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Förord 
 
Detta examensarbete utfördes våren 2013 och är den slutgiltiga kursen på vår 

högskoleingenjörsutbildning vid Örebro Universitet. Arbetet genomfördes hos Laxå Special 

Vehicles där vi fick i uppdrag att effektivisera materialflödet och reducera lagerhållningen. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla på LSV som har ställt upp på intervjuer och frågor som 

behövde bli besvarade på ett engagerat och proffsigt sätt. Sen vill vi rikta ett extra stort tack 

till vår handledare Tomas Alenbrand som har vart ett stort stöd genom hela arbetet. 

 

Vi vill också tacka vår handledare på Örebro Universitet Sören Himlerby som har bidragit 

med råd och hjälp under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
 

Laxå special Vehicles, LSV, grundades på 1960-talet i namnet ”fordonsskräddarna” och är 

mest kända för sin yrkeskunnighet i anpassningar av lastbilshytter. Tidigare var man en del i 

Scaniakoncernen men blev från och med år 1999 ett självständigt aktiebolag när man valde att 

köpa ut sig och driva sin egen verksamhet. Idag driver man den verksamheten i tre olika 

produktioner i form av chassianpassningar, hyttmonteringar samt en borriggsmontering.  Det 

första två kommer mer från företagets ursprung medans borriggsmonteringslinan är en relativt 

ny produktionsprocess där man i samarbete med Atlas Copco producerar en version i deras 

hydrauliska borriggsserie.  

Projektet avgränsas till produktionen för hyttmonteringen där syftet var kartlägga nuläget och 

utarbeta ett alternativ till dagens godshantering. I hyttmonteringslinan tillverkar man två olika 

typer av brandbilshytter samt en hytt för låg entré. 

Dessa hytter snittar i regel 3000 artiklar per hytt vilket medför att företaget måste utarbeta 

metoder för att på ett organiserat sätt kontrollera lagersaldon så inte produktionen riskerar att 

försättas i stopp. 

Målet med projektet var att kunna presentera ett förbättringsförslag som skulle på ett bättre 

sätt än nuläget sträva mot att kvalitetssäkra arbetet men samtidigt undvika framtida 

dubbelarbeten.   

 

För att uppnå målet var det nödvändigt att studera företagets olika processer som avgränsar 

till projektet och efter det skapa en utförlig nulägesanalys. I nulägesanalysen beskrivs det hur 

LSV hanterar material från inköp och inleveranser till att det slutligen går ut som en 

hopmonterad färdig produkt samt vad metoderna i processerna har för för- och nackdelar.  

 

För att uppnå målet med projektet studeras i genomförandet möjligheter till att ”kitta gods” 

vilket innebär att man får in material mer organiserat efter monteringslinans layout.  

Det första lösningsförslaget påvisar vad de skulle innebära att få in godset så att säga ”rätt 

från början”, d.v.s. vad det finns för möjligheter om man väljer att sätta krav på leverantörer 

så att godshanteringens omfattning reduceras samt vad det har för inverkan på de andra 

avdelningarna i företaget.  

 

Resultatet visar att lösningsförslaget inte genererar tillräckligt i utbyte eftersom LSV:s 

materialförbrukning är så pass varierande. Istället rekommenderas att man följer upp 

lösningsförslaget med en annan utformning där man istället kittar internt.  



 

 

Abstract 
 
Laxa Special Vehicles, LSV, was founded in the 1960s in the name of "fordonsskraddarna" 

and is best known for its professionalism in adaptations of truck cabs. Previously they were a 

part of the Scania Group, but became from the year 1999 an independent company when they 

decided to buy themselves out and run their own business. Today they operate in three 

different productions in the form of chassis adjustments, cab mounts and a drilling rig 

assembly. The first two come more from their origin while the drilling rig assembly line is a 

relatively new production process which in collaboration with Atlas Copco produces a version 

of their hydraulic drilling rig series. 

The project is limited to the production of the cab assembly which sought surveys and draw 

up an alternative to current handling. The cab assembly line manufacture two different types 

of fire truck cabs and one cab for low entrance. 

These cabins canapés 3000 articles per cabin, which means that the company must develop 

methods for in an organized way check inventory so output is not likely to put in a stop. 

The purpose was to be able to present an improvement suggestion that would be better 

towards ensuring the quality of the work and at the same time avoid future double work. 

 

To achieve this goal it was necessary to study its various processes which define the project 

and after that create a detailed situation analysis. The situation analysis describes how LSV 

handle material from purchases as well as deliveries to finally go out as an assembled finished 

product. 

 

In implementing we studied opportunities to "putty freight" which means that you get the 

material more organized towards the assembly line layout. 

The first solution proposal demonstrates what it would mean to get the imports, so to speak 

"right first time", i.e. what are the possibilities if you choose to put demands on suppliers so 

that handling extent reduced and what impact it has on the other departments in the company. 

 

The result shows that the proposed solution does not produce enough profit as LSV's material 

consumption is so diverse. Instead, it is recommended to follow up solution proposal with a 

different design where instead putty internally.



 

 

Begrepp 

 
Chassi = Där drivlinan och hjulaxlarna är monterade som utgör konstruktionen för att 

fordonet ska kunna rulla. 
 

Beredning = Är ett dokument som görs innan ordern är fullständig med de artiklar som 

Scania Oskarshamn bestämmer ska ingå i hytten/hytterna. 

 

Emballage = Där artiklarna är packade i när de anländer till företaget. Enligt Lumsden (2006) 

är emballage ett synonym till förpackningshölje. 

 

Ställtid = Den tid som inte genererar värdeskapande tid. Kan vara allt från väntetider till att 

verktyg inte ligger i ordning. 

 

Processlager = Är lager som ligger i anslutning till monteringen och ska förse monteringen 

tillräckligt med material för att processen ska fungera utan onödiga ställtider.  

 

Huvudlager = Är det lager LSV förvarar sitt material som inte behöver vara ute i 

produktionen. 

 

Inventering = Inventering innebär att fysiskt vara ute i lager och kontrollera att allt är i sin 

ordning. 

 

Autoflow = LSV:s egna intranätsystem som innehåller dokumentation om allt som berör 

företaget. 

 

Swelog = Swelog är LSV:s logistiksystem som omfattar artikelflöde. 

 

A-ställaget = Tillhör LSV:s processlager som finns ute vid monteringen. 

 

Rekvisition = Är en lista på vilka artiklar som ska ingå vid de olika stationerna i 

monteringen. Rekvisitionen finns i en pärm som följer med i hela prodiktionen.  

 

Kitta = Kitta innebär att man packar exakt de artiklar som ska ingå i en montering.
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1. Inledning 

 

I detta kapitel beskrivs bakrunden och problemformuleringen till examensarbetet, vilket syfte 

arbetet har, vilka mål som ska uppnås och de avgränsningar som gjordes. 

 

1.1 Bakgrund 
 

LSV:s materialflöde är väldigt stort med över 3000 olika artiklar som alltid måste finnas inne 

hos fabrik, leveranser och beställningar sker dagligen vilket medför konstant hög kontroll av 

all godshantering samt stora lagerkostnader. LSV jobbar med ständiga förbättringar och vill 

naturligtvis expandera sin verksamhet om efterfrågan ökar i framtiden, ett problem med det 

idag är att lagerytan inte räcker till och man har inte för avsikt att investera i nya lagerlokaler. 

 

  

1.2 Problemformulering 

 

Dagsläget jobbar LSV i tretakt vilket innebär att man producerar i regel 3 hytter om dagen. En 

hytt motsvarar på ett ungefär ca 3000 artiklar beroende på vad för typ av hytt och vilka 

artiklar som ska ingå. När en hytt går ut som en färdig produkt registreras dess monterade 

artiklar i form av en minskning i lagersaldot och konsekvensen av det blir att en ny 

beställning behöver göras för att hålla monteringslinan konstant tillgänglig. Logistiken vad 

gäller materialflödet är i nuläget väldigt komplicerat där val av inköp styrs av väldigt många 

parametrar. LSV anser att man utnyttjar lagret till dess maximala kapacitet vilket medför att 

man inte alltid kan beställa den önskvärda kvantiteten av alla artiklar. Man anser också att 

logistiken vid inleveranser inte sköts optimalt där godshanteringen är onödigt omfattande och 

bör ses över.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med ex-jobbet är att genom en grundläggande nulägesanalys utifrån LSV:s 

materialflöde samt presentera en förbättring som effektiviserar det nuvarande materialflödet. 

 

1.4 Mål 

 

Målet är att kunna presentera ett förbättringsförlag som ska komma att gynna företaget i 

framtiden. Sett till lösningsförslagets utformning tas alla parter i hänsyn, d.v.s. förbättringen 

ska ses som positiv av alla enheter i företaget, alternativt inte försvåra det nuvarande arbetet. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Efter diskussioner med vår handledare på LSV (Tomas Alenbrand) gjordes avgränsningen att 

endast hyttmonteringslinan skulle ingå i projektet. Det innebär att de övriga verksamheterna 

så som chassi, plåt och borriggarna inte kommer att tas i beaktande under projektarbetet. Man 

anser också att logistiken vid inleveranser inte sköts optimalt där godshanteringen är onödigt 

omfattande och bör ses över.  
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2. Företagsbeskrivning 

 

Kapitlet beskriver företagets uppbyggnad och verksamhet kortfattat för att få en tydligare bild 

av företaget. 

 

2.1 Verksamhet 

 

Laxå Special Vehicles AB (LSV) grundades under 1960-talet som fordonsskräddarna och är 

mest kända för sina specialanpassade lastbilshytter. Idag är man en del i Scania AB:s 

produktionskedja där man tillverkar specialanpassade chassin samt färdiga sopbils- och 

brandbilshytter. LSV ägs av fyra stycken delägare och har idag ca 75 stycken anställda, man 

producerar i regel tre hytter om dagen och hade 2012 en omsättning på ca 190 miljoner 

kronor. Organisationen beskrivis i figur 2.1. Tidigare tillhörde man Scania koncernen men 

köpte ut sig 1 januari 1991 och började på så vis driva sin egen verksamhet. 2010 köpte 

Scania 30 % av aktierna i LSV för att stärka sambandet företagen emellan. Man expanderad 

sin verksamhet i ett samarbeta med Atlas Copco AB från 2008 där man i nuläget tillverkar en 

borrigg av typen ROC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Företaget är uppdelat enligt bilden ovan i en funktionell organisation. 
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Första steget i produktionen är området som kallas kaross. Kaross jobbar efter 

standardanpassningar där man med ett konstant flöde producerar hytternas plåtskal som utgör 

själva stommen i produktionskedjan. Hytterna fraktas senare vidare till ytbehandling där de 

behandlas mot rost och sedan målas till önskad färg. När hytterna är färdiga vid 

ytbehandlingen fraktas de vidare till monteringslinan för att monteras ihop till en färdig 

produkt, se Figur 2.1.2. Monteringen av lastbilshytter kan delas upp i en direkt 

monteringslina och en förmonteringslina som arbetar parallellt mot att förse monteringslinan 

med mer krävande varierande delar så som exempelvis dörrar, instrumentbrädor etcetera. 

Förmonteringen kan ses som en stödjande process till monteringen.  

Monteringslinan är uppdelad i sex olika stationer där arbetet är upplagt så att montörerna 

följer anvisade instruktioner på hur just deras station ska montera. Slutligen görs en sista 

kvalitetskontroll innan hytten går ut som en färdig produkt.  

 

Chassimonteringen går till så att LSV får färdiga chassin ifrån Oskarshamn med en order på 

att den ska specialbyggas efter kundens önskemål. 

Tillverkningen av borriggarna fungerar precis på samma sätt som på montering av hytterna. 

Skillnaden är att LSV inte tillverkar någonting innan monteringen, man ser till att hålla 

borriggslinan konstant tillgänglig helt självständigt och monterar färdigt material till färdig 

produkt.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.2 Visar en bild över flödet från färdigt material till levererad produkt. 
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2.2 Produkter 

 

Produkterna som LSV tillverkar är två olika typer utav lastbilshytter samt en borriggstyp, 

CrewCab, Low-entry och ROC T-15. De olika lastbilshytterna som avgränsas till det här 

projektarbetet kan beskrivas enligt figur 2.2. CrewCaben är uppdelad i två olika modeller, 

CP28 (CrewCab) och CP31 (Long CrewCab). 

 

 

 
 

Bild 2.2. Bild över modellerna LSV producerar. 

2.2.1 CrewCab 

 

CrewCab CP28 och CP31 är två olika typer av brandbilshytter som tillverkas hos LSV. 

Utrustningen som installeras är bestämd utifrån Scanias krav på vad som ska ingå, mycket 

beror på vad brandbilens har för slutdestination. I och med att dessa hytter har en stor global 

spridning varierar sig krav och önskemål mer än på de andra produkterna. Exempelvis om en 

extra AC ska installeras, om den ska vara vänsterstyrd alternativt högerstyrd, val av växellåda 

och så vidare. 

Den grundliga skillnaden mellan de två olika hytterna CP28 och CP31 är att mittenpartiet 

mellan dörrarna är ca 30 cm längre på en CP31, annars ser förutsättningen vad gäller 

utrustning likvärdig ut.  

Hytterna ligger i olika priskategorier beroende på vilken typ utav hytt det är och hur den är 

utrustad. När hytterna är klara fraktas de sedan vidare till Södertälje för chassimontering och 

sedan vidare ut i världen till kund. 
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2.2.2 Low-entry 

 

Low-entry är en specialanpassad sopbilshytt som tillverkas och sedan chassimonteras på plats 

hos LSV. Det som karakteriserar en Low-entry är precis som namnet antyder, hytten är 

tillverkad så att föraren kan springa ut och in på ett mer smidigt sätt. Chassiparter kommer in 

ifrån Oskarshamn och utifrån det görs modifikationer och anpassningar utifrån kundens krav 

och önskemål. Det finns tre olika typer utav Low-entry, Low roof, Normal roof och Highline 

se figur. 2.2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2.2 De tre olika modellerna för Low-entry. 

 

2.2.3 ROC T-15 

 

ROC T-15 heter borriggen som LSV tillverkar och är den minsta hydrauliska borriggen i 

Atlas Copcos SDE-serie. Det är en fyrhjulig rigg som är midjestyrd och 

användningsområdena är för mindre anläggningsarbeten, bergförstärkning, stensprängning 

och användning i stenblocksindustrin.  
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3. Nulägesanalys 

 

I detta kapitel kommer en utförlig nulägesanalys presenteras över hur LSV:s verksamhet 

fungerar ända från hur en order läggs tills hytterna är slutproducerade. För att kunna arbeta 

fram mot ett lösningsförslag som förhoppningsvis ska kunna hjälpa LSV i framtiden fordrar 

det att man har en bred förståelse om hur allting fungerar. Steg för steg behöver förklaras och 

analyseras för att skapa en nödvändig grund att arbeta utifrån. För att skapa den grunden 

kommer största fokusen att ligga på inköp och lagerverksamhet. 

 

 Inköp: Det innefattar de olika beställningssystem LSV använder sig av dag. 

 Lager: Det innefattar hur lagerhållningen sköts och hur materialflödet fungerar. 

 

 

  

3.1 Inköp 

 

För att hålla produktionen konstant flytande måste man ha en ordentlig koll på 

materialstyrningen. I den här underkategorin kommer det beskrivas detaljerat hur LSV håller 

koll på lagersaldon samt hur man hanterar inköp i fyra olika system.   

 

3.1.1 Behovssystemet 

 

Behovssystemet är de system LSV beställer majoriteten av alla sina artiklar. Grunden för 

systemet är att det kommer in en beredning, exempelvis en hytt, med ett startdatum. 

Planeringen för inköp visas då i ett datasystem som indikerar vilka artiklar som ska gå och 

föreslår också vad som behöver beställas. En ny beredning innebär absolut inte att det behövs 

göras en ny beställning av artiklar varje gång, se fig. 3.1 för en överskådlig blid över flödet. 

Systemets ideologi grundar sig istället till ett så kallat lagersaldo där handläggaren planerar 

inköp i partier som bäst passar produktionen för en kortare period.  

Ansvaret vilar helt och fullt på att den som köper in har koll på vilka artiklar som går ofta och 

vilka som inte går ofta vilket förändras från vecka till vecka. Man ser därför till att hela tiden 

uppdatera artiklarnas register med bland annat partistorlekar och om möjligtvis en artikel blir 

mer vanlig, tilldela den en mer lämplig lagerplats för att skapa bättre tillgänglighet i 

produktionsflödet.  
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Fig. 3.1 visar flödet för behovssystemet. 

3.1.1.1 Fördelar och nackdear 

 

Systemet är väldigt avancerat och har sin största fördel i att man har, i teorin, totalkontroll i 

vad som finns i saldo och den begränsade volymåtkomsten som alltid måste tas hänsyn till. 

Artiklar som går i behovssystemet är generellt sätt avgränsat till pris och volym. Stora artiklar 

som tar mycket plats i lager anses inte lämpa sig till exempelvis 2-Binge-systemet, som 

beskrivs i avsnitt 3.1.2. Man måste försöka begränsa inköpen så att alla artiklar finns 

tillgängligt i lager.  

 

Med 2-Binge innebär det att hela tiden sträva efter dubbel kvantitet för en bestämd 

produktionstid, medans man i behovssystemet istället strävar efter att beställa utifrån 

produktionen d.v.s. behovet av en artikel. Vad gäller artiklar med ett högre styckpris passar 

behovssystemet väldigt bra, eftersom man vet vad som finns inne i lager vet man också hur 

mycket kapital man har bundet, vilket är relevant i många sammanhang när det gäller att 

beräkna och analysera materialstyrning.  

Skillnaden i systemen om något går sönder resulterar i två olika utfall, detta beskrivs i tabell 

1.  

 

System Scenario Utfall 

2binge Artikel går sönder Ingenting 

Behovssystem Artikel går sönder Montör registrerar avvikelse 
som indikerar minskning i 
lagersaldo 

 

Tabell 1 visar de två olika systemen och vad utfallen blir vid olika scenarion om något går 

sönder 
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Det är inte alltid kanske så lämpligt att ha dyra artiklar i större kvantiteter, man försöker 

istället minimera riskkapitalet till så låg nivå som möjligt, men ändå tillräckligt för att inte 

äventyra produktionen. Avgränsningen till vad som är för stort och vad som är för dyrt finns 

det egentligen ingen direkt anvisning på. Handläggaren som ansvarar för inköp ser till att 

kategorisera artiklar till det systemet som han eller hon anser sig bäst lämpat.   

 

Systemet har dock ett flertal olika brister som kan resultera i att det uppstår fel i lagersaldot 

och kan på så vis i värsta fall också försätta produktionen i stopp. Först och främst är systemet 

väldigt kompetensstyrt där handläggarna sitter inne på lång erfarenhet. Idag uppfattar inte 

LSV behovssystemet som en större risk eftersom handläggarna har så pass bra koll på vad 

dem gör men berättar ändå att man förr hade enorma problem med produktionsstopp på grund 

av uteblivna artiklar i lager. På senare år har risken för produktionsstopp i princip eliminerats 

då man som ett lag arbetat mot bättre lösningar på olika problem men framför allt har 

individen vuxit till en mer framhävande faktor.  

 

 

Handläggarna förklarar dess omfattning och de står klart att man inte har råd med att vara 

frånvarande samtidigt och även om man förstår systemet så är det fortfarande väldigt många 

osynliga parametrar som måste tas i beaktande när man ska göra en beställning hos en 

leverantör. Det kan till exempel handla om att man behandlar en viss artikel sett ur egen 

erfarenhet. Eftersom man inte varierar i sitt arbete lär man sig att bli bra på just sin specifika 

arbetsuppgift. Problemet som uppstår blir att verksamheten inte sköts optimalt så fort någon 

är frånvarande.  

 

 

Den absolut största bidragande orsaken till att man kan få fel i lagersaldot beror av den 

mänskliga faktorn. 

det är väldigt lätt hänt att man gör fel eller missar något litet när man ska försöka hålla 

ordning på ett så pass stort materialflöde som LSV har. Tabell 2 beskriver olika scenarion 

som kan medföra fel i lagersaldo. 

 

Scenario Utfall 

Fel i beredning. För mycket eller för liten mängd artiklar. 

”Försvinner” ur lager utan förklarning. För liten mängd artiklar.  

Fel leverans. För mycket eller för liten mängd artiklar. 

Specifikationsfel i instruktioner. För mycket av en artikel och för lite av en annan 
artikel. 

 

Tabell 2 visar olika exemplen på scenarion som kan medföra saldo fel  
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3.1.2 2-Binge 

 

2-Binge är ett system där man använder sig ut av 2 behållare av samma artikelnummer som 

hela tiden förser monteringsstationen med material, se fig. 3.1.2. Kvantiteten på artiklarna i 

behållarna är förutbestämt utefter att den ska räcka under den totala ledtiden för inkommande 

leverans med en god säkerhetsmarginal. Systemet fungerar så att när montören förbrukat en 

låda ställs den åt sidan för att invänta påfyllning och i samma skede kommer den andra bingen 

i bruk.  

På så vis ser man alltid till att förse monteringen med material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2 visar hur 2-Binge lådorna ser ut. 

3.1.2.1 Fördelar och nackdelar 

 

Fördelen med systemet är att omfattningen är väldigt simpel i jämförelse med andra system, 

exempelvis så hjälper lagerpersonal som jobbar parallellt till med beställningar för att avlasta 

handläggarna som är tungt belastade i andra system, se behovssystemet. Artiklarna som 

används i 2-Binge systemet är oftast avgränsade till så kallade lågvärdesartiklar, d.v.s. små 

billiga artiklar så som skruvar, muttrar, pluggar etcetera. Det spelar även ingen större roll för 

lagersaldot om artiklar skulle försvinna eftersom 2-Binge systemet är utformat så att en 

beställning görs när ena lådan är tom och utifrån det behöver inte kontrollen av lagersaldot 

vara lika strikt.  

Samtidigt har man dock inte en aning om hur mycket kapital man för tillfället har bundet i 

lagret vilket kan vara negativt om man ska analysera olika former av materialstyrning.  
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En annan nackdel med systemet är det dess omfattning är väldigt begränsad till 

lågvärdesartiklarna. Man kan inte tillämpa större artiklar eftersom det helt enkelt inte finns 

tillräckligt med lageryta för ett sådant system.  

                    

Det är heller inte lämpligt att tillämpa dyra artiklar ett 2-Binge system, först och främst för att 

det vore oklokt om man som nämnts tidigare vill beräkna och analysera materialstyrning. 

Sedan är det också inte speciellt aktuellt att tillämpa dyra artiklar i 2-Binge systemet eftersom 

man med avsikt inte tar hänsyn till avvikelser, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. 

  

 

3.1.3 Sekvenssystemet 

 

Sekvenssystemet grundar sig på att förutbestämda artiklar kontinuerligt beställs parallellt med 

beordring. Enligt Lumsden (2006) beskriver han ett sådant system som Just-in-time (JIT). Det 

innebär direkt leverans av material vid exakt den tidpunkt när ett behov uppstår. De 

förutbestämda artiklarna som används brukar i många fall vara unika eller specialiserade för 

att användas i en specifik lastbilshytt. 

 

I dagsläget använder LSV sig utav ett sekvensstyrt system på en minoritet av deras artiklar. 

Det börjar med att Oskarshamn beordrar varje hytt med alla de artiklar som ska ingå och när 

den är klar skickas den vidare till LSV. Samtidigt som beordrningen skickas till LSV skickas 

även parallellt de unika artiklar som just är till för de lastbilshytterna. 

Artiklarna som är sekvensstyrt inom monteringen är till exempel, instrumentbrädan, ratten, 

stolarna och elkablaget. Instrumentbrädan kan variera på många olika sätt, antingen kan det 

vara vänster eller högerstyrt beroende på vilket land brandbilen ska fraktas till. Funktionerna 

som instrumentbrädan kan erhålla kan också variera beroende på vad kunden önskar sig, till 

exempel kan dem vara utrustade med en baksensor, en GPS eller en annan typ utav stereo. 

Stolarna har inte samma specifika möjligheter som instrumentbrädan utan de anpassas efter 

kundens krav och önskemål. Rattarna är unika för varje hytt, men det finns inte samma 

valmöjligheter att kunna påverka dess funktion som de tidigare beskrivna exemplen. 

Elkablaget blir sekvensstyrt tack vare hur kundernas krav på innehållet i hytterna ser ut 

eftersom all form av ändring och tillägg ger en ändring på elektroniken. 

 

Hur det sekvensstyrda materialet kommer in hos LSV är helt beroende på hur dem är 

utformade, instrumentbrädorna till exempel kommer in var för sig i ett eget utformat 

emballage främst på grund ut av storlek och variation. Eftersom LSV producerar ca 3 hytter 

om dagen kommer kontinuerligt också 3 instrumentbrädor om dagen som sedan byggs om för 

att uppfylla kundernas krav och önskemål. Ombyggnationen sker vid förmonteringen som 

sedan körs ut med hjälp utav vagnar till monteringslinan.  
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3.1.3.1 Fördelar och nackdelar 

 

En fördel med ett sekvensstyrt system är att den administrativa avdelningen d.v.s. logistik inte 

behöver ha en lika stor kontroll över materialflödet. Material skickas istället per automatik när 

en beordning har gjorts och genom det underlättar deras arbete.  

 

 

En annan fördel med det sekvensstyrda systemet är också att omsättningshastigheten ökar 

genom att artiklarna förbrukas direkt och inte är avsett att bilda något lager. Enligt Liber 

Ekonomi (2002) är det bra främst för att inte binda onödigt kapital samt att applicera ett bättre 

så kallat first in first out system. Se tabell 3.1.3 för en mer överskådlig detaljerad jämförelse 

mellan ett sekvensstyrt system och ett behovsstyrt system. 

 

      Just in time     Traditionellt   

Kvantitet     Liten     Stor   

Frekvens     Hög     Låg   

Ledtid     Kort     Lång   

Rutiner     Enkla     Komplicerade   

System     Enkla     Komplicerade   

Emballage     Anpassat     Standard   

Kvalitet     Mycket hög     Hög   

Kontroll     Ingen     Omfattande   

Samarbete   Mycket      Lite   

 

Tabell 3.1.3 Visar skillnaden mellan sekvensstyrt system och behovsstyrt system enligt 

Lumsden (2006) 

 

En nackdel med systemet är att det är många parametrar som ska stämma för det ska fungera 

smärtfritt och inte genererar fel i processen. Skulle till exempel något fattas vid leverans eller 

att leverantören har orsakat ett tillverkningsfel stannar processen på grund ut av att en buffert 

saknas för att klara dessa missöden. Enligt Liber Ekonomi (2002) är det viktigt att ha ett så 

kallat ”buffertlager” med en miniminivå på artiklarna för att kunna klara en försenad leverans 

eller om det rör sig om ett tillverkningsfel. Utifrån detta ställer systemet ett väldigt stort krav 

på att leverantörerna inte orsakar komplikationer vid deras produktion och leveranser. 

 

Systemet fungerar inte helt utan problem i dagsläget. En del artiklar inne hos kaross som går i 

systemet har inga speciella anpassningar vid inleverans utan går mer som standard. Dessa 

artiklar hanteras därför mer likt i de andra systemen där ingen hänsyn tas till en hytts 

registreringsnummer. Under lång tid har det på något sätt bildats ett oönskat konstant lager 

som egentligen bara ligger och tar en massa onödig plats. 

LSV har själv ingen aning om hur problemet har uppkommit och ingen prioritet har vidtagits 

till att åtgärda en lösning till den nuvarande situationen. 
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3.1.4 Prognoser 

 

Prognoser handlar om att kunna planera och förutse hur mycket man kommer att tillverka 

under en viss period och utifrån det planera hur mycket material som ska beställas och när det 

borde beställas. Systemet grundar sig på att genom tidigare månader och hur dagsläget ser ut 

kunna göra en ”chansning” på hur mycket som kommer att produceras under de kommande 

månaderna. Antingen har planeringen fallerat totalt och företaget står inför produktionstopp 

på grund ut av att material inte finns eller att planeringen håller, men istället för att mindre 

material har nu företaget alldeles för mycket material.  

 

I dagsläget beställer LSV vissa artiklar genom prognoser, men dessa leverantörer man vänder 

sig till utgör en minoritet av LSV:s totala artikelflöde. Avgränsningen för vilka artiklar som 

ska gå i prognossytemet bestäms helt och hållet från leverantörens totala ledtid till leverans. 

En beredning kan komma in med en marginal på en vecka till produktionsstart. Vissa artiklar 

har en leverans tid på mer en ett par veckor vilket gör att man får planera och beräkna inköp 

för lite längre tidsperioder.  

 

Prognossystemet är absolut inte önskvärt och har inga större fördelar jämfört med de andra 

inköpssystemen. Systemet är väldigt kompetensstyrt och fungerar för nuvarande relativt bra 

tack vare duktiga och erfarna handläggare. På sikt bör LSV se över möjligheten på att 

reducera prognossystemet till något mer lämpligt. 
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3.2 Lager 

 

Det är viktigt att man kan styra olika materialflöden på ett säkert och korrekt sätt för att 

konstant kunna förse monteringsbanorna med material. Tidigare har det beskrivits hur man 

beställer artiklar i 4 olika system. I det här kapitlet beskrivs hur en packning kan se ut och hur 

LSV hanterar en inleverans.  

 

3.2.1 Packningar 

 

Som det beskrivits tidigare i kapitel 3 beställs alla artiklar i 4 olika system där materialet 

kommer in i emballage till huvudlagret. Utformningen av emballaget ser olika ut från order 

till order där alla leverantörer packar helt efter egen vilja, d.v.s. man följer ingen standard vid 

packningar. Majoriteten av alla artiklar kommer antingen in från Oskarshamn eller från 

Opglabbeek, Belgien och ser till utseendet vid inleverans identisk ut, med undantag till 

fraktföljesedeln som från Opglabbeek är mer detaljerad utifrån LSV:s egen lagerverksamhet 

där personal enkelt kan se vad varje artikel i emballaget har för lagerplats. Gemensamt också 

för alla emballage är att majoriteten av alla artiklar fraktas och hanteras i Europapallar med 

kragar, se bild 3.2. Det som inte en europapall rymmer tillämpas förpackning istället efter 

artikelns egna specifika dimensioner, exempelvis en del lister packas i rör.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Bild på en standard europapall. 
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3.2.2 Hantering 
 

Det första man gör vid inleverans är en kvalitetskontroll där man försöker följa upp om 

leveransen stämmer överens mot order. Problemet är att eftersom det inte finns krav på 

leverantörer om hur artiklar ska packas kan och händer väldigt ofta att artiklar blandar sig helt 

olämpligt. Det är till exempel inte ovanligt att kvantiteten för en artikel fördelar sig över fler 

än en packning vilket medför att lagerpersonalen måste konstant vara väldigt aktiva och 

uppmärksamma över varje enskild leverans för att undvika fel i lagersaldo.  

fel i lagersaldo uppkommer vid inleverans då den första kvalitetskontrollen brister, vanligt är 

då att man missar att man inte fått in rätt kvantitet utav en artikel men ändå registrerar som en 

komplett leverans.  

Systemet talar då om att man har ett visst antal artiklar fast man egentligen bara har så många 

som faktiskt kom vid inleveransen. Det kan också vara tvärtom att man får för mycket av en 

artikel och beställer på så vis in en ny kvantitet när det egentligen inte behövs, istället ligger 

det en onödig mängd som tar upp lageryta. 

Lagerpersonalen jobbar parallellt med att ta emot, packa om och förse monteringsbanorna 

med material.  

 

Enligt Baudin (2002) är det tre sistnämnda aktiviteterna nödvändiga för att inte orsaka 

onödiga ställtider vid monteringen. Det är inte värdeskapande aktiviteter men är i nuläget 

nödvändigt när emballagen ser ut som de gör vid inleverans. En montörs tid är dyrare 

eftersom man jobbar i en kjedjeproduktion där en oberäknad ställtid påverkar hela flödet.  

Teoretiskt sett menar Baudin (2002) att om LSV med sina sex stationer i hyttmonteringen får 

en onödig ställtid hos en av montörerna, påverkas de resterande fem med samma ställtid och 

får också på så vis vänta lika länge, d.v.s. totalt blir alltså en ställtid istället multiplicerad med 

sex. 

 

Efter kvalitetskontrollen transporterar lagerpersonalen ut emballaget pall för pall. Alla artiklar 

har en egen specifik lagerplats i form av ett processlager som hela tiden ska skapa en konstant 

tillgänglighet för montörerna. Sannolikt är att partistorleken som är beställd av logistik inte 

får plats ute i processlagret av två skäl. Antingen finns det redan tillräcklig kvantitet för att 

förse monteringsbanan inom en kortare period. Således måste lagerpersonalen vara 

uppmärksam på att snabbt fylla på eftersom man gärna inte beställer om det inte beräknas att 

den specifika artikeln ska förbrukas.  

När en artikel inte får plats ute i processlagret placerar man istället artiklarna ute i huvudlagret 

med istället en obestämd lagerplats. När ett lager inte är utformat med specifikt utpekade 

platser utnyttjar man dess kapacitet bättre men försvårar hanteringen eftersom det inte går 

efter rutin.  
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För att veta vart en artikel befinner sig i huvudlagret följer man ett outtalat system där man 

egentligen bara kan uppskatta på ett ungefär vart artikeln befinner sig. Man ser till att försöka 

kategorisera artiklarna utifrån monteringslinjerna, d.v.s. man fördelar en ”rad” i sex stycken 

sektioner från vänster till höger, se bild 5.4.  

Det absolut svåraste problemet som uppstår vid ett sådant system är när det uppstår ett fel i 

lagersaldo och man ska försöka följa upp med en inventering. Eftersom ingen specifik plats 

finns måste inventeringens omfattning vara betydligt större innan man helt dömer ut en 

artikels existens. Om istället man följer system med specifikt utpekade platser kan man 

enklare fatta beslut i en inventering eftersom man inte sannolikt placerar artiklar på fel platser 

och även om så är fallet är det enklare att uppfatta när en artikel har felplacerats eftersom den 

då tar upp en annan artikels specifika plats.    

 

I och med att artiklar ligger blandat vid inleverans får en transportör i värsta fall besöka alla 

olika stationer i företaget vilket motsvarar en sträcka på ca 500 meter. Om det vill sig illa kan 

samma individ få transportera nästa pall i emballaget exakt samma sträcka. Detta är något 

LSV bör se över då det orsakar en stor mängd icke värdeskapande tid.  

 

 

 

3.3 Transporter 

 

I dagsläget kommer transporter dagligen in hos LSV i ett kontinuerligt flöde från de olika 

leverantörena. Scania Oskarshamn och PARTS står för majoriteten av leveranserna som 

beskrevs tidigare under avsnitt 3.2.  

 

Det finns avtal med vissa leverantörer på fraktkostnader och oftast är det LSV som står för 

betalning, bortsett från Belgien (PARTS) och Scania Oskarshamn. PARTS står för all frakt 

som körs från Belgien till Laxå, medan leveranserna från Oskarshamn sköts genom att LSV 

använder sig av en egen lastbil. 

 

LSV har valt att köra en egen slinga med deras egen bil istället för att anlita något annat 

transportföretag. Dom får betalt för att frakta upp de färdiga hytterna till Södertälje och de 

dem skickar i retur i emballage till Oskarshamn. Det som dem får betala för är när de fraktar 

hem sitt eget material från Oskarshamn. Rent indirekt finns det en transportkostnad, men 

utifrån att det är fraktfritt till Södertälje/Oskarshamn och ej fraktfritt från Oskarshamn har de 

räknat på att fraktkostnaderna slås ut.  

 

Oftast behövs en månad för att kunna se om de har gått plus minus noll på grund ut av att 

vissa veckor kan det vara färre hytter som produceras och det medför mindre hytter fraktas 

och mindre material hämtar dem, på grund ut av att de vill hela tiden fylla lastbilen till dess 

max för att kunna få så bra betalt som möjligt. 
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4 Metoder 

4.1 PDCA-metoden 

 

PDCA cirkeln fig. 4.1 är en förbättringsmetod som står för att man ständigt ska arbeta med 

förbättringar och majoriteten av alla förändringsarbeten grundar sig enligt denna metod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Visar hur PDCA-cirkeln är uppbyggd och vilka steg som ingår 

 

PDCA-cirkeln används för att man på ett enkelt sätt ska kunna följa och se i vilket stadie 

förnedrings- och utvecklingsarbetet befinner sig i. Som fig. 4.1 illusterar står PDCA för: 

 

 Plan: När ett problem har upptäcks som behöver genomgå en förändring gäller det 

först att fastställa vad som är orsaken till att problemet har uppstått. Beroende på hur 

omfattande problemet är kan det brytas ner till mindre problem som kan hanteras och 

analyseras på ett smidigare sätt. När orsaken till problemet är fastställd ska all 

sammanställd data läggas fram som beskriver hur felet har uppkommit och efter det 

kan ett beslut tas. Det är viktigt att beslutet har en stadig grund av fakta för att kunna 

genomgå den förandring som önskas. 

 

 Do: När man har funnit orsaken till problemet gäller det att utse vem/vilka inom 

företaget som ska ha ansvaret för att de åtgärder som föreslogs ska genomföras. Det är 

ytterst viktigt att alla som är inblandade i projektet har förståelse om problemet samt 

hur åtgärderna ska genomföras. 

 

 Check: När man har testat och vidtagit de åtgärder som föreslogs under Do gäller det 

att studera effekterna på förändringen och se om det ledde till att problemet 

förbättrades eller blev till det sämre. Förbättrades problemet går man vidare i cirkeln 

för att se till att man behåller den nya förbättringen, men skulle förbättringen generera 

ett sämre resultat som inte komma leda till en förbättring får man helt enkelt backa 

tillbaka till Plan och se vad som gick fel. 
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 Act: Genererar åtgärderna en lyckad förbättring ska förbättringen permanentas och 

spridas runt om i företaget. Det är viktigt att man hela tiden analyserar hur 

arbetsgången med problemlösningen genomfördes för att hela tiden kunna hitta nya 

förbättringar på samma problem. Förbättringsarbetate ska fortsätta genom att man går 

vidare i de olika processerna för att upprepa PDCA-cirkeln. 

 

4.2 Datainsamling 

 

Metoderna som användes för att komma framåt i projektet och ge underlag för 

förbättringsförslag var fältundersökningar och skrivbordsundersökningar. 

Skrivbordsundersökningar (Sekundärdata) handlar om att man sammanställer data som redan 

finns tillgängligt tillexempel litteratur och fältundersökningar (Primärdata) innebär istället att 

man skaffar sig den data man behöver genom tillexempel intervjuer. Fältundersökningar som 

gjordes var intervjuer med personal hos LSV samt observationer ute vid monteringslinan och 

skrivbordsundersökningarna är de referenserna från litteratur och källor via internet som har 

använts vid skrivandet av rapporten. 

 

 

4.2.1 Intervjuer 

 

Intervjuer gjordes i ett tidigt skede med personal hos LSV för att få en större förståelse hur 

allt fungerar som berör deras logistikområde. Frågorna var till största del strukturerade efter 

vad som hade diskuterats fram innan intervjuerna påbörjades och som ansågs vara viktiga i 

syfte för att förstå allt på ett enkelt sätt. Under intervjuerna uppkom även flertal spontana 

frågor som bidrog med att personen som intervjuades tilläts att prata mer fritt om sina 

arbetsuppgifter. Små spontana intervjuer har även också gjort under arbetets gång som följd 

av att problem har uppstått och en snabb förklaring behövdes just vid ett specifikt tillfälle. 

 

 

Personerna som har intervjuats är till största del dem som jobbar inom logistik med insyn på 

hur beställningar görs/sköts samt hur lagret fungerar. Monteringspersonal samt lagerpersonal 

har delvis intervjuats under vissa tillfällen för att komma fram till vad dem anser är 

problematiskt med dagens system.  

  

4.2.2 Observationer 

 

Observationer gjordes för att få en klarar bild på hur arbetet sköttes ute i lagret samt hur 

monteringspersonalen arbetade. Observationerna som gjordes ute i lagret var att förstå hur 

materialflödet fungerade, vart tog allt gods vägen, hur förser lagret monteringen med material 

och hur är lagret strukturerat. Informationen som uppfattades gav en bättre nulägesuppfattning 

och gav även underlag för fler små intervjuer 
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Observationerna som gjordes vid monteringslinan var först och främst att få en bild om vart 

hamnar alla artiklar och hur ser deras lagerplats ut, eftersom enligt problembeskrivningen har 

inte LSV tanke på att bygga ut lagret och en observation gjordes även för att få en bild på hur 

lagerarbetarna packar upp materialet vid monteringen.  

 

4.2.3 Internet 

 

Informationssökning via internet har skett genom information från olika hemsidor som 

komplement till rapportern. Både Scania, LSV:s och Atlas Copcos hemsida har använts för att 

kunna skriva en mer utförliga företags- och verksamhetsbeskrivning. Örebro Universitets 

egna intranät ”blackboard” och hemsidan Expowera.se har kommit till nytta för beskrivandet 

av PDCA-cirkeln och olika typer av informationssökningar. 

 

 

4.2.4 Litteratur 

 

Under arbetet har vi använt oss av litteratur som har vart relevant för att kunna skriva 

rapporterna på ett korrekt sätt. För att få en bredare inblick om hur logistik och lagerhållning 

fungerar låg fokus på att hitta litteratur inom dessa områden. Böckerna söktes sedan fram 

genom universitetsbibliotekets databas och utifrån det valdes de böcker som ansågs passa 

bäst. 

 

 

4.3 Metodkritik 

 

Metoderna som har använts under projektet har ansätts vart de mest framstående för att uppnå 

ett så bra resultat som möjligt. Möjligheten att använda sig av andra metoder fanns men 

beroende på vissa faktorer valdes i vårt fall PDCA-cirkeln och datainsamling. 

 

4.3.1 PDCA eller six-sigma 

Inom att arbeta mot ständiga förbättringar finns det två olika kvalificerade arbetsätt man kan 

förhålla sig till för att uppnå en önskad förbättring. PDCA-cirkeln och six-sigma metoderna 

går båda ut på att gå till roten med ett problem och utvärdera vad som behöver förbättras, 

genom olika steg ta fram en lösning som ska förbättra problemet och som sedan ska 

implementeras hos företaget. Skillnaden mellan metoderna är att six-sigma är en mer 

kunskapsbaserad hierarki där arbetet är uppdelat utifrån arbetsledarnas kunskapsnivåer.  

 

En grundläggande faktor till beslutet att använda sig av PDCA var att företaget hade goda 

kunskaper inom arbetssättet i tidigare projekt, samt att vi erhållit bra erfarenheter ur tidigare 

kurser inom den kvalitetstänkande metoden. Arbetet kunde genom integrering med personal 

genomföras på ett effektivt sätt.  
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4.3.2 Datainsamling 

 

För att säkerhetsställa att information verkligen stämmer gäller det att vara väldigt kritisk till 

det man läser. Vad gäller teorier om olika materialflöden hämtades information i huvudsak 

från olika studentlitteraturer. Teorierna kring effektivisering av olika materialflöden är många 

och därför gäller det att vara väldigt kritisk men framför allt gäller det att jämföra olika källor 

med varandra för att vara säker på att metoder verkligen är pålitliga. De olika 

studentlitteraturerna som bidrog till ett tillförlitligt arbete kan hänvisas till källhänvisningen.  

Eftersom LSV jobbar med Lean fanns det i regel alltid sekundärdata väldokumenterat vilket 

underlättade vårt arbete avsevärt. Informationen hämtades från intranät, arbetsordrar samt från 

olika samtal med företagets anställda. Vad gäller den sekundära datan var vi dock väldigt 

kritiska till om värdena som fanns fortfarande gällde, då LSV påpekade att mycket var 

gammalt och kanske inte alltid gav en rättvis bild av det nuvarande flödet. Därför 

tillbringades stor tid direkt ute i flödet för att säkerhetsställa att det verkligen fanns en 

reliabilitet bakom organisationens kvalitetsledningssystem.  



 

Örebro Universitet   Sida 21 
 

5. Genomförande 
 

I det här kapitlet studeras nulägesanalysen och de iakttagelser som gjorts under arbetets gång 

för att kunna presentera förbättringsförslag. 

Metoderna som vi använt oss av är datainsamling och PDCA-metoden, se kapitel 4. 

 

5.1 Förbättringsförslag  
 

För att kunna presentera konkreta förbättringsförslag ansåg vi att det först var nödvändigt att 

studera nulägesbeskrivningen och sammanfatta de aktiviteter som hade, vad vi ansåg potential 

till förbättring. Sammanfattningsvis strukturerade vi upp krav och önskemål på vad som ett 

förbättringsförslag borde generera, se tabell 4.  

 

 

Lager 1. Reducera helst eliminera ompackningar 

2. Effektivisera kvalitetskontroll vid inleverans 

3. Reducera transport av materialförsörjning 

4. Reducera lageryta 

5. Effektivisera lagerhållning  

6. Avlasta 

 

Montering 1. Förbättra tillgängligheten 

2. Effektivisera 

 

Admin 1. Avlasta 

2. Förenkla 

 

Leverantör 1. Realistiskt 

 

Tabell 4 Illustrerar vad som ansågs ha potential till förbättring hos de olika aktiviteterna. 

Det som är markerat med rött är vad vi ansåg var ett krav som förbättringsförslaget skulle 

generera och det som är markerat med grönt är önskemål 
 
Ett förbättringsförslag måste generera de första kraven som beskrivs i ”lager” eftersom den 

fanns med i den ursprungliga problembeskrivningen som presenterades av företaget. Det sista 

kravet som finns i kategorin ”leverantör” är tänkt så att lösningsförslaget måste vara 

applicerbart på så vis att omställningen inte blir för stor hos leverantören. LSV har en speciell 

relation till sina huvudleverantörer som jobbar inom Scania, man jobbar mer likt ett lag och 

konkurrens existerar inte riktigt likt i andra branscher. Därför vill vi inte utforma ett 

lösningsförslag som på förhand kräver onödigt mycket extra resurser hos de andra 

Scaniaindustrierna. Vidare gäller att önskemålen är något vi vill att förbättringsförslaget ska 

generera alternativt inte försämra. Till exempel så jobbar monteringslinan näst intill optimalt 

där man alltid är försedd med material och kan på ett väldigt effektivt sätt producera utan 

onödiga ställtider. I ett stickprov på en av stationerna visade det sig att man endast hade 5,3 

minuter i ställtider vilket motsvarar att man jobbar 96,5 % optimalt. Därför är kanske 

önskemålet med att effektivisera monteringen mer ett krav på att inte försämra dagens 

förutsättningar mer än att försöka effektivisera.  

Röd = Krav 

Grön = Önskemål 
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5.2 Lösningsförslag 1 

 

Utifrån PDCA-metoden lade vi stor grund i första steget ”planering”, vi diskuterade olika 

förslag på hur det skulle kunna se ut och jämförde det i en förbättringstabell. Diskussionerna 

ledde fram till att vi insåg att potentialen fanns hos de så kallade standardartiklarna. Med 

standardartikel innebär en artikel som alltid används på en hytt med en bestämd kvantitet. 

Fördelen med en sådan artikel är att man kan planera bättre med förutsättningen att köpa in 

efter produktion, d.v.s. varken mer eller mindre av vad som behövs för en tidsperiod. Idag ser 

det till viss del lite så ut eftersom man köper in efter behov, skillnaden är att man kanske tar in 

mer än vad som systemet säger för att slippa beställa så ofta. Den största nackdelen med det 

nuvarande systemet är att det tar väldigt mycket plats, se exempel 1 nedan. 
 
 

Exempel 1.  

 

Handläggaren beställer in 40 stycken artiklar av modellen ”Suspension” se figur 5.2, Nisse 

som jobbar på lagret packar om alla artiklar till en pall för att fylla på ute i processlagret men 

ser nästan direkt att allting inte kommer att få plats. Nisse tar då tillbaka pallen han packade 

till huvudlagret och låter de resterande artiklarna ligga kvar i förpackningen som egentligen 

har kapacitet att innehålla det 10-dubbla.  

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.2 visar hur en pall kan vara packad 



 

Örebro Universitet   Sida 23 
 

Lösningsförslag 1 utformas så att man beställer in alla standardartiklar i så kallade 

standardemballage. Det innebär att de artiklar som avgränsas till systemet kommer in i 

förpackningar som är anpassade efter artiklarnas dimensioner och till utpekad station. Alltså 

när man ser att en hytt ska monteras beställer man in allt som är standard mer i form av 

paketorder snarare än att beställa likt exempel 1. Vi diskuterade och kom fram till vad som 

skulle vara bättre med ett sådant system, se vägningstabell 5.2 nedan. Hur vi kom fram till 

vad de skulle innebära för varje underkategori beskrivs mer detaljerat under tabellen. 
 
 

 

 

Vägningstabell 5.2 beskriver vad lösningsförslag 1 skulle generera för de olika aktiviteterna 

 

5.2.1 Admin 
 

Tanken med ett nytt system som beställs och levereras i paket tror vi skulle hjälpa 

handläggarna på så vis att det blir enklare att beställa. Om en hytt ska produceras kan i så fall 

handläggaren bara beställa en paketorder som alltid ser exakt likadan ut, sammanfattningsvis 

så innebär det alltså standardpaket på de fyra olika varianter av hytter som LSV producerar 

idag per monteringsstation, d.v.s. fem monteringstationer ger 20 olika standardpaket på hela 

monteringslinan. Det betyder också att de artiklar som inte går som standard hanteras på 

samma sätt som de gör idag vilket inte är helt optimalt och därför klassas ”förenkling” som 

bättre.  

Systemet tror vi också är så pass lätthanterligt att det skulle kunna finnas utrymme för 

avlastning likt i 2-Binge systemet där inte bara handläggarna är dem som beställer in nytt 

material.  

 
 
 
 
 
 

  Sämre Oförändrad Bättre Mycket bättre 

Admin     
Avlastning   X  
Förenkling   X  

Montering     
Tillgänglighet  X   

Effektivitet  X   
Lager     

Lageryta   X  
Kvalitetskontroll    X 

Ompackning    X 
Gångavstånd   X  

Avlastning   X  
Leverantör     

Omställning   X  
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5.2.2 Lager 
 

Det nya sättet att packa medför att godshanteringen och kvalitetskontrollen blir betydligt 

mycket bättre. Istället för att gå igenom artikel för artikel och riskera lagerfelssaldo 

kontrollerar man istället bara att rätt paket är levererade. Eftersom pallarna är uppmärkta efter 

monteringsstation och är färdigpaketerade redan vid inleverans gäller det bara för 

lagerarbetarna att tranportera pallarna direkt ut till monteringen vid behov.  Ompackning 

reduceras kraftigt eftersom alla artiklar som kan avgränsas till systemet inte behöver 

ompackas på något vis. Lagerytan kommer reduceras i samband med antalet artiklar som kan 

ingå i systemet, d.v.s. hur många artiklar som är standard och är lämpliga att ingå i en 

standardpackning. Det nya systemet skulle medföra en viss avlastning där den ansvarige inte 

behöver hålla koll på exakt alla artiklar. Det innebär att man mer kan fokusera på de som är 

unika artiklar och delegera ansvaret för det nya systemet mer lämpligt eftersom de är så pass 

lätthanterligt.   
 

5.2.3 Montering 
 

På monteringen så innebär det att man istället plockar artiklarna som avgränsas i det nya 

systemet i pallar med kragar istället för specifika artikelplatser i processlagret, se figur 3.2.  

Det skapade ett problem eftersom effektiviteten förmodligen hade reducerats om en montör 

hela tiden var tvungen söka artiklar i packningen. Det måste vara enkelt för ögat att lokalisera 

vart allting finns, om inte blir montören trött och därav reducering i effektivitet. Lösningen på 

den detaljen tänkte vi så att leverantören ser till att packar i sektioner. Med sektion menar vi 

att de sista artiklarna som ska användas på en station ligger i botten och att de skiljs åt i form 

av mellanliggande lock. På så vis försämras inte effektiviteten och man kan fortsätta montera 

med 96,5 % effektiv tid.   
 

5.2.4 Leverantör 
 

Som det nämnts tidigare måste lösningsförslaget vara realistiskt genomförbart vilket betyder 

att omställningen inte får vara för stor hos leverantören. De så kallade standardartiklarna finns 

hos Oskarshamn och Opglabbeek, båda leverantörerna jobbar inom Scaniaindustrin och har 

inget större vinstintresse i att förse LSV med artiklar. Vi tror att omställningen blir till det 

bättre eftersom man får in identiska ordar som kan packas efter checklistor. Man skapar en 

rutin vilket skapar förutsättningar för leverantören att planera för framtida leveranser.  
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5.3 Införande av lösningsförslag 1 
 

Första steget i utförandet var att ta reda på vilka artiklar som kunde avgränsas till systemet. 

Vi samlade i första stationen data genom att följa en hytt och pricka av vilka artiklar som var 

standard. Det fanns teoretiskt sätt möjlighet till att utnyttja LSV:s datasystem Swelog för att 

snabbt ta reda på alla standardartiklar, men eftersom vi inte visste med säkerhet genomfördes 

båda metoder för att säkerhetsställa att Swelog var en säker metod längre fram i 

monteringslinan.  

Vad gäller första monteringsstationen M10 råder lite annorlunda förutsättningar än det som 

beskrivits tidigare. Det lilla ställaget hos M10 är inte anpassat likt A-ställaget. Skillnaden 

mellan de två är att man i A-ställaget måste anpassa dess yta så att alla artiklar ska få plats 

och finnas konstant tillgänglig. I ställaget hos M10 har man mer låtit dess yta omfatta bara 

M10 och på så vis har man lyckats utforma färdiga pallar med hög kvantitet av en artikel. 

Lagerpersonalen behöver på så vis inte packa om något utan kör ut pallarna direkt när 

artikelns lagersaldo indikerar att det behöver fyllas på.  

Sättet M10 förses med artiklar på är optimalt och finns egentligen ingen anledning till någon 

som helst förändring. Problemen som beskrivits till oss av företaget kommer längre fram i 

monteringslinan, därför genomfördes samma procedur i Swelog för nästkommande station 

M20 som är beläget jämsides med A-ställaget.  

 

5.3.1 Delresultat 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 5.3 visar vilka artiklar som berörs i A-ställaget lösningsförslag 1. 
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Som vi kan se så skulle alltså sammanlagt fyra artikelnummer ingå i en så kallad standardpall 

och skulle enkelt kunna placeras vid den första inringade ytan nere till vänster i figur 5.3. På 

så vis skulle den andra inringade ytan till höger bli tom och kunna utnyttjas till annat syfte.  

Våra förhoppningar innan genomförandet av lösningsförslaget var att det skulle finnas 

betydligt mycket fler standardartiklar som kunde appliceras till systemet. Nästa station i M30 

visade ett näst intill identiskt resultat från M20. För att införa ett helt nytt inköpssystem krävs 

i vår mening att man bör vinna betydligt mer. Därför gick vi tillbaka till planering och började 

sista veckan att titta på ett annat alternativ till att få in saker rätt från början. Eftersom 

omställningen blir för stor hos leverantören till att packa likt sekvensstyrning kollade vi 

istället på vad det skulle innebära att kitta efter leverans. 

5.4 Lösningsförslag 2 

 
Ett alternativ till lösningsförslag 1 är att istället packa om material redan inne i lager och förse 

monteringslinan med exakta artiklar. Det skulle alltså innebära att istället för att packa om 

artiklar till A-ställaget så packar man vagnar specifikt efter hyttens rekvisition, se bilaga 2.   

Den naturliga förutsättningen blir alltså att man eliminerar hela A-ställaget, d.v.s. man tar bort 

huvudlagrets förbindelse med processlagret och låter artiklarna återfinnas på endast ett ställe i 

huvudlagret. Första steget blev alltså att studera nuläget och möjligheterna till förändring av 

lagerutformningen, figur 5.4 visar hur lagerutformningen i huvudlagret ser ut för monteringen 

idag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 Visar lagerutformning i huvudlagret för montering. 
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Till en början kan det tyckas att lagret är utformat så att all yta redan utnyttjas näst intill dess 

maximala kapacitet. Man vill helst inte stapla pallar på varandra mer än nödvändigt för att på 

så vis göra det mer lättillgängligt hos lagerpersonalen när man hanterar påfyllnad ute i 

processlagret.  

Ska alla artiklar få plats i huvudlagret, vilket inkluderar alla artiklar som också återfinns i A-

ställaget krävs en bättre struktur än det nuvarande lagerhållningssystemet. 
 
 

Utformningen anser vi borde följa en likvärdig struktur som i A-ställaget. Alltså man borde 

istället vid inleverans packa upp artiklarna till en specifik lagerplats, utformat efter just 

artikelns storlek och partistorlek.   

Ett sådant uttalat lagerhållningssystem har många fördelar som kraftigt reducerar många av de 

problem som beskrivs detaljerat i avsnitt 3.2.2.  

Det outtalade systemet man idag följer som också finns beskrivet i avsnitt 3.2.2 möjliggör att 

de flesta artiklar hålls lättillgängliga men samtidigt kräver mycket yta när man håller artiklar i 

pallar likt exempel 1.  

 
 

Ställaget borde utformas så att första våningen som är i bra plockhöjd anpassas utifrån artiklar 

som används mer regelbundet. Bottenvåningen borde utnyttjas till de artiklar som kommer i 

stora partier och inte beblandar sig med andra artiklar vid inleverans. Ur kvalitetssynpunkt är 

det att föredra att inte packa om en artikel mer än nödvändigt eftersom det genererar en högre 

risk för avvikelser. Viktigt att påpeka är att alla artikelnummer ska ha en bestämd plats så 

lagerpersonalen enkelt och effektivt kan packa monteringsvagnarna, se figur 5.5. 
                                                                                        
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
  
 
 
 
 

Figur 5.5 visar ett exempel på en monteringsvagn. 
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Vägningstabellen från lösningsförslag 1 tillämpades, se vägningstabell 2. 
 
 

 

 

Vägningstabell 2 beskriver vad lösningsförslag 2 skulle generera för de olika aktiviteterna 

 

 

 

5.4.1 Admin 
 

Hur handläggarna hanterar inköp av material skulle följa exakt samma process som i nuläget. 

Det som skulle bli till handläggarnas fördel är att man får mycket bättre kontroll på alla 

artiklar och lagerinventeringarna skulle bli betydligt mindre omfattande.  

 

  Sämre Oförändrad Bättre Mycket bättre 

Admin     
Avlastning  X   
Förenkling  X   

Kontroll    X 
Montering     

Tillgänglighet   X  
Effektivitet   X  

Lager     
Lageryta    X 

Kvalitetskontroll  X   
Ompackning X    
Gångavstånd   X  

Avlastning   X  
Omställning X    

Leverantör     
Omställning  X   
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5.4.2 Lager  
 

Att kitta material har en stor fördel i reducering av lageryta. Först försvinner hela A-ställaget 

ute i montering vilket medför att man har stor potential till olika former av anpassningar om 

så skulle behövas. Dessutom med det nya lagerhållningssystemet med bättre utformning ute i 

huvudlagret skapas tror vi ytor och underlättar i framtiden så att man kan beställa in större 

kvantiteter.   

Godshanteringen vid inleverans skiljer sig en del från nuläget. Inleveransen ser till viss del 

likvärdig ut där artiklar kontrolleras mot order. Ompackningen blir dock mer krävande 

eftersom man måste packa i regel två gånger istället för en. Positivt är att man begränsar 

gångavståndet vid godshanteringen till huvudlagret istället för att packa upp ute i 

processlagren vilket reducerar tid. Att man får full kontroll på alla platser avlastar också de 

ansvariga på så vis att man inte längre följer riktlinjer där endast den som placerade artikeln 

kan svara på vart den finns.  

Omställningen blir väldigt stor hos lagerpersonalen som förändrar hela deras sätt att arbeta. Vi 

tror att tiden man vinner i gångavstånd och effektivisering i lagerhållning inte motsvarar den 

extra resurs som krävs.  
 

5.4.3 Montering 
 

Tillgängligheten för monteringslinan bättras så att alla artikelnummer för en hytt finns inom 

ett avstånd på tre meter. Ett stickprov visade att man skulle reducera ungefär 300 meter om 

man istället försåg montörerna med kittade vagnar. Idag har montörerna väldigt bra koll på 

vart alla artiklar finns så därför blir förbättringen i effektivisering den tid man reducerar i 

form av gångavstånd, vilket motsvarar enligt Baudins teori ungefär 95 minuter per dag.  
 

5.4.4 Leverantör 
 

Eftersom man hanterar inköp på exakt samma sätt som i nuläget skapar det ingen omställning 

hos leverantören och är på så sätt realistisk. 
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6. Resultat & Diskussion 
 

Resultatet visar att det inte är lönsamt att få in packningar efter rutin. Förslaget har i teorin 

många fördelar på så sätt att de reducerar yta men framförallt så reducerar det mycket tid och 

energi när leveransen kommer in rätt från början. Principen att köpa in artiklar exakt efter 

produktion medför en större och önskvärd omsättningshastighet som beskrivs enligt Lieber 

(2002) i kapitel 3.1.3. Tanken var alltså att sträva efter en lagerhållningslogistik likt 

exempelvis IKEA där man hela tiden strävar efter att ha inne rätt kvantitet i helhet av en 

möbel, snarare än kvantitet av alla dess komponenter separat.   

Resultatet av utförandet visade dock att omfattningen av vad som skulle kunna ingå i det nya 

inköpssystemet inte kunde motsvara de ursprungliga förhoppningar på vad som skulle krävas 

för att hela idén skulle vara genomförbart.  

 

Vi rekommenderar att man istället utför lösningsförslag 2 på likvärdigt sätt som gjordes under 

lösningsförslag 1. Man ser till att utföra en artikelstudie för att först se hur lagerplats samt en 

vagn bör utformas. Studera hur mycket man vinner eller förlorar i arbetskraft, främst väga 

vinsten av tid som reduceras ute i montering jämfört med den beräknade ökande tid som 

tillkommer ute i lager.  

Med ett sådant lagerhållningssystem optimerar man Baudins teori om att alla artiklar borde 

finnas inom en meters avstånd och som nämnt tidigare i kapitel 5.4.3 också skulle innebära en 

reducering med 95 minuter varje dag ute i monteringslinan.  

 

Om man ser till framtidsutsikter finns en begränsning till just det hytter som produceras idag. 

Det mellanliggande lager som finns för att förse monteringslinan har redan nu tänjts till dess 

yttersta gränser vilket kan bekräftas med det i snitt 300 ej värdeskapande metrarna som måste 

avverkas vid varje enskild hyttmontering per monteringsstation.  

Alltså fordras en förändring för att säkerhetsställa verksamheten mot framtiden och det är 

enligt lösningsförslag 2 vägen man bör gå och sett till större företag så som Scania 

Oskarshamn är det på likande sätt man också jobbar för att förse sina respektive 

monteringslinor med material. 
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