka 200 anställda och motorerna finns idag i 
100 000 tals exemplar i fritidsbåtar över hela världen.   

2.4 Produktionen 

Volvo Penta har som precis nämns en fabrik i Vara för produktion av fyra och fem liters 
dieselmotorer samt produktion av bensinmotorer i Lexington, Tennessee i USA. För 
montering av dieselmotorer finns en fabrik i Wuxi, Kina vars anläggning ägs tillsammans 
med det kinesiska företaget Wuxi Diesel Engine Works.  
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Den största delen av Volvo Pentas dieselmotorer tillverkas i Volvos gemensamma 
motorfabrik i Skövde samt att dreven tillverkas i Lexington och i Volvos gemensamma 
transmissionsfabrik i Köping. 

2.4.1 Skövde, Sverige 
Skövde som är Volvos gemensamma dieselmotorfabrik tillverkar motorer för de flesta av 
Volvos affärsområden, det vill säga för lastbilar, bussar, anläggningar samt marina- och 
industrimotorer. Volvo Penta står för cirka 20-25 procent av den totala tillverkningen i 
Skövde, vilket förövrigt är en av världens mest automatiserade motorfabriker. Från Skövde 
får Vara sina 9- till 16-liters dieselmotorer.    

2.4.2 Lexington, Tennessee, USA 
I denna helägda Volvo Penta fabrik monteras hela Volvo Pentas program av bensinmotorer. 
Produktionen består av 3- till 8- liters bensinmotorer på mellan 130 till 420 hästkrafter. Här 
tillverkas även Volvo Pentas drev för bensinmotorerna.   

 

Figur 2.3 Lexingtonfabriken (Volvo Pentas Intranät, 2008) 

2.4.3 Wuxi, Kina 
Fabriken i Wuxi invigdes år 2000 och där monteras dieselmotorer som används i industriella 
applikationer som exempelvis i dieseldrivna genaratoraggregat, samt i olika typer av 
passagerarbåtar. 

 

Figur 2.4 Wuxifabriken (Volvo Pentas Intranät, 2008) 

2.4.4 Köping 
Den gemensamma transmissionsfabriken i Köping levererar växellådor och 
transmissionslösningar för de flesta affärsområden inom Volvo. Fabriken monterar också 
dieselversionerna av Volvo Pentas uppfinning, Aquamatic-drevet. Tillverkning av de styrbara 
drivenheterna med framåtriktade propellrar till det ny Volvo Penta IPS-systemet sker även 
här. 

  
Figur 2.5 Köpingfabriken (Volvo Pentas Intranät, 2008) 
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2.5 Produkter 

Här kommer en kortfattad beskrivning av ett urval Volvo Penta-produkter. De 
produktsegment som valts ut är inombordsdiesel och Aquamatic bensinmotor. Dessutom 
omnämns IPS. Det är beskrivit fritt från Volvo Pentas egna produktbulletiner. 

2.5.1 Inombordsdiesel  
Inombordsdieselmotorn har utvecklats från det senaste inom modern dieselteknologi. Motorn 
har common rail bränsleinsprutningssytem, dubbla överliggande kamaxlar, fyra ventiler per 
cylinder, turbo och laddluftkylare. Tillsammans med en stor cylindervolym och EVC-
systemet (Electronic Vessel Control) ger detta en dieselmotor som kombinerar hög prestanda 
med mycket låga skadliga avgasutsläpp. 

EVC är Volvo Pentas gemensamma plattform för motor- och drivlinestyrning. Systemet har 
utvecklats av Volvo Penta för marint bruk baserat på CAN-databussteknik som används i 
bilar, lastbilar och flygplan. Med elektronisk precision styr EVC motor, växellåda, reglage, 
instrument och andra funktioner ombord.  
  
EVC övervakar ständigt alla områden för motor och drivlina och uppmärksammar föraren 
direkt om något ovanligt inträffar. På en display vid rodret meddelas detta i textform, och 
föraren kan vidta korrekta åtgärder. Om något allvarligt problem skulle uppstå, skyddar EVC 
motorn genom att minska motoreffekten, men det går fortfarande att köra båten säkert.    

2.5.2 Aquamatic bensinmotor 
Bensinmotorn är sjövattenkyld med cylinderblock, topplock och avgasrör i gjutjärn speciellt 
utvecklat för marint bruk. 

Det finns en elektronisk bränsleinsprutning med individuella insprutare för varje cylinder i 
inloppsröret (MPI). Detta övervakas av en elektronisk kontrollmodul (ECM) som ger följande 
fördelar, svarar bättre på gaspådrag, mjukare acceleration, utmärkta startegenskaper i alla 
väder, mjuk tomgång, minskad bränsleförbrukning och förbättrad kontroll av avgasutsläpp.  

Drevet som sitter på bensinmotorer är ett Aquamatic-drev. Den har en hydrodynamisk design 
på undervattenshuset som ger utmärkt kursstabilitet vi höga farter och vid manöver vid låga 
farter och vid backning. 

2.5.3 IPS 
Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) är ett nytt framdrivningssystem för båtar, där 
propellrarna är framåtriktade och drivenheterna är styrbara. Det nya systemet är i första hand 
ett alternativ till inombordsinstallationer med vanliga raka axlar. Tillsammans med den 
känsliga joysticken som ger dig full kontroll och låter dig manövrera båten i alla riktningar, åt 
sidan, diagonalt, framåt, bakåt eller roterande har IPS-systemet gjort succé ute i båtvärlden.            
(Volvo Pentas Intranät, 2008) 
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2.6 Marknad  

Försäljningen av motorer har ökat kraftigt, då den nästan fördubblats sedan 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Försäljningskurva (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

Den totala försäljningen uppkom 2006 till 10,5 miljarder SEK. Europa och Nordamerika är de 
världsdelar där försäljningen är störst. Dessa två motsvarar cirka 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.7 Försäljningsfördelning (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 
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Huvudkontoret, som ligger i Göteborg är markerat med gult och de rödmarkerade punkterna 
är fabriker och distributionshubbar. 

Över hela världen finns ungefär 5000 återförsäljare som strategiskt ligger utmed världens alla 
kuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.8 Volvo Penta i världen (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

2.7 Kundsegment 

2.7.1 Industri/Kommersiell 
Med ett effektområde från 66 kW till 550 kW levererar Volvo Penta drivsystem för 
industriella applikationer såsom: 
• Generatoraggregat för flygplatser och sjukhus  
• Bevattningsanläggningar   
• Gaffeltruckar och terminaltruckar  

Volvo Penta är marknadsledande leverantör av motorer till företag som bygger dieseldrivna 
generatoraggregat. Generatoraggregaten används för att generera elektricitet till exempelvis 
byggarbetsplatser. De kan också användas som reservkraft till sjukhus eller flygplatser 
som alltid måste ha elkraft om den ordinarie strömförsörjningen slås ut.    

Volvo Pentas industrimotorkunder använder motorer och drivsystem som en komponent i sina 
egna slutprodukter samt i sina egna applikationer. Terminaltruckar och 
bevattningsanläggningar är två sådana exempel där Volvo Pentas industrimotorer används. 
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Företagets slitstarka dieselsortiment för kommersiellt bruk är speciellt framtagna för att klara 
hårda påfrestningar och helt enkelt bara fungera, år efter år. Designen präglas av hårt gjutna 
motorblock med en stark yta och välutvecklade vevaxlar som skall klara de tuffaste 
förhållanden. Volvo Penta tillhandahåller kompletta generatoraggregat samt motorer 
för exempelvis brand- och länspumpar, vinschar och bogpropellrar. Med Pentas långa 
erfarenhet av applikationsteknik gör det att praktiskt taget vilken applikation som helst 
ombord. Kunder som finns i detta segment är exempelvis kustbevakning och rederier.        
(AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

2.7.2 Fritid                                                                                                                                                   
AB Volvo Pentas motorer och drivsystem finns i olika typer av motorbåtar och segelbåtar i 
storleksklasserna från cirka 20 till 60 fot, samt att med elektronik och ny teknik görs båtlivet 
renare, tystare, säkrare, snabbare- och roligare. Stora kunder inom detta segment är Bavaria, 
Jeanneau-Beneteau och Cranchi.  

EVC är Volvo Pentas gemensamma plattform för motor- och drivlinestyrning. Systemet har 
utvecklats av Volvo Penta för marint bruk baserat på CAN-databussteknik som används i 
bilar, lastbilar och flygplan. Med elektronisk precision styr EVC motor, växellåda, reglage, 
instrument och andra funktioner ombord. 

3. Metod 

Metoden är ett redskap för att komma fram till ny kunskap och att lösa problem. Det vill säga 
att allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Vissa krav måste vara utförda för 
att en metod ska kunna användas: (Holme och Solvang, 1997) 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
• Man måste göra ett systematiskt urval av information. 
• Man ska kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 
• Resultatet ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 
 
Kvalitativa metoder innebär en viss grad av formalisering. Metoden har grundläggande ett 
förstående syfte. Här är det inte aktuellt att testa om informationen har allmän giltighet. Utan 
det centrala blir istället att samla information på olika sätt för att få en djupare förståelse av 
problemet. Metoden kännetecknas av den närheten till källan vi hämtar vår information från 
(Holme och Solvang, 1997). 

Kvantitativa metoder är mer strukturerade och formaliserade. Metoden är präglad av kontroll 
från forskarens sida. Kontrollen definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse 
utifrån den frågeställning man ställt. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. 
Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet i förhållande till informationskällan. 
Allt detta är nödvändigt för att kunna genomför formaliserade analyser samt göra jämförelser 
och pröva de resultat som man kommit fram till (Holme och Solvang, 1997). 

3.1 Intervjuteknik 

I den kvantitativa intervjun använder man standardiserade frågeformulär och följer den till 
punkt och pricka. 
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Tillskillnad från den kvalitativa intervjun där används inte standardiserade frågeformulär. 
Detta för att det normal vis inte ska finnas någon styrning från forskarens sida. De synpunkter 
som kommer fram är ett resultat av undersökningspersonernas egna uppfattningar. Därför bör 
dessa i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av intervjun. 

Forskaren har i förväg en viss uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Det skrivs ner i en 
manual eller handledning till intervjun. Här behövs det inte nödvändigtvis hålla sig till 
innehåll eller ordningsföljd till punkt och pricka. Men det är viktigt att intervjun täcker de 
områden som handledningen innehåller. I intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer 
eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter som finns i intervjumanualen. Det 
måste tas hänsyn till under intervjuns gång (Holme och Solvang, 1997). 

    

3.2 Metodproblem 

Det finns två typer av metodproblem som kan uppstå i ett examensarbete, reliabilitet och 
validitet (Saunders et al, 2000). 

3.2.1  Validitet 
Enligt Saunders et al (2000) så definieras validitet som förmågan att skaffa relevant 
information och presentera denna på ett rättvisande sätt. 

Den största delen av informationen i detta arbete kommer från intervjuer med ett antal 
medarbetare på Volvo Penta. Problemet i detta ligger att olika personer kan ha olika 
uppfattningar om samma saker, i fråga om exempelvis prognostisering och kommunikation. 
Avvikande eller felaktig information kan därför ha påverkat detta arbete. När osäkra fakta 
uppkommit har dock andra oberoende parter rådfrågats varpå validitet ökat i det avseendet. 
Övriga fakta, såsom försäljningssiffror och transport- och lagerkostnader är faktorer som hela 
tiden är löpande och bör därför anses ha väldigt hög validitet. 

Frågeställningarna får också anses ha hög validitet då de är framtagna av, först och främst 
lagerchefen tillsammans med andra inblandade personer på aktuell avdelning, samt 
lagerchefens överordnad (Saunders et al, 2000). 

3.2.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas förmågan att använda rätt metoder så att de ger ett rättvisande resultat. 
Resultatet skall bli det samma även om någon annan genomför examensarbetet. De teorier 
och metoder som använts för att undersöka data är allmänt beprövade och välkänd. Detta 
medför en hög reliabilitet på detta examensarbete (Saunders et al, 2000). 
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4. Litteraturstudie 

4.1 Prognostisering  

Prognostisering kan definieras på många olika sätt. ”En framtidsbedömning av externa 
faktorer som kan förväntas påverka företaget men som företaget inte själv i full utsträckning 
kan påverka” Detta beskrivs i Produktionslogistik (Mattsson och Jonsson, 2003) och det är 
den definition som används i detta arbete. 

När det gäller produkter och artiklar som ska kunna levereras snabbare än de kan produceras 
eller anskaffas, så måste all efterfrågan prognostiseras med anledning av att efterfrågan måste 
bedömas i förväg.  

Det finns två stycken varianter som oftast används. Oberoende efterfrågan är den ena. 
Innebörden är att efterfrågan av en artikel inte kopplas till andra artiklars efterfrågan. Detta 
gäller bland annat och oftast slutprodukter och reservdelar.  

Härledd efterfrågan är den andra varianten, som egentligen är raka motsatsen. Efterfrågan på 
en specifik artikel är direkt beroende av efterfrågan av en annan artikel. Förekomsten är 
framför allt på halvfabrikat och råvaror. Vanlig efterfrågeprognostisering, som är en framtida 
bedömning av efterfrågan på företagets produkter, tillhör oberoende efterfrågan (Mattsson och 
Jonsson, 2003).  

4.2 Prognosmetoder  

Grovt så delas efterfrågeprognostisering in i bedömnings- och beräkningsmetoder, där 
beräkningsmetoder delas in i betingade och icke betingade prognosmetoder (Mattsson och 
Jonsson, 2003). 

4.2.1 Bedömningsmetoder  
Denna metod är, som namnet antyder, en något osäkrare metod. Den bygger i första hand på 
individens personliga erfarenheter och manuella bedömningar av framtida efterfrågan, som är 
mer eller mindre välgrundade. Vanligt är att beräkningar från efterfrågestatistik och andra 
bedömningsunderlag inte används alls, eller till väldigt liten del. Till denna metod hör bland 
annat personliga uppskattningar av exempelvis en försäljningschef, formella rutiner som är 
detaljerat utformade och tillvägagångssätt där många individer är delaktiga (Mattsson och 
Jonsson, 2003).  

När antalet produkter som ska prognostiseras är litet eller att antalet perioder per produkt som 
prognostiseras är litet, till exempel vid årsbehovsprognostisering, så är denna metod att 
föredra. På samma vis föredras denna metod då prognosen sker under en lång period och det 
finns krav på framförhållning samt om efterfrågan i stort påverkas av egna 
marknadsföringsaktiviteter. I allmänhet finns också fördelar om prognoserna avser produkter i 
introduktions- eller avvecklingfas då underlaget av till exempelefterfrågestatistik är mindre 
(Mattsson och Jonsson, 2003). 
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4.2.2 Beräkningsmetoder 
Denna metod baseras nästan uteslutande på beräkningar som utgår från tidsserier över 
förbrukning, försäljning eller andra former av historik. En tidsserie är en datasamling som 
visar historik på efterfrågevolymen periodvis. Som redan har nämnts, så finns det betingade 
och icke betingade beräkningsmetoder. En betingad metod grundas på tidsserier som avser en 
förklarande variabel än den prognostiserade. Som exempel är avloppsrör starkt beroende av 
husbyggnationer. Motsatsen i den icke betingade metoden ligger i att prognoserna uttrycks i 
samma variabel som den tidsserie beräkningarna grundas på. Det kan vara att både en 
bakomliggande tidsserie och en prognos avser en produkts försäljning (Mattsson och Jonsson, 
2003). 

4.2.3 Bristfälliga prognoser 
En prognos stämmer naturligtvis i princip aldrig med den faktiska efterfrågan då det endast är 
en bedömning av framtida efterfrågan. I princip kan sägas att en prognos, per definition, är 
felaktig. Prognoser kan vara bristfälliga och följaktligen kan det finnas en rad orsaker till att 
de blir det. En naturlig anledning kan vara att effektiviteten på metoderna man använt, inte är 
tillräckliga. Detta kan gälla både beräknade metoder och rutiner och tillvägagångssätt för 
manuella metoder. Underlaget kan vara missvisande, vilket leder till ytterligare en orsak för 
bristfälliga prognoser. Ett exempel är när utleveranser för en stor order av engångskaraktär 
tillåts påverka förbrukningsstatistiken och på så vis påverka beräkningar och bedömningar 
(Mattsson och Jonsson, 2003). 

Vidare så kan en orsak vara att prognostiseringen hamnar i en ond cirkel och på så vis inte 
upplevs tillfredsställande eller helt enkelt inte är det. Om inblandad personal hyser tvivel 
prognoskvaliteten och skapar egna prognoser, så riskeras hela verksamheten för 
prognostisering att tappa i värde. Marknadspersonalen som sköter prognostisering får mindre 
anledning att åstadkomma bra prognoser. Resultatet blir att prognoser blir ännu sämre och 
ännu färre använder sig av dem (Mattsson och Jonsson, 2003).   

En tredje anledning till mindre bra prognoser är motstridigheter som finns i företaget mellan 
olika avdelningar. När exempelvis försäljningsavdelningen har ett intresse av att ge 
överoptimistiska prognoser. Detta för att säkerhetsställa att åtminstone 
produktionsavdelningen kan leverera det som troddes skulle säljas och levereras. För att 
undvika detta problem så måste företaget ha genomgående rutiner för prognostisering och 
huvudplanering (Mattsson och Jonsson, 2003). 

4.3 Utformning av system och rutiner för prognostisering 

Att välja lämplig prognosmetod har stor betydelse för att få ett välfungerande prognossystem. 
Det finns en rad betydelsefulla faktorer som påverkar hur väl prognossystemet kan fås att 
fungera. 

4.3.1 Prognosunderlag 
Kraven på prognos underlag är egentligen mycket enkelt att formulera. De data som används 
som underlag för prognosberäkningen vid icke betingad prognostisering skall representera 
samma variabel som den man avser att prognostisera. De historiska data som man normalt har 
tillgång till är orderingångsstatistik, utleveransstatistik och faktureringsstatistik (Mattsson och 
Jonsson, 2003). 
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4.3.2 Prognosperiodens längd  
Kvantitet eller värde per period uttrycks efterfrågeprognoser. Där en prognosperiod kan vara 
exempelvis en vecka, en månad ett kvartal eller ett år. Den lämpliga periodlängden påverkas i 
första hand av vilka användningar som prognoserna är avsedda att tillämpas på. Är de 
avsedda för att beräkna ekonomiska partistorlekar eller som underlag för leveransavtal kan 
prognosmetoden vara ett år, medan när produktionsplaner görs kan det vara önskvärt att 
arbeta på en månad eller en vecka. Den lämpliga prognosperiodlängden är också beroende av 
de prognostiserade artiklarnas förbrukningsfrekvens. Desto lägre rörlighet på artiklar, desto 
längre periodlängder (Mattsson och Jonsson, 2003). 

4.3.3 Prognoshorisont 
Ju längre prognoshorisonten är, det vill säga ju längre in i framtiden man prognostiserar, desto 
svårare är det att undvika prognosfel (Mattsson och Jonsson, 2003). 

4.3.4 Prognostiseringsfrekvens 
Enligt Mattsson och Jonsson (2003) bör prognostiseringsfrekvensen vara lika hög eller högre 
än planeringsfrekvensen. Finns det inte nya prognoser att basera planeringen på är det inte 
alltid meningsfullt att utarbeta nya planer. 

4.3.5 Grupperingsnivå  
Att prognostisera grupper av produkter är betydligt lättare än att prognostisera enskilda 
produkter då en viss utjämningseffekt erhålls. Avser prognosanvändningen taktik och 
övergripande planering, exempelvis huvudplanering, kan prognostisering på 
produktgruppsnivå vara tillräckligt. Men för den operativa materialstyrningen är det tvunget 
att prognostisera på enskild produktnivå (Mattsson och Jonsson, 2003). 

 

4.4 Lean Production/The Toyota Way 

4.4.1 Lean-trappan 
I boken The Toyota Way (Liker 2004) nämns det att Toyota Production System (TPS) är 
basen för dagens Lean production. För att företaget ska vara Lean så krävs det att tänkandet 
fokuseras på värdehöjande processer utan avbrott i ett produktflöde. Att använda sig av ett 
dragande system som bara fyller på exakt vad nästa operation kräver, med korta intervaller 
och en kultur där alla strävar mot konstant förbättring, är att föredra.  

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Lean-trappan( Liker 2004) 
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Det finns en risk för ett företag att tro att Lean är implementerat i företaget, när det i själva 
verket oftast stannar vid det andra trappsteget - process - som innebär eliminering av spill. Att 
implementera hela trappan är ett enormt jobb som kräver tid, pengar och engagemang från 
alla i företaget.  

Det första steget, som är ”philosophy”, innebär att företaget har en lång framförhållning och 
alltså en bra planering. ”People”, som är det tredje steget innebär sammanfattat att man ska 
respektera, utmana och utveckla människor inom företaget. Slutligen det sista trappsteget som 
är ”problem solving”. Det innebär att företaget och alla inblandade hela tiden ska ha en 
kontinuitet inom förbättring och lärande.  

När lean tillämpas måste tillverkningsprocessen utifrån ett kundperspektiv analyseras. Frågan 
som ska ställas är: ”Vad vill kunden ha från denna process?” Med kund, menas här både 
intern kund, det vill säga medarbetare och extern kund som är den slutliga kunden. Genom att 
svara på frågan så fås en definition på värde (Liker 2004). 

4.4.2 Slöserier 
Liker (2004) nämner sju punkter inom lean på icke-värdehöjande slöserier. På senare år är det 
inte helt ovanligt med ett åttonde: 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödiga transporter 
4. Felaktig bearbetning 
5. Överdrivet lager 
6. Onödig förflyttning 
7. Felaktigheter 
8. Oanvänd medarbetarkompetens 
 

Det är alltså essentiellt att se till att höja värdeskapande tid kontra icke-värdehöjande tid. 
Enligt mätningar från olika produktionsband, så varierade resultatet mellan 0,08 % till 2-3 % 
som var värdehöjande. Detta är tyvärr så det ser ut på många arbetsplatser idag (Liker 2004). 

 

4.4.3 5S 
Vidare så använder sig lean av 5S, dessa är: (Liker 2004) 

• Sort (sortera) – sortera och spara det som ska användas och släng övrigt 
• Straighten (räta ut) – ”En plats för allt och allt på sin plats” 
• Shine (skina) – städa allt omkring dig i förebyggande syfte framför allt 
• Standardize (standardisera) – utveckla system för att underhålla och övervaka 

föregående S 
• Sustain (bibehålla) – bibehåll en stabiliserad arbetsplats  
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4.4.4 Japanska sjön 
Utan att använda sig av 5S i ett tillverkande företag så döljs problem vilket i sin tur medför att 
det accepteras en viss grad av sämre funktionalitet. Tillsammans utgör de en kontinuerlig 
process i förbättringsarbetet.  

En styrande princip inom Lean är att aldrig vidareförädla en felaktig komponent, vilket anses 
som slöseri. Det talas om ”Stop production so that production never stop”, som betyder 
identifiera och blottlägga problem så att de kan åtgärdas och inte störa mer som exemplifieras 
här med den ”Japanska sjön”. Det vill säga en illustration där en båt seglar på en sjö. 
Vattennivån är hög men den sjunker successivt. Till slut börjar bottenklippor att resa sig upp 
ur vattnet. Då stannas sänkningen av vattnet. Klipporna som reser sig motsvarar problem som 
uppstår när man sänker lagret. Det är då viktigt att stanna upp och ta itu med dessa problem så 
att de inte uppstår igen och fortsättningsvis sänka nivån ytterligare och lösa fler problem tills 
en godtagbar nivå nås. 

 
Figur 4.2 Japanska sjön ( Liker 2004) 

En Lean-pelare är därför ”Jidoka”, som fritt översatt betyder att intelligenta människor och 
maskiner upptäcker och åtgärdar fel. Helt felfria processer eftersträvas och hellre en 
hundraprocentig kontroll än att riskera fel i processen (Liker 2004). 

4.5 Kommunikation 

Ur ett historiskt perspektiv kan det konstateras att strategiska beslut, såsom omorientering av 
ett företags verksamhet på grund av förändringar på marknaden, inte inkluderat konsekvenser 
och hänsynstagande för sättet att styra tillverkning och flöden av material. Det är inte ovanligt 
åtgärder mot detta vidtagits i efterhand. Strategiutformning och strategiutveckling kan grovt 
påstås endast ha inkluderat företagets marknadsföring och produktutveckling. När ett företag 
exempelvis har ökat antal produktvarianter eller kortat ner ledtid till kund, så har det fått stora 
och besvärliga följder för produktions- och materialstyrningsmetoden och effektiviteten har 
berörts på ett negativt sätt.  

Komplexa problem inte kan hanteras med enkla metoder på ett verkningsfullt sätt. Problemen 
måste först förenklas innan enklare metoder kan användas. Med förenkling menas det att få en 
så fördelaktig planeringsmiljö som möjligt, där planeringsmiljö innefattar förhållanden som 
karakteriserar produktion, materialflöden och produkter som är grundpelarna för planering. 
Det är därför vitalt att förenkla denna miljö så att konstruktörer, produktionstekniker, 
inköpare och så vidare spelar en väsentlig roll. Samarbete är dock inte tillräckligt. En rimlig 
bild och samstämd bild måste skapas mellan inblandade parter. En så traditionell konflikt som 
den mellan konstruktion och produktion måste till varje pris elimineras. Vidare så måste även 
dessa gemensamma målsättningar stämma överens med företagets högre styre, som till 
exempel ledningsgruppen (Jonsson och Mattsson, 2003). 
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Tabellen nedan visar på vanliga kommunikationsproblem mellan marknads- och 
produktionsavdelning. Dessa finns naturligtvis att hitta även mellan andra avdelningar  

Tabell 4.1 Kommunikationssvårigheter mellan avdelningar (Mattsson och Jonsson, 2003) 

4.6 Standardisering 

En standard kan definieras som ”en frivilligt framtagen gemensam lösning på ett 
återkommande problem” enligt Rydén (1996). 

Standardisering kan ske på olika nivåer dels på internationell nivå och dels på lägre nivåer 
som företagsnivå (Lumsden 2003) 

5. Nulägesbeskrivning  

Nulägesbeskrivning innebär hur det ser ut just nu. Denna beskrivning bygger på fakta bland 
annat från intervjuer med aktuella personer. 

5.1 Översikt av VPDC 

Från VPDC skeppas kompletta order ut till kunder över hela världen varav cirka 95 % 
exporteras. Med kompletta order menas att en order oftast består av motor, drev, sköld och 
tillbehör. Allt detta material tillhandahålls av Varafabriken vilket gör deras logistiska flöde 
ganska unikt. I Varafabriken tillverkas D3, D4 och D6, i Lexington, USA tillverkas 

Problemområde Marknadsavdelning Produktionsavdelning 

Kapacitet Varför har vi aldrig 
tillräckligt med kapacitet? 

Varför kan vi inte få 
tillförlitliga prognoser? 

Leveransförmåga Vi måste kunna vara 
flexiblare. Våra ledtider är 
orimligt långa. 

Vi behöver mer realistiska 
leveranstider 

Lager Varför har vi alltid fel 
artiklar i lager? 

Vi kan inte ha allt på lager. 

Nya produkter Nya produkter är en 
förutsättning för vår framtid. 

Alla dessa onödiga 
konstruktionsändringar 
omöjliggör en effektiv 
planering. 

Produktvarianter Våra kunder kräver att vi har 
ett brett produktsortiment. 

Med ett så brett sortiment 
måste vi ständigt tillverka 
oekonomiskt små serier. 

Kostnader Med nuvarande 
kostnadsläger kan vi inte 
konkurrera 

Det går inte att till låga 
kostnader tillverka allt en 
kund kan tänkas önska sig. 
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bensinmotorer samt att Perkins i Storbritannien tillverkar mindre dieselmotorer som benämns 
D1 och D2. Drev till bensinmotorer och D3 tillverkas i Lexington, drev till D1 och D2 
tillverkas av ZF Hurth i Italien och slutligen drev till D4 och D6 tillverkas av Volvo 
Powertrain i Köping. Sköldar tillverkas uteslutande i Lexington och backslag av ZF Hurth.  

Drevet är den del av installationen som sitter i vattnet och på denna sitter propellern 
monterad. Motorn generar kraft till drevet. 

Skölden är den del som sitter mellan motor och drev, det vill säga, skölden möjlig gör att man 
kan fälla upp drevet ur vattnet.  

 

Figur 5.1 Motor med monterad transmission (AB Volvo Pentas intranät, 2008) 

Utöver dessa större detaljer så packas även tillbehör på VPDC, som kan vara allt från små O-
ringar till varvräknare och kablage. Det finns också en programmeringsstation för styrenheter 
och en specifik station för att montera D1 och D2 på racks, komplett med drev, för vidare 
distribution till vissa kunder som har avtalat detta packningssätt.  

Den ökade försäljningen har gjort att lager på kort har ökat i större takt än det har gått att 
skapa lageryta. Detta har medfört att VPDC har varit tvungna att skaffa externa lager. Till en 
början användes Alfred Anderssons åkeris (AA) lagerhotell i Vara. Vidare har det utökats 
med ett lager i Skövde, Clas Göran Olsson åkeri (CGO) och tre tält som står på en yta utanför 
lagret, men inom området. Uppenbara följder blir naturligtvis att allt inte finns samlat på en 
plats och att motorer, bland annat på grund av kvalitetsskäl, ej bör stå utomhus. 

Externa lagerkostnader 

AA: Kostnaden är 40 SEK/m² och månad att lagra, samt att de tar en avgift på 375 
SEK/timme för hantering av gods plus en administrativ kostnad på 1176 SEK/månad.  
 
CGO: I Skövde finns material från Volvo Penta i två olika lagerlokaler.  
Lokal 1 på 1000 m² har en kostnad på 98 750 SEK under en femmånaders period (1/4 - 31/8.) 
Lokal 2 på 400 m² har en kostnad på 39 500 SEK för samma tidsperiod. 

5.2 Orderförfarande 

Längsmed kusterna runt om i hela världen finns det Market Units (MU) det vill säga 
försäljningskontor som säljer Volvo Pentas motorer. När kunden har lagt sin order 
vidarebefordrar MU ordern genom ett datasystem, PMI, till fabriken. Dock finns det undantag 
där större kunder lägger in sina order direkt i PMI, detta för att underlätta informationsflödet. 
I nästa steg i processen bokas motorn in. I första hand bokas en lagermotor från VPDC och i 
andra hand så görs en beställning till produktionen i Vara. Ledtiden för att bygga en motor är 
åtta dagar. Se bilaga 1. 
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5.3 Flöden från Vara, Perkins och Lexington 

5.3.1 Flöde Vara 
Det som styr antalet drev är antalet motorer, för varje motor går det ett drev. För att justera 
antalet drev krävs dock en tremånadersperiod då bland annat gjutningen kräver sin tid.  Dock 
kan oftast finjusteringar göras på kort sikt, då det går att höja eller sänka behovet med cirka 
10 %, om personal och material finns. Dock är den frysta perioden tre veckor. Säkerhetslagret 
som finns täcker behovet för en vecka vilket innebär att Varafabriken kan lägga en order på 
måndagen och Volvo Powertrain i Köping har då till fredag samma vecka på sig att leverera 
den. 

Förra våren var det stora produktionsstörningar på grund av att en spansk leverantör, som 
tillverkar block och decklar, hade problem med gjutningen, detta resulterade i att kraven på 
toleranserna ej uppfylldes. Under denna vår befarades ett liknande scenario då 
underleverantör av block byttes ut, ny maskinpark till bearbetningen införskaffades och 
kundorderstyrning infördes. Ledningen ville därför att produktionstakten skulle ligga över 
takten för kundorderstyrning, då företaget hellre såg att lagernivån steg än att kunder gick 
förlorade. Minskas produktionstakten måste också inleveranser av komponenter hos VPDC 
minska, vilket inte alltid är genomförbart då Varafabriken snabbare kan förändra takten än 
inleveranserna från berörda underleverantörer kan förändras. För Varafabriken gäller åtta 
dagars frystid. Eventuella justeringar av produktionstakten kräver minst fyra veckor. 

Utleveranstakten är 55 stycken per dag för Varamotorer (oktober -07). I nuläget är 
produktionstakten 37 stycken per dag, detta för att bland annat successivt beta av de externa 
lager som nu finns. I dagsläget finns 77 specifikationer med olika ledtider som varierar mellan 
fem dagar till cirka 23 veckor. 

För att kunna ta beslut om inköpsvolymer, beaktas förra årets volymer och planerarna adderar 
1-2 % som motsvarar den förväntade årliga ökningen av försäljningen. Hänsyn tas också till 
prognoser som fås månadsvis. Dessa är baserade på 22 stycken olika prognosobjekt som ingår 
i 2-6 motorspecifikationer. Dessutom svänger marknaden relativt fort jämfört med andra.  

Prognostiserade order läggs in i systemet, som sedan skall annulleras, vilket gör att 
orderstocken blir större än vad den egentligen är. Med andra ord blir orderstocken 
missvisande och lurar företaget att producera mer än vad som behövs. 

Ett antagande om varför inte lagret byggs ut är att framtiden för tillbehör och därmed 
tillhörande motorer är oviss. Tankar om att flytta tillbehören till Gent har varit aktuella. 

5.3.2 Flöde Lexington 
Årligen beställs cirka 2500 bensinmotorer med tillhörande drev och sköldar från Lexington, 
USA. Motorerna beställs enbart utifrån prognoser. Dessa prognoser baseras på en månadsvis 
input från marknadsavdelningen samt historik om hur försäljningen såg ut året innan. 
Prognoserna är vitala då ledtiden är fem veckor varav tre av dessa är på sjön. Det är dessutom 
frystid på sju dagar. Lexington använder sig av ett program som kallas JD Edwards där Volvo 
Penta manuellt lägger in sina order. Till varje motor beställs en sköld och ett drev. Hänsyn 
måste tas till den befintliga lagernivån på VPDC innan beställning görs till Lexington. Varje 
vecka fås information från Lexington vad som lastats, specifikationer och antal som jämförs 
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med den lagda beställningen. Detta för att säkerställa att rätt kvantitet och rätt specifikationer 
kommer fram i rätt tid. Säkerhetslagret för bensinmotorer, drev och sköldar är en månad.  

5.3.3 Flöde Perkins 
Perkins har två fabriker, en i Storbritannien och en i Japan. Motorerna beställs utifrån ett 
genomsnitt av tre prognoser: en statistiskprognos baserad på historik, en prognos från 
marknad och en ekonomisk prognos. Så precis prognos som möjligt är att föredra då ledtiden 
är mellan 13 – 17 veckor, beroende om motorn levereras från Storbritannien eller Japan. Den 
frysta perioden är fyra veckor men efter dessa veckor finns en möjlighet att ta bort så mycket 
som 100 %. Detta kan dock inte utnyttjas till max flera månader i följd med hänsyn till 
leverantören. Säkerhetslagret är ungefär en till två veckors behov.  

5.4 Prognos 

I september varje år görs en plan över hur många motorer som beräknas säljas tolv månader 
framöver. Denna plan framställs av bland annat av marknadsavdelningen och säljavdelningen. 
Ledningen kan dock gå in och justera planen genom att höja eller sänka den om den inte 
motsvarar deras krav. 

Varje månad görs en prognos för tolv månader framöver. För de nio första månaderna 
beräknas enskilt månadsbehov ut medan behovet för de tre sista månaderna klumpas ihop till 
ett behov. De tre första månaderna räknas som fryst period, vilket innebär att även om 
behovet ändras så är det inte säkert att ändringen får någon effekt. Detta på grund av 
ändringen sker på så kort varsel att tillverkningen möjligtvis inte hinner med.  

Prognosen används som underlag när produktplanerarna skall beställa hem motorer och 
transmissioner. 

Prognoserna baseras på följande parametrar: 

• Tidigare försäljning, och kampanjer tidigare år. Har en kampanj gjorts under förra året 
vilket har ökat försäljningen under perioden görs en liknande kampanj även detta år 
för att kompensera den ökningen 

 

• Säsongsvariationen, har tidigare varit fördelad 60 % på våren och 40 % på hösten. 
Men på grund av kampanjerna som sker på hösten har numera försäljningen jämnats 
ut och det sägs nu inte vara någon skillnad över året. 

 

• Kommunikation, med kunden för att vara uppdaterad om deras framtida behov och 
deras eventuella kampanjer. Det ligger ju i både Volvo Pentas och kundens intresse att 
motorerna kan levereras i tid. Stora kunder uppskattar därför sitt behov ett år 
framöver. 

 
 

Utifrån dessa ovanstående parametrar bestäms försäljningssiffror som sedan läggs in i 
PMI.com som är ett prognosprogram som är kopplat till ordersystemet. När programmet 
räknat ut prognosen läggs cirka 10 % på för att säkerställa att kvantiteten är tillräcklig. 
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Ett pilotprojekt pågår nu med en kunden Nimbus i Mariestad. De ansvarar själva för sin egen 
prognos och lämnar en leveransplan för sex månader framöver. Fyra till fem veckor innan 
leverans är fryst tid, dessförinnan kan kunden själv ändra sina behov. Tanken är att om detta 
funkar på ett tillfredställande sätt skall även fler kunder tillämpa detta. 

6. Analys 

 
Figur 6.1 Analysmodell 

 

I detta avsnitt beskrivs en analys som har kommit fram via de olika teorier som har tagits upp. 
Enligt modell ovan, så kommer lager att fungera som mittpunkt och övriga punkter 
analyseras.  

6.1 Vad krävs för att Volvo Penta Distribution Center inte skall behöva förvara material 
på externa lager? 

Som det beskrevs i kapitel 5.1 så har motorer lagrats på två olika ställen. Dels på CGO i 
Skövde och dels på AA i Vara men som även lagrar transmissioner och övrigt tillbehör till 
VPDC. Avstånden till Skövde och Vara är cirka 65 kilometer respektive tre kilometer. I 
resonemanget som följer så är transportkostnaderna försumbara. 

Anledningen till att många motorer lagrades var att Volvo Penta hade en rädsla att brist skulle 
uppstå då installationen av nya maskiner kunde orsaka driftstopp i produktionen. Ledningen 
ville därför försäkra sig om att man trots detta skulle kunna leverera och resonerade att hellre 
har för mycket i lager än att tappar kunder. Det måste naturligtvis påpekas att en sådan ökning 
av lagret som säkerhetsåtgärd, är delvis logisk då osäkerheten ökade kraftigt. Det fortsatta 
arbetet med kundorderstyrningen innebär att företaget förmodligen slipper vara med om 

Kommunikation 

Material- 
hemtagning 

Standardisering Prognostisering 
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liknande fall i framtiden. Författarna tycker att Volvo Penta skall ta lärdom av händelsen och 
dra nytta av den i framtiden. Vid större förändringar bör det finnas upprättade mål och rutiner 
för hur VPDC skall gå till väga. 

Under arbetets gång har antalet Varamotorer på lagret i Skövde sjunkit från cirka 750 stycken 
till cirka 150. Två av tre lagertält har också tagits bort. Lagermotorerna fortsätter minska och 
behovet av ett externt lager kommer med stor säkerhet att försvinna, vilket med största 
sannolikhet kommer att bli CGO i Skövde. Kostnaden per kvadratmeter är betydligt lägre där 
men fler aspekter bör tas i beaktning fortsättningsvis. Fördelen med att framförallt ha alla 
motorer på ett ställe väger upp kostnaden som sparas genom att ha dem i Skövde. Exempelvis 
om det upptäcks att en motor som ska gå på en order helt plötsligt inte finns på VPDC utan 
står i Skövde, problem som dessa underlättats mycket om motorn stått i Vara. En utbyggnad 
av VPDC egna lager skulle vara den optimala lösningen men är för tillfället inget alternativ. 
Istället bör VPDC koncentrera motorerna till VPDC och förlägga övriga komponenter till 
externt lager, AA i Vara, då motorerna är det som är mest kritiskt och binder mest kapital. 
Med tanke på att det redan går dagliga transporter från AA till VPDC är det bättre att placera 
lite mer transmissioner och tillbehör där och flytta resten av motorerna i Skövde till VPDC. 
Närhet till lagret är en uppenbar fördel som bidrar till en ökad flexibilitet och kortare 
informationsvägar.  

Vollman skriver i sin bok Manufacturing Planning and Control Systems (1997) om supply 
chain management. Vilket innebär att fokus bör vara att förbättra relationen mellan två eller 
flera företag som befinner sig i samma kedja. Till exempel: underleverantör – underleverantör 
– VPDC – kund. Se figur.  

 

 

 

Figur 6.2 Supply chain-modell (Vollman 1997) 
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För att det ska kunna fungera mellan kund och leverantör krävs det gemensamma 
ansträngningar. Alla inblandade parter måste jobba mot en nollvision vad gäller fel, 
produktionsscheman måste hållas, sträva mot minimala buffertlager, informationslänkar 
måste finnas och så vidare. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk, vilket gör att om 
något av företagen gör ett misstag så drabbar det hela kedjan. Idag finns det utmärkta e-
baserade programvaror att ta hjälp av som kortar ner tiden för informationsutbyte mellan 
företag, från veckor till dagar eller till och med till timmar. Innebörden med programmet är att 
företagen utbyter produktions- och leveransplaneringar i ett tidigt stadium mellan varandra. 
Detta gör att den sista aktören i kedjan, i detta fall VPDC, kan agera mycket snabbare mot 
marknaden därmed sänka sina lager och bli mindre sårbara. Detta kräver givetvis relativt stora 
investeringar i form av pengar, tid och inte minst energi för företagen. Det är också viktigt i 
en supply chain att allt som är rutin också sker rutinmässigt. 

6.2 Hur skulle en optimal materialhemtagning fungera? 

Marknadsavdelningen och logistikavdelningen bör gemensamt komma överens om en 
standard hur prognoser ska utvecklas och användas, detta för att underlätta arbetet samt för att 
återfå fullt förtroende för prognosen. Allmänt används olika metoder för materialhemtagning, 
det vill säga hur många motorer som skall beställas hem för varje flöde. En standardisering av 
ett gemensamt tillvägagångssätt för materialhemtagning för flödena är att föredra. 

För flödet från Lexington, där prognosen är vital, görs vid varje ny beställning av motorer en 
systematisk justering av kvantiteten motorer jämfört med kvantiteten prognosen visar. Denna 
justering resulterar oftast i en procentuell ökning och baseras på erfarenhet och resonemanget 
om att det är bättre att kunna leverera än att ha få produkter i lager. Det är inget fel på detta 
resonemang, men den ursprungliga prognosen ökas systematiskt två gånger, dels av 
marknadsavdelningen och dels produktplaneraren av innan ny beställning sker. Detta trots att 
en riskbedömning av prognosen har gjorts tidigare mellan marknadsavdelning och 
logistikavdelning där kvantiteterna har godkänts. Detta tyder på att kommunikationen mellan 
dessa avdelningar kan vara något bristfällig och en tydligare och bättre kommunikation skulle 
ge prognosen större tillförlitlighet. 

Material hemtagningen för Perkinsflödet har visat sig vara en effektiv och pålitlig metod, där 
produktplaneraren själv gör sin egen prognos*. Antalet motorer som skall beställas fås av ett 
genomsnitt av tre prognoser, en statistisk prognos baserad på historik, en prognos från 
marknad och en ekonomisk prognos. Är någon utav prognoserna avvikande kontaktar 
produktplaneraren den ansvarige för denna, för att ta reda på varför prognosen skiljer sig. Att 
prognosen sammanställs utav flera prognoser som kommer från olika avdelningar och baseras 
på olika faktorer är en klar fördel då detta ger en ökad tillförlitlig och en precisare prognos. 
En tillförlitlig prognos är en av grundstenarna till att ha få ett lågt säkerhetslager. Detta har 
visat sig då säkerhetslagret för Perkins endast är en till två veckor. En annan faktor som 
medverkat till att säkerhetslagret kan vara så lågt är ökad leveransprecision från Perkins. 
Denna har förbättrats genom att behovsdata har delats mellan Volvo Penta och Perkins samt 
att fler genomgångar har hafts mellan parterna, för uppdatering hur situationen ser ut. En 
annan bidragande faktor är att Perkins underleverantörer numera ligger närmre 
Perkinsfabriken.  

Perkinsflödet är också flexibelt i den bemärkelsen att alla order på motorer som beställts som 
ligger efter frystiden kan minskas med så mycket som 100 %. Detta innebär att en reducering 
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av beställda motorer kan ske om lagernivån är högre än den önskvärda eller om efterfrågan 
minskar. 

Denna metod för materialhemtagning bör förslagsvis implementeras i de övriga flödena i den 
utsträckning som det går. 
*Dock bör hänsyn tas till, om inblandad personal hyser tvivel angående prognoskvaliteten och 
därmed skapar egna prognoser, så riskeras hela verksamheten för prognostisering att tappa i 
värde. I och med detta så får personalen på marknadsavdelningen som sköter 
prognostiseringen än mindre anledning att åstadkomma bra och tillförlitliga prognoser. 
Resultatet av detta blir att prognoserna blir ännu sämre och att förre använder sig av dem. 
(Mattson och Jonsson, 2003) 

Pilotprojektet som innebär att kunden gör sin egen leveransplan, kan också vara en framtida 
lösning på de problem som man nu har vad gäller prognosen. Det ger en ökad förståelse för 
kunden när de själva planerar vilka kvantiteter de skall erhålla och en ökad flexibilitet när de 
själva kan ändra volymen efter frystiden.  

6.3 Om Volvo Penta Distribution Center mot förhoppning skulle behöva en extern 
lageryta, hur många kvadratmeter kan detta i så fall optimeras till? 

Anledningen till att så många motorer lagrades var att Volvo Penta kände en rädsla av att brist 
skulle uppstå vid installation av de nya maskinerna, som sedan i sin tur kunde orsaka 
driftstopp i produktionen. Som nämnts tidigare så har under arbetets gång antalet Varamotorer 
på lagret i Skövde sjunkit från cirka 750 stycken till cirka 150, samt att två av tre lagertält har 
tagits bort. För tillfället så fortsätter lagermotorerna att minska vilket resulterar i att behovet 
av Skövdelagret kommer med största sannolikhet att försvinna. Dock kommer en extern 
lageryta behövas då lagerytan på VPDC är för liten för att lagerhålla alla motorer med 
tillhörande material. Storleken på lagerytan är dock väldigt svårt att svara på i dagsläget då 
det är flera faktorer som påverkar detta. Om säkerhetslagren kan sänkas, säsongsvariationer 
och om ledtider kan kortas är bara några exempel. Av tidigare resonemang att utläsa så 
kommer den externa lagerytan som kommer användas att vara lagerhotellet AA i Vara.  

6.4 Vilka blir besparingarna, både när det gäller minskat ytbehov och minskad mängd 
transporter? 

Under hösten har Volvo Penta gjort många ansträngningar för att sänka lagernivån. Detta har 
försvårat arbetet då siffror som använts snabbt blivit inaktuella på grund av konstant 
sjunkande lager. Arbetet har därför fått en annan inriktning där fokus inte längre legat på att 
basera lösningar på siffror, utan att hitta andra faktorer som kan påverka lagernivån. Exempel 
på detta är förbättrad kommunikation, prognostisering, standardisering av processer samt lean 
production. Resultatet blir således att vissa frågor i den ursprungliga problematiseringen blir 
inaktuella.  

6.5 Införande av Lean på VPDC 

För att kunna förbättra lagernivåerna på VPDC är ett införande av Lean vital för VPDC. Som 
nämndes i kapitel 4.4.1 är det ett vanligt problem att ett företag ”fastnar” i Lean-trappan. 
Dock så är utgångspunkten den att Volvo Penta är ett multinationellt företag med resurser 
som få kan mäta sig med, varpå ett halvdant införande inte accepteras. Genom att till en 
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början successivt gå igenom de åtta punkterna för slöserier, som framkom i kapitel 4.4.2, så 
läggs en god grund för framtida utveckling av Lean. Dessa är kanske mest lämpade för 
produktion i synnerhet, men går även alldeles utmärkt att använda sig av på ett lager. Ett 
alldeles lysande verktyg att använda är den ”Japanska sjön”. I nuläget är lagret inte optimalt, 
vilket gör att det mycket väl skulle kunna genomföras ett test av detta slag. En långsam 
sänkning av lager kommer att synliggöra problem som ska lösas ett och ett i maklig takt. 

Effekterna av det märks inte så väl än på VPDC som inne i fabrik, men det kommer i allt 
större utsträckning även dit. Det tydligaste tecknet som kan ses på ett Lean-arbete på VPDC 
är att rullbanor för ett antal komponenter har utplacerats, vilket har medfört förbättringar på 
punkt två, tre och sex i listan över icke-värdehöjande slöserier som nämnts. Kombinationen 
mellan kundorderstyrning och Lean inne i fabrik medför indirekta fördelar för VPDC i form 
av exempelvis ett jämnare flöde. Samt att ett konstant förbättringsarbete kommer att ge 
mindre lager, högre kvalitet och mer värdehöjande tid.  

En bra start för VPDC skulle vara att eliminera eller minska de numera, åtta slöserierna. 
Dessa punkter kommer här att gås igenom en och en med undantag för (B) som innehåller 
punkt två och tre. 

A. Överproduktion, skulle kunna vara att VPDC ser över så att order inte packas i 
onödan. Till exempel att korrekt material finns och i rätt antal. Det kan också vara 
bättre rutiner för kreditstoppade motorer som dock inte tagits upp nämnvärt i detta 
arbete.  

B. Väntan och onödiga transporter, hänger delvis ihop på VPDC. Det är essentiellt att 
alla medarbetare gör på samma sätt och det ska finnas rutiner för detta. Annars finns 
risken att personer hittar egna sätt att arbeta som är smidigast för dem. Även de 
enklaste arbetssätt bör på något sätt standardiseras eller åtminstone diskuteras igenom 
i gruppen vad som passar bäst för dem. Detta skulle innebära att alla är medvetna om i 
vilken ordning allt görs på alla arbetsstationer som medför samarbete (se kapitel 5.1). 
Dessutom underlättar det för personer som för första gången befinner sig på en 
specifik station. 

C. Felaktig bearbetning, kan närmast anknytas till tillbehörsstationen, men naturligtvis 
även andra. Bättre rutiner för att få rätt artiklar och rätt antal som ska skickas. Ett 
exempel skulle kunna vara någon form av digital avläsare.  

D. Överdrivet lager, är vad hela examensarbetet handlar om. Det är viktigt att detta 
förbättras för allting och inte bara de största artiklarna, såsom motorer och 
transmissioner. Som ett exempel vill författarna nämna att vid ett besök på VPDC:s 
lager så fanns det pallvis av ett antal artiklar som inte alls utlevererades i samma 
frekvens som det kom in i lager. Här är det viktigt att påpeka att även om det skulle gå 
att spara pengar på att beställa mer av en artikel än som egentligen behövs så kommer 
ändå pengar gå förlorade i form av till exempel lagerplats som skulle kunna ha använts 
av andra mer frekventa artiklar. Även här måste rutiner och standarder dokumenteras 
mellan avdelningarna, samt få en ökad förståelse. Detta kan tyckas onödigt med tanke 
på att det varken är säkert många eller dyra artiklar det handlar om, men faktum är att 
VPDC:s lageryta är väldigt begränsad och då ska alla möjligheter att minska lager 
genomföras.  
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E. Onödig förflyttning, innebär i VPDC:s fall att layouten av lagret ska vara uppbyggd på 
sätt att den kortaste vägen alltid används. Det är lite svårare att påvisa på ett lager om 
en jämförelse görs med en monteringslina exempelvis, men likväl ska ett ständigt 
arbete mot att korta förflyttningar göras. Det gäller även truckvägar.  

F. Felaktigheter, är också svårt att påvisa på VPDC då det inte finns någon montering 
förutom ytterst lite på upfit-stationen. Där finns dock redan utarbetade rutiner och 
specifikationer för hur det skall monteras. Något som emellertid tillfaller VPDC är 
skrotat material. När examensarbetet började var rutinerna för skrotning obefintliga. 
Skrotning är heller inget som detta arbete går djupare in på, men författarna vill också 
här komma med exempel på artiklar som fanns på externt lager som var 
datumstämplade med så långt tillbaka som 2002. Dessa var naturligtvis artiklar som 
utgått ur sortimentet, men då måste tydliga rutiner finnas för när de skall tas bort i 
systemet, samt vad som skall göras med dem. Det är samma med dessa artiklar att de 
tar upp värdefull lagerplats för annat material som annars kunde ha varit där. Under 
arbetets gång har VPDC dock börjat jobba med detta.  

G. Oanvänd/outnyttjad, är något VPDC skall använda sig av mer. Volvo Penta har redan 
ett förslagssystem som utmynnar i ekonomisk belöning om en medarbetare kommer 
med bra idéer som tas i bruk. Ett förslag för VPDC är att en grupp går igenom alla 
stationer som finns och skriver ner förslag som skulle kunna förbättras. Både små och 
stora förändringar som kräver olika mycket resurser, allt är av vikt. Gruppen skulle 
kunna bestå av 3-5 personer som helst har så olika arbetsuppgifter som möjligt för att 
få ett bredare spektrum, samt att man avsätter tid för detta. Naturligtvis behövs inte 
alla stationer gås igenom samtidigt, utan när det anses finnas tid. Brainstorming är ett 
förslag på lämpligt verktyg att använda sig av.  

6.6 Kommunikationssituation 

Kommunikation är ett förhållandevis väldigt brett begrepp. Under arbetets gång uppkom dock 
ganska tidigt att kommunikationen mellan olika avdelningar och funktioner ibland kunde vara 
mer effektiv. Detta är naturligtvis allmänt känt att kommunikation är en fråga som företag i 
allmänhet kämpar mot.  

”När ett företag exempelvis har ökat antal produktvarianter eller kortat ner ledtid till kund, så 
har det fått stora och besvärliga följder för produktions- och materialstyrningsmetoders och 
effektiviteten har berörts på ett negativt sätt.” (Mattson och Jonsson, 2003). Om kurvan i 
kapitel 2.6 beaktas, så är det lätt att förstå att utvecklingen har varit väldigt stor för Volvo 
Penta i allmänhet och Volvo Penta i Vara i synnerhet. När den nya och nuvarande 
generationen motorer kom för ett antal år sedan blev omställningen stor. Det har förmodligen 
inte varit lika lätt att följa med i utvecklingstakten av till exempel VPDC. Antal pallplatser 
och lagerytrymmen har inte räckt till för fler motorspecifikationer, fler artiklar och inte minst 
högre försäljningssiffror. Det ska dock nämnas att under författarnas tid för examensarbetet så 
har förbättringsarbeten genomförts. Vilka det är återfås senare i arbetet.  

Ett jättebra och tydligt exempel på en kommunikationsdefekt är som berättades för 
författarna: Under en dag i fabriken i Vara skulle 120 order skickas ut till kund till jämförelse 
mot vanligtvis 90 stycken. Personalen jobbade effektivt och bra, men ett datorfel uppstod som 
resulterade i att endast 117 stycken, av inplanerade 120 order, skickades ut. På VPDC var 
personalen väldigt nöjda med resultatet under omständigheterna. Trots dataproblemet så var 
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Logistikavdelningen på huvudkontoret missnöjda med att tre order inte blev utskickade.     
Detta problem kan direkt härledas till tabellen i kapitel 4.5. Det framkom dessutom att möten 
hålls mellan vissa avdelningar men att det ändå inte helt klaffar. Det skall dock sägas att detta 
är väldigt vanligt bland företag idag. Författarna vill dessutom påpeka att detta inte rör sig om 
att avdelningarna jobbar mot varandra, snarare tvärtom, men att dessa händelser ändå 
inträffar. Med dessa funderingar i åtanke är det lämpligt att få en ökad förståelse mellan och 
inom olika avdelningar. Detta kan bland annat göras genom att sätta upp rutiner och 
standarder för hur avdelningarna skall hållas uppdaterade. 

6.7 Prognoser och prognostisering 

Vid beställning av Perkinsmotorer tas tre prognoser i beaktning, utifrån dessa görs en plan om 
vilken kvantitet som skall beställas hem. Då denna metod baseras på beräkningar av 
förbrukning, försäljning eller andra former av historik, benämns den som Beräkningsmetoden 
(se sid 18 stycke 4.2.2). Denna metod är tillförlitlig då man tar flera inputs i beaktning vilket 
resulterar i ett bra och pålitligt utfall. 

Säkerhetslagret för Perkins består endast av behovet för en till två veckor, vilket är lågt i 
förhållande till ledtiden på 13-17 veckor. Detta är riskabelt för leveranssäkerheten men 
positivt för lagernivåerna. I detta flöde finns det inte utrymme för en sänkning av nivån på 
säkerhetslagret. Prognosen från marknad känns inte tillförlitlig utan att en egen variant 
tillämpas, vilket tyder på att prognosmetoden bör ses över. 

För flödet från Lexington, görs vid varje ny beställning av motorer en systematisk justering av 
kvantiteten motorer jämfört med kvantiteten prognosen visar. Denna justering resulterar oftast 
i en procentuell ökning och baseras på erfarenheten och resonemanget om att det är bättre att 
kunna leverera än att ha få produkter i lager. Detta arbetssätt kan jämföras med 
bedömningsmetoden, där beslut grundar sig på antagande och erfarenheter lika som i detta 
flöde (sid 17, 4.2.1). Det är inget fel på detta arbetssätt, men den ursprungliga prognosen ökas 
systematiskt två gånger, dels av produktplaneraren och dels av marknadsavdelningen innan ny 
beställning sker. Detta trots att en riskbedömning av prognosen har gjorts tidigare mellan 
marknadsavdelning och logistikavdelning där kvantiteterna har godkänts. Detta tyder på att 
kommunikationen mellan dessa avdelningar kan vara något bristfällig och en tydligare och 
bättre kommunikation skulle ge prognosen större tillförlitlighet.   

Om inblandad personal hyser tvivel angående prognoskvaliteten och därmed skapar egna 
prognoser, så riskeras hela verksamheten för prognostisering att tappa i värde. I och med detta 
så får Marknadspersonalen som sköter prognostiseringen än mindre anledning att 
åstadkomma bra och tillförlitliga prognoser. Resultatet av detta blir att prognoserna blir ännu 
sämre och att förre använder sig av dem (Mattson och Jonsson, 2003). 

Pilotprojektet som innebär att kunden gör sin egen leveransplan, kan vara lösningen på de 
problem som man nu har när det gäller prognosen. Det ger en ökad förståelse för kunden när 
de själva planerar vilka kvantiteter de skall erhålla och en ökad flexibilitet när de själva kan 
ändra volymen efter frystiden.  
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7. Slutsats 

För att utveckla den optimala materialhanteringen så bör marknadsavdelningen och 
logistikavdelningen gemensamt komma överens om en standard hur prognoser ska utvecklas 
och användas, detta för att underlätta arbetet samt för att återfå fullt förtroende för prognosen. 
Allmänt används olika metoder för materialhemtagning, det vill säga hur många motorer som 
skall beställas hem för varje flöde. En standardisering av ett gemensamt tillvägagångssätt för 
materialhemtagning för flödena är att föredra. 

Material hemtagningen för Perkinsflödet, beräkningsmetoden, har visat sig vara effektiv och 
pålitlig, där produktplaneraren själv gör sin egen prognos. Antalet motorer som skall beställas 
fås av ett genomsnitt av tre prognoser, en statistisk prognos baserad på historik, en prognos 
från marknad och en ekonomisk prognos. Är någon utav prognoserna avvikande kontaktar 
produktplaneraren den ansvarige för denna, för att ta reda på varför prognosen skiljer sig. 
Denna metod för materialhemtagning bör implementeras i de övriga flödena. 
För att informationsbytet skall fungera mellan kund och leverantör krävs det gemensamma 
ansträngningar. Alla inblandade parter måste jobba mot en nollvision när det gäller fel, 
produktionsscheman måste hållas, sträva mot minimala buffertlager, informationslänkar 
måste finnas och så vidare. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk, vilket gör att om 
något av företagen gör ett misstag så drabbar det hela kedjan. Detta i slut ändan resulterar i att 
behovet av ett externt lager kommer med stor säkerhet att försvinna, vilket med störst 
sannolikhet kommer att bli CGO i Skövde. 

Generellt bör en standardisering av arbetsprocesser genomföras för att underlätta arbetet och 
minimera risken att fel uppstår. Vid nyanställning skulle detta vara en klar fördel då den 
nyanställde kan få direktiv om hur dennes jobb skall utföras. Detta kan ses som en 
kvalitetssäkring för företaget.  

Med anledning av den ökade försäljningen har fokus legat på att effektivisera produktionen i 
Vara fabriken vilket har resulterat i att VPDC har blivit åsidosatt. För att maximera effekten 
av det pågående arbetet med Lean produktion i Vara fabriken, bör även VPDC införa Lean. 
Eftersom kunskapen om Lean redan finns på företaget blir implementeringen lättare och 
effektivare. Att arbeta på ett strukturerat sätt, ha rent runt omkring sig och lätt kunna hitta 
saker underlättar arbetet och strukturen.  

De 7 slöserierna är också väl tillämpbara på VPDC då dessa förespråkar minimering av bland 
annat onödiga transporter, förflyttningar etc. Detta anser vi skulle skapa en effektivare 
hantering av material och ge säkrare leveranser.  

8. Rekommendationer till AB Volvo Penta 

8.1 Prognostisering 

Pilotprojektet som innebär att kunden gör sin egen leveransplan, kan vara en framtida lösning 
på de problem som man nu har när det gäller prognosen. Det ger en ökad förståelse för 
kunden när de själva planerar vilka kvantiteter de skall erhålla och en ökad flexibilitet när de 
själva kan ändra volymen efter frystiden. Samt att idag finns det ett bra fungerande flöde, 
Perkins flöde, som borde tas efter i de andra flödena.  
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8.2 Standardisering 

Genom att införa lean inne i fabriken så standardiserar man processer i produktionen som 
indirekt medför att det blir ett jämnare flöde av produkter ut till lagret. Genom att successivt 
gå igenom de åtta punkterna för slöseri, så läggs även en god grund för framtida utvecklig av 
lean på lagret.  

Ett bra verktyg att använda är den ”Japanska sjön”. I nuläget är lagret inte optimalt, vilket gör 
att det mycket väl skulle kunna genomföras ett test av detta slag. En långsam sänkning av 
lager kommer att synliggöra problem som ska lösas ett och ett i långsam takt. 

Om inte 5S används i ett tillverkande företag så döljs problem vilket i sin tur medför att det 
accepteras en viss grad av sämre funktionalitet. Om, exempelvis inte standardisering 
genomförs så kommer varje medarbetare att göra på sitt sätt och ingen kommer att kunna 
överta dennes arbetsplats i fall han/hon slutar eller blir sjuk. Tillsammans utgör de en 
kontinuerlig process i förbättringsarbetet.  

8.3 Kommunikation 

I och med att kommunikationen är bristfällig bör man ha i åtanke att det är lämpligt att få en 
ökad förståelse mellan och inom olika avdelningar. Detta kan bland annat göras genom att 
sätta upp rutiner och standarder för hur avdelningarna skall hållas uppdaterade. Samt att ta 
hjälp av e-baserade programvaror som kortar ner tiden för informationsbyte företagen 
emellan, från veckor till dagar eller till och med till timmar. Detta skulle innebära att utbytet 
av produktions- och leveransplaneringar sker i ett tidigt stadium med kunder och leverantörer. 
Vilket skulle generera i att VPDC kan agera mycket snabbare mot marknaden och bli mindre 
sårbara.  
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