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Sammanfattning 

Detta examensarbete är utfört på Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen.  
Rapporten behandlar hur lagerstyrningen av motorer kan förbättras i fabriken. Motorerna lagras 
antingen internt eller externt och rapporten beskriver hur valet av lagringsplats bör göras genom att 
nu styras med hjälp av prognos.  
 
Syftet med denna rapport är att göra hantering och lagring mer kostnadseffektiv.  
 
Målet är att ta fram och implementera en ny struktur för arbetssättet kring hantering och lagring av 
de motorer som placeras på det interna och externa lagret för att på så sätt kostnadseffektivisera 
hanteringen. Målet är också att ta fram en skriftlig rutin internt på fabriken. 
 
Flera metoder användes för att genomföra projektet; flödeskartläggning, passiva observationer, 
strukturerade och ostrukturerade intervjuer, benchmarking och en kostnadsberäkning.  
 
En flödeskartläggning görs för att kunna studera nuläget och som ett hjälpmedel för att genomdriva 
ett lyckat förändringsarbete. Passiva observationer innebär att man studerar en händelse genom att 
lyssna och titta utan att bli involverad för att sedan kunna dra slutsatser av observationen. En 
ostrukturerad intervju innebär att frågor kan ställas i den ordning och på det sätt som 
intervjupersonen för stunden anser vara önskvärt. En strukturerad intervju har en förutbestämd 
uppsättning frågor som inte kan ändra följd.  
 
En kostnadsberäkning har gjorts för att visa relevansen av ändringar som gjorts av rapporten. När 
det talas om kostnadsberäkningar i logistiksammanhang är totalkostnad ett viktigt begrepp. 
Totalkostnad innebär att alla kostnader som påverkar ett visst beslut i ett visst sammanhang ska tas 
med vid en kostnadsberäkning. Anledningen varför man vill ha med alla kostnader är för att de flesta 
beslut eller förändringar medför att en del kostnader sjunker medan andra stiger. 
 
Under genomförandefasen delades flödet upp i ett fysiskt flöde och ett informationsflöde för att ge 
bättre överskådlighet. Det fysiska flödet visar på att objekt som anländer till Volvos Fabrik i Flen tas 
omhand av objektsorteringen för att sedan placeras godtyckligt på internt eller externt lager. 



Analysen visar att denna godtyckliga placering bör styras med hjälp av prognoser för vad som ska 
renoveras. Rutiner bör skapas för hantering av dessa prognoser och motorers hantering så att 
motorer hamnar på internt lager om de snart ska renoveras.  
 
Resultatet blev fyra nya rutiner som styr lagringen av motorer till det interna lagret förutsatt att 
motorerna finns med i kommande tillverkningsprognos. Genom detta förfaringssätt undviks 
opåkallade transporter till det externa lagret med en kostnadsbesparing som följd. 
 
Slutsatsen av detta examensarbete är att fyra rutiner som beskriver tillvägagångssättet för att 
bestämma lagringspalts för motorer som ankommer till Volvo GTO Powertrain Production, 
Remanufacturing, Flen har implementerats i deras produktionssystem. I fortsättningen ska en 
produktionsprognos styra om en motor ska lagras på internt eller externt lager. 

Nyckelord 
Lagerhantering, lagerstyrning, logistikflöde, lagerrutin.
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Abstract 

This bachelor thesis project is performed at Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, 
Flen. The thesis treats how the storage of engines is performed when they are entering the factory. 
The engines are either stored internally or externally and the thesis describes how the choice of 
storage site has been created and now guided with the help of a forecast.  
 
The purpose of this thesis was to make the handling and storage more cost-efficient.  
 
The goal was to develop and implement a new structure for the way to work that concerns the 
handling and storage of the engines placed on the internal and external storage to thereby make the 
operations more cost efficient. The aim is also to develop a written routine that will be used 
internally at the factory. 
 
Several methods were used to perform the project; flow mapping, passive observations, structured 
and unstructured interviews, benchmarking and a cost calculation.  
 
A flow mapping is done in order to study the current situation and as a tool to enforce a successful 
change process. Passive observations mean to study an event through listening and watching 
without getting involved and then be able to draw conclusions from the observations. An 
unstructured interview involves questions that can be asked in the order and manner as the 
respondent for the moment consider being desirable. A structured interview has a predetermined set 
of questions that cannot change sequence. 
 
A cost calculation was made to understand the relevance of changes made by the thesis. When the 
topic is cost calculations in the logistics context, the total cost is an important concept. Total cost 
means all costs that affect a particular decision in a particular context should be taken in 
consideration. The reason why all costs should be considered is because most decisions or changes 
mean that some costs may fall while others may rise. 
 
During the implementation phase the flow was divided in a physical flow and an information flow to 
provide better clarity. The physical flow show that items that arrive at Volvo plant in Flen are taken 



care of at the sorting area and then placed arbitrarily on internal or external storage. The analysis 
shows that this arbitrary placement should be guided by forecasts of what is to be renovated. 
Routines should be created for the management of these forecasts and management of the engines 
so that the engines are stored on internal storage if they are soon to be renovated. 
 
The result was four new routines that control the storage of the engines to the internal storage 
provided that the engines are available in the upcoming production forecast. This process will avoid 
waste shipments to the external storage with a cost saving as a result.  
 
The conclusion of this thesis is that the four routines that describe the procedure for determining 
storage position for engines that arrive at Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, 
Flen has been implemented in their production system. In the future a production forecast will 
monitor if an engine is to be stored in the internal or external storage. 
 

Key-words 
Inventory management, inventory control, logistics flow, inventory routine. 
  



 
 

Förord 

Detta projekt är utfört i kursen Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion i 

årskurs tre på maskiningenjörsprogrammet, inriktning industriell ekonomi och produktion, KTH 

Södertälje. Jag vill tacka Stefan Edlund, platschef och min handledare på Volvo GTO Powertrain 

Production, Remanufacturing, Flen, för givande synpunkter och intressanta diskussioner. Jag vill 

tacka Claes Hansson, handledare från Kungliga Tekniska Högskolan, för visad flexibilitet och 

tillgänglighet vid handledningar. Slutligen vill jag tacka min far Göran Högberg som stöttat mig 

på vägen. 

 

Södertälje den 22 juni 2014 

 

Robin Högberg 

 



 
 

  



 
 

Innehåll 

Inledning ...........................................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...........................................................................................................................1 

1.2 Syfte och frågeställning ..................................................................................................1 

1.3 Avgränsningar ..................................................................................................................1 

1.4 Metod .................................................................................................................................1 

1.5 Konventioner.....................................................................................................................2 

2 Teoretisk referensram .............................................................................................................3 

2.1 Flödeskartläggning ...........................................................................................................3 

2.2 Passiva observationer ......................................................................................................4 

2.3 Strukturerade och ostrukturerade intervjuer...............................................................5 

2.4 Benchmarking ...................................................................................................................5 

2.5 Kostnadskalkylering .........................................................................................................5 

3 Genomförande ..........................................................................................................................9 

3.1 Objektflöde ........................................................................................................................9 

3.2 Successiv kartläggning av transporter till och från  externt lager.......................... 10 

3.3 Informationsflöde ........................................................................................................... 12 

3.4 Fakturor och fraktsedlar ................................................................................................ 12 

3.5 Benchmarking mot Volvo i Limoges ............................................................................ 13 

3.6 Intervju med Skebokvarns Åkeri ................................................................................. 13 

4 Analys....................................................................................................................................... 15 

4.1 Styrning av objektflöde ................................................................................................. 15 

4.2 Tidsförluster för lastbilstransporter ............................................................................. 15 

4.3 Kostnadsunderlag .......................................................................................................... 15 

4.4 Benchmarking ................................................................................................................. 15 

4.5 Diskussion av analysen ................................................................................................. 16 

5 Resultat – kostnadskalkyl och utformning av rutiner ........................................................ 17 

5.1 Objektnummer, produktnummer och översättningstabell ....................................... 17 

5.2 Rutin för lagring ............................................................................................................. 18 

5.3 Rutin för utsortering av inaktuella objekt på internlager ......................................... 18 

5.4 Placering av rutiner........................................................................................................ 19 

5.5 Kostnadsbesparing vid införande av nya rutiner ....................................................... 19 

6 Slutsats .................................................................................................................................... 23 

7 Källförteckning ........................................................................................................................ 25 

8 Bilagor ........................................................................................................................................ I 

 

  



 
 

  



1 
 

Inledning 
Kapitlet ger en inledande beskrivning till arbetets uppkomst. Här beskrivs också arbetets mål avgränsning och 

konventioner som används. 

1.1 Bakgrund 
Volvo Group Truck Operations Powertrain Production, Remanufacturing, Flen är en 

renoveringsanläggning som utgör navet för de sex olika renoveringsfabriker som 

Volvokoncernen har runt om i världen. Huvudsysslan i Flen är renovering av motorer och 

motorkomponenter till Volvokoncernens olika fordon. Anläggningen i Flen är också ansvarig för 

att förse kollegor i världen med information så att även de kan renovera motorer på korrekt sätt 

(Volvosteget 2014). 

Det har tidigare gjorts en översiktlig analys som visar på var Volvos fabrik i Flen har 

utvecklingspotential i sin verksamhet. Det framkom att det fanns förbättringsmöjligheter i 

områdena som har att göra med lagringsutrymme, lagerhantering och transporter, moment som 

alla finns före det att motorerna börjat bearbetas. Behovet av att titta närmare på dessa faktorer 

för att minska förlusterna har visat sig nödvändig och gett upphov till detta examensarbete. 

1.2 Syfte och frågeställning 

1.2.1 Problemdefinition 

Idag finns inte en tillfredsställande struktur för att optimera vilka objekt som skall långlagras 

externt i väntan på renovering och vilka som skall vara kvar på internt lager i väntan på en snar 

renovering. 

1.2.2 Mål 

Ta fram och implementera en ny struktur för arbetssättet kring hantering och lagring av de 

motorer som placeras på det interna och externa lagret för att på så sätt kostnadseffektivisera 

hanteringen. 

Ta fram en skriftlig rutin internt på fabriken. 

1.3 Avgränsningar 
En avgränsning som görs är att bara titta på logistikflödet av transporter mellan det externa lagret 

och Volvos fabrik i Flen. Anledningen till att inte studera logistikflödet för inkommande objekt 

till fabriken är att detta flöde skulle ta för lång tid att analysera samt att göra implementerade 

förbättringar på, inom ramen för detta arbete. 

1.4 Metod 
Metoder som används för att genomföra uppdraget är: 

  Flödeskartläggning. 

 Passiva observationer. 

 Strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. 

 Benchmarking. 

 Kostnadskalkylering. 
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1.5 Konventioner 
Volvo Group Truck Operations Powertrain Production, Remanufacturing, Flen benämns hädan 

efter Volvo, Volvo i Flen eller bara fabriken. 

Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Limoges, benämns även i rapporten som 

Volvo Frankrike. 

Med objekt menas en motor som ännu inte har renoverats. 
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2 Teoretisk referensram 
Kapitlet beskriver den teori som inhämtats och som sedan i kommande kapitel tillämpas för att kunna utföra 

examensuppdraget. 

2.1 Flödeskartläggning 
För att kunna genomdriva ett lyckat förändringsarbete krävs att man vet hur nuläget ser ut. Att ha 

kännedom om de rådande förhållandena är en förutsättning för att senare kunna säga om en 

tänkt lösning kan leda till förbättring. En bra grund till en nulägesbeskrivning är att kartlägga 

material- och informationsflödet för att se vilka aktiviteter, flödesvägar och vilka avdelningar som 

flödet har. En kartläggning kan göras på många olika sätt och symboler som används kan variera. 

Figur 1 visar hur symbolerna kan se ut. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 175).  

 

Figur 1. Vanliga symboler vid flödeskartläggning. 

När man utformar flödeskartor är det viktigt att man använder symboler och ritar upp kartor så 

de blir tydliga, begripliga och tillräckligt innehållsrika för dem som ska använda kartorna 

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 176). En flödeskarta kan se ut som i Figur 2. 

Operation/Aktivitet/Avdelning Lager Beslutspunkt

Pappersdokument Materialflöde Informationsflöde

Datorsystem
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Inköp
Order

Leverantör Godsmottagning Ankomstkontroll OK?

Materialförråd

MPS

 Inte OK 

Info

 

Figur 2. Så här kan en flödeskarta se ut. 

En flödeskartläggning kan göras med olika detaljnivå. Ju mer detaljerad den görs ju mer tid 

kommer gå åt. Ofta är tillgänglig tid begränsad och därför vill man göra insatser där de gör störst 

nytta. Att göra hela flödet med stor detaljrikedom är inte alltid önskvärt eftersom det ofta 

resulterar i att mycket arbete läggs ner i onödan. Samtidigt kan det vara lämpligt att förfina delar 

av flödeskartan som är mest intressanta. Figur 3 visar hur man kan förfina detaljnivån av 

ankomstkontrollen. I det här exemplet har det framkommit att denna process utgör en flaskhals 

och studeras därför mer noga och tider sätts ut för att se var det kan ske en förbättring genom att 

minska tidsåtgången. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 176-177). 

Uppackning Dokumentkontroll Kvalitetskontroll

6 tim            15 min < 1 tim 30 min             4 dagar       2 tim 4 tim

Ankomstkontroll

6 dagar

 

 

Figur 3. Successiv kartläggning av ankomstkontroll. 

Exempel ovan beskriver på ett bra sätt hur en nulägesbeskrivning ofta är ett växelspel mellan 

kartläggning, kvantifiering (exempelvis med nyckeltal som ledtid, lagertillgänglighet, 

leveranspålitlighet eller leveranssäkerhet) och analys där man gradvis utarbetar en bild av nuläget 

som är acceptabel för att man ska kunna urskilj de delar som behöver förändras (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl 2003, 177).  

2.2 Passiva observationer 
En observation går till så att man lyssna och ser en händelse under tiden den äger rum. 

Observation är den metod som är att föredra när man är mer intresserad av personers beteende 

än av deras uppfattning och ståndpunkt. Det är också den bästa metod när den studerade är så 

involverad i interaktionen att denne inte kan ge objektiv information (Kumar 2011, 140-141). 

Man brukar dela upp observationer i två kategorier, passiva- och deltagande observationer. Passiv 

observation innebär att man studerar en händelse genom att lyssna och titta utan att bli 

involverad för att sedan kunna dra slutsatser av observationen. Man förblir således en passiv 
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observatör. Deltagande observation innebär att man som observatör är delaktig i aktiviteten på 

samma sätt som de som observeras. Det kan ske både med eller utan observantens kännedom 

om att denne blir observerad (Kumar 2011, 140-141). 

Det finns två observationsmöjligheter under vilka omständigheter man kan observera en 

situation.  

 Naturalistisk 

 Kontrollerad  

Under en naturalistisk observation studerar man händelsen i sitt naturliga skeende utan att ingripa 

på något sätt. Om man introducerar någon form av stimulus som observanten kan agera eller 

reagera utifrån kallas observationen istället kontrollerad (Kumar 2011, 140-141). 

2.3  Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
Som intervjuperson finns möjligheten att välja vilka frågor som ska ställas, hur de ska ställas, hur 

pass öppna frågorna ska vara och i vilken ordning de ska komma.  Man brukar prata om en 

ostrukturerad eller strukturerad intervju beroende på hur man väljer att lägga upp den (Kumar 

2011, 144-145). 

En ostrukturerad intervju är flexibel i sitt innehåll och utformning vilket innebär att frågor kan 

ställas i den ordning och på det sätt som intervjupersonen för stunden anser vara önskvärt. 

Frågor kan tillkomma eller tas bort under intervjuns gång. Denna intervjumetod ger svar som 

antingen kan sorteras i svarskategorier och tolkas eller genom att integrera och väva in svaren i 

argument för att styrka logiska resonemang (Kumar 2011, 144-145). 

En strukturerad intervju har en förutbestämd uppsättning frågor. Det används samma 

ordalydelse och ordning på frågor som tidigare bestämts i intervjumanus. Frågorna kan vara 

öppna eller slutna. Strukturerade intervjuer gör det lätt att jämföra insamlade svar från 

informanter eftersom samma frågor ställs till dem alla (Kumar 2011, 144-145). 

2.4 Benchmarking 
Benchmarking är ett sätt att skaffa sig information och att jämföra produkter, tjänster och 

processer med andra, ledande aktörer på det aktuella verksamhetsområdet eller i andra branscher. 

En fördel med detta utbyte är att man kan finna effektiva och smarta lösningar. Genom att 

identifiera ”best practice” kan man förbättra prestationer, kvallitet och kostnadseffektivitet. 

Benchmarking är en metod som kan ge sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om att 

produktutvecklare åker på mässor i andra länder för att få idéer om smarta lösningar. Det kan 

också ske genom att ekonomipersonal jämför företagets nyckeltal med dataserier från andra 

länder inom eller utom koncernen (Kotler, Armstrong, Parment 2013, 387-388). 

2.5 Kostnadskalkylering 
I logistiksammanhang är totalkostnad ett viktigt begrepp. Totalkostnad innebär att alla kostnader 

som påverkar ett visst beslut i ett visst sammanhang ska tas med vid en kostnadsberäkning. Inte 

bara avdelningens kostnader. Anledningen varför man vill ha med alla kostnader är för att de 

flesta beslut eller förändringar medför att en del kostnader sjunker medan andra stiger. Det får 

som följd att olika kostnader vägs mot varandra där hänsyn måste tas till hur den totala 

kostnaden för företaget kommer att beröras (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 33-34). 
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2.5.1 Kostnadsposter i totalkostnadsmodellen 

Kostnadsposter som ingår i den totala kostnaden varierar från fall till fall. I de flesta fall är det 

aktuellt att ta hänsyn till följande poster. 

 Lagerföring 

 Lagerhållning/Hantering 

 Transport 

 Administration 

 Övrigt 

Dessa är de vanligaste poster som bör beaktas ur logistiksynpunkt där övriga kostnader är en post 

som kan innehålla en mängd olika kostnader som ibland är mycket viktiga att beakta (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl 2003, 33-34). 

2.5.2 Lagerföringskostnader 

Produkter som förvaras i lager hör till lagerföringskostnader. Med andra ord är det kostnader för 

kapitalbindning och för risken det innebär att ha varor i lager. Exempel på riskkostnader är 

kostnad för inkurans, svin, kassationer och kostnader för försäljningspremier (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl 2003, 34-35). 

2.5.3 Lagerhållning/Hantering 

Det innebär kostnader för att kunna driva ett lager. Kostnader som kommer utav att äga och 

driva lagerbyggnader, tillhandahålla personal samt lagrings- och hanteringsutrustning på lagret 

och inte minst för de transporter som sker inom anläggningen. Vanliga poster att dela upp dessa 

kostnader på är godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter, kostnader för lagerhållning 

och kostnader för utplockning, paketering och utlastning av produkter (Oskarsson, Aronsson och 

Ekdahl 2003, 35). 

2.5.4 Transport 

Alla transporter samt administration för dem hamnar under transportkostnader. Här inkluderas 

både transporter inom företaget (dock inte transporter inom samma anläggning) och de 

transporter som sker till och från företaget. Tänkvärt är att man ibland kan uppnå en låg 

transportkostnad på bekostnad av en sämre leveransservice som i sin tur kan vålla andra 

kostnader som kan ge sig uttryck i till exempel produktionsstopp och ökat behov av 

säkerhetslager (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 35). 

2.5.5 Administration 

Administrativa kostnaderna är de poster som hör till administrationen av logistik. Exempel på 

sådana poster är de för ordermottagning, fakturering, löneutbetalning till personal, ekonomisk 

uppföljning och andra administrativa kostnader. Det är ofta tänkvärt att fördela de administrativa 

kostnaderna på enskilda order. Detta brukar benämnas ordersärkostnader och 

beordringskostnader. I samband med orderläggning och ordermottagning medförs en del 

administrativt arbete för varje enskild order. Maskiner som måste ställas om i produktion på 

grund av en order bär också med sig en kostnad. Det är viktigt att inse att det inte bara är 

administrativa kostnader som ingår i ordersärkostnader och beordringskostnader vilket man 

också måste ta hänsyn till vid en totalkostnadskalkyl (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 36). 
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2.5.6 Övrigt 

Övriga logistikkostnader kan innefatta mycket men här följer ett par som i hög grad kan påverkar 

totalkostnaden i vissa fall.  

 Informationskostnader är kostnader för informationssystem som stödjer och driver 

materialflödet. 

 Emballagekostnader är kostnader som fås av förpackningsmaterial. Hit hör även kostnader 

för lastbärare, returemballage och olika kartonger som skyddar produkterna.  

 Materialkostnader är detsamma som priset för de köpta produkterna. Vid leverantörsval 

behöver man väga dessa kostnader mot de logistiska kostnaderna som uppkommer i och 

med att man tar hem materialet. 

 Logistikrelaterade kostnader är kostnader som uppkommer som en följd av olika val som 

görs i logistiken.  

Ofta är de olika kostnaderna beroende av varandra och en logistisk omställning kan påverka flera 

kostnader samtidigt (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 36). 

2.5.7 Olika kostnadsposter och samband 

Det finns inga självklara ekonomiska samband mellan de olika kostnadsposterna utan man måste 

även ha kunskaper om hur logistiksystemet fungerar för att det ska gå att uttala sig om vilka 

kostnader som påverkas. Även om totalkostnadsmodellen är den som dominerar inom logistiken 

är det inte givet att man bör använda exakt den modell som beskrivs ovan.  Olika beslutssituation 

skapar unika förutsättningar och kräver att utformningen av modellen görs anpassad efter dessa 

beslut. Det man därför ska tänka på är att i varje situation först överväga vilka kostnader som 

kommer att påverkas vid en aktuell beslutssituation (Oskarsson, Aronsson och  

Ekdahl 2003, 37-38). 

2.5.8 Anpassning av totalkostnadsmodellen 

Tanken med totalkostnadsmodellen är att den ska anpassas efter hur den aktuella situationen ser 

ut. Vilka kostnadsposter som ska tas med och vilka som ska uteslutas beror på den aktuella 

beslutssituationen. Ibland kan det vara svårt att placera en kostnad under rätt post. Det viktiga är 

då inte att placera den rätt utan att få med den över huvud taget eftersom det är totalkostnaden 

som är det viktiga. Kvaliteten på totalkostnadsberäkningarna beror helt på hur den som gör 

beräkningarna lyckas med att förutse konsekvenser en förändring kan förväntas ha vilket fordrar 

kunskap i logistik. När en totalkostnadsmodell är ihop satt och en granskning av modellen görs är 

det helt i sin ordning och ofta kostnadsbesparande att ta bort kostnader som kommer påverkas i 

liten utsträckning av beslutet. Kvaliteten i beräkningarna berörs inte nämnvärt av operationen 

(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2003, 38). 

Det kan ibland vara problematiskt att ta reda på vissa kostnader eftersom de inte finns tillgängliga 

i företagets kostnadsuppföljning. Ofta är orsaken till detta att kostnaderna är ordnade efter 

funktioner och inte efter processer. Ett bra exempel på detta är att det kan vara enkelt att ta reda 

på den totala transportkostnaden men svårt att få fram en transportkostnad för specifika artiklar. 

Många gånger krävs efterforskning för att få fram noggranna uppgifter om kostnaderna och 

ibland kanske det helt enkelt inte går att få fram något underlag för en kostnad (Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl 2003, 38-39). 
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3 Genomförande 
Kapitlet genomförande beskriver vilken information som inhämtats för att kunna utforma en mer kostnadseffektiv 

hantering och lagring av objekt. 

3.1 Objektflöde 
Flödeskartläggningen har delats upp i en del som behandlar objektflödet och en annan del som 

behandlar informationsflödet för att göra dem mer överskådliga. Att dela upp dem kommer 

samtidigt göra dem mer begripliga, något som Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2003, 176) är 

överens om är viktigt för att kunna använda dem. 

Figur 4 visar en flödeskarta av hur objekt cirkulerar när de kommer till Volvo i Flen. Kartan har 

tagits fram genom ostrukturerade intervjuer med Gustafsson1, Högberg2, Nilsson3, Eriksson4 och 

Karlsson5. 

När objekt ankommer till Volvos fabrik i Flen lämnas de vid objektsorteringen där de tappas på 

olja, märks upp och plastas in för att sedan lagras på en ledig plats. Om ett objekt lagras på 

internt eller externt lager är helt godtyckligt. I vissa fall kan muntlig begäran från 

renoveringsverkstaden göra att objekt lagras internt för snabbare hantering. Objet som lagras 

externt transporteras med lastbil som tillhör Skebokvarns Åkeri AB. 

 

Återförsäljare/

Kund

Hub/lager

Åkeri/Kund

Lastbil

Renovör/

Renoveringsverkstad

Truck

Lastbil

Volvo GTO Powertrain 

Production, Remanufacturing, Flen

Objektsortering

Truck

Extern lagring - 

TaljaIntern lagring

 

Figur 4. Flödeskarta av objektflödet. 

 

                                                   

1
 Gunnar Gustafsson produktionsledare Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

2
 Berit Högberg Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

3
 Freddie Nilsson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

4
 Viktoria Eriksson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

5
 Marita Karlsson planör Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 
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3.2 Successiv kartläggning av transporter till och från  

externt lager 
Kartläggningen av lastbilstransporterna mellan objektsortering, externt lager och 

renoveringsverkstaden, se Figur 4, kräver en mer noggrann utformning för att en analys ska 

kunna göras på den delen av verksamheten. Detta har gjorts genom passiva observationer där 

tidtagning har skett på lastbilstransporter och arbete.  

Genom att följa en lastbilstransport från externt lager till Volvo går det att se om det blir större 

tidsförluster någonstans. Undersökningsmetoden är enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 

(2003, 176-177) tidsödande men i detta fall finns mycket att vinna om tidsförluster kan 

upptäckas. Figur 5 visar hur lång tid de olika aktiviteterna har tagit från att lastbilen börjar lastas 

på det externa lagret, har lastat av objekt på Volvo, tills dess att lastbilen är tillbaka på externt 

lager igen. Lastning av objekt på externt lager kan ta olika lång tid beroende på om objekten är 

framkörda och klar för pålastning eller om de måste åka och hämtas med truck på olika 

förvaringsställen. Lastbilstransporterna tar alltid lika lång tid. Vid lossning på Volvo kan tider 

variera beroende på om lastbilen måste köra fram för att lasta på, om föraren behöver invänta 

något eller om kontroll av de objekt som hanteras måste göras. Tider har även utifrån en första 

anblick, kategoriserats efter om de har potential att bli effektiviserade i någon större utsträckning. 
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Figur 5. Observerade tider för transporter och hantering av objekt mellan Volvo och 
externt lager. 
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Eftersom många av tiderna i Figur 5 kan variera mycket har även ett uppskattat scenario skapats 

för att lättare kunna se och jämföra vart stora tidsförluster kan förekomma, se Figur 6. 
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Figur 6. Observerade tider för transporter och hantering av objekt mellan Volvo och 
externt lager när stora tidsförluster förekommer. 
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3.3 Informationsflöde 
Som tidigare nämnts har informationsflödet beskrivits åtskilt från objektflödet för att göra dem 

mer överskådliga. Informationsflödet i Figur 7 är framtaget genom ostrukturerade intervjuer med 

Gustafsson6, Högberg7, Johansson8, Kyngäs9, Nilsson10, Karsson11 och Eriksson12. Flödet 

beskriver vilken information som används för att meddela truckförare eller åkerifirma att hämta 

en motor som kund och återförsäljare har begärt ska bearbetas.  

Återförsäljare/

kund

Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen

Beställning 

via 

ordersystem

Kundordermottagning

Tillverkningsorder (TO).

Skapas i systemet natt 

mot onsdag

Avdelningsplanering

Körplansprogram

skapas i systemet 

natt mot torsdag

Hub/lager

Beställning 

via edi-fil, 

fax eller 

mail

Körplan för 

demontering
Körplan för 

cylinderhuvud

Planör för demontering.

Kompletterar material 

som saknas på vagnar.

Meddelande om hämtning av 

objekt.

Fax till åkerifirma alternativt 

meddelande till truckförare på 

torsdagar alternativt fredagar.

Åkerifirma Truckförare

Planör för cylinderhuvud.

Kompletterar material som 

saknas

Plocklista

Körplan för 

bearbetning

Planör för bearbetning.

Kompletterar material som 

saknas

Plocklista

 

Figur 7. Flödeskarta över informationsflödet vid hantering av objekt. 

3.4 Fakturor och fraktsedlar 
För att i detalj kunna se vad som fraktas mellan Volvo och det externa lagret har fakturor och 

följesedlar för dessa transporter studerats tillsammans med Kullgren13. Följesedlarnas arkivering 

har visat sig vara bristfällig och många följesedlar saknas. Alla fakturor går däremot att studera 

och dessa visar samma information som fraktsedlarna. Fakturorna har information om pris för 
                                                   

6
 Gunnar Gustafsson produktionsledare Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

7
 Berit Högberg Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

8
 Marcus Johansson operatör Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

9
 Sirpa Kyngäs Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

10
 Freddie Nilsson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

11
 Marita Karlsson planör Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

12
 Viktoria Eriksson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

13
 Louise Kullgren ekonomichef Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 
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varje transport. Där står också en vag formulering om vad som har transporterats, om det är 

motorer, pallar eller bådadera. Ingen information finns om hur många motorer respektive pallar 

som en transport innehållit.  

3.5 Benchmarking mot Volvo i Limoges 
Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing Limoges, hädanefter kallat Volvo i 

Frankrike, har kontaktats för att se om det finns redan befintliga lösningar på lagring och 

hanteringen av objekt som kan underlätta objekthanteringen för Volvo i Flen.  

Hos Volvo i Frankrike har Lerenard14 kontaktats per mejl och det som framkommit under denna 

benchmarking är att arbetet sköts på liknande sätt som på Volvo i Flen. Det finns inget sätt att 

veta när ett objekt kommer att användas. Däremot har personalen som hanterar objekten en 

uppfattning om vilka objekt som har en hög omsättning och lagrar dessa på mer lättillgängliga 

lagringsytor. De har en god överblick av det interna objektflödet eftersom samma personal som 

har hand om objektmottagningen också sköter de objekt som ska till demontering i 

renoveringsverkstaden. Personalen på Volvo i Flen gör på samma sätt. Volvo i Frankrike hanterar 

sina objekt som kommer till deras objektmottagning på följande sätt. De placeras på 

mottagningsområdet inne i lokalen om plats finns. I annat fall ställs de utomhus. Vilken ordning 

som mottagna objekt hanteras i beror på produktionsplaneringen och styrs utefter den. Objekt 

som ska in i produktion prioriteras således. Sedan töms de på olja, identifieras, och en 

klassificering görs med parametrarna frisk, ofullständig och havererad. Därefter lagras de i väntan 

på att användas i den dagliga produktionen. Se bilaga två för mejlkorrespondens.  

3.6 Intervju med Skebokvarns Åkeri 
Vid faktainsamling av data från flödet av objekt till och från externt lager har en strukturerad 

intervju gjorts med L. Larsson15, ekonomiskt ansvarig på Skebokvarns Åkeri AB, bolaget som 

sköter transporterna. Intervjun är tänkt dels som ett komplement till den successiva 

kartläggningen av objektflödet för att göra flödet mer förståeligt men också som ett sätt att ta 

reda på vilka eventuella brister det kan finnas.  

 Följande data samlades in. Storlek på lastbilen och hur mycket som kan transporteras per lastbil. 

Det visade sig att lastbilstransporterna inte går fullastade. Transporterna körs dagligen och det är 

ingen som idag kan svara på om en order får plats på en lastbil innan ordern når föraren som ska 

köra transporten. Det saknas avstämda tider då ankommande och avgående transsporter ska ske 

till och från Volvo i Flen. Senast undertecknade avtal mellan Volvo och Skebokvarns Åkeri var 

från år 1996. Utformningen av priser ser likadan ut som då med skillnaden att priserna stigit. Det 

är lastbilschauffören som sköter av och pålastning samt lagring på det externa lagret. När lastbilen 

kommer till Volvo är det Volvos personal som lastar av objekten. En leverans är sagd att ta 

ungefär en timme. Prislista för lagerhyra och lyft på externt lager finns i bilaga 4. För en mer 

utförlig beskrivning av intervjun, se bilaga 3. 

  

                                                   

14
 Aurélien Lerenard logistikchef Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing Limoges. 

15
 Pia Lyttbacka Larsson ekonomiskt ansvarig, Skebokvarns Åkeri AB, Flen. Intervju 2014-04-15. 
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4 Analys 
Analyskapitlet behandlar hur information från kapitlet genomförande analyserats för att ge beslutsunderlag till 

vilka rutiner som bör utformas för att uppfylla de uppsatta rapportmålen (se 1.2.2 Mål).  

4.1 Styrning av objektflöde 
Utav flödeskartläggningen av objektflödet (se Figur 4) och informationsflödet (se Figur 7) 

framkom att det inte finns något som styr att objekt lagras på internt eller externt lager. Om en 

rutin skapas för att styra objekt som snart ska användas till det interna lagret kan man på samma 

gång exkludera övriga objekt för internlagring och automatiskt skicka dem till det externa lagret 

för lagring på längre sikt. Ett förslag som kan göra det möjligt att veta om ett objekt snart ska 

renoveras är genom att studera en prognos för antalet motorer som ska levereras. Det ger en god 

fingervisning om hur många och vilka typer av objekt som snart behöver renoveras och således 

bör lagras internt.  

Rutinen tillåter att fel objekt blir stående på det interna lagret om en prognos ändras eller inte 

utfaller som önskat. Med fel objekt menas ett objekt som hamnat på det interna lagret men som 

sedan inte rör sig vidare till renovering eftersom det har fallit ur prognosen. För att åtgärda detta 

krävs ytterligare en rutin som kan rensa bort dessa objekt och lämna plats på det interna lagret åt 

objekt som faktiskt finns i prognosen.  

4.2 Tidsförluster för lastbilstransporter 
Den successiva kartläggningen av transporterna (se 3.2) visar att det bör finnas utrymme för 

förbättring av tiderna. Både lastning av objekt på externt lager och väntan på avlastning hos 

Volvo är två aktiviteter vars tider variera mycket och kan göras kortare (se Figur 5 och Figur 6). 

För att förbättra eller helt ta bort tiden på den väntan som kan bli innan lossning på Volvo bör en 

överenskommelse med Skebokvarns Åkeri göras som möjliggör att transporter ankommer och 

avgår på utsatta tider. För att förbättra pålastningstider vid det externa lagret bör inte objekt köras 

fram till lastbilens pålastningsplats utan istället direkt hämtas och lyftas upp på lastbilen utan att 

trucken ställer ned objektet på marken. Således undviks onödiga och tidsödande förflyttningar.  

Svårigheten med att lyckas arbeta bort dessa tidsförluster är att det inte är Volvo utan 

Skebokvarns Åkeri som utför transporterna. Ett gott samarbete eller en avtalsändring skulle 

kunna lösa dessa tidsförluster. Att se över det avtal som finns idag kan vara en god idé även för 

att se om det bör ske någon annan avtalsändring eftersom avtalet är från år 1996 (se 3.6) och 

relativt gammalt enligt min mening. Mycket kan ha förändrats efter tiden för undertecknandet. 

4.3 Kostnadsunderlag 
När fakturorna för transporterna mellan externt lager och Volvo studerades framkom att det inte 

går att se hur många motorer som transporteras på varje lastbil. För att kunna göra en 

kostnadskalkyl där transporterna för motorer ingår föreslås därför en kostnadsuppställning som 

visar hur kostnader har sätt ut när alla lastbilar gått med en last på antingen ett, två, tre objekt och 

så vidare upp till full last på sju objekt (se Tabell 4. Kostnadskalkyl vid en rutinändring.)  

4.4 Benchmarking 
Personalen på Volvo i Frankrike som lagrar objekt har en uppfattning om vilka objekt som har en 

hög omsättning och lagrar dessa på mer lättillgängliga lagringsytor. Informationen bygger dock på 

personers kunskap om vad som har omsatts. Denna information baseras på vad som redan har 

inträffat. En bättre lösning är att styra lagringen med prognos som nämnts i 4.1 för att på så vis 

kunna förutse hur omsättningen kommer att bli och på så vis ge en säkrare placering av objekten.  
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4.5 Diskussion av analysen 
Innan någon effektivisering görs genom att reducera tider på de transporter som görs av 

Skebokvarns Åkeri bör Volvos egna flöden ses över. Motiveringen till detta är att de flöden som 

ett företag själv förfogar över går att förändra fortare än att förändra ett annat företags flöde. Om 

det finns tillräckliga resurser går det att genomföra dessa två förändringar parallellt eftersom de 

inte har någon direkt påverkan på varandra. I detta fall saknas personresurser för att driva två 

förändringar och valet blir att fokusera arbetet på styrning av objektflödet. 

Tillvägagångssättet för att ta fram kostnadsunderlaget för transporter som föreslås i 4.3 anses 

tillräckligt noggrant för att kunna ge en korrekt redovisning av dessa kostnader. 
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5 Resultat – kostnadskalkyl och utformning av rutiner 
Kapitlet beskriver vilka rutiner som tagits fram för att kunna lagra motorer på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Kostnadsberäkningarna av nuläget jämförs med de kostnader som uppkommer av de nya rutinerna för att visa på 

den kostnadsreducering som kan göras genom en ny lösning. 

Innan man kan börja tidsoptimera (göra saker rätt) bör man se till att flödet flyter på ett önskvärt 

sätt (göra rätt saker). Analysen i kapitel 4 visar att det är lämpligt att genomföra en förändring av 

hur lagringen av objekt bestäms innan något försök att reducera tider påbörjas (se 4.5). Detta 

kapitel beskriver hur de nya rutinerna tagits fram och hur de styr objektflödet. Det har krävts fyra 

nya rutiner som har utformats tillsammans med två levande Microsoft Excel 2007-dokument 

vilket kommer beskrivas mer i detalj längre fram i detta kapitel. Det ges även en redogörelse för 

hur kostnadskalkylen för de nya rutinerna kommer att se ut.  

Rutinerna som skapats gör det möjligt att med hjälp av prognos styra lagringen av objekt till det 

interna lagret om de snart ska användas. Om ett objekt inte finns med i prognosen lagras objektet 

på det externa lagret över en längre period.  

Återförsäljare/

Kund

Hub/lager

Åkeri/kund

Prognos

Truck

Lastbil

Renovör/

Renoveringsverkstad

Truck

Lastbil

Volvo GTO Powertrain 

Production, Remanufacturing, Flen

Objektsortering

Extern lagring 

- TaljaIntern lagring

 

Figur 8. Flödeskarta av objektflödet med prognos som styr lagringsval. 

Figur 8 beskriver den förändring som gjorts i flödet utifrån den nulägesanalys (se Figur 4) av 

flödet som gjorts och återfinns i kapitel 3.1.  

5.1 Objektnummer, produktnummer och översättningstabell 
För att förstå uppbyggnaden av rutinerna följer nu en förklaring av den översättningstabell som 

används. Ett objekt har ett artikelnummer som kallas objektnummer för att skilja det från den 

ändring på numret som sker när motorn är renoverad och får ett annat nummer som då kallas 

produktnummer. Ett objekt med ett bestämt objektnummer kan efter renovering få ett utav flera 

produktnummer beroende på hur motorn renoverats. På samma sätt kan en nyrenoverad motor 

med ett bestämt produktnummer ha tillverkats från ett av flera olika objekt med olika 

objektnummer. Det betyder att för varje förfrågan om att en motor ska tillverkas behöver först 
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en översättning från produkt- till ett antal objektnummer göras. Sedan jämförs objektnummer 

med vilka objekt som finns tillgängliga på lager och lämpligt objekt hämtas för renovering.  

5.2 Rutin för lagring 
En av de fyra rutinerna som utformats heter Lagringsplacering av motorer, se bilaga 7, och utförs var 

gång ett nytt objekt ska få en lagringsplats. Rutinen bestämmer om motorn ska lagras internt eller 

på externt lager med hjälp av att objektnumret skrivs in i en cell i ett utformat Excel-arket . Cellen 

är programmerad så att en översättning till de tillhörande produktnumren görs via en 

översättningstabell. Produktnumren presenteras tillsammans med siffror på hur många motorer 

som antas ska produceras, baserat på den senaste prognosen. Nya prognoser läggs in varje månad 

med rutinen som heter Prognosstöd för lagring av motorer och rutinens tillvägagångssätt finns i bilaga 

5. Rutinen är en av de fyra rutinerna som utformats i detta examensarbete. För de motorer som 

finns i prognos sker sedan ytterligare en översättning för att få tillbaka de objektnummer som 

produktnumren kan komma från. Sedan går det att manuellt gå in och titta i det 

lagerhanteringssystem som finns tillgängligt för att se om några av dessa objekt redan finns på det 

interna lagret. Finns det lika många eller fler objekt än det angivna prognosantalet ska ett objekt 

lagras på externt lager. Finns det färre objekt än prognosens antal på det interna lagret får 

objektet ställas på det interna lagret. En schematisk beskrivning av databearbetningen beskrivs i 

Figur 9 nedan. 
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Figur 9. Schematisk bild av rutinens databearbetning när en placeringsförfrågan av ett 
objekt görs. 

5.3 Rutin för utsortering av inaktuella objekt på internlager 
Som tidigare nämnts kommer en del objekt på det interna lagret att bli stående när prognosen 

ändras. För att hitta dem och för att kunna placera om dem till det externa lagret för 

långtidslagring behövs två rutiner. Rutinerna heter Långlagring av motorer externt, se bilaga 8, samt 

Prognosstöd för långlagring av motorer externt, se bilaga 6.  

Rutinen som behöver utföras av objektsorteringen, se bilaga 8, är att läsa av en lista, innehållande 

objektnummer för objekt som finns både i prognos och på det interna lagret. Saknas 

objektnummer i den listan betyder det att dessa objekt ska omplaceras till det externa lagret. 

Listan återfinns i dokumentet rensa_motorer_på_gården.xlsx på fliken ta bort obj med start i cell B4. 

För att objektsorteringen ska kunna läsa av vilka objekt som ska placeras om, krävs att 

ordermottagningen uppdaterar dokumentet så det finns en aktuell prognos men också en aktuell 

lista med vilka objekt som för tillfället lagras på det interna lagret. 
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5.4 Placering av rutiner 
De fyra rutinerna som återfinns i bilagorna 5 till och med 8 har blivit granskade och inlagda i 

Volvos produktionssystem (VPS) och används för att arbeta med de två levande Excel-

dokumenten som utformats. 

5.5 Kostnadsbesparing vid införande av nya rutiner 
Kostnad för lagerhyra är hämtad från prislistan som finns i bilaga 4. Av hyran har ett medelvärde 

tagits och beräknats över en helårsperiod. 

Lagerhyra per objekt 
 Dieselmotor. Kr per motor per 15 

dagar lagring                                                     25,55 kr  

LV Dieselmotor. Kr per motor per 
15 dagar lagring                                                     10,30 kr  

Medel                                                     17,93 kr  

Kr per år                                                   430,20 kr  
Tabell 1. Extern hyra per objekt och år. 

Transportkostnaden har hämtats från fakturor. Se även bilaga 3. Kostnad för lyft av pallar finns i 

bilaga 4. 

Transportkostnader 
 Kr per transport (kr/h)      482,70 kr  

Lyfta in pall på lager (kr)        14,80 kr  

Lyfta ut pall från lager (kr)        14,80 kr  
Tabell 2. Transportkostnader. 

Uppgifterna om uttagna objekt från externt lager och lagringstid på det externa lagret för dessa 

objekt är hämtade ur Volvos datorsystem Movex.  

År Antal uttagna objekt Medellagringstid (år) 

2013 406 3,2 

2012 239 1,3 

2011 369 1,2 

2010 228 1,0 

2009 260 1,7 

2008 465 1,7 

2007 309 0,9 

2006 120 1,0 

2005 100 1,0 

2004 297 0,7 

2003 191 0,5 

2002 16 0,2 
Tabell 3. Objekt som tagits ut från externt lager. 

Kostnad för transporterna är beroende av om 1 eller 7 motorer fraktas åt gången och finns i 

Tabell 4. Kostnad för arbetet som krävs för att sköta de nya rutinerna är en schablon på 350 

kronor per timme. Den beräknade tidsåtgången för objektsorteringen att välja en lagringsplats för 

ett objekt är 10 minuter per objekt. Ordermottagningen beräknas lägga ned ett arbete på 12 

timmar per år med schablonen 350 kronor per timme. 

För att få fram kostnaderna för lagring, transport och de nya rutinerna har följande beräkningar 

använts: 
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𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 ∗ 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡 ∗

𝑙𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑖 å𝑟  

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 å𝑟 ∗  2 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑙𝑦𝑓𝑡 ∗ 2  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑛𝑦 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛 = 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑣𝑜 ∗ 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ∗

𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ∗ 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔  

Varför mantimmar beräknas två gånger när kostnaden för den nya rutinen ska beräknas är för att 

objektsorteringen ska se var lagringen av motorer ska vara men det behövs även en rutin för 

utrensning där ordermottagningen behöver arbeta med att uppdatera prognosen. 

Den Totala besparingen är beräknad på följande sätt: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =

𝐿𝑎𝑔𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 − 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑛𝑦 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑛  
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År Motorer per transport 

Lagringskostnad 
för uttagna 
objekt (kr) Transport (kr/år) 

Kostnad ny 
rutin 

Total 
besparing 

2013 1 motor per transport 558 437 kr 391 982 kr 33 367 kr 917 053 kr 

  2 motor per transport 558 437 kr 195 991 kr 33 367 kr 721 062 kr 

  3 motor per transport 558 437 kr 130 661 kr 33 367 kr 655 731 kr 

  4 motor per transport 558 437 kr 97 996 kr 33 367 kr 623 066 kr 

  5 motor per transport 558 437 kr 78 396 kr 33 367 kr 603 467 kr 

  6 motor per transport 558 437 kr 65 330 kr 33 367 kr 590 401 kr 

  7 motor per transport 558 437 kr 55 997 kr 33 367 kr 581 068 kr 

2012 1 motor per transport 131 832 kr 230 760 kr 21 700 kr 340 892 kr 

  2 motor per transport 131 832 kr 115 380 kr 21 700 kr 225 512 kr 

  3 motor per transport 131 832 kr 76 920 kr 21 700 kr 187 052 kr 

  4 motor per transport 131 832 kr 57 690 kr 21 700 kr 167 822 kr 

  5 motor per transport 131 832 kr 46 152 kr 21 700 kr 156 284 kr 

  6 motor per transport 131 832 kr 38 460 kr 21 700 kr 148 592 kr 

  7 motor per transport 131 832 kr 32 966 kr 21 700 kr 143 098 kr 

2011 1 motor per transport 191 362 kr 356 262 kr 30 450 kr 517 175 kr 

  2 motor per transport 191 362 kr 178 131 kr 30 450 kr 339 043 kr 

  3 motor per transport 191 362 kr 118 754 kr 30 450 kr 279 666 kr 

  4 motor per transport 191 362 kr 89 066 kr 30 450 kr 249 978 kr 

  5 motor per transport 191 362 kr 71 252 kr 30 450 kr 232 165 kr 

  6 motor per transport 191 362 kr 59 377 kr 30 450 kr 220 289 kr 

  7 motor per transport 191 362 kr 50 895 kr 30 450 kr 211 807 kr 

2010 1 motor per transport 99 967 kr 220 141 kr 31 908 kr 288 199 kr 

  2 motor per transport 99 967 kr 110 070 kr 31 908 kr 178 129 kr 

  3 motor per transport 99 967 kr 73 380 kr 31 908 kr 141 439 kr 

  4 motor per transport 99 967 kr 55 035 kr 31 908 kr 123 094 kr 

  5 motor per transport 99 967 kr 44 028 kr 31 908 kr 112 087 kr 

  6 motor per transport 99 967 kr 36 690 kr 31 908 kr 104 748 kr 

  7 motor per transport 99 967 kr 31 449 kr 31 908 kr 99 507 kr 

2009 1 motor per transport 191 834 kr 251 034 kr 20 533 kr 422 334 kr 

  2 motor per transport 191 834 kr 125 517 kr 20 533 kr 296 817 kr 

  3 motor per transport 191 834 kr 83 678 kr 20 533 kr 254 978 kr 

  4 motor per transport 191 834 kr 62 758 kr 20 533 kr 234 059 kr 

  5 motor per transport 191 834 kr 50 207 kr 20 533 kr 221 507 kr 

  6 motor per transport 191 834 kr 41 839 kr 20 533 kr 213 139 kr 

  7 motor per transport 191 834 kr 35 862 kr 20 533 kr 207 162 kr 
Tabell 4. Kostnadskalkyl vid en rutinändring. 

Tabell 1 redovisar bara motorer som tagits ut från det externa lagret. Motorer som inte tas ut från 

det externa lagret går inte att säga vad de kommer att kosta för det går inte att säga hur många de 

kommer att bli och hur länge de kommer lagerhållas.  
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6 Slutsats 
Kapitlet beskriver rutinernas styrning med hjälp av prognosstöd. Här görs också en självkritisk bedömning av det 

antagande som gjorts när kostnadskalkylen tagits fram. Det lämnas också utrymme för diskussion om vilka 

utvecklingsmöjligheter och fortsatt arbete som kan göras för att ta vid där detta projekt slutar. 

Fyra rutiner som beskriver tillvägagångssättet för att bestämma lagringspalts för objekt som 

ankommer till Volvo Group Truck Operations Powertrain Production, Remanufacturing, Flen 

har implementerats i deras produktionssystem. I fortsättningen ska en prognos styra om ett 

objekt ska lagras på internt eller externt lager. 

Två arbetsfiler har skapats som nu används som levande dokument för arbetet med placeringen 

av objekt på externt eller internt lager samt för att kunna långtidslagra objekt på det externa lagret 

om de inte finns med i prognosen för renovering. 

För att få fram kostnadskalkylen, se Tabell 4, har ett antagande gjorts. Det har förutsatts att det 

bara kommer in objekt till Volvo som överensstämmer med prognosen och placeras på det 

interna lagret, aldrig på det externa. Idag går det inte att förutse vilka objekt som anländer till 

Volvo som bör långtidslagras på det externa lagret. Denna lagring skapar också en kostnad men 

eftersom den inte går att bestämma har den försummats i uträkningarna.  

Nu när styrningen av lagerplacering av objekt är fungerande bör lösningar för FIFO (first in first 

out) undersökas och implementeras på Volvo för att förhindra korrosionsskador som kan 

påverka renoveringen. 

Rutinen för lagerplacering är implementerad på objekt men Volvo renoverar även 

kylvättskepumpar, vevaxlar med mera där samma rutin går att implementera. 

En undersökning av möjlighet till att styra vilka objekt som anländer till Volvos fabrik i Flen 

skulle möjliggöra förutsättningar för ett mer taktat flöde. 

 

  



24 
 

  



25 
 

7 Källförteckning 
Här visas de källor som används i rapporten. 

7.1 Litteratur 

Aronsson H., Ekdahl B., Oskarsson B. 2003. Modern Logistik – för ökad lönsamhet. 3:3 uppl.  

Malmö: Lieber AB. 

Kumar R. 2011. Research Methodology: a step-by-step guide for beginners. 3 uppl.  

London: Sage Publications Ltd. 

Kotler P., Armstrong G., Parment A. 2013. Marknadsföring: teori, strategi och praktik.  

Edinburgh Gate: Person Education Ltd. 

7.2 Artiklar 

Ritchey, Tom. 1991. Analys och syntes: Om vetenskaplig metod, baserad på en studie av Bernhard Riemann. 

FOA (numera kallat FOI: Totalförsvarets forskningsinstitut) Rapport, C 10333-1.5, Mars 1991, 

ISSN 0281-0247. 

7.3 Internet 

Volvo AB. Volvosteget, Volvo Group Truck Operations Powertrain Production, Remanufacturing, 

Flen. http://volvosteget.se/om-volvosteget/utbildningsorter/volvo-powertrain-flen/  

(Hämtad 2014-05-15). 

  

http://volvosteget.se/om-volvosteget/utbildningsorter/volvo-powertrain-flen/


26 
 

 



I 
 

8  Bilagor 
Dokumentation som finns bland bilagorna och som går att fördjupa sig i är intervjuer, benchmarking, prislistor för 

lagring av motorer och de fyra rutinerna som skapats för val av lagringsplats. 

Bilaga 1. Kontinuerliga, ostrukturerade, intervjuer 

Spontana, ostrukturerade, dialoger med operatörer, produktionssamordnare och produktionsledare har 

förekommit vid flera tillfällen. 

Gunnar Gustafsson produktionsledare Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Lars Lagerstedt avdelningschef Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Berit Högberg Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Marcus Johansson operatör Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Sirpa Kyngäs Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Freddie Nilsson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Jan Korell Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Marita Karlsson planör Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Staffan Ingelman produktionsteknisk chef Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Louise Kullgren ekonomichef Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Anneli Bjurvald Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 

Viktoria Eriksson produktionstekniker Volvo GTO Powertrain Production, Remanufacturing, Flen. 
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Bilaga 2. Benchmarking 

Mejl från Fontenas Philippe till Stefan Edlund: 

From:Fontenas Philippe  

Sent: den 23 april 2014 11:22 

To:Edlund Stefan 

Cc:LerenardAurelien 

Subject: Cores 

Hello Stefan, 

Based on our discussion, you can call A. LERENARD, in charge of the Logistic workshop 

including Core reception and Storage. 

Aurélien Lerenard is aware about your subject. 

  

Best Regards. 

  

Philippe FONTENAS 

Plant Manager 

  

Volvo Group Trucks Operation 

Powertrain Production / Remanufacturing Limoges 

59, rue Amédée Gordini 

87950 LIMOGES – France 

Mobile :       +33 (0)6 64 40 41 35 

SoftPhone : +33 (0)4 81 93 15 29 

Telefax:        +33 (0)5 55 04 90 34 

philippe.fontenas@volvo.com 

  

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=4qgsA9c4m0uhF966KQkl9BCgcgicPdEIGOGeZlFWFjkpU0Lu9mnx5z4u3STYXV4sJcce7DMMBAQ.&URL=mailto%3aphilippe.fontenas%40volvo.com
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Mejl från Robin Högberg till Aurélien Lerenard: 

Till:aurelien.lerenard@volvo.com 

 

Dear Aurelien:  

From what I have gathered from Philippe Fontenas and Stefan Edlunds correspondence I 

understand that I can direct my questions to you. I’m currently working on my bachelor thesis 

and am helping Volvo GTO Powertrain Remanufacturing in Flen with certain logistics. 

My work address how the plant in Flen is handling the cores back and forth from the external 

warehouse storage Talja, located about 5 kilometers from the plant here in Flen. From what I 

understand you have an interesting handling of your cores as from they arrive and how you get 

them into the core-storage. I would really appreciate it if you could give me some understanding 

of how you are handling your cores.  

My situation is that cores that arrive and are to be used the very next day are transported back 

and forth from Talja. A better solution is of course to let those cores stay at the plant and only 

transport cores to the external storage if they are not to be used in the immediate future.  

Even though the storage in Limoges is located directly at the plant and not external, as in Flen, I 

believe there are similarities. A question that is of great interest to me is this: 

Do you store cores according to estimated time of use? For example, if a core is supposed to be 

used in the immediate future, are you aware of it and how do you know it? Is that core then 

stored to a place more easily accessed?  

Please try to describe your core-handling from the viewpoint I have given. If you indeed have a 

storage system, similar to what I describe, it can perhaps be easier to address it by phone. In that 

case please write me a short mail with a suitable time when I can call. Addressing the matter by 

mail would perhaps also suffice.  

  

Best regards. 

Robin Högberg 
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Mejl från Aurélien Lerenard till Robin Högberg: 

 

Hello Robin, 

To answer to your questions : 

“Do you store cores according to estimated time of use? For example, if a core is supposed to be used in 

the immediate future, are you aware of it and how do you know it? Is that core then stored to a place more easily 

accessed? “ 

No. But the workers in charge of cores management in our warehouse are well aware of the 

“high runner” part number. So they are stored in the easier accessed places. 

You have to know, it’s the same workers who are in charge to reception/core storage and out-

coming for the workshop. That’s why they can have a good view of the internal core flow. 

“Please try to describe your core-handling from the viewpoint I have given. If you indeed have a storage system, 

similar to what I describe, it can perhaps be easier to address it by phone. In that case please write me a short mail 

with a suitable time when I can call. Addressing the matter by mail would perhaps also suffice. “ 

1. Cores arrival : if possible, cores are directly placed in the cores reception area. If we have not 
enough place, they are store outside. 

2. We prioritize reception according to planner information (ex : core shortage), if we have 
someone. 

3. Core draining 
4. Identification : P/N ; status (healthy, uncompleted, crashed) in our system (name = VTPX) 
5. Storage in the cores warehouse. 
6. Out-coming according to daily production planning 

 

Now, you know our cores process  

  

BR 

Aurélien. 
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Bilaga 3. Strukturerad intervju med Skebokvarns Åkeri 

Frågorna är ställda till Pia Lyttbacka Larsson ekonomiskt ansvarig, Skebokvarns Åkeri AB, Flen 

och ägde rum 2014-04-15. 

1. Storlek på lastbilarna (golvarean)? 

2. Vad ryms på lastbilen för att uppnå full last och uppnås full last idag? 

3. Hur ofta sker körningar? 

4. Vet Skebokvarns Åkeri i förväg om ordern får plats på ett lass eller om fler transporter måste 

göras? 

5. Finns avtalad inställelsetid? 

6. Avtal med Volvo Parts? 

7. Hur ser prissättningen av leveranserna ut? 

8. Hur sker av- och pålastning? Hur lång tid tar det (väntar man på framkörning av objekt) och 

vad kostar det? 

9. Hur lång tid tar en leverans? I genomsnitt? Full last?  

10. Vem äger lagerlokalen och inventarierna i Talja? 

11. Kostnaden per lagerplats i Talja. 

Svar till frågorna: 

1. 7,40*2,60 meter. 

2. 7 motorer alternativt 17 pallplatser som får väga cirka 8,5 ton på lastbilen tillsammans. Det 

rymmes 2 pallar på höjden om de haren krage.  

3. Näst intill varje dag.  

4. Först när föraren mottager leveransordern på det externa lagret vet denne hur många 

transporter som krävs för att fullgöra ordern. 

5. Nej. 

6. Senast undertecknade avtal mellan Volvo och Skebokvarns Åkeri är från år 1996.  

7.  482,70 kr/h för leveranser. Det tillkommer avgifter för hämtning och lämning av varor samt 

av och pålastning ved det externa lagret.  

8. Det är samma person som kör lastbilen till och från talja och som plockar in och ut objekt på 

det externa lagret.  

9. Ungefär en timme. 

10. M4 men Volvo äger pallarna. 

11. Prislista delades ut. 
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Bilaga 4. Prislista lagertjänster 2014. Volvo/Talja Lagerhotell 

 

Kallagerhyra  8:70 pall/period 

Dieslar  25:55 pall/period 

PV Motorsängar 24:30 säng/period 

Lagring utomhus 6:90 pall/period 

Storpall  11:25 pall/period 

LV Dieslar  10:30 diesel/period 

Kallagerhyra  17:25 kvm/period 

Lagring utomhus 13:70  kvm/period 

Intag  14:80 pall/period 

Uttag  14:80 pall/period 

Hantering mantimmar 264:00 kr/tim 

Hantering truck 354:00 kr/tim 
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Bilaga 5. Prognosstöd för lagring av motorer 

1. Rutinbeskrivning 

Denna rutin utförs av orderavdelningen genom att lägga in en prognos i hänvisat dokument för 

att sedan användas av objektsorteringen för att den skall veta vilka motorobjekt som skall fraktas 

till Talja och vilka som skall vara kvar på det interna lagret. 

2. Underhåll 

Uppdatera denna rutin varje månad. 

3. Rutin 

Hämta aktuell prognos på ”COMMON” på adress: 

\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER TILL LEVERANS\Otl 

dokument\Mätningar\Avdelningsmätningar\släp_prognos.xlsx 

Sortera ut motorer som planerar att lagras på internt lager och på Talja vilka återfinns i fliken 

”VeckofilEE” genom följande filtrering: 

1.       Artikeltyp [BR och F]. 

2.       Artikelgrupp [00]. 

3.       Produktgrupp [50-76]. 

4.       Utlev datum [Lämplig halvårsperiod att styra objekten med]. 

Lyft över den filtrerade tabellen (enbart artikelnummer och antal behöver kopieras) till filen 

\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\prognosberäkning_vid_lagring_av_motorer.xlsx till 

fliken ”sorterad prognos”. 

Det kan finnas tre artikelnummer (i den röda rutans första kolumn nedan och) i den nyss 

filtrerade tabellen som du klippte in, som behöver byta nummer manuellt. Gör det genom att 

använda Find and replace. (Snabbkommando Ctrl+H). 

 

Se till att alla artikelnummer har formatet Number. De bör inte ha någon grön trekant i cellhörnen. 

Markera därför alla artikelnummer och konvertera dem till tal enligt figuren nedan. 

 

Sortera därefter listan efter artikelnummer från minsta till största och skapa en pivo av dem på 

nytt blad. Se till att det inte är en tabell utan att det är ”vanlig” cellformatering på cellerna innan 

file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER%20TILL%20LEVERANS\Otl%20dokument\M�tningar\Avdelningsm�tningar\sl�p_prognos.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER%20TILL%20LEVERANS\Otl%20dokument\M�tningar\Avdelningsm�tningar\sl�p_prognos.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\prognosber�kning_vid_lagring_av_motorer.xlsx
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pivon skapas. Pivons Row Labels ska vara artikelnumret (Art nr) och Values ska vara antalet 

(antal).  

 

 

Klistra in pivotabellen i fliken Objekt_till_Motorer på kolumnerna V och W med start på rad 3 utan 

att ta med rubrikerna eller summationen på sista raden. Kontrolera en sista gång att alla 

artikelnummer har formatet Number. Är prognosen längre än ner till rad 1000 behöver formlerna i 

tabellen till vänster uppdateras för att täcka hela prognosen. 

Skriv dagens datum i cell W1 och spara uppdaterat dokument. Observera att ingen 

filnamnsändring får göras! 

3.1 Om ny motortyp tillkommit 

Har nya motorprodukter tillkommit sedan rutinen senast utfördes eller om en produkt kan göras 

av ytterligare något objekt skall fliken motor till objekt samt fliken Objekt_till_Motorer kompletteras 

med denna information.  

Det finns ett definierat namn (på Engelska: define Name), som heter ”produkt4”, som refererar till 

tabellen i fliken motor till objekt. Se därför till att utöka refereringen så att den även innefatta de 

rader som eventuellt lagts till. Namnet ”produkt4” finner du genom att öppna dialogrutan Name 

Manager genom att klicka på Name Manager i gruppen Defined Names på fliken Formulas. 

(Snabbkommando Ctrl+F3). 
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Bilaga 6. Prognosstöd för långlagring av motorer externt 

 

1. Rutinbeskrivning 

Rutin för att sortera bort motorer från gårdens laggringsplatser. Denna rutin utförs av 

orderavdelningen genom att lägga in en prognos i dokumentet \\vcn.ds.volvo.net\parts-

flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_på_gården.xlsx. Dokumentet används sedan av 

objektsorteringen för att se vilka motorobjekt som skall fraktas till Talja och vilka som skall vara 

kvar på det interna lagret. Detta görs för att frigöra platser på det interna lagret genom att bara 

låta objekt som finns med i en prognos få stå kvar på internlagret. 

2. Underhåll 

Orderavdelningen uppdaterar rutinen varje månad. Objektsorteringen ser över rutinen dagligen. 

3. Rutin 

Hämta aktuell prognos på ”COMMON” på adress: 

\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER TILL LEVERANS\Otl 

dokument\Mätningar\Avdelningsmätningar\släp_prognos.xlsx 

Sortera ut motorer som planerar att lagras på internt lager och på Talja vilka återfinns i fliken 

”VeckofilEE” genom följande filtrering: 

1.       Artikeltyp [BR och F]. 

2.       Artikelgrupp [00]. 

3.       Produktgrupp [50-76]. 

4.       Utlev datum [Lämplig halvårsperiod att styra objekten med]. 

Lyft över den filtrerade tabellen (enbart artikelnummer och antal behöver kopieras) till fliken 

”sorterad prognos” i filen rensa_motorer_på_gården.xlsx, som hämtas på följande 

ställe.\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_på_gården.xlsx 

Det kan finnas tre artikelnummer i den nyss filtrerade tabellen som du klippte in (och i den röda 

rutans första kolumn nedan) som behöver byta nummer manuellt. Gör det genom att använda 

Find and replace. (Snabbkommando Ctrl+H). 

 

Se till att alla artikelnummer har formatet Number. De bör inte ha någon grön trekant i cellhörnen. 

Markera därför alla artikelnummer och konvertera dem till tal enligt figuren nedan. 

file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_p�_g�rden.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_p�_g�rden.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER%20TILL%20LEVERANS\Otl%20dokument\M�tningar\Avdelningsm�tningar\sl�p_prognos.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER%20TILL%20LEVERANS\Otl%20dokument\M�tningar\Avdelningsm�tningar\sl�p_prognos.xlsx
file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_p�_g�rden.xlsx


X 
 

 

Sortera därefter listan efter artikelnummer från minsta till största och skapa en pivo av dem på 

nytt blad. Se till att det inte är en tabell utan att det är ”vanlig” cellformatering på cellerna innan 

pivon skapas. Pivons Row Labels ska vara artikelnumret (Art nr) och Values ska vara antalet 

(antal).  

 

Klistra in pivotabellen i fliken ”pivo prognos” enligt nedan. 

 

 

 

Kontrollera att värden nu fyllts på under rubrikerna ”nivå 1”, ”nivå 2” osv. och att det inte finns 

någon rad där det står #N/A. Det ska alltså inte se ut som i de markerade cellerna på bilden 

nedan. 
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Om det står #N/A mitt ibland artiklarna, se först efter att artikeln verkligen ska vara med och att 

det inte bara är en felsortering från prognosen. Om den ska vara med så ska rutinen under rubrik 

3.1 göras. 

3.1 Om nya motortyper tillkommit 

Har nya motorprodukter tillkommit sedan rutinen senast utfördes eller om en produkt kan göras 

av ytterligare något objekt skall fliken motor till objekt kompletteras med denna information.  

Det finns ett definierat namn (på Engelska: define Name), som heter ”produkt4”, som refererar till 

tabellen i fliken motor till objekt. Se därför till att utöka refereringen så att den även innefatta de 

rader som eventuellt lagts till. Namnet ”produkt4” finner du genom att öppna dialogrutan Name 

Manager genom att klicka på Name Manager i gruppen Defined Names på fliken Formulas. 

(Snabbkommando Ctrl+F3). 

3.2 Fortsätt med rutinen 

Kopiera artiklarna under rubrikerna ”nivå 1”, ”nivå 2” och så vidare... till nytt blad genom att…  

 

välja Paste Special. (Snabbkommando Ctrl+Alt+V) Välj Values.  

 

Lägg alla tal i en och samma kolumn efter varandra. Se till att alla artiklar har formateringen 

Number. Sortera bort dubbletter och nollor. Sortera tabellen från lägsta till högsta värde. Klistra in 

kolumnen i flik ”ta bort obj” med start i cell F4.  

Det finns ett definierat namn(på Engelska: Define Name), ”prognos_obj”, som refererar till listan 

som börjar på cell F4 i fliken ”ta bort obj”. Se därför till att utöka refereringen så att den innefatta 

de rader som listan utgör. Namnet ”prognos_obj” finner du genom att öppna dialogrutan Name 

Manager genom att klicka på Name Manager i gruppen Defined Names på fliken Formulas. 

(Snabbkommando Ctrl+F3). 

Nu ska en uppdaterad lista av motorobjekten som finns på gården skapas ur Movex och läggas in 

i kolumn A.  

Logga in i Movex och ange kommando WRKQRY följt av Enter. 

Bilden nedan visas. Se till att biblioteket R01R072804 visas. Tryck F4 för att komma till listan 

med rapportmallar. 
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Bilden nedan visas nu. Ändra rapportmall till OBJANTGARD genom att bläddra ned till denna 

med ”Page Down”. Ange 2 framför OBJANTGARD följt av Enter. 

 

  

Bilden nedan visas nu. Tryck F3. 
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Bilden nedan visas. Se till att ”Lagra rapportmall” föls av J och ”Kör” följs av 2. Tryck Enter för 

att exekvera batchen. 
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Vid färdig körning visas följande meddelande. 

 

  

Öppna "Common" och gå till den uppdaterade filen: 

\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\ORDER TILL 

LEVERANS\Planering\Ordermottagning\Operativt\Objekt\Motorobjekt_Gard.xlsx 

Eventuellt behöver redigeringsläge aktiveras. 

Ställ markören i en cell i tabellen och välj Refresh All alternativt Refresh enligt bilden nedan. 
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Kopiera artikelnummer till ny flik utan att få med summationen på slutet. 

 

Konvertera cellerna till Number och sortera från lägsta till högsta artikelnummer. 

 

Klistra in den sorterade listan i filen rensa_motorer_på_gården.xlsx under flik ta bort obj i cell A4. Se 

först till att ta bort den gamla listan. 
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Se till att det finns formler i kolumn B som täcker alla artikelnummer i kolumn A (se bild nedan). 

 

 

Spara det uppdaterat dokumentet rensa_motorer_på_gården.xlsx där det hämtades. Observera att 

ingen filnamnsändring får göras! 

  



XVII 
 

Bilaga 7. Lagringsplacering av motorer  

1. Rutinbeskrivning 

Denna rutin utförs av objektsorteringen för att veta vilka motorobjekt som bör fraktas till Talja 

och vilka som skall vara kvar på det interna lagret.  

2. Underhåll 

Rutinen utförs var gång en ny motor ska få en lagerplats tilldelad.  

3. Rutin 

Öppna följande dokument på "Common": \\vcn.ds.volvo.net\parts-

flen\proj01\005683\BMS\prognosberäkning_vid_lagring_av_motorer.xlsx och gå till flik jämför 

prognosobjekt mot gården. 

Kontrollera att prognosens datum i cell A12 inte är äldre än en månad. Är den äldre ska en ny 

prognos begäras av orderavdelningen. 

Skriv in motorns artikelnummer i cell B2.  

Kontrollera att texten ”OBJEKTET SAKNAS” inte längre står i ruta A5. 

Om artikelnumret i cell B2 är korrekt inmatat och det står ”OBJEKTET SAKNAS” i cell A5 ska 

rutinen för prognosuppdatering utföras av orderavdelningen. Meddela därför orderavdelningen 

om att det inkommit ett motorobjekt som inte finns i dokumentets tabeller och som behöver 

uppdateras. Placera motorobjektet på godtycklig lagringsplats. 

Rad 5 talar om vilka produkter/motorer som kan tillverkas av det inkomna objektet och hur 

många av motorerna som finns i prognosen. I varje ”ruta”, med start i cell B4, finns en lista som 

talar om vilka objekt som kan bygga en motor om motorn finns med i prognosen. Listorna finns 

i cellerna C8-C26, E8-E26, G8-G26, I8-I26, K8-K26, M8-M26, O8-O26 och Q8-Q26. Läs av en 

lista med artikelnummer och för varje artikelnummer i listan ska lagersaldot på gården 

kontrolleras (räkna antalet) genom att gå in i Movex.  

Summera saldot för en hel lista med artikelnummer och kontrollera om saldot är mer eller mindre 

än prognosantalet. Exempelvis så ska lista C8-C26 kontrolleras mot prognos i cell B5 och så 

vidare.  

Är prognosantalet mer än det summerade saldot i listan kan objektet placeras på gården. Är 

prognosantalet lika stort eller mindre än det summerade saldot i listan placeras objektet på Talja. 

Observera att undantag från summeringen gäller om det finns rödmarkerade artikelnummer i 

listan.  
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Då måste man titta på kolumnerna med de röda artikelnummer och jämföra med prognosantalet i 

respektive kolumn.  

Om det finns fler objekt på gården än vad som finns i prognos av de rödmarkerade artiklarna i en 

kolumn, ta då med överantalet till nästa kolumn. Titta där på hur många fler motorer som 

ytterligare kan täcka upp mot prognosen. 

3.1 Lathund 
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Bilaga 8. Långlagring av motorer externt 

1. Rutinbeskrivning 

Rutin för att sortera bort motorer från gårdens laggringsplatser. Denna rutin utförs av 

orderavdelningen genom att lägga in en prognos i dokumentet rensa_motorer_på_gården.xlsx. 

Dokumentet används sedan av objektsorteringen för att se vilka motorobjekt som skall fraktas till 

Talja och vilka som skall vara kvar på det interna lagret. Detta görs för att frigöra platser på det 

interna lagret genom att bara låta objekt som finns med i en prognos få stå kvar på internlagret. 

2. Underhåll 

Orderavdelningen uppdaterar rutinen varje månad. Objektsorteringen ser över rutinen dagligen. 

3. Rutin 

Hämta dokumentet: 

\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_på_gården.xlsx 

3.1 Beskrivning 

På fliken ta bort obj i kolumn B går det att utläsa vilka objekt som ska vara kvar på internt lager. 

Om det står #N/A till höger om ett artikelnummer i kolumn A innebär det att den artikeln inte 

finns med i prognosen och bör transporteras till Talja. 

3.2 Utförande 

Leta upp ett godtyckligt antal objekt och förbered dem för transport till Talja. Utnyttja dessa 

motorer enbart för att få den dagliga lastbilstransporten att gå med full last till Talja.  

Varje kvartal ska en mer omfattande översyn göras då alla motorer som inte finns i prognosen 

ska transporteras till Talja. 

 

file:\\vcn.ds.volvo.net\parts-flen\proj01\005683\BMS\rensa_motorer_p�_g�rden.xlsx

	FRAMSIDOR klart
	SLUTRAPPORT klar

