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Abstract 

I 

Abstract 

For Swedish companies to compete with low wage countries, developments in the 
production industry moved towards streamlining the entire company. One of the 
most effective ways for a company to streamline their operations is to review their 
production. All companies have processes in their production that add no value to 
the product. In order to compete, they must be eliminated. 
 
The purpose of this report is to reduce work in process (WIP) in the flow of 
bashus at Volvo Powertrain in Köping. The aim is also to try to find reasons why 
Volvo Powertrain feel that they have problems with the storage principle First in-
First Out (FIFO). 
 
To meet the objective, empirical studies  were conducted at the company while 
the literature in the area was studied. The project was carried out on a company, 
which has provided a great sense of reliability and the content is also well linked to 
the theories in the field. A value stream mapping has been carried out to obtain a 
comprehensive picture of the flow and find the causes for the high levels of WIP. 
Several proposals of action have been developed which all together can help 
Volvo Powertrain to reduce WIP levels and standardize the methods of storage, 
the FIFO principle. 
 
A description of the current state has been carried out to create an understanding 
of the flow and to have a foundation to build the future state. The description of 
the current state has been done through interviews and observations at the 
company and has shown that there are two major problems that affect the flow 
negatively. Following this result, the cost of an inspection has been calculated and 
a FIFO-lane has been developed to avoid overproduction. Suggestions for new 
ways of working with the FIFO- arrangement has been developed. 
 
A discussion of the outcome of the current state analysis and the choice of 
method to perform the project is discussed. The pros and cons of the proposals 
for action addressed to get an overall picture of how well the objective has been 
met. 
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Sammanfattning 

För att svenska företag ska kunna konkurrera med låglöneländer har utvecklingen 
i industrin gått mot att effektivisera hela företaget. Ett utav de mest effektiva 
sätten att effektivisera sin verksamhet är att se över sin produktion. Alla företag 
har processer i sin produktion som inte tillför något värde till produkten, för att 
kunna konkurrera måste dessa elimineras.  

Syftet med denna rapport är att minska antalet produkter i arbete (PIA) i flödet av 
bashus på Volvo Powertrain i Köping och att försöka hitta anledningar till varför 
de upplever att de har problem med lagringsprincipen First in- First out (FIFO). 

För att uppnå syftet har empiriska studier genomförts på företaget samtidigt som 
litteratur inom området studerats. Projektet har genomförts ute på ett företag, 
vilket gett en stor verklighetsförankring och innehållet är också väl kopplat till 
teorier inom området. En värdeflödeskartläggning har genomförts för att få en 
övergripande bild av flödet och hitta orsaker till de höga nivåerna av PIA. Ett 
flertal åtgärdsförslag har tagits fram som alla tillsammans kan hjälpa Volvo 
Powertrain med att minska PIA-nivåerna och standardisera metoderna kring 
lagringsprincipen FIFO. 

En nulägesanalys har genomförts för att skapa en förståelse av flödet och för att 
ha en grund att bygga det framtida läget på. Nulägesanalysen har gjorts med hjälp 
av intervjuer och observationer på företaget och har visat på att det finns två 
större problem som påverkar flödet negativt. Till följd av detta resultat har 
kostnader för en kontrollstation i flödet tagits fram och en FIFO-bana har 
utvecklats för att undvika överproduktion. Förslag på nya arbetssätt kring FIFO- 
ordningen har tagits fram.  

En diskussion om resultatet av nulägesanalysen samt valet av metod för att 
genomföra projektet förs. För- och nackdelar med åtgärdsförslagen tas upp för att 
få en övergripande bild av hur väl syftet har blivit uppfyllt.  

Nyckelord 
Värdeflödeskartläggning, Flöde, PIA, Volvo Powertrain, överproduktion, FIFO. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del i utbildningen Industriell organisation och ekonomi med 
inriktning mot logistik och ledning, vid Jönköpings tekniska högskola.  

Detta kapitel behandlar bakgrunden till det projekt som rapporten beskriver, både 
ur företagets perspektiv och generellt. Syfte och frågeställningar klargörs och de 
avgränsningar som gjorts under projektet tas även upp. Avslutningsvis finns en 
disposition som förklarar hur rapporten är uppbyggd. 

 

1.1 Bakgrund  
Logistik blir allt viktigare i dagens industri. För att kunna konkurrera med 
låglöneländer måste svenska företag förbättra sina processer och eliminera slöseri i 
sin produktion. Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden 
(Jonsson & Mattson 2005). Precis som med alla andra företagsekonomiska 
intressen syftar även logistik till att olika intressenter ska få ökad ekonomisk 
vinning (Jonsson & Mattson 2005). Det bundna kapitalet längs materialflödet 
bidrar till stor del till logistikkostnaden. Vid lagring mellan operationer gäller det 
att göra en avvägning mellan kapitalbindning av lagrade produkter och kostnaden 
om brist uppstår. Kapitalbindningen uttrycker hur mycket kapital som är bundet i 
materialflödet eller uppdelat på förråd, produkter i arbete (PIA) , färdigvarulager 
och transporter (Jonsson & Mattson 2005).  
 
För att ha så lite lager och PIA som möjligt kan ett dragande system (Pull-system) 
användas (Jonsson & Mattson 2005). Ett annat sätt att öka effektiviteten i flöden 
och minska överproduktion är att införa ett enstycksflöde (Duggan 2002). Det 
ökar transparensen i flödets processer. För att komma tillrätta med 
kapitalbindningsproblem kan en värdeflödeskartläggning göras. Denna metod 
synliggör processer som inte tillför värde och hjälper till att eliminera dessa 
(Rother & Shook 2005). 
 

1.2 Problembakgrund 
Volvo Powertrain tillhör Volvokoncernen. Volvo Powertrain är den del av 
koncernen som tillverkar drivlinan, bland annat växellådor, motorer och framaxlar 
till Volvos lastbilar. På Volvo Powertrain, Köping (nedan kallat VP) tillverkas 
främst växellådor. I fabriken både tillverkas och härdas de olika detaljerna som 
ingår i växellådorna och växellådorna monteras i en taktad lina. Denna lina 
startades upp för två år sedan. Bashusen, som är själva kroppen på växellådan, 
köps in gjutna i rätt form och i fabriken görs en sista bearbetning. Bearbetningen 
sker i maskiner som utför alla operationer i samma bearbetningscell. På grund av 
platsbrist i fabriken står en bearbetningscell i en annan del av fabriken. Att en 
planerad taktökning gör att kapaciteten i bearbetningen inte kommer räcka till 
bidrar även det till problemet.  
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1.2.1 Produktbeskrivning 

På VP i Köping tillverkas och monteras två olika växellådor, i flera olika varianter, 
till Volvos olika lastbilar. Den ena är en äldre modell som funnits en längre tid. 
Denna växellåda kallas VT. Den andra växellådan heter I-Shift och kallas AT 
internt, se Figur 1. Det är en manuell växellåda som växlar automatiskt. Själva 
växlingen sker på samma sätt som i en manuell växellåda, men istället för att 
använda en växelspak i hytten växlar den automatiskt med hjälp av ett datasystem.  
Datasystemet räknar ut den bästa växeln att ha vid en viss hastighet, vridmoment, 
vikt och luftmotstånd. Den bästa växeln är den växel som till exempel ger mest 
kraft och minst förbrukning.  

 
Figur 1 Växellåda I-Shift 

 
Ett bashus är själva kroppen på växellådan där resten av artiklarna skruvas fast på 
eller läggs i, se Figur 2. Bashuset är samma för alla varianter av AT-växellådan. Det 
som skiljer de olika varianterna åt är olika kugghjulspaket som används till olika 
varianter av växellådor. En färdig växellåda väger ungefär 500 kilogram, varav 
bashuset väger cirka 30 kilogram. Det är väldigt skrymmande detaljer i jämförelse 
med de andra produkterna som tillverkas på VP.  
 

 
Figur 2 Exempel på bashus 
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1.3 Problembeskrivning 
VP har idag brist på pallställage på grund av för mycket material i omlopp. Detta 
medför att pallar placeras på golvet vid bearbetningscellerna eftersom det inte 
finns någon annan plats att ställa dem på. I och med denna uppstapling blir även 
lagringsprincipen First in- first out fel. Det vill säga, den pall som kommer in i 
lagret först är även den första att lämna det. Truckförarna plockar, i brist på 
rutiner, den pall som står bäst till.  
 
VP har en nyligen framtagen formel för att beräkna partistorlekar. Denna formel 
tillämpas på bashusen trots att de har andra förutsättningar än övriga detaljer i 
produktion. Formeln tar hänsyn till täcktider och transporttider som inte behövs 
för bashusen, vilket innebär att det täcks upp med material som inte behövs. 
Formeln är en bidragande orsak till att det blir för mycket material i omlopp, alltså 
PIA.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att minska antalet produkter i arbete (PIA) samt se över FIFO-ordningen 
i flödet av bashus.  
 

• Vad finns det för orsaker till de höga PIA- nivåerna? 

• Hur kan höga PIA nivåer förhindras? 

• Vad finns det för orsaker till att  FIFO-ordningen inte följs? 

• Vad behöver förbättras för att FIFO-ordningen ska fungera? 

1.5 Avgränsningar 
I rapporten behandlas bara flödet för bashusen till I-shift växellådan. 
Kartläggningen slutar innan monteringen för att arbetet inte skall bli för 
omfattande. Vissa åtgärdsförslag har inte redovisats i rapporten då de inte 
påverkat att syftet uppnåtts. 

Värdeadderande tid har inte räknats ut i värdeflödeskartläggningen på grund av 
ojämna flöden och begränsad närvaro på företaget. 

1.6 Disposition 
Det första kapitlet har behandlat bakgrunden till projektet och problemet som VP 
upplever. Sedan beskrivs produkten som projektet har berört och syftet med 
rapporten redovisas.  

Kapitel två kommer att beskriva den teoretiska bakgrunden som använts för att 
genomföra projektet för att ge en förståelse för läsaren om den bakomliggande 
teorin. Teorin behandlar till stor del metoden för hur projektet ska genomföras 
men det finns även en koppling till de åtgärdsförslag som kommer att läggas fram.  



Inledning 

5 

Kapitel tre beskriver metoderna för hur projektet har genomförts. En beskrivning 
av litteraturstudien, värdeflödeskartläggningen och de empiriska undersökningar 
som gjorts i projektet kommer att ges. 

Det fjärde kapitlet i rapporten beskriver det nuvarande läget på företaget. Först  
återges det övergripande flödet i fabriken, för att sedan göra mer detaljerade 
beskrivningar av de olika delarna.  

Kapitel fem kommer att ge en analys av nuläget och behandla det önskade 
framtida läget och de åtgärdsförslag som tagits fram under projektet. Bland annat 
införandet av en FIFO-bana.  

Det avslutande kapitlet, kapitel sex, tar upp en diskussion om de resultat som 
framkommit och sedan diskuteras även de metoder som använts i projektet. 
Slutligen kommer en slutsats som diskuterar om syftet har uppnåtts samt förslag 
för framtida projekt.
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer teorin till Lean thinking att presenteras för att öka 
förståelsen för nulägesbeskrivningen och teorin bakom de åtgärdsförslag som 
kommit fram under projektet. De mest centrala begreppen i Lean thinking tas upp 
för att styrka åtgärdsförslagen. 

2.1 Introduktion till Lean thinking 
Lean thinking är grundat på Just In Time principerna som Toyota tänkt ut på 1930 
talet. I Amerika väcktes intresset för Lean thinking på 1990-talet då Womack, 
Jones och Roos skrev boken The machine that changed the world. Ett par år efter 
utvecklade Womack and Jones konceptet Lean thinking.  Det huvudsakliga målet 
är att eliminera slöseri och att beskriva en specifik väg att följa för att 
implementera det japanska tankesättet till amerikanska företag (Srinivasan 2006). 
Lean thinking förser ett företag med ett arbets- och tankesätt som specificerar 
värde, lägger upp värdeadderande aktiviteter i rätt ordning, genomför dessa 
aktiviteter utan avbrott direkt när efterfrågan uppstår och utför dem så effektivt 
som möjligt. Sammanfattat så är Lean thinking ett sätt att göra mer med mindre 
och komma närmare att producera det kunden egentligen vill ha (Womack et al. 
2007). 
 
Lean thinking grundas på fem principer där utgångspunkten är att fokusera på 
hela försörjningskedjan (Womack & Jones 1996).  

1. Värde/ Definiera kundvärde: Definiera värde med slutkunden som 
utgångspunkt i termer av en specifik produkt med specifika egenskaper till 
ett specifikt pris och tidpunkt. Med andra ord gäller det att ta reda på exakt 
vad kunden vill ha för egenskaper hos en slutprodukt, allt annat som 
produceras är slöseri.  

2. Identifiera processer/ Värdeflöde: Identifiera hela värdeflödet för varje 
produkt/produktfamilj och eliminera aktiviteter som inte tillför värde.  

3. Flöde/ Flödesorientera: Skapa ett flöde i de återstående flödesstegen.  
4. Behovssug: Producera det som kunden vill ha och endast när kunden vill 

ha det.  
5. Perfektion/Förfina: Eftersträva perfektion i allt som görs.  

En viktig del av Lean thinking är att reducera ställtider för att få ett snabbare och 
jämnare flöde (Womack et al 2007). Genom att eliminera slöseri kan ledtider 
kortas ner och resurser, i form av människor eller maskiner, kan frigöras. I vissa 
fall kan ställtiden försummas då tillverkningen sker automatiserat och en maskin 
endast kör en artikel (Womack et al 2007). Detta gör att konstant produktion av 
artiklar är möjlig eftersom ingen tid för ställ tas i anspråk. För att förhindra 
överproduktion av artiklar kan ett förbrukningsstyrt system användas (Womack & 
Jones 1996). Srinivasan (2004) visar på att, när ett förbrukningsstyrt system 
används finns det en operation som bestämmer hur mycket som produceras, till 
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exempel en montering. Denna operation kan betraktas som en trumma som 
bestämmer takten för flödet. Ett färdigvarulager används för att agera buffert och 
absorbera variationerna i efterfrågan från kund eller efterföljande operation 
(Srinivasan 2004). Detta gör att ingen överproduktion sker, materialet dras fram 
igenom produktionen.  
 

2.2 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning är en del av Lean thinking och syftar till att hitta slöseri i 
produktionen. Genom att göra en karta över flödet i produktionen och med hjälp 
av denna hitta ställen där det förekommer icke värdeadderande aktiviteter kan 
slöseri reduceras. Kartläggningen ska göras med egna ögon och endast primärdata 
ska användas (Rother & Shook, 2001). Själva kartläggningen i sig är inte 
värdeadderande, men när förbättringarna är implementerade blir de det. 
Kartläggningen ska börja från den sista processen i flödet och sedan fortsätta 
uppströms. Detta för att se flödet ur kundens perspektiv (Rother & Shook, 2005). 
En av fördelarna med värdeflödeskartläggning, är att den bättre än många andra 
vektyg visar sambanden mellan informations- och materialflöden (Rother & 
Shook, 2001). 
 
Först görs en nulägeskartläggning som beskriver nuläget. Sedan görs en analys av 
nuläget för att hitta slöseri i produktionen. Om slöseri hittas görs en karta för hur 
det framtida tillståndet skulle kunna se ut och sedan görs en implementering av 
förbättringarna, om de är genomförbara (Rother & Shook, 2001). 
Värdeflödeskartläggning är idag välkänt och många företag använder sig av det 
som en metod att förbättra sin produktion och hitta slöseri (Duggan, 2002). 
 
För att kunna identifiera det framtida tillståndet kan vissa riktlinjer följas. 
Riktlinjerna är Leanbaserade och kan vara till exempel, takttid (efterfrågan från 
kunden), ständigt flöde och att jämna ut produktionen av varianter (Duggan 
2002). Det framtida tillståndet ritas upp i en liknande karta där Lean-koncepten 
illustreras. Metoden gör det möjligt att rama in specifika problemområden att 
applicera Lean-koncepten på. Viktigt att tänka på är att det framtida tillståndet inte 
behöver innehålla alla svaren. Det framtida tillståndet är dynamiskt och förändras i 
takt med framstegen som görs (Duggan 2002). Värdeflödeskartläggningen ger 
strukturerade förslag på hur ständiga förbättringar kan genomföras och bidrar till 
att utveckla ständiga förbättringar till en kultur på företaget (Duggan 2002). 
 

2.3 Slöseri 
Alla processer som inte tillför värde till produkten är slöseri. Hittas slöseri som 
kan elimineras kan resurser frigöras i form av personal, maskiner, tid och yta. 
Därför syftar Lean till att hitta de processer som tillför något värde till t.ex. 
produkten som tillverkas och eliminera de andra processerna. (Srinivasan, 2004) 
När en detalj bearbetas tillförs värde till produkten i form av kostnaden för 
bearbetningen. Det handlar om att löner till medarbetare och maskinkostnader 
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läggs på när bearbetning sker. Råmaterial köps in till priset av själva materialet och 
efter bearbetning betalar kunden för material plus bearbetningskostnader.  
 
Kunden är endast intresserad av att betala för det värde som har tillförts 
produkten, eventuella kostnader för t.ex. onödiga interna transporter och 
kontroller är inget kunden vill betala för och risken finns att kunden köper av en 
annan leverantör för att den kan erbjuda ett lägre pris. För att kunna eliminera 
slöseri måste slöseriet vara synligt. Går det inte att se kommer det finnas kvar 
(Duggan 2002). 
 
För att kunna eliminera slöseri måste uppkomsten förstås. Slöseri i produktionen 
kan delas upp i sju kategorier (Ohno 1978).  
 

• Överproduktion: Företaget producerar mer än vad kunden efterfrågar. 
• Väntan: En produkt som väntar på nästa operation innebär slöseri. 
• Transport: Transport av produkter tillför inget värde till produkten. 
• Överbearbetning: Företaget producerar produkter som inte efterfrågas av 

kunden. 
• Lager: Kapital binds i produkter som bara står. Kan innebära att 

produkterna blir gamla eller att kvalitetsfel göms i lagret. 
• Förflyttning: Produkter som står på fel plats eller i vägen för andra och 

måste flyttas. 
• Defekta produkter: Produkter som tillverkas med kvalitetsfel.  

 
Dessa sju slöserier är de som är kritiska att eliminera. Taiichi Ohno säger till och 
med att ”Överproduktion är mer ett brott mot samhället än en förlust för företaget” (Ohno 
1978 s179). Ett företags första och största mål måste vara att få bort slöseri ur 
produktionen (Ohno 1978). 
 
En av de sju slöserierna är produkter i arbete som förkortas PIA och är de 
produkter som väntar på att bearbetas eller blir bearbetade. En produkt räknas 
som PIA tills den har gått igenom sista processen i flödet och räknas som en klar 
produkt (Lumsden, 2006). PIA blir en kostnad för företaget eftersom de inte är 
färdiga produkter och därför inte går att sälja. Företaget får stå för utgiften för 
inköpt material tills produkten är såld. Kapital binds alltså i produktionen. Det är 
därför viktigt att hålla PIA-värdet lågt. Dock måste det finnas tillräckligt med 
produkter i omlopp i produktionen för att produktionen ska fungera utan avbrott 
(Lumsden 2006). Detta för att inte brist på material ska uppstå. En tumregel kan 
vara desto dyrare produkter desto mindre PIA.  
 
Enligt Lumsden (2006) kan värdet på produkten räknas ut genom att lägga ihop 
de olika kostnaderna som produkten hittills har kostat. Som grundkostnad finns 
själva kostnaden för inköp av material, sedan beroende på vad det är för produkt 
tillkommer olika kostnader för till exempel svarvning, putsning och lackering, se 
Figur 3. Produkten har då ett värde som binds i produktionen ända tills produkten 
är klar. För mycket PIA leder även till längre ledtider eftersom att materialet måste 
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lagras mellan eller innan bearbetningen och därför kommer stå still längre tid än 
det gjort om det kunde gå direkt till nästa process (Srinivasan 2004). 
 

 
Figur 3 Exempel på värdeökning i produktion 
 

2.4 Enstycksflöde 
Enstycksflöde är en översättning av engelskans continuous flow, som i ett idealt 
läge, betyder att produkter är tillverkade och transporterade direkt från ett 
tillverkningssteg till ett annat (Rother & Harris 2001). Varje produktionssteg 
arbetar endast på den produkt som efterfrågas i nästa steg och levereras precis 
innan den behövs. I idealläget förflyttas produkterna en åt gången. (Rother & 
Harris 2001) 
 
Antalet produkter eller mängden material som förflyttas genom ett flöde styrs av 
efterfrågan. Det gäller både inom företaget, från en lagerpunkt via tillverkande 
operationer såväl som mellan leverantör och kund.  Dessa produkter åker genom 
flödet på ett förutbestämt sätt och för att transporterna och operationerna ska 
fungera så effektivt som möjligt delas flödet upp i olika partier. Partistorleken kan 
vara konstant eller varierande (Lumsden 2006).  
 
Enligt Rother och Harris (2001) är det mest effektivt att förvandla material till 
produkter med ett enstycksflöde. Anledningen är att resurserna kan hållas till ett 
minimum, vilket betyder högre produktivitet och lägre kostnad. Ledtiderna blir 
kortare vilket innebär att företaget kan agera snabbare vid förändring i efterfrågan 
och att tiden från inköp av råmaterial till betalning för färdig produkt blir kortare 
(Rother & Harris 2001). Alla detaljer som tillverkas innan de efterfrågas i nästa 
operation skapar slöseri i form av till exempel extra hantering, lager och 
inventering (Rother & Harris 2001). 
 
Fördelen med ett enstycksflöde, där en viss produkt tillverkas, är att flödet kan 
göras så effektivt som möjligt för just den produkten (Liker 2004). Kostnader för 
ställ och liknande tillkommer inte och de som jobbar i flödet kommer att bli bättre 
och bättre på att tillverka just den produkten och mindre fel kommer göras. Liker 
(2004) beskriver sju olika fördelar med ett enstycksflöde. Dessa är: 
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1. Inbyggd kvalité. Varje operatör fungerar som en inspektör och ser till att 

varje detalj är okej innan den lämnar stationen. Om operatören missar ett 
fel kan nästa operatör hitta felet och åtgärda det. Detta gör att fel oftast 
inte går igenom hela flödet utan att upptäckas. 

2. Skapa riktig flexibilitet. Skulle flera olika sorters produkter tillverkas i flödet 
skulle det bli längre ledtid. Eftersom att samma produkt körs hela tiden blir 
ledtiden väldigt kort. Detta gör att företaget blir flexiblare eftersom en 
order kan färdigställas med kortare ledtid. 

3. Skapar högre produktivitet. Högre produktivitet skapas eftersom en bättre 
överblick över flödet fås. Det är lätt att se vem som är upptagen och vem 
som inte har något att göra. 

4. Frigör utrymme. När ett flöde utformas flyttas maskinerna oftast så nära 
varandra som det går för att slippa långa transporter mellan dem. Detta gör 
att det inte finns utrymme att låta produkter lagras mellan maskinerna i 
flödet. 

5. Ökar säkerheten. Att gå från stora batcher till enstycksflöde kan göra att 
gaffeltruckar kan undvikas. Gaffeltruckar är idag ofta inblandade i olyckor 
på företag. 

6. Ökar moralen. Vid enstycksflöde gör operatörerna mer värdeadderande 
arbete och kan direkt se resultatet av arbetet de gör. Detta ger dem en 
känsla av att de har åstadkommit något och även jobbtillfredsställelsen 
ökar.  

7. Minskar kostnaden för lager. Eftersom färre produkter lagras mellan 
maskinerna minskas även kostnaden för lager. Dessa pengar kan istället 
användas till andra investeringar. 

 

2.5 FIFO-bana 
First in- First out (FIFO) är en princip och praktik för att bevara produktions- och 
förflyttningsfrekvens genom att säkerställa att den första produkt som kommer till 
en lagerpunkt också är den första att lämna den. Detta säkerställer att lagrade 
artiklar inte blir inkuranta eller att kvalitetsproblem göms i lager. FIFO är en 
nödvändighet för att kunna använda ett dragande system (Duggan 2002).   

En FIFO-bana är en buffert som placeras mellan operationer som tar olika lång 
tid. Det kan vara en visuell bana där pallar ställs på rad i fabriken, eller att pallar 
ställs in och plockas ur ett pallställ enligt FIFO (Duggan 2002). För att det ska 
fungera måste FIFO-ordningen följas för att ett bra flöde ska uppstå och för att 
det ska vara enkelt att spåra vissa detaljer vid eventuella kvalitetsproblem. FIFO-
banan används för att kompensera för eventuella skillnader i processtider för olika 
processer (Duggan 2002). Ett exempel på hur en FIFO-bana kan användas finns i 
Figur 4.  
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Figur 4 Användning av FIFO-bana 

Pacemakern, som är den process som sätter tillverkningstakten, har en takt på 110 
sekunder och testet tar 90-200 sekunder. Lösningen har då blivit en FIFO-bana 
mellan dessa. Detta gör att när pacemakern har fyllt FIFO-banan måste den vänta 
tills en plats blir ledig innan den kan börja producera en detalj att fylla platsen 
med. Det kan även vara så att pacemakern jobbar långsammare än testet och då 
används FIFO banan för att se till att testet har detaljer att testa (Duggan 2002).  

Antalet platser i FIFO banan kan räknas ut enligt formeln nedan.  

 

����� �����	
 � ��� � ���� � ������� � �
��	��	
 � �����
�������  

 

Det är viktigt att ha rätt antal platser i FIFO-banan. Är antalet platser för många 
kommer det att bli onödig lagring och är antalet platser för få kommer brist 
uppstå. Formeln som visas ovan räknar ut det minsta antalet pallar som gör det 
möjligt att säkerställa produktion (Duggan 2002). För att kunna uppnå fördelarna 
med en FIFO-bana, måste ett enstycksflöde tillämpas (Rother & Shook 2005). 

 
Takttid definieras som den tillgängliga produktionstiden delat med kundernas 
efterfrågan. 
 
Cykeltid definieras som hur ofta en artikel eller produkt färdigställs av en process. 
Tiden omfattar bearbetningstid plus förberedelsetid, laddning och borttagning. 
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3 Metod  
Detta kapitel kommer att handla om genomförandet av hur projektet gått till. I 
detta kapitel beskrivs hur och var data har samlats in. Den metod som använts är 
värdeflödeskartläggning. Empiriska data har samlats in genom observationer, 
intervjuer, mätningar och it-system. En förklaring ges till hur litteraturstudien gått 
till. 

 

3.1 Värdeflödeskartläggning 
För att kunna få en bra bild av flödet och hitta de delar av flödet där det finns 
höga PIA-nivåer och där FIFO-ordningen blir fel, har en värdeflödeskartläggning 
genomförts. Den är huvudsakligen byggd på de tre olika observationerna som 
gjorts av flödet, se avsnitt 3.3. Kartläggningen har börjat i slutet av flödet och gått 
uppströms. Detta förespråkas av Rother och Shook (2005), för att se på flödet ur 
kundens perspektiv. Först har värdeflödeskartläggningen gjorts med papper och 
penna för att sedan ritas upp i datorprogrammet Microsoft VISIO, se Figur 6. 
Efter de tre observationerna har även vissa oklarheter lösts genom att en specifik 
process har studerats noggrannare för att verkligen få rätt bild av hur flödet ser ut.  

 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturen som projektet grundar sig på har varit lättillgänglig då de flesta böcker 
och artiklar varit kurslitteratur i tidigare kurser vid högskolan i Jönköping. 
Böckerna har valts utifrån deras anknytning till området som projektet handlar 
om. För att få en så bred bild av området som möjligt har både de böcker som är 
ursprunget till de japanska produktionssystemen samt de amerikanska 
managementböckerna lästs. För att hitta litteraturen har högskolebibliotekets 
facklitteratur, databaser och Google Schoolar använts för informations- och 
artikelsökning.  

Litteratur inom området forskningsmetodik har använts för att få en bild av hur 
en undersökning ska planeras, genomföras och rapporteras. 

  



Metod 

13 

3.3 Observationer 
För att uppnå syftet med att minska PIA har en värdeflödeskartläggning 
genomgörts. Flödet har gåtts igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om 
hur det ser ut. Vid ett par tillfällen har andra personer guidat och berättat sin 
uppfattning om problemet.   

Den första guidningen i flödet gjordes av Planeringschefen för att få en 
övergripande bild av flödet. Produktionsledaren på den avdelning där 
kartläggningen genomförts har varit guide vid ett tillfälle, för att få veta hur han 
påverkar och bidrar till problemet. För att få en helt annan bild av flödet guidade 
även logistikutvecklaren, som har ansvar för samma avdelning. Deras synpunkter 
och uppfattningar har varit bidragande till åtgärdsförslagen. Vid 
informationssamlingen till värdeflödeskartläggningen har även författarna gått 
igenom flödet. Detta för att se med egna ögon hur det ser ut, utan att få intryck av 
andra.  

3.4 Intervjuer 
Under projektets gång har ett flertal personer i olika befattning på VP besökts. 
Inga strukturerade intervjuer har genomförts utan de har varit halvstrukturerade. 
Vid intervjuns start har flera frågor funnits, men de flesta intervjuerna har haft en 
låg grad av standardisering (Davidsson och Patel 2003). Friheten i svaren har varit 
stor då en så realistisk bild av problemet som möjligt varit önskvärd. 

Kostnader för kontrollstationen har samlats in via intervjuer med förhoppningen 
att kunna påvisa hur mycket det egentligen kostar att kontrollera varje bashus. 
Utgångspunkten har varit kostnader för operatören som kontrollerar bashusen. 
Grunden till dessa kostnader är hämtade ur VP system och är baserade på de 
kalkylerade kostnader som VP använder sig av internt.  

De personer som har intervjuats har följande befattningar: 

• Logistikutvecklare 

• Produktionstekniker 

• Produktionsledare bashus 

• Produktionsledare truck 

• Planeringschef 

• Planerare 

• Operatörer vid kontrollstationen 

• Operatörer vid bearbetningscellerna 

• Inventerare 

Frågor har också ställts via e-post med hjälp av Microsoft Outlook på grund av 
avståndet till företaget och tidsbrist hos de tilltänkta personerna.  
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3.5 Mätningar 
Vid ett antal tillfällen har tidtagning skett på olika operationer i flödet. 
Tidtagningen har skett med stoppur för att kunna sätta en egen tid på 
operationerna och inte förlita sig på sekundärdata. Tidtagning har skett på 
kontrollstationen på två olika operatörer, på olika skift. I båda fallen har tiden det 
tar för att kontrollera ett bashus och tiden det tar för att kontrollera en pall mätts. 

Mätningar har också gjorts av cykeltider i en av bearbetningscellerna, HU06. Detta 
gjordes för att kunna få en egen uppfattning om hur lång tid en pall tar att 
tillverka. Mätningarna utfördes även i detta fall med hjälp av ett stoppur. 
Mätningarna skedde under en dag och tiden det tar för maskinen att fylla en pall 
från att det sista bashuset ställs på pallen till när det sista bashuset ställs på nästa 
pall mättes.  

För att kunna räkna på avstånden i fabriken har en stegning av avståndet mellan 
HU06 och kontrollstationen HU08 genomförts av författarna. Detta för att få en 
uppskattning av hur långt detaljerna transporteras.  

Tre gånger under en vecka har mätningar av lagernivån i flödet genomförts för att 
se om lagernivåerna förändras under veckan. Mätningarna har gått till så att antalet 
pallar beräknats vid varje lagerpunkt, se bilaga 2.  

3.6 Återkoppling till företaget 
Under projektets gång har flera avstämningar med handledaren på företaget gjorts. 
Där behandlades hur långt projektet kommit och vad som är ett bra nästa steg för 
att förhindra att projektet svävar i väg åt fel håll.  

En presentation av projektet kommer att genomföras på företaget för bland annat  
VP:s logistikchef, produktionschef, chefen för Volvo Production System och 
produktionsledaren för den avdelning där kartläggningen genomförts.  

3.7 IT-system 

VP delade ut datorer med tillgång till företagets IT-system och en telefon. På 
grund av avståndet från företaget till studieorten delades även en så kallad 
digipass-dosa ut för att få tillgång till intranätet från annan ort.  

Mailadresser tilldelades så att den interna kommunikationen kunde underlättas. Ett 
program som uppskattades mycket och som också underlättade arbetet var 
Microsoft Communicator. Microsoft Communicator är ett chattprogram som 
möjliggör direktkontakt med olika personer.  

Kostnader för kontrollstationen har hämtats ur VP’s datasystem CICS som är ett 
MsDos- baserat affärssystem. Cykeltiderna för kontrollstationen och 
bearbetningscellerna är också hämtade ur samma system. 



Nulägesbeskrivning 

15 

 

4 Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel kommer beskrivningen av nuläget att presenteras. I Figur 6 finns 
kartan som beskrivningen av nuläget resulterade i för att göra det mer förståeligt. 
Kapitlet börjar med en allmän beskrivning av flödet för att sedan mynna ut i en 
djupare beskrivning om varje enskild del. 

4.1 Övergripande flöde 

Bashusämnena kommer från en leverantör i Tyskland, via en hub i Hallsberg, se 
avsnitt 4.2.1. Från huben transporteras bashusen till VP där de sedan levereras in 
till fabriken, se Figur 5. Därefter transporteras bashusen ut till respektive 
bearbetningscell, HU05 eller HU06. De är som Figur 5 visar placerade på olika 
ställen i fabriken. Vid varje bearbetningscell finns ett ämneslager. Efter 
bearbetningen transporteras bashusen till kontrollstationen HU08. Där 
kontrolleras det att inga spånor finns kvar i gängor eller i andra hål på bashuset. 
Transporten tar olika lång tid och sker olika frekvent från bearbetningscellerna på 
grund av avståndet. Vid kontrollstationen finns en yta där bashus som väntar på 
kontroll kan lagras och det finns även yta för de bashus som väntar på transport 
till det egna färdigvarulagret där bashusen lagras innan montering. 
Färdigvarulagret ligger i anslutning till monteringen och HU05, se Figur 5. 
Bearbetningen sker i dagsläget i femskift och monteringen arbetar i treskift.  

 

 
Figur 5 Fabrikslayout  
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4.2 Detaljerat flöde  
Denna del i kapitlet beskriver nuläget av flödet mer detaljerat och är resultatet av 
värdeflödeskartläggningen. För att underlätta förståelsen för flödet kan det följas i 
Figur 6. 

 
Figur 6 Nulägeskartläggning 

4.2.1 Hub Hallsberg 

VP i Köping har sitt materiallager i en hub som är belägen i Hallsberg, 88 
kilometer ifrån Köping. VP använder sig av en hub för att slippa ha lager i fabrik. 
Huben används som en knutpunkt i distributionssystemet för allt material som 
tillverkats eller köpts in från leverantörer som ligger utanför en radie av fem mil 
från Köping. Materialet som tillverkats inom radien på fem mil kommer direkt till 
Köping, för att undvika onödiga transporter. Transporten av bashusämnen sker 
med lastbil från leverantören i Tyskland. Transporten tar tre dagar. Transport från 
hub till VP körs sju gånger per dygn, sex gånger på dagen och en gång på natten. 
På helger körs transport två gånger per dygn. Transporten går på utsatt tid och 
fyllnadsgraden beror helt på hur mycket material som efterfrågas. Bashusen körs 
oftast med varje transport eftersom de avropas med hjälp av ett förbrukningsstyrt 
system.  

Avropen ska senast vara inlagda två timmar innan transporten anländer till 
Köping. När avropet registrerats på huben lastas lastbilen som sedan åker till 
Köping. 
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4.2.2 Ämneslager 

Till ämneslagret kommer material från huben sju gånger per dygn på vardagarna 
och två gånger på helgen. Materialet från huben kommer in via ett ämnestorg, där 
allt inkommande material tas in. Sedan sker en transport till respektive ämneslager, 
se Figur 5. I ämneslagret, som befinner sig i anslutning till respektive 
bearbetningscell, lagras tillräckligt mycket ämnen för att täcka åtta timmars 
förbrukning på vardagar och femton timmars förbrukning på helgen.  På vintern 
måste ämnena stå i fabriken tills de når rumstemperatur. Görs inte detta kommer 
måtten efter bearbetning inte att stämma pga. att materialet krymper/expanderar 
beroende på temperaturen. Uppvärmningstiden beräknas vara ungefär sex timmar 
för att ämnet ska kunna bearbetas. VP har en tumregel att allt material ska finnas i 
fabriken i 24 timmar innan bearbetning startar. Ämnena lagras på pall och varje 
pall har plats för åtta ämnen. 

4.2.3 Bearbetning 

Bashus bearbetas i dagsläget i två bearbetningsceller HU05 och HU06. Varje 
bearbetningscell består av två maskiner som gör samma bearbetning, samt en 
robot som flyttar bashusen mellan de olika stegen i bearbetningscellen. Det är 
endast en variant av bashus som bearbetas i bearbetningscellerna.  
Bearbetningsprocessen är helt automatiserad det är endast in- och utbanan som 
laddas manuellt. Bearbetningsprocessen innefattar fräsning, borrning och 
gängning av hål. I processen sker även ett läcktest samt en tvätt av detaljen.  

Cykeltiden för bearbetningsprocessen i HU05 är 439 sekunder och i HU06 är det 
450 sekunder, vilket innebär att varje bearbetningscell tillverkar åtta stycken 
bashus, alltså en pall, per timme. I dagsläget körs bearbetningscellerna i fem-skift 
för att klara av att täcka efterfrågan från monteringen. Partistorleken är på 512 
stycken bashus. De måste göra klart dessa innan de börjar med ett nytt parti. 
Eftersom bearbetningen är förbrukningsstyrd triggar monteringen när nästa parti 
ska börja produceras. Problem kan uppstå om monteringen av någon anledning 
stannar och ett nytt parti har påbörjats. Då kan bearbetningen köra hela partiet 
utan att ett behov finns vilket medför att det kommer att finnas för många bashus 
i färdigvarulagret där det dessutom inte finns tillräckligt med plats. Följden blir 
därför att pallarna måste ställas på golvet vilket inte är bra varken ur ett säkerhets- 
eller ett ekonomiskt perspektiv. 

 Efter bearbetningen ställs pallar i väntan på transport till kontrollen allt eftersom 
de blir klara. I detta läge är bashusen bearbetade, men i datasystemet registreras de 
inte som färdiga förrän efter kontrollen. Detta medför att systemet kan varna för 
brist av material, trots att det står färdiga pallar och väntar på kontroll. Till följd av 
detta står mängder av färdigt material vid HU06 som väntar på att kontrolleras, se 
Figur 7. 
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4.2.4 Interntransport och mellanlager  

Transport till kontrollstationen sker oftare från HU05 än HU06 på grund av att 
HU05 ligger närmare kontrollstationen. Från HU06 sker transport med vagn 
genom fabriken, se Figur 5. Denna väg är uppstegad och uträknad till att vara 
cirka 350 meter. En vagn rymmer tre pallar och körs med dragbil, två vagnar per 
gång. Denna transport sker oregelbundet beroende på hur mycket pall som finns i 
anslutning till HU05 och kontrollstationen. Finns det mycket pall vid HU05 körs 
ingen transport från HU06, vilket innebär att de pallar som är färdigbearbetade får 
stå vid HU06 och vänta. Vid transporten tas ingen hänsyn till de olika partierna.  

I dagsläget varierar antalet pallar vid HU06, men vid de tillfällen författarna 
befunnit sig i fabriken har det varit runt 70 pallar, alltså 560 bashus. Vilket täcker 
ett helt dagsbehov i montering. I dagsläget finns inte tillräckligt med pallställ vid 
HU06 vilket gör att dessa pallar står på golvet vid bearbetningscellen. Pallarna går 
att ställa på varandra men ur säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt görs inte det, 
vilket gör att de tar upp stor yta, se Figur 7. 

 
Figur 7 Mellanlagring i produktion 

När vagnarna lastas vid HU06 tar truckförarna ingen hänsyn till FIFO. De tar den 
pall som står längst fram eller är mest i vägen. De har inget ansvar för att ställa 
pallarna i rätt ordning eftersom de endast hämtar pallarna där. Det är 
maskinoperatören som ansvarar för uppställningen av pallar samt märkning med 
pallflaggor, se Figur 8. Dessa pallflaggor är endast för intern transport och 
innehåller, förutom artikel- och partinummer, information om vilken avdelning 
pallen ska till samt vilket datum pallen blivit klar.  
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Figur 8 Pallflagga för intern transport 

De interna transporterna för bashusen är en aning komplicerade. För att 
tydliggöra har en fabrikslayout som visar var de olika bearbetningscellerna och 
kontrollstationen står med olika symboler bifogats, se Figur 5. Allt material tas in 
via samma punkt på VP. Bashusämnen transporteras sedan med dragbil till 
respektive bearbetningscells ämneslager, se Figur 5. 

4.2.5 Kontrollstation 

 
Varje detalj går igenom en kontrollstation, kallad HU08, för att upptäcka spånor 
som inte tvättats bort efter bearbetningen. På grund av nya krav på kvaliteten i 
samband med införandet av den nya monteringslinan klarar inte alltid tvättarna av 
att få bort allt spån från bashusen. Kontrollstationen bemannas med en operatör 
per skift, som lyser med ficklampa och blåser med tryckluft då spånor upptäcks. 
Innan kontrollstationen finns plats för 10 pallar med färdiga detaljer som ska 
kontrolleras, se Figur 9. Operatören beställer material från HU05 och HU06 som 
transporteras till HU08 av truckar vid behov. I vissa fall hämtar operatören själv 
en pall om truckföraren har mycket att göra.  

Kontrollen tar enligt mätning ungefär 12 minuter per pall, beroende på hur 
mycket spånor som finns och hur noggrant kontrollen genomförs. Tiden är 
beräknad från att en ny pall hämtas tills att den kontrollerade pallen flyttas bort för 
vidare transport till färdigvarulagret. Operationslistan beskriver inte hur noggrant 
kontrollen ska utföras utan endast att operatören ska kontrollera att hela bashuset 
är fritt från spån och att eventuella spånor ska avlägsnas med hjälp av tryckluft 
eller lämpligt handverktyg.  
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När operatören beställt en ny pall så levererar truckföraren in pallen från samma 
håll som operatören plockar nästa pall som ska kontrolleras. Detta gör att FIFO- 
ordningen blir fel, se Figur 9. I teorin kan det alltså bli så att den innersta pallen 
kan stå så länge att nya partier hinner kontrolleras innan de som var i FIFO-
ordningen. Operatören registrerar antalet detaljer som kontrollerats, vilket skift 
och datum kontrollen utförs. Detta datum är det som sedan gäller i FIFO- 
ordningen och det tidigare datumet när artikeln bearbetats klart försvinner. Vilket 
parti pallen tillhör står inte på pallflaggan vilket omöjliggör spårning bakåt i kedjan 
om kvalitetsfel uppstår. 
  
Vid kontrollstationen sparar operatören pallflaggorna för intern transport och 
återanvänder dem. Detta gör att FIFO-ordningen blir omöjlig att följa och 
spårbarheten blir obefintlig.  
 
Efter kontrollen registreras antalet färdiga bashus in i datasystemet och pallen 
flyttas till färdigvarulagret som ligger i anslutning till HU08 och monteringen.  
Därifrån sker hämtningen av material av monteringens egna truckar som fyller på 
efter behov från monteringen. 
 
Trots denna kontroll skickas bashus till monteringen med spånor. Dessa bashus 
spärras då och skickas tillbaka till kontrollstationen som får kontrollera en gång 
till. Vid en mätningar vid kontrollstationen gjord under ett skift under en vecka, 
upptäcktes att det fanns spånor på 85 % av alla bashusen innan kontrollen. Detta 
gör att kontrollen i dagsläget är ett måste.  

 
Figur 9 Lagring vid kontrollstation 
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4.2.6 Färdigvarulager 

När detaljerna levererats in i bashusens färdigvarulager,  registreras platsen de står 
på i datasystemet. Datum och antal lagras in så att monteringens truckförare vet 
vilken pall som kom in i färdigvarulagret först. När truckföraren får i uppdrag att 
hämta en ny pall står det i systemet vilken plats i pallstället den står på. I detta läge 
fungerar FIFO-ordningen som det ska. 

I färdigvarulagret finns det ett pallställ som rymmer 54 pallar, där de färdiga 
detaljerna står. Detaljerna levereras in från HU08 allt eftersom de är klara. 
Pallstället står i anslutning till monteringen och HU05. VP upplever idag brist på 
plats i pallstället då de helst vill ha material för att täcka två dagars behov, vilket 
innebär 100 pallar.  

4.2.7 Informationsflöde 

Till leverantören skickas veckoplaner och dagsplaner. Leverantören har tillgång till 
VPs behov enligt planerad tillverkning. De har en max- och min-nivå när det 
gäller hur mycket material som får skickas. VP har en leveransklausul som innebär 
att de hämtar materialet hos leverantören. Detta sker en till fem gånger i veckan, 
beroende på vilken artikel det är och var leverantören befinner sig. I fallet med 
bashus så hämtas de oftare i mindre partier eftersom de räknas som skrymmande 
och att avståndet till leverantören i Tyskland är långt.. Kortfattat så tillverkar 
leverantören efter prognos, levererar enligt plan och VP drar material från huben 
efter behov. 

VP har flera kunder inom organisationen bland annat i Göteborg, Curitiba i 
Brasilien och Gent i Belgien. Varje dag kommer orderfiler in i Central planning 
office,(CPO). Varje växellåda har ett eget identifikationsnummer så VP vet redan 
här vilken låda som ska till vilken fabrik. Göteborg beställer hela växellådor och 
ett underliggande system räknar ut hur mycket material som behövs utifrån 
produktstrukturen. Det är sedan upp till materialplanerarna att beställa hem 
material så att det finns tillräckligt och att det finns precis när det behövs.  

Bearbetning startar sedan baserat på de förbrukningar som finns från monteringen 
eller efterfrågan till reservdelar. Starttiden på bearbetningen är planerad efter 
prognos och efter förbrukning. Varje produktionsorder är triggad av efterfrågan 
från monteringen. Varje timme går nya bearbetningsordrar ut till produktion om 
de har fått sina kanbankryss. Kanbankryssen fungerar på sådant sätt att allt 
eftersom material förbrukas tillkommer ett kryss i systemet. Det är alltså en 
elektronisk kanbansignal som triggar produktion. Ett nytt kryss tillkommer för 
varje 20 % som går åt av föregående partistorlek. När fyra kryss har kommit upp i 
systemet skickas en ny produktionsorder ut. När sedan det femte krysset läggs till 
så startar bearbetningen av ett nytt parti.  
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Allt detta sker elektroniskt och kanbankryssen ses i ett program som heter TAFS. 
TAFS sköter planeringen för materialet i produktionen. TAFS är länken mellan de 
större planeringssystemen CPO, VP MPS-system (Material Planning System) och 
monteringens förbrukningssystem. TAFS sammanställer informationen från de 
olika delarna så att produktionsledare, planerare och andra som har användning 
för TAFS vet vad som ska tillverkas och när. 

Ett förbrukningsstyrningssystem, baserat på monteringens förbrukning skickar en 
elektronisk kanbansignal till TAFS där material avropas. Det är efter det som en 
produktionsorder kan skapas och produktionen kan påbörjas. 

4.2.8 PIA och partistorlek 

I samband med införandet av den nya taktade linan bestämdes att all produktion 
skulle vara förbrukningsstyrd. Detta betydde att alla partistorlekar fick ses över 
och en formel utformades för att kunna beräkna hur mycket material som 
behövdes i produktionen för att täcka efterfrågan. Formeln tar hänsyn till att VP 
vill ha ett säkerhetslager i färdigvarulagret som motsvarar två dagars produktion. 
Dessutom ska formeln se till att det finns tillräckligt mycket material i 
produktionen för att undvika stopp pga. brist av material. Formeln ser ut enligt 
följande:  
 

�� � �� � ��	�����������
�����ä����� ��� ! " 1 ��
�� 

 
SN: Snittförbrukning 
TT: Täcktid i omloppet 
 
Formeln används i dagsläget på följande sätt: Snittförbrukningen av AT-bashus 
multipliceras med täcktiden i omloppet, som är tiden som PIA ska täcka upp i 
produktion. Sedan delas genomloppstiden, den tid det tar för ett bashus igenom 
flödet, genom den tillgängliga tiden i flödet. Detta multipliceras sedan med 
produkten av snittförbrukningen multiplicerat med täcktiden. Sedan läggs ett parti 
av bashusen på för att säkra ytterligare att brist inte uppstår. 
 
Precis innan projektet på VP började gjordes en justering av PIA eftersom det var 
för mycket material i produktionen. Vid en mätning av antalet pallar ute i 
produktionen, gjord av planerarna, observerades det att de hade mer än ett 
dagsbehov utöver det som skulle finnas, stående ute i produktion. Partistorleken 
var vid projektets början 512 stycken bashus. Den bygger på ett gammalt sätt att 
räkna ut partistorlekar på VP. Under tiden som projektet genomförts har 
partistorleken halverats och är i dagsläget på 256 stycken.
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5 Framtida läge 
I detta kapitel presenteras det framtida läget. De åtgärder som är framtagna efter 
genomgång av litteratur inom området och i samarbete med de berörda 
personerna på VP beskrivs. Dessa åtgärder har gjorts för att minska PIA i flödet 
genom införandet av en FIFO-bana. Kontrollstationen har tagits bort och förslag 
på hur flödet kan förbättras presenteras. Kapitlet består av både en analys av 
nuläget samt de åtgärdsförslag som kommer fram. 

5.1 Flödet generellt 
I Figur 10 visas kartan över det framtida läget med de förbättringsförslag som 
tagits fram efter analys av nuläget. 

 
Figur 10 Karta över framtida läge 

5.2 Ämneslager 
I det framtida läget behöver VP ha begränsat intag av material till ämneslagret. 
Bearbetningen är förbrukningsstyrd och det innebär att det inte borde finnas mer 
material i produktion än vad som behövs. I dagsläget körs transporterna från 
Hallsberg ungefär var tredje timme. Det finns ingen anledning till att det ska 
finnas material hemma för mer än tre timmars efterfrågan plus tillägg för 
osäkerhet. Detta innebär att kapital binds i fabriken (Lumsden 2006). Det finns 
möjligheter att frigöra pallplatser i ämneslagret sommartid, då materialet inte 
behöver värmas upp. 
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Det är dock så att på vintern måste materialet vara tillräckligt varmt för att kunna 
bearbetas, då får givetvis material tas hem i tid för att värmas upp. Men en mer 
exakt tid borde sättas så att materialet inte lagras i onödan. Begränsning i 
materialintag gäller endast då materialet kan bearbetas utan uppvärmning. 

5.3 Bearbetning 
I det framtida läget kommer bearbetningscellerna att befinna sig på samma ställe. 
VP har också köpt in en ny bearbetningscell för att klara av de ökade takterna som 
är planerade. Detta kommer att ske efter sommaren då en äldre maskin, som 
tillverkar en annan detalj,  tas ur drift och möjliggör flytt av HU06. Detta medför 
att vissa problem med onödig hantering löser sig automatiskt. Det kommer också 
att medföra att bashusen hämtas med samma frekvens från de olika 
bearbetningscellerna.  

Vid bearbetningen behövs nya pallflaggor som tydligare markerar datumet då 
bashusen är bearbetade. På pallflaggan bör även maskin och klockslag stå med. 
Detta för att underlätta för truckföraren och för att operatören ska kunna 
registrera in materialet som färdigbearbetat men ej kontrollerat . Detta gör att VP 
kan hålla reda på hur mycket PIA som finns i fabriken och gör att det går att få en 
överblick över materialet som finns i omloppet.  

5.4 Kontrollstation 
Kontrollstationen är den största orsaken till att flödet blir komplicerat. Det är den 
andra processen som inte tillför något värde till bashuset, förutom transporterna 
(Ohno 1978). Det är en bidragande orsak till långa ledtider för bashus. Enligt Lean 
thinking så ska kvaliteten göras rätt från början, vilket innebär att en 
kontrollstation inte ska behövas (Womack et al. 2007). För att lösa problemet med 
spånor kan nya tvättar köpas in. Detta är en investering som kan bli nödvändig för 
att få bukt med spånorna.   

Kontrollstationen bidrar till ökad materialhantering, ökad PIA och långa ledtider. 
Vilket innebär att den endast är slöseri. Vid kontrollstationen plockar operatören 
över alla bashus från en pall till en annan samtidigt som operatören kontrollerar 
alla bashus. Till detta tillkommer också att en truckförare måste hantera pallarna 
två gånger extra för att försörja kontrollstationen med material samt att köra bort 
det till färdigvarulagret. Om kontrollstationen tas bort ur flödet så kan alltså fyra 
hanteringar per pall elimineras ur flödet.  

För att kunna eliminera kontrollstationen måste kvaliteten säkras i bearbetningen 
(Womack et al. 2007). Det förslag som helst borde genomföras är att investera i 
nya tvättar som klarar av kraven för renlighet på bashusen. Dessa tvättar placeras i 
bearbetningscellen istället för de tvättar som finns där idag. VP har tidigare 
genomfört studier på vilka hål som samlar mest spånor. Med tanke på den 
kontroll som görs idag, så borde det räcka med ett par tryckluftsmunstycken som 
är riktade mot de hål som är mest sannolika att spånor fastnar i. Om VP väljer att 
investera i sådana tvättar så kan kontrollen av bashus helt tas bort ur flödet. Det 
betyder också att hela bearbetningen sker automatiskt och att operatören endast 
behöver övervaka maskinen. 
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För att kunna plocka bort kontrollstationen och investera i nya tvättar måste 
investeringen återbetala sig. Enligt VP-standard måste en sådan här rationalisering 
återbetala sig på ett halvår.  

I dagsläget är kontrollstationen bemannad varje skift. En operatör beräknas kosta 
280 kronor/timme och den totala arbetstiden för alla skiften per år är 8278 
timmar (enligt VP:s arbetstider). Detta ger en totalkostnad för bara lönen på totalt 
2 317 840 kronor per år. Dessutom tillkommer kostnader för materialhantering, el 
och tryckluft, utrustning vid stationen samt kostnader för kapitalbindning för PIA  
mellan operationerna. Det finns alltså andra klara besparingar som inte kan räknas 
ut i nuläget på grund av brist på information. VP mäter inte i dagsläget 
förbrukningar av el och tryckluft i olika delar av produktionen, vilket gör det svårt 
att härleda kostnaderna. Transport av pallar kommer även behövas i framtiden 
och eftersom truckförarna inte endast transporterar bashus är den kostnaden svår 
att härleda.  

En utav de största kostnaderna förutom lönen är kapitalbindningen i PIA. Ett 
bashus köps in för 1171 kronor och ett färdigbearbetat bashus är värt 1769 
kronor.  Detta innebär att i de olika delarna av flödet som mätningar gjorts, se 
bilaga 1, fanns det den 12/4 2011 material för  2 009 584 kronor bundet i bashus 
som lagras mellan operationer och i färdigvarulager.  

Om VP bestämmer sig för att ha kvar kontrollstationen så behöver de ändra 
layoute för att få FIFO-ordningen att fungera. En rullbana som truckföraren lastar 
på i ena änden och operatören plockar av i den andra vore optimalt. Då kan 
ordningen behållas även genom kontrollstationen. Ett annat sätt att lösa FIFO-
ordningen är att vrida på lagringsplatserna, se Figur 11. 

 
Figur 11 Ny layout kontrollstation 
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Det är även möjligt att kontrollera bashusen direkt när de blir utlastade ur 
maskinen. Den operatör som idag står hela skiftet och kontrollerar pallar kan 
frigöras och en operatör som sköter bearbetningscellen kan gå runt och 
kontrollera bashusen direkt vid utbanan. Bearbetningscellerna producerar två 
pallar i timmen så i teorin borde tid finnas. Problemet med detta förslag är att den 
mänskliga faktorn, som tidigare visats, ibland släpper igenom bashus med spånor 
till monteringen. 

 

5.5 FIFO-bana 

För att ge förslag på lösning till minskat PIA har en stor del av projektet varit 
utformningen av en FIFO-bana mellan bearbetning och montering. Själva 
poängen med FIFO-banan är att sluta tillverka så fort antalet platser är fyllda. Det 
kan liknas med en vattenkran i ett badkar, när det blir för mycket vatten är det 
bara stänga av kranen och vänta tills det rinner undan så det kan släppas på igen. 
Fördelar med att införa en FIFO-bana är för VP:s del mindre PIA och kortare 
ledtider i produktion. Detta eftersom en mellanlagring mellan bearbetning och 
kontrollstationen tagits bort. Exakt hur mycket PIA minskar är svårt att säga utan 
att ha provkört FIFO-banan. Som bilaga 2 stod det den 12/4 2011 72 pallar i 
flödet mellan HU06 och HU08 som kan räknas bort ur flödet om en FIFO-bana 
används. 

FIFO-banan kommer att vara placerad i färdigvarulagret se Figur 5 
FabrikslayoutFigur 5 och kommer att agera buffert för att kunna försörja 
monteringen i deras takt. Själva FIFO-banan kommer att agera färdigvarulager för 
bashusen. Eftersom bearbetningscellerna i dagsläget inte når upp i samma takttid 
som monteringen, har det antal bashus bearbetningen tappar i förhållande till 
monteringen räknats ut. Det antal bashus som bearbetningen tappar mot 
monteringen måste täckas med buffrat material för att inte brist ska uppstå. 

Beräkningarna, se bilaga 1, har visat att FIFO-banan borde innehålla 37 pallplatser 
för att kunna förse monteringen med bashus. Detta är det lägsta antalet platser 
som behövs för att brist inte ska uppstå. Tanken är att bufferten som behövs i 
FIFO-banan, för att inte monteringen ska stanna, ska byggas upp under helgen då 
ingen montering sker.  

Beräkningarna har skett enligt följande: Först räknas en genomsnittlig cykeltid ut 
för de båda bearbetningscellerna. Denna tid blir 3,705 minuter. Antal timmar i 
produktionen måndag-fredag är 120 timmar. VP räknar med att maskinerna kan 
bearbeta 80% av tiden, resten går åt till underhåll eller andra planerade stopp. 
Alltså blir tiden de kan bearbeta bashus i bearbetningscellerna 96 timmar, vilket är 
5760 minuter. Det antal bashus de kan bearbeta måndag-fredag blir då tillgänglig 
tid i maskinerna/cykeltid. Det ger 1554,66 bashus. Siffran avrundas neråt för att få 
färdiga bashus.  
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Behovet måndag-torsdag är 1604 bashus och på fredagen är behovet 245 bashus. 
Totalt 1849 bashus. Skillnaden mellan dem är 295 bashus. Det är alltså så många 
bashus som måste finnas i FIFO-banan för att kompensera för att bearbetningen 
inte har samma takt som monteringen. Eftersom VP har åtta bashus på en pall 
kommer FIFO-banan innehålla 37 pallplatser. Att tillverka 295 bashus tar ungefär 
18,2 timmar. 

FIFO-banan bör vara en rullbana där pallar lastas på i ena änden och plockas av i 
den andra. På så sätt finns det inga tvivel om att FIFO-ordningen behålls. Är det 
rätt pall som kommer in så blir det automatiskt rätt pall som kommer ut. 

De partistorlekar på bashus som finns i dagsläget tas bort och flödet ska ses som 
ett enstycksflöde. Pallen kommer att fortsätta rymma åtta stycken bashus för att 
underlätta transporten inom fabriken.  
 
Ett problem med omloppsformeln som VP använts sig av är att den är utformad 
för ett flöde med bara en maskin som tillverkar detaljen. I fallet med bashusen är 
det två produktionsceller som arbetar parallellt. Detta gör att detaljerna produceras 
dubbelt så snabbt som formeln anger. Formeln är också framtagen för detaljer 
som går igenom flera olika maskiner. Dessa maskiner tillverkar också andra 
detaljer. Därför måste formeln ta hänsyn till ställtid och tiden det tar att tillverka 
de andra detaljerna. I fallet med bashus innebär det helt onödig täcktid eftersom 
det endast tillverkas en variant per maskin.  Anledningen till att VP vill ha två 
dagars säkerhet i färdigvarulagret är om någon av bearbetningscellerna skulle gå 
sönder, monteringen ska då kunna fortsätta under tiden bearbetningscellen 
repareras. Detta gäller för alla detaljer på VP. 
 
Nedan är ett exempel på hur lagernivån i FIFO-banan kan se ut, se Figur 12. När 
monteringen startar på måndag morgon är FIFO-bufferten full. Sedan sker en 
minskning med 74 bashus per dag till fredag eftermiddag klockan 15.00, då 
monteringen stannar. När monteringen stannat, börjar bearbetningen att fylla upp 
bufferten. För att fylla hela bufferten tar det 18,2 timmar vilket innebär att 
bufferten är full cirka klockan 10.00 på lördag morgon. Självklart behövs ett 
säkerhetslager för att säkra produktion om någon av bearbetningscellerna går 
sönder, men detta exempel är endast det minsta antal pallar som behövs i buffert 
som beskrivs.  
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Figur 12 Lagernivå i FIFO-bana 

Genom att arbeta på detta sätt kommer inte överproduktion vara möjlig om inte 
personalen bortser från hur många pallar det får finnas i buffert och producerar 
mer. Fördelen med detta system är att det blir mer tydligt när överproduktion sker 
eller inte. Detta kommer att minska PIA.  

Figur 13 beskriver hur lagernivåerna kommer se ut i FIFO-banan vid ett stopp i 
monteringen. På måndag morgon är FIFO-banan fylld när monteringen startar. På 
tisdagen sker sedan ett stopp i monteringen vilket innebär att bearbetningen av 
bashus fortsätter tills FIFO-banan är fylld. Det gör att de på onsdagen har full 
nivå i FIFO-banan när montering börjar och nivåerna kommer sedan sjunka fram 
tills fredag eftermiddag när monteringen slutar för veckan. Bearbetningen 
fortsätter då tills FIFO-banan är fylld igen. 

 
Figur 13 Lagernivå i färdigvarulager vid stopp i montering 
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5.6 FIFO-ordning 
På VP används FIFO-ordning för att spåra materialet ifall fel upptäcks. I dagsläget 
fungerar detta inte. Efter bearbetningen tar truckförarna den pall som står bäst till 
trots att det står olika tillverkningsdatum på pallarna. När pallarna körs till 
kontrollstationen ställs de i en lagring där pallar plockas från samma håll som de 
lastas in se Figur 9. Efter att kontrollen är gjord får pallarna ett nytt färdigdatum 
som är det datum när de blev kontrollerade. I färdigvarulagret är det den 
ordningen som gäller, inte när bashuset är bearbetat. 
 
Skulle ett fel upptäckas i monteringen på något bashus och det finns misstankar 
om att det kan vara fel på flera bashus blir spårningen bakåt komplicerad då 
bashusen inte längre står i rätt ordning. 
 
För att FIFO-ordningen ska stämma måste vissa rutiner ändras. I dagsläget 
fungerar FIFO-ordningen från ämneslagret tills efter bearbetningen och från 
färdigvarulagret till monteringen. I det framtida läget måste hänsyn tas till FIFO-
ordningen genom hela flödet. För att detta ska vara möjligt måste hänsyn tas till 
när en pall blivit bearbetad. När pallen är bearbetad får den en pallflagga som 
säger vilket datum och tid den blev klar. I dagsläget får pallen färdigdatum från 
slutkontrollen. I det framtida läget ska bearbetningsdatumet skrivas på pallflaggan 
och pallen ska behålla samma datum även i slutkontrollen. Pallen ska då ha ett 
datum för bearbetning. Efter slutkontrollen ska truckföraren scanna av 
streckkoden på pallen som säger vilket datum pallen är gjord och datorn anger 
vilken ordning som den ska plockas i. När monteringen sedan behöver en pall 
hämtar truckföraren nästa pall i rullbanan. På så sätt går det inte att ta pallar i fel 
ordning. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Detta kapitel innehåller en diskussion om resultatet och de åtgärdsförslag som 
tagits fram.  Även metoder som används i projektet kommer att diskuteras. 
Dessutom avslutas kapitlet och även rapporten med slutsatser för att knyta ihop 
säcken och även förslag på hur projektet kan fortsätta på VP i framtiden.  

6.1 Resultatdiskussion 
I detta del kapitel diskuteras de resultat som kommit fram under projektet. De 
förslag som tagits fram för att minska PIA och få FIFO-ordningen att fungera 
diskuteras.  

6.1.1 Kontrollstation 

Kontakt togs med en utav produktionsteknikerna på avdelningen för bashus för 
att se om det skulle gå att köpa in nya tvättar. Produktionsteknikern sa då att VP 
tidigare tittat på en ny tvättcell som skulle klara av merparten av artiklarna på VP 
som är i behov av tvätt. Denna maskin skulle kosta flera miljoner kronor och med 
de siffror som finns för bashus går inte investeringen att räkna hem eftersom att 
det ska kunna räknas hem på ett halvår. Detta på grund av att flera kostnader för 
de andra artiklarna måste tas med i beräkningen. Intentionen är att investera i 
tvättar som endast tvättar bashusen och är specialanpassade för dem. Ingen 
marknadsundersökning har gjorts för att se om en sådan tvätt finns, men det finns 
leverantörer som tillverkar specialtvättar.  

Vid samma möte diskuterades även om det är möjligt att förhindra uppkomsten 
av spånor redan i maskinen. Författarna har båda erfarenhet av svarvning och 
fräsning och vet att spånorna kan få olika karaktär vid olika skärhastigheter och 
olika slitna skärstål. Uppstår endast spånor som inte fastnar lätt behövs inte en lika 
avancerad tvätt. Med detta som stöd borde en grundlig studie av uppkomsten av 
spånor genomföras.  

Ett stort problem under projektet har varit att identifiera de kostnader som rör 
kontrollstationen. De särkostnader som direkt påverkar kontrollstationen som 
materialhantering, transport och arbetskraft har varit lätta att leta fram. Däremot 
har kostnaderna för el, tryckluft och utrustning vid kontrollstationen varit 
omöjliga att härleda.  Dessa kostnader är nödvändiga för att kunna styrka en 
nyinvestering, men VP har inte lyckats få fram dem.  

Kostnaden för lön till de operatörer som sköter kontrollstationen uppgår till 
2 317 840 kronor per år. Denna kostnad försvinner helt om kontrollstationen tas 
bort. VP sparar inte bara in dessa pengar utan vinner också ett flöde där det är 
lättare att få överblick över PIA och de kommer, om nya tvättar köps in, få bättre 
kvalitet på bashusen.  



Diskussion och slutsatser 

33 

Om VP väljer att ha kvar kontrollstationen är en ny layout ett måste för att FIFO-
flödet ska fungera. Den nya layouten, se Figur 11, kan bli svår att genomföra då 
kontrollstationens yta idag är begränsad. Det kan uppstå svårigheter för 
operatören som med en pallstaplare måste ta pallen rakt framifrån, eftersom 
kontrollstationen ligger i vägen. Det finns klara fördelar med att ändra layouten.  

6.1.2 FIFO-bana 

Det andra stora området under projektet har varit utvecklandet av en FIFO-bana. 
Med en FIFO-bana i färdigvarulagret kan överproduktionen minskas. För att 
lyckas med FIFO-banan behövs ett nytt pallställage i form av en rullbana. I 
dagsläget finns det eventuellt en yta bredvid monteringen där en sådan kan ställas 
upp. 

Uträkningarna som gjorts är ett förslag på hur många platser det ska finnas i 
FIFO-banan. Ska en FIFO-bana införas är det av yttersta vikt att den data som 
används är korrekt. Enligt dessa beräkningar ska 295 hus vara i FIFO-banan vilket 
är ungefär 37 pallar. Detta är det minsta antalet platser som ska finnas baserat på 
den data som använts. Ska en implementering av en FIFO-bana göras borde en 
mer noggrann översyn av den data som använts göras och ett test bör genomföras 
för att se om beräkningarna stämmer överens med verkligheten. Bland annat 
borde ett antal pallar läggas till i FIFO-banan som säkerhetslager för att vara säker 
på att brist inte uppstår i slutet av veckan. Antal pallar i FIFO-banan går att justera 
efterhand för att få ett så optimalt antal platser som möjligt. 

Förslaget att ta bort partistorlekarna är en stor förändring i flödet. Att se på 
bashusflödet som ett enstycksflöde kommer att minska överproduktionen på 
avdelningen för bashus. I nuläget får bearbetningen köra klart hela partiet som 
startats om monteringen stannar. Det innebär att det som producerades då 
monteringen stod stilla kommer att finnas i flödet ända tills bearbetningscellerna 
stannar och monteringen fortfarande fungerar. Enstycksflödet i samarbete med 
FIFO-banan kommer att eliminera detta scenario. 

FIFO-banan ger VP en möjlighet att kontrollera sin produktion på ett enklare sätt. 
Så fort FIFO-banan är fylld kan maskinunderhåll eller andra planerade stopp 
genomföras. Detta sätt att tillverka kräver ett FIFO-flöde. Det är väldigt viktigt att 
VP standardiserar den ordning som pallar plockas på eftersom det är ett 
enstycksflöde.  
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Om VP får in nya rutiner kring transporten av bashus så att FIFO-ordningen kan 
följas ökar spårbarheten om det uppstår något material- eller bearbetningsfel. Det 
blir väldigt lätt att spåra bakåt för att se vilken maskin som tillverkat den felaktiga 
detaljen och att se när felet uppstått. Även om det inte är ett stort problem i 
dagsläget så kan det lindra konsekvenserna när ett kvalitetsproblem väl uppstår.  
Att kalla tillbaka hela partier blir lättare då det bara är att kontrollera pallarna tills 
felet hittas. På detta sätt kan också lagernivåerna i produktion lättare kontrolleras. 
I dagsläget registreras bashusen som färdiga efter kontrollstationen, vilket innebär 
att ingen kan veta hur mycket material det finns i de mellanliggande operationerna. 
Det tillför inte någon extra ansträngning för operatören eftersom de ändå måste 
skriva ut pallflaggorna redan nu.  

Införandet av en FIFO-bana kommer att sänka PIA i flödet. Överproduktion 
kommer inte vara möjligt och eftersom att kontrollstationen inte finns med är en 
mellanlagring på 72 pallar mellan operationerna också bortplockad. Detta innebär 
att VP frigör minst 1 018 944 kronor som tidigare varit bundet i kapital, se bilaga 
2. 

6.1.3 Övriga åtgärder 

Huben som VP använder sig av är bra. Det ger VP en chans att kontrollera 
inleveranserna till fabriken. Däremot kommer det för många bashus vid varje 
tillfälle. En order läggs två timmar innan transporten sker. Sedan tar det ungefär 
tre timmar tills nästa transport kommer till VP. Det finns ingen anledning att ha 
mer material hemma än det som behövs för att täcka upp produktionen tills nästa 
transport kommer.  Det är i dagsläget bestämt att det ska ske sju stycken 
transporter per dygn. Så att minska antalet transporter är inget alternativ då det 
transporteras detaljer till hela VP. VP har i dagsläget väldiga problem med brist på 
pallställage och logistikutvecklaren  har som återkommande arbetsuppgift att 
försöka få fram fler. En lösning på problemet är då att istället frigöra yta i 
pallställagen i ämneslagret under vår och sommar då ingen uppvärmning av 
bashusen behövs. Det kommer att frigöra plats och underlätta översikten av 
ämneslagret.  

I bearbetningen finns det inte så mycket tid att spara in. Bearbetningscellerna är 
moderna och helt automatiserade, vilket innebär att inga förbättringar i själva 
bearbetningscellen är aktuella. Det finns heller inga ställ som stjäl produktionstid, 
eftersom det bara är en variant av bashus som tillverkas. Det mesta arbetet ligger i 
processerna runtomkring. Det skulle självklart gå att skära ner på tiden då roboten 
väntar och det skulle gå att kapa några sekunder i själva bearbetningen, men det 
finns saker i flödet som tar mycket längre tid än några sekunder.   

För att få en bättre bild utav flödet bör VP försöka se till att lagring av ämnen sker 
i så nära anslutning till bearbetningscellerna som möjligt. Detta minskar 
transporttiderna och antalet hanteringar.  

6.2 Metoddiskussion 

I följande delkapitel diskuteras metoderna som har använts för att genomföra 
projektet. Även den empiriska insamlingen diskuteras. 
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6.2.1 Värdeflödeskartläggning 

Valet att göra en värdeflödeskartläggning gjordes för att detta är en välanvänd 
metod som har sitt ursprung i Lean thinking och att det var en del i 
uppgiftsbeskrivningen från VP. Metoden är bra eftersom den som gör 
värdeflödeskartläggningen själv ska gå ut och titta hur flödet ser ut. Utövaren av 
metoden blir inte lika påverkad av de olika intressenter som visar upp flödet. 
Risken är att den som är ansvarig för flödet inte vill visa upp de processer i flödet 
som inte fungerar och istället visar upp det som fungerar. Detta leder till att inga 
åtgärdsförslag kan läggas fram. Naturligtvis är någon form av guidning av flödet 
nästan tvunget i början av projektet för att få en grundläggande förståelse för hur 
flödet fungerar. 
 
I detta fallet har guidning gjorts tre gånger av olika personer på företaget. Den 
första var med en planerare, den andra med produktionsledaren och den sista med 
en logistikutvecklare på avdelningen. De olika guidningarna gav olika perspektiv 
på flödet. Dessutom har ett flertal studier av flödet gjorts utan andra inblandade 
för att inte få en värdeflödeskartläggning som är påverkad av olika intressenter. 
Detta gör att värdeflödeskartläggningen blir tillförlitlig. Värdeflödeskartläggningen 
hade kunnat vara djupare, dock ansågs inte en djupare undersökning vara 
nödvändig för att uppnå syftet. Värdeflödeskarläggningen är gjord för att hitta de 
mest kritiska orsakerna till de höga PIA-nivåerna och anledningarna till att FIFO-
ordningen blir fel.  

6.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturen som använts anses vara aktuell för området. Litteraturen har använts 
för att styrka teorier och dessutom hitta möjliga sätt att lösa VP:s problem. Vissa 
teorier anses vara så pass grundläggande att endast en källa ansetts nödvändig. 
Andra teorier har styrkts genom dubbla referenser. Detta gör att rapportens teori 
håller hög trovärdighet. Som kritik mot själva litteraturstudien kan nämnas att flera 
böcker skulle kunnat användas. Detta hade ökat validiteten i rapporten.  

6.2.3 Observationer 

De guidningar som gjordes var en nödvändighet för att kunna få en första 
förståelse till hur flödet fungerade. Att på egen hand få en uppfattning om hur 
flödet fungerar hade varit för tidskrävande. De olika perspektiven som fåtts 
genom guidning anses vara bra. Endast en guidning hade varit för objektiv. Med 
de olika perspektiven gavs en bättre uppfattning, som inte var vinklad till någons 
fördel eller nackdel och olika problem kom upp till ytan. Observationer har sedan 
genomförts för att undersöka de olika problem som kommit upp och ligger till 
grund för projektet.  
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6.2.4 Intervjuer 

Under projektet har endast ostrukturerade intervjuer genomförts eftersom att det 
inte ansetts nödvändigt med strukturerade. De intervjuer som genomförts har 
varit korta frågor som har behandlat någon viss process eller liknande och har 
ställts till en specifik person. Enkäter och liknande hade kunnat skickats ut till alla 
berörda i flödet för att se vilka olika problem de anser att det finns. Detta har 
dock inte ansetts nödvändigt då de problem som funnits har varit direkt synliga. 

Frågorna som ställdes hade kunnat varit annorlunda. Allt eftersom projektet 
fortskridit har det uppmärksammats hur lätt en fråga kan bli ledande. Dessa frågor 
bör undvikas för att få den som intervjuas att tänka och svara fritt.  

6.2.5 Mätningar 

En mätning som genomförts i projektet har gjorts för att styrka att VP har 
uppdaterade cykeltider i sina system. Mätningen gjordes med stoppur. Mätningen 
innebar att tiden från att en pall är tom tills den blivit full mättes fem gånger på en 
dag. Differensen mellan cykeltiden i systemet och den genomsnittliga tiden som 
räknats ut är obetydlig, vilket innebär att systemets tider går att lita på. Validiteten 
på mätningen är inte speciellt hög, men en mer avancerad mätning hade inte 
behövts då det endast var en mätning för att styrka de tider som redan fanns.  

De uträkningar som gjorts är gjorda för att vara en uppskattning för vad 
kontrollstationen kostar för VP. Hade exakta siffror varit tillgängliga hade en mer 
exakt mätning av avståndet varit nödvändig. Om siffrorna hade funnits hade en 
grundligare beräkning genomförts för att kunna räkna hem investeringen av nya 
tvättar mer exakt.  

Under projektet har beräkning av lagernivåer vid ett gjorts vid ett flertal tillfällen. 
Vid varje punkt i flödet där det samlas pallar har antalet beräknats. Anledningen 
till dessa mätningar är att kunna påvisa att det är för mycket PIA i fabriken. 
Eftersom syftet med rapporten är att minska PIA-nivåerna är det nödvändigt att 
räkna hur höga nivåerna var i början av projektet.  

6.2.6 Övrig empirisk insamling 

Datainsamlingen som skett har varit komplicerad. På grund av att det varit mycket 
att göra på företaget har det varit svårt att få svar på frågor av de tillfrågade, då de 
haft svårt att få tag på svar. För att kunna räkna hem en nyinvestering av nya 
tvättar så har kostnader samlats in. Tyvärr fanns det inte så mycket data att samla 
in vilket gör att beräkningen blir bristfällig.  
 
Under projektet har ett flertal möten med handledaren på företaget förekommit. 
Under hela projektet har en nära kontakt till handledaren varit värdefull. 
Möjligheten att få feedback och nya infallsvinklar har varit väldigt nyttig för 
resultatet av rapporten. I vissa fall har det varit svårt att få tag i folk som kan svara 
på frågor. Då har handledaren hjälpt till att få snabba svar.  
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Att VP bidragit med en dator med tillgång till intranätet har varit bra. Dock har 
inte datorn använts så mycket som planerat från början. För att genomföra 
värdeflödeskartläggnigen behövdes inte så mycket siffror ur affärssystemen. 
Tillgången till VP´s interna mailprogram har utnyttjats vid ett flertal tillfällen då 
frågor har behövts ställas och avståndet gjorde det omöjligt att närvara fysiskt.  

 

 

6.3 Slutsatser och framtida projekt 
Syftet för rapporten anses vara uppfyllt då flera orsaker till de höga PIA-nivåerna 
hittats och åtgärdsförslag har presenterats. Frågeställningarna har alla fått svar som 
är relevanta och grundats i teorin för att uppnå validitet i rapporten. 
 

• Vad finns det för orsaker till de höga PIA- nivåerna? 

Anledningen till de höga PIA-nivåerna har varit fel i de tidigare beräkningarna av 
partistorlekar och omlopp, kontrollstationen, layout, överproduktion, för lång 
täcktid i FVL, fel i parametrarna för inkommande material. 
 

• Hur kan höga PIA nivåer förhindras? 

 Genom utvecklandet av en FIFO-bana som hjälper till att minska 
överproduktionen av artiklar på VP. Det innefattar också några mindre 
åtgärdsförslag som även de hjälper till att effektivisera flödet. Genom utvecklandet 
av en FIFO-bana kommer mängden PIA i flödet att minska och ledtiderna  
kommer att bli kortare. Även golvyta frigörs då mellanlagring mellan bearbetning 
och kontrollstationen försvinner. Även kvalitén på detaljerna kommer öka om nya 
tvättar köps in.  
 
Ett annat förslag som minskar PIA är att kontrollstationen bör tas bort. Denna 
åtgärd kommer spara  i lönekostnader per år, men det kommer också tillkomma 
flera fördelar som inte går att räkna ut på förhand. 
 

• Varför blir FIFO-ordningen fel? 

Anledningen till att FIFO-ordningen blir fel är brist på rutiner i 
materialhanteringen. Det är finns också fler anledningar som tillexempel 
återanvändandet av pallflaggor för interntransport som försvårar spårbarheten vid 
kvalitetsproblem.  
 

• Vad behöver förbättras för att FIFO-ordningen ska fungera? 

Rutinerna kring uppstapling av material måste göras om. Det får hjälp utav 
införandet av en FIFO-bana som möjliggör bättre kontroll över vilken artikel som 
producerats när. En större medvetenhet om FIFO-ordningens betydelse måste in 
bland medarbetarna.  
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Om liknande processer som tagits upp i denna rapport finns på VP bör dessa ses 
över. Finns andra kontrollstationer bör möjligheterna att ta bort dessa från flödet 
ses över. VP borde sträva mot att göra rätt från början för att undvika 
kontrollstationer. Finns andra flöden som liknar flödet för bashus borde VP se 
över möjligheten att införa FIFO-banor även där, det eftersom att alla detaljer till 
monteringen är förbrukningsstyrda. Dock är flödet av bashus speciellt då det 
flödet har bearbetningsceller som endast bearbetar en produkt. 
Under projektet har, efter samtal med en logistikutvecklare, ett behov av en ny 
tjänst uppmärksammats. Denna tjänst skulle användas för att komma fram till mer 
långsiktiga lösningar, istället för att bara släcka bränder. Det finns ett behov av att 
se över ett flertal processer som alltid gjorts på samma sätt, vissa processer har 
idag blivit omoderna. 
 
Ett behov av att se över fler flöden i fabriken har också uppmärksammats under 
projektets gång. Det finns flera flöden som skulle behövas ses över där problem 
liknade de som berörts i denna rapport kan hittas. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Beräkning av antalet platser i FIFO-banan 

Genomsnittlig cykeltid: 
HU05: Har en cykeltid på 0,122 h vilket är (0,122*60=) 7,32 min 
HU06: Har en cykeltid på 0,125 h vilket är (0,125*60=) 7,5 min 
 
Genomsnittlig cykeltid blir då: 
(7,5+7,32)/4 = 3,705 min 
 
Antalet tillgängliga timmar i produktionen måndag till fredag är : 120 h 
VP räknar med 80 % tillgänglig tid i bearbetningscellerna= 120*0,8= 96 h = 5760 
min 
 
Antal lådor som kan tillverkas måndag-fredag= 
5760/3,705= 1554,66 ≈ 1554 (avrundas neråt för att få hela lådor som är klara) 
Antal lådor som behövs måndag-fredag =  
Måndag-torsdag är behovet 401 bashus/dag= 1604 bashus 
Fredag: 245 bashus 
Totalt 1849 bashus/vecka 
 
Eftersom att bearbetningen bara hinner med att göra 1554 bashus måndag-fredag 
och behovet är 1849 bashus måste resterande buffras upp innan veckan börjar.  
1849-1554= 295 
 
Tiden det tar att tillverka dessa bashus är: 
3,705 min * 295 = 1092,975 min≈ 18,2 h 
295 hus ska alltså buffras innan måndagen. Detta är (295/8 =) 36,875 pallar. 
Avrundning sker uppåt för att inte brist ska uppstå. Alltså ska FIFO-banan 
innehålla 37 pallar.  
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Bilaga 2 

Lagernivåer i flödet 

 

 Antal pallar  

Lagerpunkt 12/4 2011 
Måndag 

13/4 2011  
Tisdag 

15/4 2011 
Fredag 

HU06 72 82 83 

HU08 15 14 10 

Färdigvarulager 55 42 34 

Summa 142 138 127 

 
Kostnad för bashusämne: 1170 kronor 
Kostnad för färdigt material: 1769 kronor 
Kapitalbindning 12/4 2011: (Antal bashus * kostnad)= (142*8) *1769 = 2 009 584 
kronor 
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Bilaga 3 
Symboler 
 

  


