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Abstract 

In a short period of time Linde Material Handling has grown from a small 

family business to become one of the dominant truck suppliers of the Swedish 

market.  While the inflow of orders has grown fast many parts of the company 

have not developed at all and today they have problem to deliver their products 

on time and with correct quality. 

With a process map as base the shortages and critical parts of the process are 

identified. To find relevant solutions not only the problems but also the sources 

to the problems are identified. The solutions are also analysed and discussed. 

The process that is focused in the report starts when a costumer decides to buy 

a truck from Linde and ends when all needed materials and the truck arrives to 

the plant in Örebro and it is okay to start the production in Örebro. 

The biggest shortage that is identified is the absence of an, for the size of the 

company, appropriate MPS-system. Today the different departments use 

different systems which often are based on Excel spreadsheets and in some 

cases the information is stored in the brain of the employees. This makes it 

difficult to keep track of all the trucks but also to know who does what and to 

make sure that everything that has to be done is done before the truck arrives to 

Örebro. In the existing system, that is partly manual, the information is not 

shared with everyone who needs it whenever they need it. This system also 

makes it more difficult for the employees the see the whole process instead of 

the small parts they are working with. 

Another important shortage that is identified is the absence of control of the 

arrival goods. The outcome of this is that defect parts are not identified until 

they are assembled on the trucks. Then it is often too late to make a complaint 

and Linde has to buy a new one and the truck delayed. 

The solutions we have suggested to the process are mainly to invest in a MPS-

system. If they implemented it and educated the employees it would have a 

huge impact on the information handling not only in our process but for the 

whole company. Another improvement we suggest is to implement a more 

standardized work in all parts of the process. Today it is difficult to get an 

overview of the process that looks different from truck to truck.
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Sammanfattning 

Linde Material Handling AB har på kort tid gått från att vara ett litet 

familjeföretag till att bli en av Sveriges största truckleverantörer. 

Orderingången har vuxit fort men stora delar av företaget har inte riktigt följt 

med i utvecklingen vilket har resulterat i att de idag har problem att hålla 

utlovade leveranstider och att leverera produkter av rätt kvalitet. 

Utifrån en kartläggning av processen från det att en truck säljs till dess att allt 

material finns hemma identifieras de brister och kritiska punkter som är roten 

till problemen. Processkartan i kombination med en nulägesbeskrivning ska ge 

ett antal förbättringsförslag där lösningar på problemen tas upp och analyseras. 

Den största bristen som identifierats i processen var främst avsaknaden av ett 

för företaget gemensamt planeringssystem. I dag använder olika avdelningar 

olika system vilka ofta består av avancerade Excelfiler och i andra fall av att 

information lagras i huvudet hos någon anställd. Detta i sin tur resulterar i 

svårigheter med uppföljning av de sålda truckarna. Det blir svårt att veta vem 

som göra vad och att säkerställa att allt som ska göras blir gjort i tid. I dagens 

till stora delar manuella system finns inte all information tillgänglig för alla 

alltid vilket försvårar arbetet för många och gör det svårt att se helheten i 

processen. 

En annan anmärkningsvärd brist som identifierades och som i hög grad 

påverkar produkternas kvalitet är avsaknaden av leveranskontroll av de delar 

som köps från de lokala leverantörerna. Detta resulterade förvånansvärt ofta i 

att defekta eller felaktiga produkter identifierades först när de skulle monteras 

på en truck. Ofta sker detta så långt efter leverans att det då är för sent att 

reklamera eller byta varpå en ny beställning måste göras vilket resulterar i en 

onödig extrakostnad. 

De lösningar som vi föreslagit på dessa och många andra problem som uppstår 

till följd av dem är främst en investering i ett MPS-system vilket skulle 

förbättra den interna informationshanteringen. Vidare föreslår vi också mer 

standardiserade konstruktioner för att undvika att konstruera nya lösningar till 

gamla problem, vilket ofta händer idag. 

Kontentan av de föreslagna förbättringarna är att skapa en mer standardiserad 

och förutsägbar process där alla parter vet vad som förväntas av dem och vad 

de kan förvänta sig av varandra. 

Nyckelord: Motviktstruck, processkartläggning, ledtid, 

kapitalbindningskostnad, leveranssäkerhet, kvalitetsbristkostnader, 

förbättringsarbete
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1 Inledning 

Denna rapport är en del av ett examensarbete på Linde Material Handling AB, i 

fortsättningen kallat Linde, som har genomförts som en del i 

högskoleingenjörsutbildningen Industriell organisation och ekonomi med 

inriktning mot logistik och ledning på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Linde säljer, hyr ut och servar truckar och är idag ett av de ledande företagen 

på den svenska, europeiska och den internationella marknaden. Linde i Sverige 

har nått den positionen på förhållandevis kort tid från att ha varit ett litet 

familjeägt företag i Örebro. De senaste åren har dock stora förändringar skett 

inom företaget, vilket har gjort att vissa funktioner har halkat efter i 

utvecklingen då de inte har prioriterats i den snabba utvecklingen och hårda 

konkurrensen. 

Detta har lett till att de i dag har problem att leverera sina truckar i tid och med 

rätt kvalitet. Tillsammans med litteraturstudier hoppas vi att en kartläggning av 

dagsläget kommer ge oss möjlighet att skapa en potentiell lösning på Lindes 

problem. En lösning som presenteras i denna rapport. 

1.1 Bakgrund 

Linde startade sin truckverksamhet i Örebro 1974 som ett litet familjeföretag 

och har sedan starten vuxit och blivit ett stort företag med en omsättning på 

cirka en miljard svenska kronor. Många delar av företaget har dock inte hunnit 

med i utvecklingen utan sköts än idag på i princip samma sätt som det gjorde 

vid starten. Exempelvis levererar de årligen cirka 1400 truckar till svenska 

kunder helt utan något MPS- eller liknande gemensamt elektroniskt system. 

Istället håller de reda på all information om materialinköp, 

produktionsplanering, leveransdatum och liknande i helt manuella, och ofta för 

varje avdelning unika, system. 

Det system som ur vår synvinkel kan betraktas som det viktigaste är 

gemensamt för alla avdelningar men är inte ens digitaliserat utan består av en 

fysisk mapp som skickas mellan olika avdelningar och fylls efterhand på med 

information om den aktuella trucken. Varje truck har en egen mapp där all 

viktig information samlas. Problemet är att denna mapp bara kan vara på ett 

ställe samtidigt och är således inte tillgänglig för alla på samma gång. Den 

kräver också väldigt mycket manuellt arbete för att hållas uppdaterad vilket inte 

alltid är högst prioriterat vid tillfällen av frånvarande personal.  

Istället väljer personalen ofta att lagra informationen i huvudet där de för övrigt 

redan har väldigt mycket viktig information som många kollegor skulle ha 

mycket nytta av att kunna ta del av. 
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All manuell hantering av information och att informationen lagras i 

egenutformade Excelfiler leder ofta till att rätt material inte finns hemma när 

truckarna kommer från Tyskland och ska kundanpassas. 

Detta är bara några exempel på konsekvenser som uppstår med Lindes 

informationshantering. Resultaten av dessa brister blir att cirka femtio procent 

av truckarna levereras för sent. Det händer också att de levereras med felaktig 

kvalitet, trots att de passerar en kvalitetskontroll innan de lämnar Linde.  

Från det att en truck beställs från fabriken i Tyskland har Linde i Örebro cirka 

åtta veckor på sig att köpa hem allt nödvändigt material som behövs för 

kundanpassningen samt att göra en produktionsplanering för den aktuella 

trucken. Dessa åtta veckor är mer än tillräckligt för att hinna med dessa 

moment men ändå tvingas många kunder vänta längre än avtalat på sina 

beställda truckar.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att kartlägga processen från det att en truck säljs till 

dess att allt material finns hemma och monteringen av den beställda trucken 

kan börja.  I och med kartläggning ska vi också hitta brister i processen och 

föreslå åtgärder för att förbättringar ska kunna genomföras. Detta arbete ska 

leda till en stabilare process som på ett bättre sätt kan tillgodose kundernas 

behov. 

1.3  Avgränsningar 

På grund av olika anledningar så som arbetets tidsomfång har vi tvingats göra 

vissa avgränsningar. Rapporten behandlar endast de motviktstruckar som säljs 

till kunder som levereras från Tyskland. Detta innebär att vi utesluter alla 

mindre lagertruckar, alla större dieseltruckar samt alla truckar som levereras 

från fabrikerna i England och Frankrike.  

 

Linde jobbar också med uthyrning av truckar, ett område som överhuvudtaget 

inte tas upp i denna rapport. En annan viktig inkomstkälla för företaget är 

eftermarknaden med serviceavtal, garantier och reservdelar vilket inte heller 

direkt behandlas i rapporten. Däremot kommer vi indirekt in på den biten då 

den påverkas väldigt mycket av de resultat som vi presenterar i denna rapport. 

Med respekt för att Linde inte vill avslöja för mycket till sina konkurrenter eller 

andra intressenter har vi inte tillåtits att använda exakta siffror i de fall där 

Linde har sagt ifrån. Detta är dock inget som påverkar resultatet av arbetet eller 

påverkar den bild som ges av företaget.   
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1.4 Disposition 

Denna rapport är uppbyggd enligt Tekniska Högskolan i Jönköpings 

anvisningar för examensarbeten. Detta inledande kapitel följs upp av en 

metodbeskrivning där vi presenterar hur vi har gått till väga för att komma fram 

till våra resultat. Denna innefattar bland annat våra intervjumetoder och -frågor 

samt hur vi har analyserat informationen och kartlagt processen.  

Metodbeskrivning följs upp av en nulägesbeskrivning där vi försöker ge läsaren 

en bakgrund genom att beskriva den bransch som Linde verkar i. Vi ger också 

en kort resumé över företagets historia och uppbyggnad samt dess produkter 

arbetsmetoder och organisation. 

Härpå följer ett kapitel där vi återger en bakgrund till den teori som vi använt 

oss av för att genomföra arbetet. Här förklaras många av de begrepp som redan 

har nämnts i nulägesbeskrivningen och som används i kommande kapitel. Vi 

valde att placera detta kapitel efter nulägesbeskrivningen för att ge läsaren en 

bra inblick i företaget i ett tidigt skede.    

Nästa kapitel i rapporten heter Resultat och analys och här presenteras en 

beskrivning, bland annat i form av en processkarta, av hur processen ser ut i 

dagsläget. Här redogör vi även för de brister och förbättringsförslag som vi 

identifierat i processen. Kapitlet avslutas med att vi presenterar ett förslag på 

hur den nya processkartan skulle kunna se ut.  

I det kapitlet som heter Slutsats och diskussion knyter vi slutligen ihop säcken 

och summerar vad vi kommit fram till genom att besvara våra frågeställningar. 

Avslutningsvis återfinns också två kapitel som behandlar referenser och 

sökord.
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2 Metodbeskrivning 

För att kartlägga och hitta förbättringar på processen hos Linde har vi 

genomfört ett femtontal intervjuer med personer med olika funktioner på 

företaget. Vi har även genomfört rundvandringar på de olika avdelningarna för 

att själva få en egen bild av hur det dagliga arbetet fungerar eller kanske skulle 

kunna fungera. För att kunna göra nödvändiga beräkningar och få en större 

inblick i företaget och dess historia har vi också studerat statisktik från Lindes 

verksamhet samt broschyrer, böcker och annat av företaget publicerat material.  

För att kunna använda all information vi tagit fram har vi också genomfört 

övriga litteraturstudier. Vi har bland annat använt oss av Rother and Shooks 

(2004) bok Lära sig se som har berört processkartläggningsmetodik men även 

andra källor med teoretiska principer för lösningar på de problem vi funnit i 

processen.   

2.1 Datainsamling 

För att få en bra förståelse för den process vi valt att undersöka har vi varit 

tvungna att sätta in den i ett helhetsperspektiv vilket har lett till att vi under 

intervjuerna ställt frågor som inte alltid direkt har berört den valda processen. 

Vi har även studerat mycket av arbetet som pågår utanför vårt 

undersökningsobjekt. Det är väldigt svårt att, likt i praktiken, göra knivskarpa 

avgränsningar i arbetet på Linde vilket har lett till att vi ofta under intervjuerna 

kommit ifrån ämnet och diskuterat stödprocesser eller ibland helt andra delar av 

företaget eller dess kunder och leverantörer.   

De intervjuer som ligger till grund för processkartläggningen och många idéer 

till förbättringsförslag har genomförts på plats på Lindes svenska huvudkontor i 

Örebro i personernas vardagliga arbetsmiljö. Under arbetets gång har vi 

genomfört intervjuer vid två olika tillfällen. Under första tillfället intervjuade vi 

alla i processen berörda parter och frågorna såg i stort sätt likadana ut till 

samtliga respondenter. Beroende på var i kedjan de jobbat har det ibland kunnat 

adderas någon eller några extra frågor för att utnyttja olika expertis så effektivt 

som möjligt. 

De frågor som var stommen under första intervjuer är följande: 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad gör du bra och vad kan göras bättre i din del av processen? 

 Anser du att du har de förutsättningar som krävs för att du ska sköta ditt 

jobb som det förväntas? 

 Vilka ytterligare resurser skulle du vilja ha? 

 Vilka problem anser du finns i den studerade processen? 

 Hur lång är ledtiden på din del av processen? 
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 Hur fungerar samarbetet och informationsflödet mellan företagets 

avdelningar? 

 Hur tror du att hela den studerade processen ser ut? 

Utifrån de förutbestämda frågorna utvecklade sig intervjuerna på väldigt olika 

sätt. Vi strävade efter att skapa en öppen och avslappnad dialog där vi gärna 

ville ha utvecklade svar snarare än korta konkreta. Några av de intervjuade tog 

verkligen fasta på detta samtidigt som andra var mer försiktiga med vad de ville 

berätta. Vi tycker emellertid att vi fick ut tillräckligt med information för att 

utföra vårt uppdrag på ett bra sätt.  

Under andra intervjutillfället ställde vi kompletterande frågor till de personer 

där vi saknade information eller där det hade dykt upp nya frågetecken. 

Frågorna under detta tillfälle var givetvis helt individuella för de olika 

respondenterna då vi sökte svar på ofta väldigt specifika frågor. 

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans där en av oss ledde intervjun och 

den andra antecknade. Givetvis kom det ofta instick och följdfrågor även från 

den som antecknade. Efter slutförd intervju var vi noga med att direkt renskriva 

de anteckningar vi hade för att få en klar bild av den information vi fått samt att 

kontrollera att vi hade uppfattat svaren på samma sätt. De gånger vi hade olika 

tolkningar var det lätt att direkt gå tillbaka och be om ett förtydligande.  

Den person som vi har haft mest kontakt med och som även har fungerat som 

vår handledare är marknadschefen. Förutom honom har vi också fått mycket 

information från företagets säljsupport, säljare, inköpsassistent, inköpsansvarig 

för reservdelar, produktionstekniker, produktionsledare samt produktionschef. 

2.2 Analys 

All information som samlats in genom intervjuer och rundvandringar har 

dokumenterats, filtrerats från, för denna rapport, onödig information, och 

slutligen analyserats. Detta har sedan resulterat i en processkarta över hur det, i 

dagsläget, ser ut i den studerade processen. 

Denna processkarta har sedan analyserats och tillsammans med relevanta källor 

legat till grund för de förbättringsförslag som vi tagit fram för att effektivisera 

processen och förbättra dess resultat. 
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Då vi i stor utsträckning har använt intervjuerna som grund och utifrån dem 

sedan studerat processen för att få fram det resultat som presenterats tror vi att 

det finns en risk att det till större del är färgat av just den information vi fått 

från intervjuerna. Detta dels för att mängden information från intervjuerna är 

betydligt större men också för att studierna av processen blivit mindre objektiv 

för att vi haft intervjuinformationen i bakhuvudet då vi genomfört studierna. 

Efter att ha intervjuat personer som varje dag jobbar i alla delar av processen 

och lyssnat på vad de har för förbättringsförslag var det sedan väldigt lätt att gå 

runt i lokalerna och bekräfta den information vi fått snarare än att dra egna 

slutsatser utifrån den kunskap vi har. Detta tror vi dock kan vara både positivt 

och negativt för vår arbetsmetod då vi tvingats väga våra egna tankar med flera 

av de anställdas olika förslag för att komma fram till det som vi själva tror är 

den bästa lösningen.  

Vidare ska sägas att resultatet av processkartläggningen hade kunnat se 

annorlunda ut om vi bara valt att använda oss av en metod för att sedan nöja 

oss med den. Det finns ett antal olika metoder som eventuellt hade gett ett 

annat resultat men vi nöjde oss med att inspireras av den metod som Rother och 

Shook (2004) presenterar i Lära Sig Se då den är beprövad och accepterad 

inom området processkartläggning. Tilläggas ska dock att vi inte fullt ut använt 

oss av den metod som Rother och Shook presenterar. Detta för att det på Linde 

så totalt saknades standardiserade metoder i arbetet. Detta tvingade oss att 

förenkla både bilden av arbetet på företaget men också metoden vi valde att 

använda vid processkartläggningen. Om vi valt att använda oss av Rother och 

Shooks metod fullt ut hade vi varit tvungna att studera en enskild trucks väg 

genom flödet istället för att få en enklare men mer generell bild av hur flödet 

ser ut. Att förenkla processen som vi valt att göra tyckte både vi och företaget 

gav en bättre bild av hur arbetet på Linde fungerar.
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3 Nulägesbeskrivning 

För att ge en djupare förståelse för Linde och företagets situation presenterar vi 

här en beskrivning av Linde, dess ägare samt den bransch de verkar i. Kapitlet 

inleds med en presentation över ägarkoncernen samt var i organisationen Linde 

befinner sig. Vidare redogör vi i korthet för hur den svenska truckmarknaden 

med Lindes konkurrenter ser ut. Efter detta fokuseras mer på vårt studerade 

företag där dess kunder, produkter och produktion presenteras.   

3.1 Organisation 

Linde Material Handling är ett av den tyska koncernen KION helägt bolag och 

har sitt huvudkontor i Aschaffenburg i Tyskland. 

KION är ledande på den Europeiska materialhanteringsmarknaden och näst 

störst på den internationella marknaden, se Figur 3.1 för en överblick över 

KION. Inom koncernen arbetar över 21 000 personer. KION Group med 

bolagen Linde Material Handling, Still och OM skapades 2006 med en strävan 

att tillsammans skapa världens ledande materialhanteringsföretag. Förutom 

Linde, STILL och OM ingår i dagsläget Linde Hydraulics och Baoli även i 

KION Group. Tanken är att Linde MH, STILL, OM och Baoli ska tillfredställa 

marknadens olika kunder med olika typer av materialhanteringslösningar. 

 

Figur 3.1 Överblick KION koncernen 

Linde i Sverige är organiserat i fem regioner: Syd, Öst, Väst, Mitt och Norr. 

Verksamheten i norra Sverige drivs i Örnsköldsvik av återförsäljaren Nordtruck 

AB där Linde äger 25 % av företaget. I Sverige hade Linde år 2008 cirka 300 

anställda. 
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Organisationen i Sverige ser ut enligt Figur 3.2 nedan. Huvudkontoret ligger i 

Örebro där finns VD med VD-assistent och de som är ansvariga för personal, 

ekonomi/IT, teknik/fastighet/miljö, marknad, produktion och servicemarknad 

för Linde i Sverige. Region Syd har verksamheten förlagd i Malmö, region väst 

i Göteborg, region öst i Stockholm och region mitt i Örebro. 

Regionkontoren i Malmö, Göteborg, Stockholm och Örebro har egen 

regionchef och servicechef. Regionchefen är ansvarig för regionens säljare och 

för marknad och administration. Regionens servicechef är ansvarig för 

regionens service och dess verksamhet och är således chef för de 

servicetekniker som jobbar ute på fält i regionen. 

 

Figur 3.2 Organisationsschema 

3.2 Marknad 

Den svenska marknaden skiljer sig lite från resten av Europas marknad. 

Kunderna i Sverige har högre krav på truckarnas ergonomi. Truckföretagen i 

Sverige har därför ett större uttalat fokus mot bättre ergonomi i truckarna än 

vad andra länder i övriga Europa har. Detta gör att kunderna har stora 

möjligheter att välja skönare stolar, bättre styrarmar/rattar, bättre belysning, 

CD-spelare etcetera. 
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Att köpa en truck är en relativt stor investering för många kunder. En truckaffär 

tar ofta lång tid och en motviktstruck kostar från 200 000 upp till och med över 

1 500 000 kronor. Från det att säljaren har en första kontakt med en kund som 

har ett behov av en eller flera truckar till färdig order tar ofta uppemot tre 

månader och sedan dröjer det minst två månader till innan den nya trucken 

levereras. Under den tiden placeras i nästan alla fall en demotruck hos kunden 

för att visa upp produkten, likaså har konkurrenterna demoperioder hos samma 

kund för att visa sina truckar och för att vinna order. Efter demoperioden 

skapar säljaren en offert som förhoppningsvis kunden accepterar och väljer 

Linde som leverantör. Livstid och drifttid för en truck räknas i drifttimmar. En 

truck håller ca 10 000 drifttimmar eller ungefär 10-15 år så det kan vara lång 

tid innan kunder återkommer och behöver nya truckar. Stora affärer sker ofta 

när företag expanderar och behöver ytterligare materialhanteringsresurser på 

grund av det. 

De största aktörerna på marknaden är Linde, Toyota, Still, Jungheinrich och 

Atlet. Linde och Toyota ligger båda på marknadsandelar över 20 % på sålda 

truckar i Sverige vilket är nära hälften av alla truckar som säljs i Sverige. 

Linde är ett kvalitetsmärke och satsar på produkter med hög kvalitet och hög 

ergonomi men även Toyota och Jungheinrich har hög kvalitet på sina 

produkter. Detta gör att Linde, Toyota och Jungheinrich ofta är med och budar 

om samma kundorder då de är attraktiva för samma kundgrupp som efterfrågar 

dessa typer av produkter. En viktig ordervinnare för Linde är, jämfört med 

Toyota och Jungheinrich, deras närhet till kunden. Även om de vuxit mycket de 

senaste åren har de lyckats behålla närheten till kunderna. De har nära och 

långvariga relationer med sina kunder. 

Truckmarknaden lider för närvarande av lågkonjunkturen. Få kunder investerar 

i truckar i dessa dagar och många som tidigare haft hyrtruckar har i dagsläget 

lämnat tillbaka dessa för att minska sina kostnader. 2009 räknar Linde med att 

truckförsäljningen i Sverige ska fortsätta att minska. Alla aktörer på marknaden 

slåss idag hårt om varje enskild order och även om det är små order på några 

enstaka truckar är det otroligt viktigt att vinna så många order som möjligt i en 

lågkonjunktur.  

3.3 Kunder 

Typiska kunder inom materialhanteringsmarknaden är logistikföretag såsom till 

exempel DHL och Schenker. Dessa har ett behov av flera typer av truckar. 

Stapeltrucken som lastar av och på lastbilar, motviktstruckar som kör gods och 

pallar och typiska orderplocktruckar till orderplockningen.  

Några stora kunder för Linde är Elgiganten, Electrolux, Jysk, Scania, Volvo, 

Servistik, Spendrups och Carlsberg. Dessa har ofta ett behov av motvikttruckar 

men i de flesta fall behöver de även ha andra typer av truckar för att 

tillfredställa hela dess kedja av materialhantering.  
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Linde har jämförelsevis få kunder med stort behov av lagertruckar, såsom Ica 

och Coop. Där har Lindes konkurrenter större marknadsandelar. Linde är 

däremot duktig på de stora pappersbruk som finns på den svenska marknaden 

såsom Stora Enso och Billerud. Pappersbruken behöver stora motviktstruckar 

med speciella rullklämsaggregat för sina pappersbalar, se Figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Motviktstuck med rullklämsaggregat 

Det som är viktigast för kunderna är många gånger priset men det handlar i stor 

utsträckning också om att trucken är rätt för den miljö den ska brukas i. Det 

innebär att den ska ha rätt kapacitet, rätt lyfthöjd, gå på diesel eller batteridrift, 

bra ergonomi och så vidare. Kunden har ofta ett behov och söker en funktion 

som tillfredställer det behovet. Idag säljer företagen på 

materialhanteringsmarknaden en materialhanteringslösning till kunden och inte 

enbart en truck. I lösningen tas en truck eller flera truckar fram som passar 

kunden och det finns också möjlighet till hjälp med underhåll och service av 

truckarna i framtiden. Kunden anger vad trucken ska användas till, arbetsmiljö, 

beräknande drifttimmar och så vidare och då är det upp till aktörerna på 

marknaden att erbjuda en så bra lösning som möjligt. Andra viktiga aspekter 

för kunden förutom de tidigare nämnda, priset och ergonomin, är leveranstid, 

leveranssäkerheten samt truckens kvalitet. 

3.4 Produkter 

Linde tillhandahåller de flesta typer av truckar från små låglyftare, de små 

traditionella handtruckarna som ofta används till att lyfta pallar, till stora 

containertruckar som klarar laster på över 50 ton. Linde har marknadens 

bredaste truckutbud med 170 standardmodellermodeller att erbjuda kunden. 
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Förutom att sälja nya truckar finns det andra delar inom företaget. Linde 

erbjuder även försäljning av begagnade truckar, flera olika uthyrningsvarianter 

av truckar, delservice och fullservice, gaffeltester, brandskydd, 

vibrationsmätningar, truckförarutbildningar. Nästa steg för Linde är att de ska 

sälja reservdelar över internet för att kunden själv ska kunna beställa de delar 

den vill ha. 

Lindes bästa och mest sålda produkt är motviktstruckar, se Figur 3.4. Lindes 

höga marknadsandel i Sverige beror mycket på att de har väldigt hög andel på 

just motviktstruckarna. Företagets motviktstruckar är enligt de själva de 

funktions- kvalitetsmässigt bästa på marknaden och det håller både kunder och 

konkurrenter i stor utsträckning med om. Priset på Lindes motviktstruck är ofta 

högre jämfört med konkurrenterna men med bra kvalitet, ergonomi och billig 

service och billiga reservdelar har Linde lyckas bli störst på denna del av 

marknaden.  

 

Figur 3.4 Motviktstruck 

När det gäller lagertruckar är Toyota före Linde i utvecklingen och har större 

marknadsandelar och ett större utbud av produkter. Linde försöker ta 

marknadsandelar på lagertrucksmarknaden och de försöker utveckla sitt 

sortiment för att tillfredställa fler kunder.  
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Eftersom kunderna i Sverige har väldigt höga krav på ergonomin kundanpassar 

Linde sina motviktstruckar i stor utsträckning. I och med sin nära relation till 

kunden brukar de kunna ta fram precis vad kunden efterfrågar. Det finns idag 

få färdiga konstruktioner som kunder kan välja mellan och istället 

specialbygger produktionsavdelningen i Örebro de lösningar som kunden 

efterfrågar vilket ibland kan innebära mycket arbete för Linde. Dessa 

kundanpassningar sker oftast på motviktstruckarna, på lagertruckar utförs det i 

regel inte mycket arbete i Örebro.  

Eftersom Linde är störst på motviktstruckar och att det är på dem som 

kundanpassningarna i störst utsträckning sker har vi valt att avgränsa oss till 

just dessa. Vår avgränsning innefattar de motviktstruckar som är vanligast, som 

drivs av antingen batteri, gasol eller diesel och de som klarar laster från ett ton 

upp till och med åtta ton. Vi har även avgränsat oss till att kartlägga endast de 

motviktstruckar som levereras till Örebro från Lindes fabrik i Tyskland. Utöver 

den tyska leverantören av standardtruckar har Linde i Örebro ytterligare två 

leverantörer, en Lindefabrik i Frankrike och en i England. 

Utöver dessa fysiska produkter erbjuder Linde givetvis också service inte bara 

på sina egna utan också på sina konkurrenters truckar. Eftermarknaden är 

mycket viktig för företaget och det är där materialhanteringsföretagen kan göra 

stora vinster. I och med att kunder ofta inte har enbart Lindetruckar så servar 

Linde alla typer av truckar. När en truck säljs görs även försök att kombinera 

denna affär med ett serviceavtal. Linde har servicetekniker som jobbar ute på 

fält runt om i Sverige vars arbetsuppgift är att serva och laga truckar. Kunder 

med och utan serviceavtal kan få hjälp med sina truckar, kunder med 

serviceavtal får dock mer förmånliga priser och storkunder som till exempel 

Volvo Skövde har exklusiva servicetekniker som jobbar enbart med Volvos 

truckar och har således sin dagliga arbetsplats i kundens fabrik. 

En annan stor del för Linde är att de har olika former av uthyrning av truckar 

till kunder som av olika anledningar inte vill köpa en truck. Den vanligaste 

formen heter Rental och innebär att en truck hyrs för en månadskostnad varpå 

ett avtal där Linde förbinder sig att laga och serva trucken under denna avtalstid 

upprättas. Vid sidan om månadsavgiften är det enda kunden då behöver betala 

för de skador som kunden själv orsakar på trucken. Detta gäller dock inte de 

kunder som tecknat billigaste avtalsformen, dessa kunder får även stå för däck 

och batterier själva. Detta är något som kunder uppskattar då Linde tar över 

skötseln av truckarna och kunden endast behöver ringa till Lindes 

servicetekniker om det uppstår något problem med truckarna. 

Linde säljer även begagnade truckar, dessa kan till exempel vara före detta 

rentaltruckar som efter rentaltiden säljs till förmånliga priser. 
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3.5 Produktion 

Produktionen av de truckar som säljs i Sverige sker i Lindes fabriker som är 

belägna i England, Tyskland och Frankrike. Här produceras de standardtruckar, 

se Figur 3.5, som anläggningen i Örebro köper hem för att antingen leverera 

direkt till de svenska kunderna eller kundanpassa i verkstaden för att sedan 

leverera till den kund som köpt trucken. Alla truckar som säljs i Sverige 

passerar genom anläggningen i Örebro. För att få en överblick över 

anläggningen i Örebro se Figur 3.6. 

 

Figur 3.5 Standardmotviktstruck från Tyskland 
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Figur 3.6 Skiss över anläggningen i Örebro 

De truckar som vi valt att avgränsa oss till levereras samtliga från Tyskland och 

de allra flesta genomgår någon form av kundanpassning i verkstaden i Örebro 

innan når sin slutkund. Omfattningen av denna kundanpassning är givetvis 

väldigt varierande beroende på vad det är som ska göras. Det kan handla om 

allt ifrån några enstaka timmars arbete upp till flera hundra timmars arbete.   

Värt att notera är att all produktion, såväl i Tyskland som i Örebro, är helt och 

hållet kundorderstyrd. När en svensk kund bestämt sig för att köpa en truck 

skickar avdelningen för säljsupport en beställning till fabriken i Tyskland som 

först då inleder produktionen. När trucken sedan efter cirka åtta veckor 

anländer till Sverige har personalen beställt hem de delar som krävs för att 

slutföra kundens önskemål varpå trucken kundanpassas, besiktigas och 

slutligen levereras till kunden. 

3.6 IT- Struktur 

På Linde finns i dagsläget inget gemensamt IT system som tillgodoser de 

behov som de anställda har på anläggningen i Örebro. Avdelningar jobbar ofta i 

olika system och väldigt ofta arbetar och lagrar de information i 

egenuppbyggda Excelfiler. Det saknas i dagsläget helt och hållet ett material- 

och produktionsplaneringssystem för produktionen. 
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3.7 Kalkylränta 

Vid beräkningar, exempelvis kapitalbindningskostnad, med kalkylränta har 

Linde angett att vi ska räkna med en ränta på 10 %. Kalkylränta är inget mått 

uttalat används på företaget och denna siffra är därför uppskattad utifrån vad 

andra företag räknar med för kalkylränta samt vad marknadschefen tycker 

verkar rimligt.
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4 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel definieras och förklaras många av de viktiga begrepp som vi 

använt oss av då vi genomfört arbetet. Vi börjar med det, för detta arbete, mest 

grundläggande begreppet Process och en beskrivning av de symboler vi använt 

oss av i våra processkartor. Vi fortsätter sedan med de begrepp som vi ofta 

används vid förbättringsarbete av processer. Vidare förklarar vi några begrepp 

som kan användas för att mäta hur väl en process fungerar och avslutar med att 

ge en utförligare beskrivning av vad en motviktstruck är. 

4.1 Processer 

En process är en rad aktiviteter med ett klart definierat mål (Dennis, 2007). 

Olika processer kan ha väldigt olika syfte och därmed leda till olika resultat. 

Processer kan också delas in eller klassificeras i väldigt många olika kategorier 

beroende på dess syfte. Ett vanligt exempel är att skilja på kärnprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser (Jonsson och Mattson, 2005). 

Vad som framförallt karakteriserar en kärnprocess är att den skapar mervärde 

för kunderna och att den initieras av en händelse (Liker, 2004). Exempelvis 

inleds produktionsprocessen på Linde så fort teknikerna vet att allt material 

finns hemma. Andra egenskaper som ofta är typiska för kärnprocesser är att de 

är tvärfunktionella och ofta engagerar flera parallella delar av företaget eller till 

och med andra företag eller organisationer (Jonsson och Mattson, 2005). 

Stödprocessernas uppgift i sin tur är att stödja kärnprocesserna så att dessa 

fungerar på ett bra sätt. Dessa behöver i sig inte innebära något direkt mervärde 

för kunderna. Om dessa processer uteblev skulle kunderna dock efter ett tag 

märka skillnad. Det kan exempelvis handla om städning av lokaler eller 

underhåll av maskiner och verktyg. Dessa processer kan initieras av en 

händelse, exempelvis att måtten på en producerad produkt hamnar utanför 

styrgränserna, men de kan också vara planinitierade och genomföras efter givna 

tidsintervall vilket ofta är fallet när det gäller städning (Jonsson och Mattson, 

2005). 

Ledningsprocesser i sin tur är också indirekt kundvärdeskapande och kan 

exempelvis vara långsiktig strategi- och affärsplanering (Jonsson och Mattson, 

2005). Vid normala förhållanden är dessa processer planinitierade, men kan 

givetvis behöva genomföras även i samband med speciella händelser, 

exempelvis vid ny lagstiftning som påverkar produkter eller 

produktionsmetoder. 

4.2 Teckenförklaring processkartor 

Nedan i Tabell 4.1 följer en förklaring över de symboler och figurer som vi 

använt oss av vid framställningen av våra processkartor: 
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Intern eller extern leverantör 

 

 

 
 

 

Process 
Benämning av processen syns i figuren,  

exempelvis Beredning. 

 

 
 

 

Elektroniskt informationsflöde 

 

 
 

 

Materialflöde 

 
 

 

Lager 

 

 
 

 

Ledtid 

Tabell 4.1 Teckenförklaring för processkartor  

 

Vi har valt dessa symboler för de är lätta att skilja ifrån varandra och tolka 

dessutom fungerar de lika bra oavsett om rapporten läses i färg eller som 

svartvit. 

4.3 Värdeskapande aktiviteter 

De värdeskapande aktiviteterna som genomförs i en organisation är alla de 

aktiviteter som en potentiell kund är beredd att betala för. Med andra ord alla 

de aktiviteter som skapar ett värde för kunden (Dennis, 2007). Exempel på 

sådana aktiviteter kan vara montering av hjul på en bil eller kanske emballering 

av en produkt för att skydda den mot skador under transporten.  
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Exempel på aktiviteter som däremot inte är värdeskapande är väntetid då 

produkter ligger på lager mellan två värdeskapande aktiviteter och väntar på att 

bli behandlade. Ett annat exempel kan vara onödiga transporter genom fabriken 

som ett resultat av att anläggningen är bristfälligt planerad. Då aktiviteter likt 

dessa inte resulterar i något mervärde för kunden är det heller inget som denne 

vill betala för. Då blir det istället företaget själva som tvingas betala för det. 

Detta i sin tur kan tvinga dem att höja priserna på sina produkter vilket 

resulterar i att kunderna får betala ändå. Det gör att kunderna ställs inför ett val 

att antingen betala eller välja en annan leverantör med motsvarande kvalitet 

men lägre priser. Detta i sin tur gör att företagen, om de vill har kvar sina 

kunder, till slut tvingas se över sina processer och eliminera så många icke - 

värdeskapande aktiviteter som möjligt (Dennis, 2007). 

4.4 Standardiserat arbete 

Standardisering tillsammans med stabilitet är de två grundstenarna inom Lean 

Produktion (Dennis, 2007). 

 

Det finns några stora fördelar med att ha ett standardiserat arbete: 

 

- Stabila processer som presterar samma resultat varje gång. 

- Klara startpunkter och stopp för varje enskild process. 

- Ökad kunskap hos medarbetarna hur arbetet ska genomföras, på det 

sättet skapas inget beroende av en erfaren arbetares kunskap. 

- Det blir väldigt tydligt när problem uppstår och varför de uppstår. Ger 

ökade möjlighet till problemlösning. 

- Skapar en miljö där varje medarbetare är involverade 

- När vi har stabila processer kan vi börja arbeta med ständiga 

förbättringar och eliminera slöserier 

- Ger en bra bas för utbildning av de anställda 

 

Företags mål är att leverera en viss output, det kan vara en produkt eller tjänst, 

som möter interna och externa kunders krav inom områdena PQCDSM som 

står för produktivitet, kvalitet, kostnad, leveranstid, säkerhet samt miljö och 

moral. För att uppnå målen satta inom dessa områden har ett företag vissa 

resurser, dessa nämns ofta som de fyra M:en, Människan, maskinen, materialet 

och metoden. Där metoden är en mix av människan, maskinen och materialet. 

Standardiserat arbete är ett verktyg för att utveckla och fastställa våra företags 

processer (Dennis, 2007). 
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4.5 5S 

5S är en effektiviseringsmetod som härstammar från Toyotas 

produktionssystem. Namnet kommer från de fem japanska orden Seiri - 

Sortera, Seiton - Systematisera, Seiso - Städa, Seiketsu - Se till, och Shitsuke - 

Standardisera som alla börjar på just S och är grunden i metoden. Genom att 

fokusera på dessa fem aktiviteter är förhoppningen att uppnå en ren och 

välorganiserad arbetsplats (Dennis, 2007). Detta gäller givetvis inte bara en 

produktionsverkstad utan kan lika gärna appliceras i en kontorsmiljö eller i en 

cockpit på ett flygplan. 

4.5.1 Sortera 

För att skapa ordning och reda på en arbetsplats är ett första steg att möjliggöra 

en visuell överblick. För att nå detta krävs att allt som inte behövs sorteras bort 

och slängs eller placeras på en plats där det uppfyller sitt syfte. Detta arbete kan 

skilja sig väldigt mycket beroende på vilken arbetsplats arbetet utfös på. I en 

produktionsanläggning kan det röra sig om att sortera bort gamla och utslitna 

verktyg och maskiner, onödigt material och inredning i lokalen (K. Liker, 

2004).  

På ett kontor kan det istället handla om att slänga alla gamla pennor, gem eller 

annat material som ligger och aldrig används samt att se till att skapa överblick 

på skrivbordet och sortera och dokumentera papper som inte ska ligga där 

(Dennis, 2007).  

4.5.2 Systematisera 

Nästa steg i effektiviseringen av arbetsplatsen går ut på att utifrån det som finns 

kvar efter sorteringen säkerställa att allt finns på rätt plats för att undvika 

onödiga rörelser och förflyttningar vilket kan kosta mycket tid och pengar men 

också leda till arbetsskador på grund av dålig ergonomi (K. Liker, 2004).  

Det viktigaste med detta steg är att hitta naturliga platser till de saker som finns 

kvar på arbetsplasten. Var sak ska ha sin märkta plats och när den inte används 

ska den alltid finnas på sin plats (Dennis, 2007).  

4.5.3 Städa 

De två första stegen i 5S resulterar ofta i frigjort golv- och hyllutrymme vilket 

gör det väldigt mycket lättare att städa och hålla rent och snyggt på 

arbetsplatsen. I samband med städningen är det också viktigt att hitta och i 

möjligaste mån eliminera källorna till nedskräpningen (Dennis, 2007).  
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Detta steg genomförs för att skapa en för alla medarbetare ren, snygg och 

hälsosam arbetsplats vilket i sin tur höjer arbetsmoralen och stämningen hos 

personalen (Dennis, 2007). 

4.5.4 Se till 

Målet med detta fjärde S är att säkerställa att den ordning som nu skapats 

upprätthålls. Tanken är att alla källor till nedskräpning och oordning ska 

elimineras för att minska det framtida städbehovet. För att lyckas med detta kan 

det vara nödvändigt att modifiera eller flytta maskiner och annan utrustning. 

För att kunna hålla den uppnådda standarden är det också viktigt att säkerställa 

tillgången till rätt städutrustning (Liker, 2004).  

4.5.5 Standardisera 

Detta sista S går ut på att följa upp arbetet och utse ansvariga för respektive 

område. Målet är att de nya arbetssätten standardiseras och att alla som berörs 

av förändringarna är delaktiga och lär sig de nya arbetssätten (Dennis, 2007). 

4.6 Kundorderpunkt  

Med kundorderpunkt menas från vilken punkt i en produkts materialstruktur 

dess tillverkning och leverans är kundorderbestämd (Jonsson och Mattson, 

2005). Allt som sker innan denna punkt i form av inköp och tillverkning är 

prognosstyrd medan den produktion och de inköp som sker efter 

kundorderpunkten är helt kundorderstyrd. Kundorderpunkten ger ofta upphov 

till olika kategorier av produkter beroende på var den är placerad. En tidigt 

placerad kundorderpunkt resulterar oftast i mer eller mindre kundspecifika 

produkter i kontrast till de standardprodukter som ofta blir resultatet av en sent 

placerad kundorderpunkt (Jonsson och Mattson, 2005).   

Något förenklat går det identifiera fem olika typer av strategier med avseende 

på var kundorderpunkten är placerad och därmed också dess grad av 

kundorderstyrning.  

Konstruktion mot kundorder är en strategi där kundorderpunkten är placerad 

väldigt tidigt i produktionsstrukturen och de levererade produkterna är mer 

eller mindre helt kundorderspecifika. Det kan exempelvis handla om olika 

typer av byggnader eller till viss del Lindes kundanpassade truckar. Detta 

resulterar i låga lagernivåer men istället förhållandevis långa leveranstider 

(Jonsson och Mattson, 2005).   
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Vid tillverkning mot kundorder är kundorderpunkten flyttad ett steg framåt i 

kedjan och kunderna köper färdiga konstruktioner som tillverkas först då det 

kommer en kundorder till fabriken. Detta medför att all materialanskaffning 

samt en del av detalj- och halvfabrikatstillverkningen kan ske efter prognoser 

varpå all sluttillverkning och montering sker helt och hållet efter kundorder. Då 

kunderna med denna strategi slipper vänta på att konstruktioner ska tas fram 

blir leveranstiderna kortare än fallet är vid konstruktion mot kundorder.  De 

lager som förekommer består främst av råmaterial, köpta komponenter samt 

egentillverkade detaljer (Jonsson och Mattson, 2005). Exempel på produkter 

som skulle kunna tillverkas med denna strategi är flygplan.  

Om kundorderpunkten flyttas fram ytterligare ett steg i kedjan kallas strategin 

montering mot kundorder. Detta innebär att allt material anskaffas och all 

detaljtillverkning sker efter prognos varpå sedan monteringen utförs efter 

kundorder. Detta gör att slutprodukten kan tillverkas i ett stort antal varianter 

dels tack vare modulteknik men också med olika färg och materialalternativ. 

Vid denna strategi krävs större lager som fylls med samtliga ingående 

köpkomponenter, råmaterial samt egentillverkade detaljer och halvfabrikat. 

Leveranstiderna för produkter tillverkade på detta vis är förhållandevis korta 

(Jonsson och Mattson, 2005).  Ett exempel på en produkt som framgångsrikt 

tillverkas på detta vis är datorer.       

De två återstående produktionsstrategierna är helt och hållet obundna av 

kundorder. Tillverkning mot plan respektive lager förutsätter mer eller mindre 

helt standardiserade produkter och kundorderpunkten är placerad efter 

tillverkningsprocessen. Skillnaden mellan de båda är att vid den förstnämnda 

tillverkas produkter som läggs på lager och inväntar kundorder medan 

tillverkning mot plan kan avse en kundspecifik produkt som är känd när 

kundordern läggs. I dessa båda fall är det prognoser och planer som initierar 

tillverkningen inte kundordern som fallet varit i exemplen ovan. Lagren vid 

dessa strategier består av slutprodukter, köpta komponenter samt 

egentillverkade detaljer och halvfabrikat. Leveranstiderna vid dessa båda 

strategier blir självklart de kortaste bland de fem olika alternativen (Jonsson 

och Mattson, 2005).  Exempel på produkter som tillverkas mot plan kan vara 

komponenter till bilindustrin och produkter mot lager kan vara TV-apparater. 

I Tabell 4.2 nedan återges en sammanfattning av vad som karakteriserar de 

olika strategierna. 

 

Egenskap Konstruktion 
mot 
kundorder 

Tillverkning 
mot 
kundorder 

Montering 
mot 
kundorder 

Tillverkning 
mot  
plan 

Tillverkning 
mot  
lager 

Leveranstid 
till kund 
 

Lång Medel Kort Kort Mkt. kort 

Typiska  Mkt. små Små Medel Mkt. stora Stora 
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produktions- 
volymer 
Bas för  
planering 
 

Kundorder 
Prognos/ 
kundorder 

Prognos/ 
kundorder 

Lev. plan Prognos 

Integration  
med kund 
 

Hög Medel Liten Ingen Ingen 

Antal  
kundorder 
 

Mkt. få Få Medel Få Medel 

Tabell 4.2 Karakteristika produktionsmetoder (Jonsson och Mattson, 2005) 

 

4.7 Leveranssäkerhet 

En definition av leveranssäkerhet är: ”Leveranssäkerheten mäter leveransens 

kvalitet i termer av att rätt produkt levereras i rätt kvantitet” (Jonsson och 

Mattson, 2005).  

 

Vanligtvis mäts den som antal kundorder som levereras utan att anmärkning 

från kund i förhållande till totalt levererade kundorder. Fel som kunden kan 

anmärka på är till exempel fel kvantitet eller kvalitet (Jonsson och Mattson, 

2005). 

4.8 Leveransprecision  

Leveransprecisionen kallas ofta även leveranspålitlighet och handlar om i 

vilken utsträckning produkter levereras vid den leveranstidpunkt som 

överenskommits med kunden. Det är viktigt att komma ihåg att både för tidig 

och för sen leverans räknas som dålig leveransprecision (Jonsson och Mattson, 

2005). 

 

Leveransprecisionen kan beräknas genom antal kundorder levererade på 

utlovad leveranstid i förhållande till totalt antal leveranser. Den lovade 

leveranstidpunkten kan definieras som olika tidsintervall exempelvis till en 

timme eller en dag (Jonsson och Mattson, 2005). 

 

Begär kunden att leveransen flyttas definieras leveransen som en leverans i tid 

även om det är tidigare eller senare än vad som först bestämdes. Accepterar 

kunden däremot en försenad leverans på grund av att företag ber om det på 

grund av leveransproblem räknas leveransen som att den inte leverats vid rätt 

tidpunkt. Det handlar om att kunna tillfredställa kundens behov och att på så 

sätt skapa nöjda kunder (Jonsson och Mattson, 2005). 
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4.9 Leveranstid 

Leveranstiden är den tid det tar från erhållen kundorder till det att leverans har 

skett. Den innehåller administrationstid, konstruktionstider, tillverkningstider, 

transporttider osv. Leveranstiden uttrycks ofta i dagar eller veckor.  

 

Om ett företag har långa leveranstider finns det många negativa effekter. 

Kunder söker sig ofta till företag med korta leveranstider för att de vill 

tillfredställa ett behov så fort som möjligt. Långa leveranstider leder även till 

minskad flexibilitet och ökad kapitalbindning (Jonsson och Mattson, 2005).  

För att då kunna erbjuda kunderna så korta ledtider som möjligt måste 

leverantörerna sträva efter att ledtiden till så stor del som möjligt består av 

processtid, värdeskapande tid. All annan tid kan ses som slöseri och inget som 

någon kund vill betala för. I ett genomsnittligt företag är fördelningen cirka fem 

procent värdeskapande tid och nittiofem procent slöseri (Dennis, 2007). 

Förutom väntetid kan slöseri bestå av exempelvis omarbetning på grund av 

kvalitetsbrister eller kassationer, onödiga förflyttningar eller transporter av 

material ofta på grund av bristfällig layout i produktionslokalen (Dennis, 2007). 

4.10 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnader uppstår när företag tillverkar produkter/tjänster med 

kvalitet som inte uppnår den standard som är satt av företaget och av kunderna 

(Jonsson och Mattson, 2005).  

Kvalitetsbristkostnader kan delas in i fyra olika kategorier: 

 

1) Interna felkostnader: Kostnader för fel som upptäcks internt innan 

leverans till kunden. Att produkten är fel innebär att den avviker ifrån de 

ställda krav som finns. Exempel på interna felkostnader är kassaktioner, 

omarbetningar och stilleståndskostnader. 

2) Externa felkostnader: Produkterna har blivit felaktiga men felet 

upptäcks inte förrän produkten levererats till kunder. Exempel är 

reklamationer och garantier. 

3) Kontrollkostnader: Kostnader som finns inom företag för att 

kontrollera att produkter och material uppfyller ställda krav genom 

tillverkningsprocessen. Exempel är mottagningskontroll, 

tillverkningskontroll samt slutkontroll. 

4) Förebyggande kostnader: Kostnader för de kvalitetshöjande åtgärder 

inom hela utvecklings- och tillverkningsprocessen. Till exempel kostnad 

för att implementera ett kvalitetssystem, utveckling av personal eller 

leverantörsbedömning (Jonsson och Mattson, 2005). 
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4.11 Kapitalbindning och kapitalkostnad 

All typ av investering ett företag gör medför kapitalbindning. Begreppet 

innebär precis som det låter att kapital binds över kort eller lång tid. Det 

bundna kapitalet är fortfarande en tillgång för företaget och klassas som 

antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar beroende på hur 

länge kapitalet beräknas vara bundet. Anläggningstillgångar är de tillgångar 

som utnyttjas under längre tid, såsom lokaler, maskiner, inredning, datorsystem 

med mera. Omsättningstillgångarna däremot är de som binder kapital under 

kortare tid och har därmed betydligt snabbare omsättningshastighet. Exempel 

på omsättningstillgångar kan vara råvaror, produkter i arbete, färdiga 

produkter, kundfordringar med mera (Jonsson och Mattson, 2005). 

Kapitalbindning är givetvis nödvändigt, i större eller mindre utsträckning, för 

alla typer av företag. Viktigt att poängtera är dock att den medför en kostnad 

vilket gör det viktigt att inte binda kapital i onödan. Kapitalkostnaden är den 

avkastning som det bundna kapitalet skulle kunna ha gett om de istället hade 

investerats på ett annat sätt. Hur stor denna kostnad blir är givetvis olika 

beroende på företag. Om det bundna kapitalet är samma för två företag är det 

företaget som har högst avkastningskrav på sina investerade pengar som har 

den högsta kapitalkostnaden. Avkastningskravet för olika företag kan variera 

med jämförelsevis hundratals procent, för ett vinstdrivande företag motsvarar 

dock bankräntan det absolut lägsta kravet (Jonsson och Mattson, 2005). 

I logistiksammanhang beräknas oftast kapitalkostnaden utifrån det kapital som 

är bundet i omsättningstillgångar. Så är även fallet i denna rapport. Genom att 

inte köpa hem mer material än nödvändigt och inte producera för stora satser, 

vilket genererar många produkter i arbete, och inte tillverka något som inte 

kunderna efterfrågar har företagen stora möjligheter att sänka sina 

kapitalkostnader. Detta kan tyckas låta enkelt men kan lätt ske på bekostnad av 

leveransservicen. För att hålla en god leveransservice krävs det att det finns 

grejer att leverera och att de levereras i tid (Jonsson och Mattson, 2005). 

För att beräkna kapitalbindningskostnad (K) i denna rapport har vi använt oss 

av det genomsnittliga värdet (V) för en truck och multiplicerat detta med den 

kalkylränta (R) som Linde har angett, 10 %. Denna produkt redovisar vad en 

truck kostar att lagerhålla under ett år. För att få fram en kostnad för en eller ett 

valfritt antal veckor (t) multipliceras värdet med antalet veckor dividerat med 

52, antalet veckor på ett år.  

Det genomsnittliga värdet för en truck har vi kommit fram till genom att räkna 

ut ett medelvärde för vad Linde betalar den tyska leverantören för 

standardtruckarna (vi) och jämfört detta med det genomsnittliga pris Linde tar 

ut från sina kunder (ve). Vi har värderat att truckarna, när de står lagrade på 

Linde, har ett genomsnittligt värde mitt emellan dessa båda tal (V). 
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Kalkylräntan är en ränta som anger hur mycket avkastning de investerade, 

bundna, pengarna skulle kunna ge om de istället investerades som 

omsättningstillgång. Hade pengarna inte varit bundna i ett lager hade de kunnat 

inbringa pengar till företaget på annat sätt (Jonsson och Mattson, 2005). Denna 

ränta är olika beroende på vilka avkastningskrav ett företag har på sina 

investerade pengar. För ett vinstdrivande företag är dock låneräntan från 

banken en miniminivå för kalkylräntan. 

4.12 Motviktstruck 

Motviktstrucken är den truck som de flesta förknippar med ordet truck. Namnet 

kommer av att det längst bak på trucken finns en vikt, av olika tyngd beroende 

på truckens lyftkapacitet samt var lastens tyngdpunkt ska placeras, som 

fungerar som just en motvikt för att balansera trucken (Anna Bogefors). 

Vidare består trucken av någon form av förarhytt som oftast placeras på 

truckens mitt alldeles bakom lyftstativet. På lyftstativet finns en gaffelvagn där 

gafflar eller andra lyftverktyg kan monteras. Gafflar är det vanligaste 

lyftverktyget men inom exempelvis pappersindustrin där stora pappersrullar 

hanteras används ofta istället en stor gripklo (Anna Bogefors).  

I Lindes sortiment finns det motviktstruckar med en lyftkapacitet från 1 ton upp 

till 52 ton och de drivs på diesel, gasol eller batteri (Anna Bogefors).  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi den processkarta med tillhörande beskrivning som 

vi kommit fram till efter vår kartläggning av processen. Vidare presenteras 

också de brister vi hittade vid kartläggningen samt förslag på förbättringar. Till 

sist presenterar vi också ett förslag på hur processen skulle kunna se ut för att 

på ett bättre sätt kunna uppnå sitt syfte.  

5.1 Processbeskrivning 

Den process vi har studerat och analyserat börjar med att en truck säljs på den 

svenska marknaden och slutar när trucken är redo att börja kundanpassas i 

Örebro. Vi har avgränsat oss till att enbart studera processen utifrån 

motviktstruckar från Tysklands flöde, även om processen i många delar ser 

likadan ut oavsett trucktyp. Se Figur 5.1 för en processkarta över nuvarande 

flöde. I våra processkartor är röda streckade linjer elektroniskt flöde och blå 

linjer indikerar material som förflyttas. 

 

Figur 5.1 Processkarta nuvarande flöde 

När en truck har sålts och en färdig order har upprättats av Lindes säljare börjar 

vår studerade process på avdelningen Säljsupport. En order är upprättad efter 

att säljaren offererat med en kund och detta har lett till en order. Säljarens 

orderspecifikation är sedan underlag för det arbete som kommer ske i den 

studerade processen. I orderspecifikationen syns vilken truck som är beställd, 

vem som är kunden, vilken utformning och tillval trucken ska levereras med, 

vem som är säljare samt beräknad leveranstid.  
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När Säljsupport får in ordern är avdelningens uppgift att beställa hem trucken 

från Tyskland. Beställningen av trucken sker genom Lindes intranät. När 

trucken är beställd leveransbevakas leveransen och orderspecifikationen lämnas 

till Inköpsassistenten vars uppgift är att beställa hem de stora delarna som 

behövs för att kundanpassa trucken när den levererats från Tyskland. I 

undantagsfall beställs även trucken i detta skede av processen. Det vanligaste 

material som Inköpsassistenten beställer är laddare, batterier, gaffelspridare, 

aggregat, alkolås och stolar.  

Inköpsassistenten skapar även en mapp där säljarens orderspecifikation 

placeras. För att mapparna ska vara lätta att identifiera och jobba med skapas 

en framsida med den viktigaste informationen. Mappen är en plastficka där 

information om trucken lagras, det är också genom att mappen flyttas som 

nästa steg i processen påbörjas. Mappen är märkt med truckens internnummer 

för att kunna identifiera vilken truck det handlar om. När material är beställt 

markerar inköpsassisten på framsidan av mappen vad som har beställts och de 

beställningsbekräftelser från leverantörer som finns placeras i mappen. I detta 

steg av processen registreras även trucken i de olika datorsystemen som Linde 

använder. Det som är viktigt för vår studie är att trucken registreras i ett Excel-

dokument som kallas Leveransplanen där information om trucken finns för att 

de inblandade i processen ska kunna hitta information även när de inte har 

tillgång till mappen. Inköpsassistenten registrerar i leveransplanen vilken 

trucktyp det handlar om, vilken kunden är och vilket material som har beställts.  

När material är beställt och trucken är inlagd i datorsystemen flyttas mappen 

vidare till nästa steg i processen men inköpsassistenten jobbar vidare med 

ärendet genom att leveransbevaka och uppdatera informationen i 

leveransplanen. Linde jobbar med avrop mot sina leverantörer vilket innebär att 

de har en vecka på sig att leverera de beställda varorna från det att 

inköpsassistenten avropar dem. Varorna kan vid avropstillfället ha varit 

beställda för flera veckor sedan. Givetvis finns det en gräns för hur lång tid det 

får gå från beställningstillfället till avropstillfället, men detta är olika beroende 

på kund. Ofta sker avropet när trucken skickas ifrån Tyskland. Detta görs för 

att Linde inte ska behöva lagra material som inte behövs förrän trucken 

levererats då de har platsbrist och vill minska sina lager. Det material som 

beställts är olika från order till order och är alltså bundet till en specifik truck 

och förbrukas inte förrän respektive truck anlänt. När materialet anländer till 

Linde kommer det till godmottagningen och transporteras därefter till 

produktionens lager där det ligger tills det att trucken anländer från Tyskland 

och börjar kundanpassas.  
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Nästa steg i processen är Beredningen där en person arbetar. Även i detta steg 

är säljarens specifikation underlag. Här bereds produktionen och satser byggs. 

Utifrån dessa satser beställs sedan övrigt material hem. Detta material eller 

dessa delar köps internt från reservdelsavdelningen på Linde. Beställningen 

sker genom datorn och inte genom mappen. Vid nya konstruktioner eller 

truckar tas kontakt med konstruktionsavdelningen för att ta fram ritningar och 

underlag för att bereda produktionen och beställa rätt material. I detta steg 

planeras även på ett ungefär hur lång tid kundanpassningen beräknas att ta och i 

många fall skrivs säljarnas specifikation om så att den blir tydlig och lätt att 

förstå för de som jobbar i produktionen. Det är först efter detta steg i processen 

som ett bekräftat leveransdatum kan ges till kunden.  

Vid första intervjutillfället tog det 3,9 veckor innan säljsupport, 

inköpsassistenten och beredningen hade genomfört sin del av processen. Vid 

det andra intervjutillfället var denna ledtid förkortat till 0,8 veckor genom 

förbättringar av rutiner av hantering av mappen mellan dessa tre avdelningar.  

Efter beredningen skickas mappen till produktionsplaneraren som planerar 

flödet i verkstaden och prioriterar produktionsordning. Detta arbete sker under 

den tiden som de väntar på att material och att trucken ska komma hem och tar 

kort tid i sammanhanget och påverkar inte Lindes möjlighet att ha rätt material 

hemma i tid därför syns ingen ledtid av detta steg i vår processkarta. Här jobbar 

man i Leveransplanen och det är utifrån den informationen planeringen 

genomförs. Det som planeras är vilken station som trucken ska kundanpassas 

på, arbetstiden och vilken tid trucken ska levereras. I leveransplanen syns 

vilken arbetsbeläggning produktionsverkstaden har kommande veckor och 

utifrån det planeras nya truckar in. Det finns fyra produktionsgrupper där en 

grupp först och främst jobbar med motviktstruckar. 

När trucken sedan kommer till Örebro skickas en signal från godsmottagningen 

till produktionsplaneringen att trucken har kommit varpå listor över vilka 

truckar som finns i Örebro skrivs ut. Med hjälp av dessa listor vet personalen 

vilka truckar de har möjlighet att arbeta på. Det markeras även i mappen att 

trucken är på plats i Örebro.  

Efter beredningen, men innan trucken anlänt, sker även en extern beställning av 

de artiklar som beredningen beställt internt av reservdelsavdelningen. 

Inköpsansvarig på reservdelsavdelningen har som uppgift att beställa hem de 

delar som man i beredningen har kommit fram till behövs. För de vanliga 

artiklarna tar det en leveranstid på 0-3 veckor men när det gäller Lindes egna 

konstruktioner tar det i regel över tre veckor innan materialet levereras från 

leverantören. När trucken sedan skickas från Tyskland är det 

reservdelsavdelningens uppgift att packa de artiklar som behövs för varje 

enskild order i en plastlåda som märks med truckens internummer och kund.  
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Enligt praktiken ska allt material som reservdelsavdelningen beställt från sina 

leverantörer finnas hemma när det är dags att packa ordern. Den packade 

ordern levereras sedan ut till produktionens lagerhylla (Se Figur 5.2) där de 

anställda i produktionen hämtar den låda som tillhör den truck de transporterat 

från godsmottagningen till den station den ska kundanpassas på. För 

högvolymsartiklarna används ett beställningspunktssystem och 

specialartiklarna beställs hem vid behov. 

 

Figur 5.2 Levererade artiklar från reservdelsavdelningen. 

När trucken anlänt från Tyskland, transporterats från godsmottagningen till en 

arbetsstation och rätt material finns hemma för att utföra kundanpassningen är 

trucken klar att kundanpassas och vår studerade process är därmed slut.  

Den vanliga leveranstiden för trucken är åtta veckor eller mer. Totala tiden för 

stödprocesserna innan produktionen är vid första intervjutillfället: 3,9 + 3 = 6,9 

veckor vid standardfall och >6,9 veckor vid specialkonstruktioner. Vid det 

andra intervjutillfället är ledtiden vid standardfall: 0,8 + 3=3,8 veckor och vid 

specialkonstruktioner >3,8 veckor. Detta ger en marginal på leveranstid på 

material vid specialkonstruktioner på 1,1 veckor respektive 4,2 veckor. 

Förbättringen till 4,2 veckor borde öka sannolikheten för att materialet ska 

finnas hemma när trucken levereras. 
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5.2 Identifierade brister 

Under denna punkt presenteras de brister som vi identifierat då vi kartlagd 

processen genom intervjuer och genom observationer. Alla punkterna ligger 

inte inom processen men samtliga påverkar arbetet i processen på ett eller annat 

sätt. Våra lösningsförslag presenteras under nästa punkt, 5.3. 

5.2.1 Standardisera processen 

Arbetet som sker i den studerade processen sker inte på ett standardiserat sätt 

utan ser olika ut från gång till gång. Det är inte standardiserat vem som gör vad 

och hur lång tid varje steg ska ta. Till exempel kan trucken beställas från 

Tyskland både av säljsupport och av inköpsassistenten, ansvarig för 

produktionsberedning kan ibland skriva om säljarens offert samt se till att 

material beställs som egentligen ska ha skett i steget före. 

5.2.2 Konstruktioner 

Idag saknas standardkonstruktioner när Linde utför kundanpassningar i Örebro. 

Samma funktion som monteras på trucken kan monteras på olika sätt beroende 

på vem som utför arbetet samt när det utförs. Det finns också en önskan om att 

de konstruktioner som finns ska kartläggas och dokumenteras så att säljarna 

kan sälja utifrån de färdiga lösningar som finns och att det endast behövs nya 

konstruktioner när det verkligen är nödvändigt för att tillmötesgå kundens krav.  

Det tar idag så lång tid att få fram nya lösningar och konstruktioner att de i 

produktionen väljer att lösa problemet själva innan en ny konstruktion finns 

dokumenterad. Det finns lösningar på kundanpassningar dokumenterade men 

det är svårt att söka bland dem. Konsekvensen blir att liknande lösningar ofta 

uppfinns om och om igen.  

Många olika konstruktioner och avsaknad av modultänk leder till ett väldigt 

brett artikelsortiment på Linde. Det finns i dagsläget onödigt många olika 

leverantörer.  

5.2.3 Kontroll av material och truck 

Det finns idag ingen ankomstkontroll av det stora material och truckar som 

kommer till anläggningen i Örebro. Detta gör att många problem inte upptäcks 

förrän trucken har börjat kundanpassas vilket ger små marginaler att kunna lösa 

problemen som uppstått och samtidigt leverera trucken i tid till kunden. 
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Det saknas kompetens för att utföra leveranskontroller då man i dagsläget 

måste kunna tolka säljarens specifikation rätt och kunna koppla specifikationen 

mot det material som kommit. Det är få som har kompetens att göra detta 

arbete. 

Linde skulle kunna bli bättre på att reklamera bristfälliga produkter från 

leverantörerna. Alla problem som uppstår löses på ett väldigt innovativt och 

effektivt sätt men sedan görs inget mer. Detta gör att det kostar tid och pengar 

för Linde att lösa problemen men att de sedan inte får tillbaka några pengar 

från leverantören då Linde inte reklamerar och ställer leverantören till svars. 

5.2.4 Leveranssäkerhet, leveransprecision och leveranstider 

Linde uppnår idag inte sina uppsatta leveransprecisionsmål. En truck levereras 

aldrig tidigare än avtalat utan att kunden gett sitt medgivande. Lindes dåliga 

leveransprecision handlar enbart om försenade truckar. Att truckar levereras 

sent är en konsekvens av dålig leveransprecision på det stora materialet, 

material från reservdelar och på truckarna från Tyskland. Den dåliga 

leveransprecisionen förflyttas sedan i flödet och följer i vilken utsträckning rätt 

material och truck har kommit till Örebro i tid. Är rätt material hemma och om 

trucken kommer i tid hinner produktionen kundanpassa och leverera i tid. 

Leveransprecision från fabriken i Tyskland är ingen positiv läsning, hela 57 % 

av truckarna är minst två veckor försenade och 54 % minst tre veckor 

försenade.  

Målsättningen för reservdelsavdelningens leveransprecision ligger på 80 % 

(med kompletta orderrader). I dagsläget ligger de under detta värde de flesta 

veckor vilket leder till många restrader i det som Reservdelsavdelningen 

packar. Flödet fungerade under 2008 dåligt och det ledde till att 

reservdelsavdelningen fick för kort tid på sig att få hem material. 2008 hade 

reservdelsavdelningen ofta 0-3 veckor på sig. För komplicerade konstruktioner 

som Linde tagit fram själva är det en leveranstid på minst tre veckor. 

Linde borde kunna komma upp i en leveransprecision på över 95 % men som 

läget är nu är det i princip omöjligt. Även om leveranser av material förbättras 

är fortfarande leveransprecisionen från Tyskland för dålig för att detta mål ska 

kunna uppnås.  

Det är svårt att påverka leveranstider och leveransprecision från fabriken i 

Tyskland. Egentligen är det bara högsta ledningen som har något att säga till 

om. De får information om förseningar av trucken i sista stund. Det tar ibland 

lång tid att få truckens leveransdatum bekräftat, speciellt vid specialtruckar, det 

bekräftade datumet ligger dessutom ofta väldigt långt fram i tiden. På grund av 

dessa förseningar läggs alltid en buffert på när Linde i Örebro lovar leveranstid 

till kunden. 
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På Linde mäter man NKI (nöjd-kund-index) och där har Linde väldigt bra 

resultat förutom på de delar som berör leveranstider och administrativa system.  

Det är viktigare för kunden att Linde håller utlovad leveranstid än att 

leveranstiden är någon vecka kortare. Blir en truck försenad till kund 

tillhandahåller Linde en hyrtruck. 

Linde vill förbättra sin leveranssäkerhet, alltså i vilken grad truckar levereras 

utan anmärkning ifrån kund. Det uppstår ibland situationer där truckar levereras 

med bristande kvalitet trots att det finns en besiktning innan trucken levereras. 

På grund av bristande konstruktion och på att arbetet ska tolkas mot säljarens 

specifikation finns det utrymme för att missa att en truck är felutrustad eller har 

bristande kvalitet i besiktningen och problemen uppmärksammas inte förrän 

kunden noterar bristerna. Detta löses ofta genom att serviceteknikerna ute på 

fältet åtgärdar problemet vilket leder till kvalitetsbristkostnader för Linde. 

5.2.5 Ledtider i processen 

Det tar i de allra flesta fall minst åtta veckor innan en motviktstruck levereras 

från Tyskland. Detta innebär att Linde i Örebro har minst åtta veckor på sig att 

få hem material till kundanpassningen och planera in monteringen i 

produktionen.  

Under 2008 tog det för lång tid i början av processen vilket ledde till att 

Reservdelsavdelningen inte fick hem rätt material i tid och det blev stora 

mängder restnoteringar till produktionen.  

Vid det första intervjutillfället i februari var ledtiden för arbetet som utfördes 

innan reservdelsavdelningen kopplades in i snitt 3,9 veckor. Vid det andra 

intervjutillfället i april hade de förbättrat flödet och kunnat sänka ledtiden till 

att vara i snitt 0,8 veckor. Detta gör att reservdelar i dagsläget har över sju 

veckor på sig att få hem rätt material till skillnad mot tidigare cirka fyra veckor. 

Under de två första månaderna med den nya ledtiden hade restnoteringarna 

halverats. 

Linde skulle tjäna tid på om beredningen kan påbörja sitt arbete i samband med 

att en order blir klar, det vill säga så fort säljarens orderspecifikation skapats. 

Detta skulle leda till att reservdelsavdelningen skulle ha längre tid på sig att få 

hem rätt artiklar i rätt tid. I dagsläget vet inte beredningen om att en truck sålts 

förrän mappen kommer ifrån inköpsassistenten. Reservdelar kan idag inte 

beställa material förrän efter produktionsberedningen. 
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5.2.6 Informations- och planeringssystem 

Idag lagras väldigt mycket information i olika Excel-filer som de olika 

avdelningarna byggt upp själva för att tillfredställa sina behov. Det finns inget 

gemensamt system där alla information lagras och som är aktuell. Information i 

filerna är ofta i grova drag och påverkas starkt av den mänskliga faktorn. I 

leveransplan finns väldigt mycket värdefull information. Om det skulle uppstå 

problem med den skulle det innebära stora konsekvenser varför det tas 

säkerhetskopior dagligen. 

Det finns sedan långt tillbaka många informella informationskanaler då Linde 

var ett mycket mindre företag med färre anställda. Säljare uppfattar att många 

senare i processen inte förstår hur förseningarna och bristande kvalitet påverkar 

kunderna och säljarnas kontakt med dem. Produktionen uppfattar att de som 

jobbar tidigt i flödet inte förstår hur mycket deras arbete och dess kvalitet 

påverkar produktionens möjlighet till att göra ett bra jobb. 

Det finns väldigt stor kunskap hos de anställda som inte är dokumenterat. Detta 

gör att Linde skulle påverkas mycket om någon nyckelperson skulle sluta. 

Processen är känslig för om någon är ledig då flödet stannar upp. Mappen kan 

då bli liggande tills personen i fråga är tillbaka.  

Vid första intervjutillfällena fanns ingen signal som sa att en truck har allt 

material hemma och således är okej att börja kundanpassa. En truck 

transporterades då in från godmottagningen och det märktes inte förrän lådan 

med material hämtas att något var restnoterat från reservdelsavdelningen. Det 

stora material kontrolleras inte och det är först när kundanpassningen börjat 

som fel upptäcks. De anställda i produktionen ägnar i dagsläget stor del av sin 

arbetstid åt att leta material. Att det inte gick att se i systemen att en truck var 

okej berodde på att alla jobbar i olika system och att man för att få reda på 

informationen skulle behöva leta reda på varje enskild artikels status.  

Vid det andra intervjutillfället hade man lyckas få ihop det så att det gick att se 

i leveransplanen att truckar är okej att börja kundanpassas, det vill säga att 

reservdelar har levererat en komplett order och inte har något restnoterat. Är 

något restnoterat går det att se vad som är restat för att kunna göra en 

bedömning om det går att börja kundanpassa ändå. Dock sker ingen kontroll av 

att det är rätt material som kommit.  

Intervjuerna visade att det skulle ta väldigt lång tid att implementera ett nytt 

system, till exempel ett MPS-system, på Linde. Ett beslut och en 

implementering av ett nytt affärssystem ligger flera år bort i tiden även om det 

efterfrågas av många anställda på Linde.  
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5.2.7 Säljarnas specifikation 

Säljarnas specifikation är inte standardiserad. Idag ägnas det tid senare i 

processen åt att skriva om och tolka det säljaren har angett. Varje säljare har sitt 

eget sätt att uttrycka sig på. 

Det är säljarens specifikation som resten av arbetet i processen grundar sig på, 

det är därför viktigt att specifikationen är så exakt och lättförstålig som möjligt. 

En enhetlig specifikation som slipper översättas efterfrågas av de som jobbar 

senare i processen. 

5.3 Lösningsförslag 

Nedan följer de åtgärder eller lösningsförslag på de förbättringsmöjligheter som 

presenterats ovan. Flera av förslagen löser inte bara ett av problemen ovan utan 

kan kompletteras med varandra för att exempelvis stabilisera processen. 

5.3.1 Konstruktioner 

Skulle det finnas dokumenterade konstruktioner som säljarna erbjuder 

kunderna skulle det kunna resultera i att det material som behövs för att bygga 

den aktuella trucken automatiskt registrerades i ett MPS-system i det ögonblick 

som offerten registreras i samma system. Utifrån detta är det sen väldigt enkelt 

att göra den beställning som behövs för den person som är ansvarig för de olika 

delarna. Detta skulle ge klara instruktioner om vem som gör vad i processen 

och det ges möjlighet att arbeta parallellt vilket skulle göra att en större andel 

av materialet skulle finnas hemma i tid. 

Att ha alla konstruktioner dokumenterade skulle även kunna resultera i att 

artikelnummer på det material som beställs kan skapas. Detta skulle ge flera 

fördelar: 

1) Spåra materialet i processen och hos leverantörer 

2) Genomföra ankomstkontroll genom att matcha artikelnummer 

3) Lättare kunna göra kostnads- och vinstberäkningar  

4) Möjlighet till att följa upp vilket av det stora materialet som beställs som 

är högvolymsartiklar och samla beställningar istället för att beställa 

sporadiskt. 
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För att kunna erbjuda dessa mer standardiserade lösningar till kunderna krävs 

att de konstruktioner som finns idag på något sätt dokumenteras. Den bästa 

lösningen vore givetvis om de fanns dokumenterade i samma system som all 

annan information så att alla berörda parter har möjlighet att söka bland de 

konstruktioner som finns. Att skapa ett register likt detta skulle ta väldigt lång 

tid och kräva stora resurser men vi ser det som nästan nödvändigt för att i 

framtiden kunna arbeta på ett mer standardiserat och effektivt sätt bland annat 

med hjälp av ett MPS-system.  

Att ha färdiga konstruktioner skulle göra arbetet i produktionen mer 

standardiserat vilket skulle höja kvaliteten på truckarna samt göra det lättare att 

genomföra en bra besiktning innan trucken levereras till kunden. Detta skulle 

minska Lindes kvalitetsbristkostnader och eliminera de icke värdeskapande 

aktiviteter de idag måste göra för att åtgärda truckars kvalitetsbrister. 

I intervjuerna har det även framkommit att Linde i dagsläget har för många 

leverantörer. Detta beror till stor del på att de skapar nya lösningar så pass ofta 

som de gör och på grund av att de tills ganska nyligen inte haft en samlad 

inköpsavdelning. Vi tycker de borde börja jobba mer med inköpsbiten och 

skapa närmare samarbeten och ha några huvudleverantörer av material. 

Förhoppningsvis skulle det leda till generösare priser på material och till en 

bättre relation med leverantörerna där ett djupare samarbetar för att lösa 

problem kan skapas. Ett närmre samarbete med leverantörer kanske skulle 

minska förseningar av beställt material. 

Dokumenterade konstruktioner skulle även ge leverantörerna ett lättare jobb att 

tillverka det Linde efterfrågar. Det skulle bli lättare för Linde att beställa rätt 

material direkt och lättare för leverantören att förstå vad Linde behöver och då 

producera rätt ifrån början.  

Det kommer alltid att finnas ett behov av nya konstruktioner och lösningar på 

Linde. Vid behov av nya lösningar måste Linde bli bättre på att registrera och 

dokumentera dessa för att i framtiden enkelt kunna använda dem igen. 

De idéer som presenterats ovan skulle förutom att få ordning på de befintliga 

konstruktionerna även hjälpa Linde att standardisera arbetet, förkorta ledtiderna 

och förbättra leveransservicen.   

5.3.2 Kontroll av material 

I dagsläget finns som sagt ingen kontroll av det material som Linde tar emot. 

Någon form av ankomstkontroll skulle givetvis initialt kosta lite pengar men 

skulle förmodligen betala sig snabbt om defekt och felaktigt material kunde 

reklameras eller bytas direkt. Detta skulle medföra att färre truckar riskerar att 

bli försenade samt att Linde sparar pengar då de i större utsträckning kan 

använda sig av de garantier som leverantörerna erbjuder.  
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För att en ankomstkontroll ska fungera tror vi dock att det krävs någon form av 

artikelnummer på det material som ska kontrolleras. Då kan den som arbetar 

med detta på enkelt sätt jämföra artikelnummer på produkterna med 

artikelnummer på vad som är beställt samt se om det finns något skadat gods. 

Detta istället för att utifrån säljarens specifikation behöva tyda och ibland 

nästan gissa vad som är beställt och sedan jämföra detta med vad som har 

levererats.   

Om denna förändring genomfördes skulle Linde kunna standardisera sin 

process ytterligare, det skulle också i längden leda till kortare ledtider och 

bättre leveransservice. Viktigt att påpeka är dock att denna funktion i framtiden 

kan bli överflödig om de andra förslagen implementeras. Vid bättre kontakt 

med leverantörerna och införande av artikelnummer samt en mer 

standardiserad process skulle andelen fel minska och denna arbetsuppgift skulle 

eventuellt bli överflödig.  

5.3.3 Informations- och planeringssystem 

Då det saknas ett gemensamt informations- och planeringssystem där all 

nödvändig information finns samlad ser vi detta som det absolut största steget 

mot att förbättra vår studerade process på Linde. Att implementera ett MPS-

system som tillgodoser Lindes behov har vi dock genom intervjuerna insett 

ligger flera år bort i tiden. Självklart ser vi att denna process inleds så snart som 

möjligt men innan systemet är i full drift krävs ett alternativt system. 

I dagsläget finns flera system som används i olika utsträckning. Vi ser det som 

nödvändigt att dessa system ses över och sammanstrålar i ett för alla 

avdelningar gemensamt system. Tanken är då givetvis inte att alla delsystem 

ska finnas kvar utan att den information som är nödvändig ska finnas kvar och 

vara tillgänglig för samtliga berörda parter.  

Denna information måste sedan läggas in i ett nytt system som kan ersätta alla 

de gamla. Då vi inte ser någon vits med att investera i något nytt enklare 

system i väntan på ett MPS-system anser vi att ett Excel-dokument skulle vara 

en bra lösning för att skapa detta nya system. Då personalen i dagsläget jobbar 

mycket i Excel borde de dessutom vara vana vid detta och inte krävas någon 

längre implementeringsperiod för att få alla att använda ett sådant system.  

Exakt hur ett sådant system ska se ut har vi inget bra svar på men det bör vara 

uppbyggt så att det på ett enkelt och visuellt sätt följer den nya processen från 

start till mål. 

Ett nytt informations- och planeringssystem skulle hjälpa Linde på alla 

tänkbara sätt inte minst genom att standardisera arbetet, skapa ett ställe att 

registrera artikelnummer och konstruktioner, skapa förutsättning för bättre 

kontroll på material, förkorta ledtider och förbättra leveransservice. 
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5.3.4 Säljarens specifikation 

Ett stort steg för att standardisera processen är att förbättra säljarens 

specifikation så att den blir enhetlig och slipper översättas senare i processen. 

Säljarna har ett behov av att kunna skriva fritext för att uttrycka vad de 

tillsammans med kunden har kommit överens om. Samtidigt önskar de senare i 

processen att säljaren ska bygga upp sin order utan fritext i den mån det går.  

Ett bra tillstånd i framtiden skulle vara om Linde arbetar fram klara 

konstruktioner som de sedan dokumenterar vilket resulterar i att säljarna kan 

sälja befintliga kundanpassningar i den grad det går och tar fram nya 

konstruktioner tillsammans med konstruktionsavdelningen endast när befintliga 

konstruktioner inte tillgodoser kundens behov. 

När säljaren sedan sålt en färdig kundanpassning går de in i systemet där de 

sedan registrerar vilken truck han sålt samt vilken kundanpassning kunden vill 

ha. Genom att göra detta val skulle systemet sedan kunna skapa inköpslistor 

och kanske till och med byggsatser. Detta skulle förenkla inköpsbiten avsevärt 

men även kunna skapa ett direkt offerunderlag till kunden och det skulle även 

bli tydligare och mer överskådligt att se lönsamheten i affären. 

I dagsläget finns inte konstruktionerna dokumenterade på det sättet och att 

dokumentera alla lösningar skulle förmodligen kräva mycket resurser av Linde 

och ta lång tid att genomföra. I väntan på att det arbete genomförs skulle en, i 

ett gemensamt informationssystem, matris där säljaren får göra olika val och 

endast skriva fritext när det verkligen behövs kunna fungera som en provisorisk 

lösning. I detta dokument skulle det kunna finnas rullistor med material och 

olika truckar där säljaren gör val vad som ska finnas med i beställningen.  

På något sätt måste möjligheten till att tolka specifikationen fel minskas i och 

med att det är den som ligger till grund för det mesta av arbetet som sker senare 

i processen. 

Om Linde antar våra förslag skulle detta bland annat innebära ett mer 

standardiserat arbete, en bättre ordning på befintliga och nya konstruktioner, 

bättre kontroll på det material som behövs för att kundanpassa truckarna samt 

kortare ledtider och bättre leveransservice. 
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5.3.5 Värdeskapande aktiviteter och ständiga förbättringar 

I vår studerade process är kundanpassningen kärnprocessen som ger mervärde 

till kunderna och det administrativa arbetet som sker innan är stödprocesserna 

som genomförs för att kundanpassningen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Linde behöver klargöra att det är kundanpassningen som är kärnprocessen och 

de andra stegen måste utvecklas för att stödja den. Förhållandevis lite tid av 

den tid mappen spenderar på de olika stegen i processen är värdeskapande 

aktiviteter därför bör tiden för det administrativa arbetet ta så kort tid som 

möjligt, dels för att de anställda ska kunna göra andra arbetsuppgifter och dels 

för att skapa bättre förutsättningar att få hem material i rätt tid.  

Vi föreslår även att Linde lägger om sitt fokus från att förbättra delprocesserna 

till att fokusera på att förbättra processen som helhet och att arbeta med 

ständiga förbättringar och att eliminera icke - värdeskapande aktiviteter 

kontinuerligt blir en självklarhet på Linde. Att eliminera icke - värdeskapande 

aktiviteter är ett av målen med att kartlägga processer genom att redovisa 

nuvarande tillstånd och önskat framtida tillstånd enligt boken Läsa sig se 

(Rother och Shook, 2004).  

Det kontinuerliga förbättringsarbetet bör fortsätta drivas med hjälp av idéer 

från de anställda, som har väldigt mycket bra åsikter och förbättringsförslag. I 

framtiden skulle det kanske kunna finnas någon anställd som enbart arbetar 

med att förbättra processerna på Linde genom att använda sig av anställdas 

tankar och idéer men också att se processen från ett fågelperspektiv genom att 

inte dagligen arbeta i processen. 

5.3.6 5S 

Då Linde inte för så länge sedan gjorde ett förhållandevis framgångsrikt försök 

med 5S vet personalen vad det är för något och har sett att det faktiskt gjort 

resultat. Därför tycker vi att detta borde vara ett enkelt första steg mot ett mer 

standardiserat arbete. Det skulle kanske inte innebära några revolutionerande 

förändringar för varken personalen, resultatet eller kunderna men det skulle 

definitivt göra skillnad och vara ytterligare ett litet steg mot ett mer 

standardiserat arbete på Linde.  
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5.3.7 Kundorderpunkt 

Ett förslag är att Linde förflyttar sig mer mot att montera mot kundorder för att 

korta leveranstiderna. Vi tycker dock att det är av stor vikt att Linde även 

fortsättningsvis har en nära relation till kunderna i och med att det i många fall 

är en ordervinnare för dem. Att flytta sig närmre en montering mot kundorder 

skulle kunna genomföras genom att arbeta med konstruktionssidan så att det 

mer sällan behövs tas fram helt nya konstruktioner och att det istället som regel 

finns färdiga lösningar som sedan monteras. .  

5.4 Kvalitetsbristkostnader och Kapitalbindning  

Att rätt material som behövs för att kunna kundanpassa ibland inte finns på 

plats i Örebro när trucken ankommit ifrån Tyskland och är redo för att 

monteras får även andra konsekvenser i form av kvalitetsbristkostnader och 

kapitalbindningskostnader för Linde. 

Identifierade kvalitetsbristkostnader är att det material som ska monteras inte 

fungerar på kundanpassningen antingen på grund av felleveranser eller på 

grund av felbeställningar av Linde. Detta gör att de interna felkostnaderna ökar 

då Linde tvingas handskas med kassationer, omarbetningar och stillestånd i 

monteringen. 

Även externa felkostnader har identifierats i och med att truckar som levererats 

inte uppfyller kundens beställning eller önskemål. Detta gör att Linde måste 

ägna tid och resurser åt att lösa problem ute på fält med hjälp av sina 

servicetekniker. Konstruktioner med bristande kvalitet ökar Lindes 

garantikostnader. 

En viss del av kontrollkostnader har identifierats då Linde har en besiktning av 

truckarna innan de levereras till kund. Saknade kontrollkostnader är 

ankomstkontroll och ökad kontroll i produktionen för att förhindra de interna 

och externa felkostnaderna som identifierats. 

Ett medvetande om förebyggande kostnader finns och många anställda jobbar 

förebyggande i sin del av processen. Vi har dock inte identifierat en gemensam 

plan för att utveckla kvaliteten genom hela processen. 
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I och med att material saknas eller är felaktigt får truckar stå och vänta på att 

kundanpassas och levereras ut till kunder. Detta gör Lindes 

kapitalbindningskostnader onödigt höga. Varje år passerar cirka 700 

motviktstruckar genom Lindes kundanpassning. En genomsnittstruck kostar 

under en vecka drygt 500 kronor i kapitalbindningskostnad vilket resulterar i en 

kostnad på cirka 350 000 kronor om året förutsatt att alla 700 truckar är 

försenade just en vecka. Vi har inte fått någon siffra på den genomsnittliga 

förseningen för alla motviktstruckar ut från Linde i Örebro. Däremot vet vi att 

de, inräknat förseningar och kundanpassningar, tillbringar i genomsnitt ungefär 

69 dagar i Örebro. Denna tid är dock väsentligt längre än den genomsnittliga 

kundanpassningstiden och vi tror att den utan problem kan kortas med cirka två 

veckor vilket skulle innebära en besparing på cirka 700 000 kronor om året i 

ren kapitalbindningskostnad. 

5.5 Presentation av ny process 

Nedan presenteras ett förslag på hur vår studerade process skulle kunna se ut 

för att i betydligt större utsträckning kunna leverera rätt truckar i rätt tid. Se 

Figur 5.2 för en processkarta över den nya processen. Målet med vår lösning är 

att material i större utsträckning ska finnas på plats i tid så att färre truckar blir 

försenade till kunden. Det ska också ge bättre kvalitet på de kundanpassningar 

som görs samt skapa en miljö där Linde kan jobba med kontinuerligt 

förbättringsarbete för att fortsätta stärka sin position på marknaden. 
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Figur 5.2 Processkarta nytt flöde 

Vår nya process börjar med att en säljare säljer en truck och skapar en order i 

ett datorsystem. Tanken är sedan att processen och arbetsfördelningen ska vara 

så pass standardiserad att det är möjligt att beställning av truck, beställning av 

det stora materialet och beredning av produktionen sker samtidigt i nästa steg. 

När beredningen är klar går en beställning till reservdelsavdelningen och 

information till produktionsplaneringen. Sedan levereras material och trucken 

till Örebro där trucken kan börja kundanpassas. Att beredningen kan börja 

arbeta direkt istället för att vänta till att säljsupport och inköpsassistenten har 

gjort sina delar medför att det tar kortare tid innan reservdelsavdelningen kan 

beställa delar vilket ger större marginaler att få hem material i tid, speciellt det 

material som är special vid Lindes egna konstruktioner som ofta har lång 

leveranstid. Målet med att jobba parallellt är även att minska känsligheten för 

informationen och flödet ska stanna upp om någon till exempel är sjukskriven. 

Tanken är att informationen ska finnas i ett gemensamt datorsystem och att det 

ska gå att genomföra arbetet utan dagens mapp. Vi vill undvika att personalen i 

processen tvingas vänta till det att mappen anländer för att kunna genomföra 

sitt jobb. Vi tror att det finns mycket tid att tjäna på att så mycket arbete som 

möjligt sker i början av processen. 
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För att sedan kunna tillgodoräkna all intjänad tid i början av processen anser vi 

att Linde måste genomföra någon form av ankomstkontroll av allt material som 

kommer till anläggningen. Kommer materialet hem i tid men inte kontrolleras 

förrän det ska användas och visar sig på något sätt vara felaktigt är den vunna 

tiden redan förlorad.  

Eftersom det idag skulle vara alltför resurskrävande att kontrollera allt material 

så gäller det för Linde att skapa en miljö där det är möjligt att genomföra en 

enkel ankomstkontroll. Detta skulle göra att det i större utsträckning skulle 

kunna genomföras kundanpassningar utan strul med material. Genom att jobba 

med leverantörer och konstruktioner skulle färre olika sorters artiklar kunna 

användas och förhoppningsvid någon form av artikelnummerbas att skapas för 

att lätt kunna matcha beställt material mot ankommet. 

Leveransprecisionen från Linde kommer inte kunna nå uppsatta mål med 

dagens situation där fabriken i Tyskland noterar en väldigt dålig 

leveransprecision. Vi tror att det är helt möjligt för Linde att kunna ha rätt 

material hemma och friställa de resurser som krävs för kundanpassningen på de 

åtta till tio veckorna det normalt tar för en motviktstruck att levereras från 

Tyskland. Att det sedan sker förseningar från Tyskland är inget som behandlas 

djupare i den här rapporten och något som är svårt för de anställda i processen 

att påverka men samtidigt är det något Linde behöver arbeta med i framtiden 

efter att de klarat av att ha en stabil process som kontinuerligt klarar av att 

genomföra arbetet på utsatt tid. 

För att kunna arbeta efter den nya processkartan med parallellt arbete, 

ankomstkontroll och skippa mappen behöver vissa förändringar ske på Linde. 

 Gemensamt informationssystem 

För att kunna genomföra arbetet bättre och göra det möjligt att jobba 

parallellt behövs ett gemensamt informationssystem. Förutom att göra det 

möjligt att arbeta parallellt skulle det även minska tid för de anställda i 

processen att leta efter information. Det gemensamma informationssystemet 

ska innehålla all information och fungera som en central punkt i processen.  

Informationssystemet ska göra det enkelt för säljaren att registrera sin 

information, skapa beställningslistor för de som beställer material samt 

fungera som stöd i produktionsplaneringen. Dessutom ska den hela tiden 

vara uppdaterad med aktuell information och ge alla i processen möjligheter 

till att göra ett bra jobb. 

 Konstruktioner 
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Linde behöver arbeta med att kartlägga sina konstruktioner för att säljare 

ska kunna sälja färdiga lösningar för att sedan lägga in sin 

orderspecifikation i ett gemensamt system som visar vad säljsupport, 

inköpsassisten respektive beredningen ska beställa för material. Detta för att 

göra det möjligt att jobba parallellt i början av processen. Färdiga 

konstruktioner skulle även göra det möjligt att beställa material med 

artikelnummer vilket skulle göra det enkelt att ha en leveranskontroll av 

ankommet material.  

I och med att arbetet sker parallellt i början kan reservdelsavdelningen tidigare 

beställa material och risken för att ledtiden innan reservdelavdelningen kan 

beställa tar för lång tid minskas. Arbetet för beredningen bör inte ta mer än 

några dagar och i och med det har reservdelsavdelningen 7,5 veckor på sig att 

få hem material vilket borde leda till att material i större utsträckning är hemma 

i tid. Viktigt är att komma ihåg att så länge materialet inte kontrolleras vid 

ankomst spelar det ingen roll hur tidigt och i hur stor utsträckning materialet är 

hemma i tid, det måste även kontrolleras att det är rätt material hemma i rätt tid.  
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6 Slutsats och diskussion 

Efter kartläggning av den studerade process har vi kommit fram till att de 

främsta förbättringsåtgärderna som vi anser att Linde bör fokusera på är att 

standardisera arbetet, att sammanföra alla delsystem till ett gemensamt system 

där alla har tillgång till nödvändig information, börja genomföra 

ankomstkontroll av allt beställt material samt att börja jobba parallellt i 

inledningen av processen. Alla dessa åtgärder tror vi kommer innebära att 

kunderna kommer få sina varor i tid och med rätt kvalitet, att Linde kommer 

spara mycket pengar, att Linde kommer förbättra sitt rykte ytterligare och 

därmed bli ännu en starkare aktör på marknaden men också att personalen 

kommer uppleva sitt arbete som roligare då de slipper ägna sig åt att leta och 

jaga material eller andra tidsödande uppgifter som egentligen inte är deras 

huvudsyssla.  

Det system som vi anser att Linde måste utveckla och börja använda sig av i 

väntan på ett MPS-system tror vi kan rymmas i ett Excel-dokument. Detta för 

att personalen är van att arbeta i detta program men också för att det inte 

innebär någon större kostnad eller implementeringsperiod för att komma igång 

med ett sådant system. Mer exakt hur systemet ska vara utformat anser vi oss 

inte vara insatta nog för att föreslå. Detta är istället något som de olika 

avdelningarna själva måste komma fram till för att samarbetet dem emellan ska 

fungera så bra som möjligt. Ett bra förslag är dock att utgå ifrån dagens mapp 

och sedan lägga till den information som är nödvändig för att genomföra 

arbetet på ett bra sätt. Viktigt att tänka på är att det inte får bli för mycket 

information samt att det bör vara enkelt att på ett visuellt sätt kunna följa varje 

truck genom processen för att på så vis enkelt kunna se var den befinner sig 

eller hur dess väg genom processen har set ut.  

I och med de förslag till förbättringar som vi kommit fram till efter 

kartläggningen av processen anser vi oss ha uppnått det mål och syfte som 

fanns med detta arbete. Vi ser dock att det finns väldigt mycket mer att göra för 

Linde i många delar av företaget. Vi hoppas att Linde ser detta som en 

inspirerande uppgift att ta itu med för att i framtiden bli en ännu starkare och 

mer framgångsrik truckleverantör på den svenska marknaden. 
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