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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete har genomförts vid Volvobussar i Säffle med huvudmålsättning att 

rationalisera och standardisera hanteringen av tillsatsmaterial, fästelement mm, vid 

tillverkningen av bussar.  

 

Som reslutat av arbetet finns nu en komplett tillsatsmateriallista där man kan se alla 

tillsatsmaterial som används vid byggandet av Volvobussar i Säffle. Denna lista kommer 

dessutom att ligga som grund för den tillsatsmateriallista som ska användas i de andra 

bussfabrikerna inom Volvokoncernen. Med den nya listan finns nu det möjlighet att söka på 

ett tillsatsmaterial och se precis inom vilka stationer de används och en ungefärlig förbrukning 

per standardbussmodell. Sammantaget gör detta att kostnaderna, pristillägget per buss, 

kommer att sjunka då onödiga artiklar sorterats bort och artiklar som använd sällan hanteras 

på annat sätt. 

 

En komplett databas över alla tillsatsmaterial har även tagits fram, som gör att man kan söka 

på ett tillsatsmaterial och se hur det ser ut, inom vilken kategori av tillsatsmaterial det tillhör 

och vilken leverantör det har.  

 

Projektet har gjort att man inom produktionen har utvecklat sina rutiner för att löpande 

kontrollera vilka tillsatsmaterialmaterial som används. Projektet har även utvecklat rutinerna 

för att kontrollera hur ett material ligger i strukturen på bussen. Om ett material används på få 

bussar per år, så skall materialet ändras i strukturen och inte utgöra en kostnad på varje buss.  

 

Under projektets gång så har även artikelnumren på alla tillsatsmaterial behandlats och man 

har nu ett standardiserat sätt att ange ett material med ett artikelnummer som följer den 

standard som finns inom Volvokoncernen.  

 

Det var meningen att ett nytt pristillägg på bussen skulle räknas fram men under arbetets gång 

så uppstod problem, tidbrist och brist på engagemang i organisationen, som gjorde att den 

sista delen i analysen inte kunde göras färdig inom projekttiden. Även om projektet inte gått i 

mål enligt plan har det ändå gjort stor nytta och redan idag kan kostnadsbesparingar på 

betydande belopp identifieras. 

 

Teoridelen i detta arbete är framåtriktat mot en fortsatt användning i verksamheten vid 

Volvobussar. För att kunna fortsätta detta projekt har det tagits fram en analysmodell som gör 

det möjligt att analysera vissa delar av produktionen djupare. 

 

Uppdragsgivaren kan använda resultaten och informationen ifrån detta examensarbete och 

räkna fram inom vilken kategori det största pristillägget finns eller på vilken station som har 

högst pristillägg. Denna analysmodell kan användas för beräkning av ett standardpristillägg på 

en viss bussmodell eller så kan den användas för att räkna ut pristillägget på en viss 

kundanpassning. 



 

Abstract 
 

This examination project has been carried out at Volvo Buses in Säffle with the main 

objective to rationalize and standardize the management of none automobile parts, fasteners 

etc, in the production of  buses. 

  

The result is a complete list of none automobile parts, where all none automobile parts used in 

the production of  Volvo buses in Säffle can be found. This list will form the foundation for a 

list of none automobile parts to be used in other bus factories within the Volvo group. The 

new list makes it possible to search for a specific none automobile part and find out at which 

stations it is used, and also get the approximate consumption per standard bus model.  

Overall, this means that the costs, the surcharge per bus, will drop when unnecessary items 

will be sorted out , and items used infrequently will be handled differently.  

 

A complete database over all none automobile parts has also been produced, making it 

possible to search for a none automobile part and find out what it looks like, what category it 

belongs to, and which company supplies it.  

 

This project has helped the production teams to develop their routines for continuous control 

of which none automobile parts are used. The project has also developed routines for checking 

how a material is placed in the bus structure; if a material is used in few buses per year, the 

material should be changed in the structure so as not to be a strain on every bus. 

 

During the course of this project, the item numbers of all none automobile parts have been 

treated, and there is now a standardized way to specify a material using an item number that 

follows the Volvo group standard.  

 

The intention was to calculate a new surcharge for the bus. But during the course of the 

project, problems, lack of time and a lack of commitment from the organization prevented this 

final part of the analyses from being completed within the project's time frame. Even if the 

project didn't reach its planned goal, it has still been very useful, and large cost savings can 

already be identified as a consequence of it. 

 

The theoretical part of this project aims towards continued use in the production of Volvo 

Buses. To complete this project, and to be able to make a deeper analysis of parts of the 

production, an analysis model has been produced that can be elaborated upon. 

 

Volvo Buses can use the results and information gained from this examination project to 

calculate which categories or stations having the largest surcharges. This analysis model can 

be applied on a surcharge on a certain bus model, or it can be used to calculate the surcharge 

for a certain customer customization 
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete ingår i utbildningen till högskoleingenjör i maskinteknik på Karlstads 

universitet. Projektet omfattar  20 veckor där de första 10 veckorna är på halvfart och de sista 

10 veckorna är på helfart. Examensarbetet har utförts på produktionsavdelningen hos Volvo 

bussar Säffle. 

 

Projektdeltagare: 

  

Carl Månsson 

 

900616-0338  

 

070-671 14 24 

 
Carl.mansson@hotmail.com 

 

Handledare: 

 

Karlstads Universitet   Volvo bussar Säffle 

 

Lars Jacobsson   Davor Crnoja 

 
lasse.jacobsson@kau.se   davor.crnoja@volvo.com 

 

054 700 16 56   031 323 45 78 

 

Programledare Maskinteknik  Produktionstekniker Volvobussar 

 

mailto:lasse.jacobsson@kau.se
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Förklaring av fackuttryck: 

 

Picking 

De material som används sällan ska läggas som ”picking” (plockning), alltså ändras i 

strukturen, så att de ligger specificerade endast på den bussmodell de används på. Detta 

innebär att man på logistikavdelningen har ett antal av ett tillsatsmaterial särskilt specificerat 

per bussmodell och materialet pickas sedan i rätt antal och läggs på vagnen med övriga delar 

som ska till respektive station och buss. 

 

Protus 

En protus är ett dokument som skrivs om man vill ta bort något eller göra en ändring i 

produktionen. Det är antingen linjeteknikern eller processteknikern som är ansvarig för en 

protus och dessa ändringar kommer fram genom DCN-processen. DCN står för Design 

Change Note och tas fram för att ändra strukturen för en buss. 

 

Linjetekniker 

En linjetekniker ansvarar för en eller flera stationer. Om problem uppstår eller något är oklart 

är det linjeteknikern som skall tillkallas. 

Om det fattas material på en station så är det linjeteknikerns ansvar att kontrollera varför det 

fattas material och se till att man får fram materialet till stationen så fort som möjligt. 

Linjeteknikern ska även vara insatt i de datasystem som används och skall vara med på 

specifikationsmöten för de bussar man ska bygga. 

 

Kanban 

Ett kanbansystem synliggör materialbehovet i produktionen och visar vilka material som 

behövs för att utföra operationerna på en specifik tillverkningsstation. 

I produktionen används kanban stationer/-vagnar som förvaringssystem för tillsatsmaterial. 

Kanbansystemet fylls på antingen inom den egna verksamheten eller via externa företag.   
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1.1 Bakgrund/Problemformulering 

 

Volvobussar vill standardisera användandet av fästelement i alla fabriker inom koncernen. 

Detta projektet riktar främst in sig på fabrikerna i Mexico City (Mexico), Wroclaw (Polen), 

Säffle (Sverige) och Bangalore (Indien). I dessa fabriker vill man alltså att man ska använda 

sig av samma fästelement, så att man i teorin ska kunna bygga halva bussen i en fabrik och 

andra halvan i en annan fabrik, men ändå få samma resultat. 

 

1.2 Volvo bussar Säffle 

 

Volvo bussar ingår i Volvokoncernen som bygger bussar, lastbilar, tunga 

anläggningsmaskiner, båtmotorer och flygmotorer. Man har verksamhet i de flesta delar av 

världen och man säljer sina produkter i nästan hela världen.  

 

Inom  bussverksamheten  har koncernen fabriker i Sverige, Polen, Indien, Mexico, Brasilien 

och Kanada. Man bygger idag tre olika sorters bussar;  City (stadsbuss), Intercity (länsbuss) 

och Coach/Artic (Expressbuss), man bygger även ledbussar och hybrider på vissa modeller. 

Volvo bussar har som koncept att man ska kunna kundanpassa alla sina bussar så att kunden 

kan beställa precis de kombinationer man vill ha. Detta gör att produktions-  och 

konstruktionsavdelningen måste jobba väldigt nära varandra när man ska få in en ”ny” 

bussmodell på linan, eftersom kundanpassningen alltid gör att det blir skillnader som måste 

initieras. 

 

1.3 Syfte 

 

Att minska det totala antalet fästelement som används för att minska kostnaderna och 

säkerställa tillgången i produktionen. Man ska dessutom ha ett standardiserat sätt att föra in 

nya fästelement i produktionen, så att man ändrar ifrån konstruktion och nedåt. Det ska även 

finnas ett standardiserat arbetssätt att rensa ut tillsatsmaterial löpande från produktionen och 

dessutom ta bort de material som används sällan och lägga in dom som ”picking” istället. 

 

1.4 Mål 

 

Målet är att ta fram en komplett standardlista med allt tillsatsmaterial till sort och antal, som 

sedan skall användas för att räkna fram ett pristillägg per bussmodell. Listan skall också 

användas som underlag för beställning av nytt material, beställningspunkter och minimilager. 

Listan skall dessutom kunna användas som underlag för den tillsatsmateriallista som man 

använder i de andra fabrikerna.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Då projektet handlar om att kartlägga befintligt materialflöde idag, kommer inte arbetet att 

beröra vilka krav som ställs på materialet, detta är konstruktionsavdelningens ansvar.   

Dagens förvaringssystem består av ett kanbansystem och dess placering och administration 

kommer inte heller att behandlas i projektet.  

Inköp och prissättning ingår inte i projektet, detta sköts av inköpsavdelningen eller av externa 

företag som fyller på material. Arbetet kommer inte heller att beröra volymerna på den grupp 

av tillsatsmaterial som mäts som en volym, utan bara om de används eller ej. 
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1.6 Scope (se bilaga 1) 

 

Projektets scope berör bussmodell PC83 och behandlar NAP (None Automotive Parts), 

material som inte är definierade som specifika delar till bussen. Scopet är sedan uppdelat i 

fem delar. 

 

- Utgångspunkt: Befintlig lista med tillsatsmaterial 

- Definiera tillsatsmaterial, NAP (None Automotive Parts) material 

- Hur nya tillsatsmaterial ska läggas till i datasystem (KOLA ) 

- Hur tillsatsmaterial skall läggas upp på varje fabrik med: 

 Artikelnummer 

 Förbrukning per bussmodell, 4x2, 6x2 och Articmodeller beroende 

på axelantal. 

 Kostad per artikel (per enhet) 

- Arrangera logistikflöde där förbrukning, ledtider, beställningspunkter, 

minimum lager mm kan beräknas. Delarna skall sedan finnas i 

kanbansystemet enligt normala rutiner. 

 

1.7 Organisation 

 

Inom företaget finns fem större avdelningar, produktion, konstruktion, logistik, inköp och 

ekonomi och de har givna områden som de är ansvariga för. Under detta projekt har arbetet 

utförts på produktionsavdelningen där man har ansvar för 

- Att en viss kundanpassad buss kan byggas enligt offert när den ska in på linan.  

- Arbetsinstruktionerna, se till att det finns instruktioner på alla operationer som 

ska ske på varje arbetsstation. 

 

1.7.1 Takt och skift 

 

I läget då analysen genomfördes hade man gått ifrån 7.5 takt till 10 takt, alltså att det byggdes 

10 bussar per vecka istället för 7.5 bussar per vecka. I produktionen arbetade man i ett skift 

där arbetsledarna planerar bemanningen på varje station.  
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2. Teori 
 

Detta avsnitt behandlar en analysmodell, ABC-analys, som verksamheten (Volvobussar) i en 

framtid  ska kunna använda för att gå vidare och kunna göra djupare analyser. Denna modell 

är riktad mot dagens frågeställning men innehåller inte alla steg som ingår i 

grundanalysmodellen (Billgren, 1995). De steg i analysmodellen som är genomförda i arbetet 

kan dock ligga till grund för fortsatt arbete/analys i framtiden. 

 

2.1 Analys – ABC – Activity – Based –Costing 

 

ABC- analysen bygger på, som namnet anger, att analysen fokuserar på vad en aktivitet i 

produktionen kostar och innebär att man delar upp produktionen efter denna modell.  

 

ABC-analysens mål är att olika produkter ska bära sina kostnader när kostnaden för alla 

aktiviteter sammanräknats. I detta specifika fall innebär det ett korrekt pristillägg avseende 

tillsatsmaterial för varje buss. ABC-analysen ger en strategisk viktig information om man har 

rätt pristillägg och om man säljer sina produkter till ett för högt eller för lågt pris. Resultatet 

av en analys som denna borde ge ett utfall som visar att en standardbuss med liten 

kundanpassning har ett mindre pristillägg än en mer kundanpassad buss i samma modell. 

 

ABC-analyser inriktas ofta på de kostnader som inte är produktspecifika material, dvs 

material som är svåra att kontrollera förbrukningen på men har en ganska stor total kostnad.  

 

2.2 Planering av ABC-projekt 

 

Ett ABC-projekt följer ofta ett specifikt mönster med olika steg och innehåll. En projektplan 

byggs upp med ett antal steg där varje steg har några primära uppgifter som skall genomföras.  

 

2.2.1 Steg 1, Informera och engagera företagsledningen 

 Informera inblandade personer vad ABC är och hur det genomförs. 

 Föreslå en studie med vald inriktning. 

 

2.2.2 Steg 2, Ta fram en projektplan 

 Målet för projektet är att få en bättre bild av förbrukningen av tillsatsmaterial genom 

att dela upp produktionen i kostnadsställen.  

 Klargör informationsbehovet avseende vilka material som finns i produktionen. 

 Avgränsa projektet och definiera tidsperiod, prioritera insatser som ger snabb och stor 

effekt. Undersöka på de stationer eller tillsatsmaterialkategorier som utgör ett stort 

pristillägg på bussen. 

 Utse projektansvarig med stor kunskap om berörda delar inom företaget. 

 Utarbeta en tidsplan som definierar inom vilken tidsrymd projektet ska genomföras. 

 Klargör tillåten projektkostnad. Detta innebär i praktiken hur mycket tid varje 

inblandad person ska lägga på projektet, vilket i sin tur påverkar tidsplanen. 
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2.2.3 Steg 3, Klarlägg utgångsläget 

 

Nulägesbeskrivningen kan innefatta tidigare analyser och undersökningar som fortfarande är 

relevanta men som kanske inte är uppdaterade eller fullständiga. I detta fall kan resultaten och 

informationen ifrån detta examensarbete användas för att räkna fram inom vilken kategori det 

största pristillägget finns eller på vilken station som har högst pristillägg. 

 

2.2.4 Steg 4, Grundläggande teori och begrepp 

 

I ABC-analysen finns det  fyra grundläggande begrepp: 

Resurser:  

Resurser är kostnadsbaserade indata, i detta fall tillsatsmaterial, som utgör ett pristillägg 

(omkostnadspåslag) på bussen. 

Aktiviteter:  

En aktivitet utförs som ett steg i produktion och förbrukar bla tillsatsmaterial. 

Objekt:  

Ett objekt är en station i tillverkningen. 

Kostnadsdrivare:  

En kostnadsdrivare definierar på vilket sätt objektet (stationen) förbrukar aktiviteter 

(montering av tillsatsmaterial) och innebär i detta fall preciserad konsumtion av olika 

tillsatsmaterial. 

 

Syftet är i detta fall att definiera rätt pristillägg per buss istället för att fördela 

tillsatsmaterialkostnaden jämnt över tillverkningen.  

 

2.2.5 Steg 5 Grunddata och Information 

 

För att kunna dra några slutsatser av analysmodellen ska man börja med att göra en grov 

analys, i detta fall kontrollera på de största kostnaderna i en kategori eller på en station. Om 

analysen sedan ger önskat resultat kan man göra en djupare analys på valda områden. En 

ABC-studie bör vara relativt kort (ca 3 månader) för att det resultat man kommer fram till 

fortfarande ska vara relevant. Studien leder i en kontinuerlig process fram till ett resultat, ett 

steg närmare sanningen.  

 

En förutsättning för att få fram ett bra resultat är att alla de inblandade personerna blir väl 

informerade om vad ABC innebär och vilken arbetsinsats som krävs i både arbete och tid. 

Inblandade parter måste ha tid att engagera sig i analysen. 

 

 

2.2.6 Steg 6 Det praktiska genomförandet 

 

Analysen sker i tre faser där underlag skapas för hur omkostnader ska fördelas mellan de olika 

bussvarianterna.  

 

Fas 1 innebär att man gör en analys av resurser och dess kostnader, i detta fall tillsatsmaterial 

och pris per enhet, dvs nuvarande tillsatsmateriallista. 
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I Fas 2 ska aktiviteter och dess kostnader analyseras. En aktivitet innebär i detta fall en 

operation på en station där tillsatsmaterial förbrukas. Analysen i detta fall kan det ske med 

underlag ifrån detta examensarbete.  

 

I Fas 3 analyseras objekt (en station) och aktiviteters (operation på en station) kopplingar 

genom kostnadsdrivare (konsumtion av tillsatsmaterial).  

 

Analys av aktiviteter 

 

Denna del skall ge svar på vilka aktiviteter som utförs inom produktionen, dess kostnader och 

deras kostnadsdrivare.  

För att få svar på dessa frågor används ofta intervjuer med berörd personal. I detta fall kan 

man sätta in varje linjetekniker i metoden, som sedan med hjälp av en eller flera personer ifrån 

stationerna genomför analysen.  

Denna del är genomförd till viss del i detta examensarbete, men måste inriktas mer åt de 

objekt som har den största kostnaden sett ifrån nuvarande pristillägg i tillsatsmateriallistan.  
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3. Genomförande  

 

3.1 Research 

 

Inledningsvis var det viktigt att få en bild av hur produktionen ser ut och vilka olika steg den 

innehåller. Arbetet med att sätta sig in i produktionen inleddes med en analys av de 

arbetsinstruktioner som finns till varje arbetsstation.  

 

 
 

Bild 1Layout på fabriken och vilka arbetsstationer som bussen går igenom 

 

En arbetsinstruktion är ett dokument som visar hur en operation ska genomföras.  

I en arbetsinstruktion får man information om vilka fixturer och verktyg som man ska 

använda, vilka åtdragningsmoment mm som ska användas. Den visar med bilder, skisser och 

beskrivningar hur ett visst moment ska utföras. Tabeller finns som visar vilka material som 

man ska fästa och dessutom vilka tillsatsmaterial och fästelement som ska användas. Det finns 

även arbetsinstruktioner som visar vilka krav och restriktioner om finns för en viss operation 

eller ett visst verktyg, tillexempel användning av tryckluftsverktyg. 

 

I de arbetsinstruktioner som används på Volvo s har man två tabeller, en med tillsatsmaterial 

och en med fästelement. Researchen gjordes för att få en ide om vilka material man ska 

använda sig av enligt instruktionerna för varje operation. Dessa sammanställdes för varje 

kanbangrupp och jämfördes sedan med listan med material som används på de stationerna 

som ingår i gruppen. Resultaten av researchen möjliggjorde en snabb revision av 

arbetsinstruktionerna. 
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3.2 Analys av tillsatsmaterial 

 

Tillsatsmaterialen är uppdelade i fem olika kategorier 

- Färg, lim övriga kemikalier 

- El 

- Inhouse, ex shims 

- Övrigt 

- Värme 

 

Förutsättningen för ett tillsatsmaterial är att det har en pris som helst inte ska överstiga ca 10 

kr / per styck, men detta är i många fall svårt att följa i praktiken, då vissa kategorier av 

material är dyrare och måste ligga som tillsatsmaterial ändå. 

 

 

 

  

 

 

Figur 1. Vilka steg som ingår i analysen 

 

I denna analys behandlades i steg 1 alla fem kategorier av tillsatsmaterial och i steg 2 fyra 

kategorier av tillsatsmaterial, ej de material som mäts i volymer, alltså kemikalier som lim och 

färg. Förbrukningen av de material som mäts i volymer varierar mellan bussarna och vilken 

person som monterar bussen, så de är svåra att uppskatta. 

 

För att kunna kontrollera vad som används behövs det materiallistor som innehåller alla 

tillsatsmaterial och fästelement. Man har idag ett kanbansystem med lådor som är märkta med 

ett artikelnummer på lådan och på hyllan i kanbanvagnen. I produktionen har man 

kanbangrupper som är märkta med en bokstav och en siffra, exempel A4 osv. Dessa grupper 

innehåller ett antal kanban- vagnar/stationer som sedan används av en eller flera 

arbetsstationer.  

 

Fysisk 

kontroll 

Färdigställ 

materiallistor 

Steg 1 

Optimering  

Ändringsorder 

Steg 2  

Antal 

Steg 3 

Kostnad 

Jämförelse 
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Bild 2. Ett exempel på hur en kanbanstation kan se ut. 

 

Den dokumentation på kanban som finns i dagsläget är en tjock pärm där alla artiklar är 

inskrivna för hand. Dagens dokumentation är inte uppdaterad och fakta är inte tillräckligt 

trovärdig för att använda. 

 

Då kompletta listor med alla artikelnummer behövdes, var dessa tvungna att kontrolleras 

fysiskt. Detta skedde med hjälp av kamera under fredagseftermiddagar eftersom man stänger 

produktionen klockan 14 varje fredag. Ifrån foton samlades alla artikelnummer in och 

sammanställdes i listor som sedan kompletterades med en beskrivning och en kolumn som 

visade om de ingick i den tillsatsmateriallistan man använder sig av idag. Anledningen att den 

sista kolumnen var med var för att man i ett senare steg skulle kunna utföra en enklare 

kontroll på vilka material som ska rensas bort ifrån listan som inte är tillsatsmaterial . 
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Station E 

 

    

  Artikelnummer Beskrivning 
Med på 

tillsatsmateraillistan 

E1 8990011838 Grinding cloth Nej 

E1 20970859 RETAINER,SELF-ADHESIVE JA 

E1 945444 FLANGE SCREW,M8*25 JA 

E1 21460358 HEXAGON SCREW JA 

E1 21480982 LOCK NUT JA 

E1 21507924 FLANGE NUT,FORCH: 20418 JA 

E1 21486872 WASHER,FORCH: 23118 JA 

E1 21486325 WASHER JA 

E1 21486915 TOOTHED WASHER,FORCH: 235 JA 

E1 21495959 SCREW JA 

E1 21481747 HEXAGON SCREW Nej 

Bild 3. Exempel på en del av en tillsatsmateriallista ifrån en station. 

 

Tillsatsmateriallistan var uppbyggd på ett sätt så att de processtekniker som är ansvariga för 

ett område på bussen har uppskattat kvantiteten på varje tillsatsmaterial och sedan räknat fram 

ett pristillägg på bussen. Processtekniker är de personer som löpande jobbar med, och 

förbättrar de områden som produktionsavdelningen är ansvarig för. 

 

På varje station finns det en linjetekniker som är ansvarig för de tekniska delarna på stationen. 

En linjetekniker ansvarar för en eller flera stationer och det är den person som operatörerna på 

linan ska fråga om problem uppstår eller undrar över något på den stationen. Om det fattas 

material på en station är det linjeteknikerns ansvar att undersöka upp varför det fattas material 

och se till att man får fram materialet till stationen så fort som möjligt. En linjetekniker ska 

även vara insatt i de datasystem som används och vara med på specifikationsmöten för de 

bussar man ska bygga i framtiden.  

 

För att sedan komma vidare med analysen måste man veta vilken linjetekniker som är 

ansvarig för respektive station och sedan utifrån det kontrollera vilka kanbangrupper de 

stationerna använder sig av. På vissa kanbangrupper hade de ingående stationerna olika 

linjetekniker och det ledde till att materiallistan delades upp och att linjeteknikerna 

kontrollerades tillsammans.   

 

Nästa steg för att kunna komma vidare med analysen var att alla linjetekniker var tvungna att 

samlas för att kunna lägga upp en strategi för nästa steg i analysen. Det var en öppen dialog  

där alla fick vara med och säga vad de tyckte och det bestämdes att analysen skulle ske i två 

steg. 



16 

 

 
Bild 4. Lista där man kan följa vilka steg i analysen som är färdiga 

 

Steg 1 

 

I steg 1 skulle linjeteknikerna kontrollera på sina respektive stationer vilka material som inte 

användes alls och vilka material användes sällan. Dessa två delar i steg 1 är de två 

deluppgifterna som kallas optimering och ändringsorder. Dessa två deluppgifter hade i den 

ursprungliga projektplanen en annan innebörd, men de ändrades  under arbetets gång. 

Optimeringen innebar att det skulle kontrolleras om man hade material i produktionen som 

hade olika artikelnummer, men uppfyller samma krav och hade samma dimensioner. Den 

andra uppgiften som heter ändringsorder innebar att det skulle kontrolleras om det fanns 

material som användes men inte hade något artikelnummer och en ändring skulle då 

genomföras i alla steg ifrån konstruktion och nedåt.  

 

Optimeringen genomförs för att det ska finnas så få artikelnummer och totalt antal artiklar 

som möjligt i produktion och i lager. Om det finns material i produktionen som inte används, 

så är risken att göra fel större. 
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Ändringsorderuppgiften görs eftersom man ska få ett så korrekt pristillägg som möjligt. Om 

man har ett material som bara används på ett fåtal bussar per år och ligger på 

tillsatsmateriallistan, alltså på kanban, ligger det materialet med som pristillägg på alla bussar, 

men det används kanske bara på några få procent och leder till ett stort allmänt fel.  

 

Efter uppföljning med handledarna bestämdes det att de material som kom fram från steg 1 (ej 

använda, sällan använda/picking) skulle insamlas i listor och inte behandlas ytterligare. Dessa 

listor kommer sedan analyseras av ansvarig för tillsatsmaterial och gå vidare med protus för 

varje material. Denna analys kräver erfarenhet av de datasystem som används och ingår inte i 

projektet för deltagaren. 

 

 Steg 2 

 

När det identifierades vilka material som ingår och används på varje kanbanstation, kunde 

man gå vidare till steg 2 i analysen. Steg 2 kallas i analysen för antal och innebär att man vill 

ha in ett ungefärligt antal av varje material.  

 

De nya listorna med tillsatsmaterial där alla volymer (kemikalier) hade tagits bort delades ut 

och varje linjetekniker gick igenom sina stationer igen och fyllde i en ungefärlig kvantitet på 

varje material som användes på den buss som byggdes vid analystillfället.  

 

Denna del av analysen stannade upp på grund av att de som var med och analyserade de olika 

stationerna inte fullföljde sina åtaganden i tid. Detta ledde, i sin tur,  till att de ekonomiska 

resultaten i nästa steg kom att utebli till viss del. 

 

När listorna sedan var ifyllda sammanställdes de i den nya tillsatsmateriallistan och denna 

analys behandlar en R-buss som är ganska lik den standardbuss som denna analys 

ursprungligen riktades in mot. För att sedan få en komplett tillsatsmateriallista används de 

gamla volymerna av den kategori, alltså kemikalier, av tillsatsmaterial som inte igår i 

analysen.  

 

Steg 3 

 

Ett nytt pristillägg skulle sedan ha räknats ihop som ett resultat från steg 1 och 2. Detta skulle 

sedan jämförts med det gamla pristillägget som fanns på den standardmodell av buss som 

analyserades. Detta kunde inte genomföras eftersom materiallistorna ifrån steg 2 inte kom in i 

tid och projekttiden tog slut. 

 

3.3 Säfflenummer / kanbannummer 

 

En av uppgifterna i projektplanen var att alla gamla nummer som kallades för Säfflenummer 

skulle identifieras. För att få ett standardiserat sätt att ange artikelnummer var de gamla 

numren tvungna att ges ett nytt Volvonummer. Säfflenummer var oftast långa och började på 

siffran 8 eller siffran 3. När alla nya originallistor med beskrivning var kompletta kunde dessa 

material utskiljas och samlas in för fortsatt analys. 
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3.4 Visualisering - Databas 

 

Nästa deluppgift kallas för visualisering, där man tillsammans med tillsatsmateriallistan ville 

ha en databas med alla tillsatsmaterial. Databasen skulle för varje material innehålla 

artikelnummer, tillsatsmaterialgrupp, beskrivning, vilket företag de inköps ifrån och ett foto 

på materialet. 

 

För att kunna genomföra denna uppgift under projekttiden, användes den befintliga 

tillsatsmateriallistan som grund och jämfördes sedan med de nya originallistorna från 

analysen. Detta gjordes eftersom man var tvungen att se vilka material som fanns i 

produktionen, så att man inte la in ett material i databasen som inte fanns i produktionen eller 

som inte användes. 

 

Det fanns redan en låda med de flesta tillsatsmaterial som användes, dessa material var märkta 

med artikelnummer och beskrivning. Uppgiften innebar bl.a. att fotografera dessa material och 

sedan lägga in fotot på de material som har den beskrivningen. För att detta arbete inte skulle 

bli för stort används samma bild på samma beskrivning, ex på en viss skruvtyp används 

samma bild för olika längder och dimensioner.  

 

 

3.5 Arbetsstation 

 
Bild 5. Layout på en arbetsstation. 

 

När bussen kommer till en station finns i de flesta fall ett eller flera kanbanställ där man har 

allt det tillsatsmaterial som behövs för att utföra de operationer som ingår på stationen. Det 

kommer sedan en vagn ifrån logistik som innehåller de specifika delar som ska monteras på 

bussen. Dessa delar pickas av logistik och är specificerade för just den kundanpassningen på 

bussen. På vagnen finns en lapp där nummer och beställare på bussen framgår. 

 

Det är på denna vagn som man i framtiden vill att man ska kunna picka fler tillsatsmaterial 

som bara används på en viss bussmodell, så att de kommer tillsammans med de övriga delarna 

just när de behövs. 
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3.6 Logistikflöde (se bilaga 2) 

 

Att sätta upp ett logistikflöde var en av de deluppgifter som var definierad, men denna uppgift 

valdes att strykas vid en uppföljning med handledare på företaget. Denna avvikelse valdes 

både ur tidssynpunkt och eftersom att många av dagens tillsatsmaterial fylls på av externa 

företag direkt i produktionen. Dessutom har man  i organisationen bestämt att strategin för 

inköp ska vara i stora kvantiteter på tillsatsmaterial, eftersom man kan få ett lägre pris på stora 

inköpsvolymer.   
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4. Resultat 
 

4.1 Research 

 

Anledningen att researchen gjordes var att en snabb revision av arbetsinstruktionerna skulle 

nås. Efter att ha samlat in alla material ifrån en station och sedan jämfört dem med de material 

som ingår ifrån arbetsinstruktionerna , så kom jag fram till att det fattas arbetsinstruktioner på 

alla operationer som gör att resultatet inte blev rättvisande.  

 

4.2 Analys 

 

Steg 1 

 

Det första resultatet som kom fram i Steg 1 var urskiljning av material som antingen skulle 

pickas eller tas bort ifrån kanbanstationen. 

 

De material som ska tas bort ifrån en viss kanbanstation måste även analyseras så att man vet 

om de bara ska bort ifrån stationen eller helt och hållet. För att sedan komma fram till ett 

resultatet sammanställdes originallistorna med de materialen borttagna. De listorna 

analyserades sedan så att de visade vilka material som användes på fler stationer eller om de 

inte användes alls. 

 

Resultatet av denna analys gav ett resultat på 77 unika material, som inte användes på de 

stationer där de låg som kanban och var av 39 stycken av dessa användes inte alls i 

produktionen (se bilaga 4). 

 

De material som inte användes på en viss station, men används på andra stationer tas bara bort 

ifrån den stationen och hamnar istället tillbaka i lagret för de andra stationerna.  

 

De material som man inte använder alls måste sedan behandlas på ett sådant sätt att man har 

kvar artikelnumret för eftermarknaden, som i detta fall innebär reservdelar till de tidigare 

bussar som har innehållt ett visst material. Materialen ska ändå tas bort ifrån kanbanställen i 

produktionen men finnas kvar i lager för att eventuellt kunna säljas vidare som reservdelar till 

verkstäder. 

 

Den andra delen i analysens steg 1 var ändringorder, alltså de material som inte ska ligga som 

kanban utan istället pickas när det kommer en viss bussmodell där de används. För att ett 

material ska kunna pickas, så måste de ifrån konstruktion har specificerat i vilken kvantitet 

materialet behövs, så att sedan logistik kan picka rätt material i rätt mängd och lägga på 

materialvagnen till bussen.  

 

Det kom fram 19 material som i dagsläget kunde ändras till picking. Denna siffra kunde vara 

högre, men eftersom rutinerna för picking inte fungerar i dagsläget är det lättare att ha vissa 

material som kanban istället för att skapa extra jobb när de fattas till en buss.  

Det kom även fram ett ganska stort antal material som ligger som ”frågetecken” och som i ett 

framtida läge kan ändras till picking (se bilaga 3). 
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Resultatet av antalet material som ska pickas (plockas) kan ha ganska stor betydelse för 

kommande steg i analysen, då dessa material inte räknas som tillsatsmaterial och inte utgör 

någon kostnad som tillsatsmaterial på alla bussar.  

 

Kostnadsmässigt har besparingar på drygt 700 kr per buss gjorts bara avseende material som 

tagits bort från tillsatsmateriallistan och inte längre belastar pristillägget.  

Detta betyder sammantaget en besparing, totalt i Säffle, på ca 250 000 kr / år då man tillverkar 

c:a 330 bussar. Besparingarna torde vara ännu större om man dessutom beaktar 

administrations-, inköps och övriga kostnader knutna till artikelnumren. 

 

Steg  2 

 

När analysens steg 2, där antal skulle kontrolleras, genomfördes kom det fram ytterligare 

material som inte användes vilket är ganska logiskt när man måste sätta en förbrukningsvolym 

på en artikel. Kvantiteten som angavs är en uppskattning av erfarna operatörer på en station 

men resultaten bedöms trovärdiga , eftersom de som bygger bussarna är de som vet bäst vad 

som används. När denna analys genomfördes byggdes det en bussmodell som är lite speciell 

jämfört med de standardbussar man brukar bygga. Förbrukningen av tillsatsmaterial skiljde 

inte mycket så resultaten av analysen kommer inte vara missvisande.  

 

I denna del där ett ungefärligt antal per artikel skulle analyseras stannade arbetet upp av skäl 

som angivits tidigare och detta gjorde att den ekonomiska resultatet i nästa steg inte kunde 

räknas fram slutligen på grund av tidsbrist. Något exakt resultat finns alltså inte men arbetet 

som är genomfört är en bra grund för fortsatt arbete i verksamheten. Man kan nu fastställa 

antal och kan gå ifrån bedömningar och antaganden. 

 

Steg 3 

 

Detta steg av analysen blev försenad så mycket på grund av föregående steg att ett nytt 

pristillägg inte kunde räknas fram, utan detta resultat kommer räknas fram på Volvo efter 

detta projekt har avslutats.  

 

Analys 

 

När detta projekt är genomfört har man komplett lista med tillsatsmaterial, men har dessutom 

fått materiallistor till varje kanbanstation och en helhetsbild på vilka olika kanbanstationer 

man har. Det är också kartlagt vilka stationer som använder vilka kanbanstationer och vilken 

linjetekniker som är ansvarig för dessa stationer.  

 

Det är nu möjligt att söka på ett material och se precis på vilka kanbanstationer de finns och 

vilka arbetsstationer som använder dessa. Det gör att man på ett lättare sätt kan föra in 

material till rätt kanbanstation där de hamnar på ett ställe som är bra både i LEAN synpunkt 

och funktionellt sett.  

 

Det finns nu även underlag att räkna fram vilken station som har högst pristillägg eller vilken 

kategori som är dyrast och på vilken station. Dessa underlag kan användas för att lägga upp en 

strategi och inriktning för den analysmodell som har angivits i teoridelen.  
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4.3 Säfflenummer 

 

De material som identifierades som gamla nummer såkallade säfflenummer samlades in en 

lista som sedan ska behandlas så att man kontrollerar om ett artikelnummer redan har ett 

volvonummer eller om den artikeln måste tilldelas ett volvonummer.  

 

Resultatet av denna analys gav ett resultat på 68 unika material som i dagsläget har den gamla 

beteckningen och de materialen kan finns på flera ställen i produktionen. Nästa steg blir nu att 

kontrollera om dessa 68 artiklar redan har ett volvonummer eller om de måste ges ett nytt 

volvonummer.  

 

Ett exempel på ett säfflenummer är 8940059238 och ett exempel på ett volvonummer är 

21027682. 

 

Denna analys gör att det kommer finnas ett standardiserat sätt att ange ett visst material med 

ett artikelnummer som stämmer överrens med den standard man  har inom Volvokoncernen. 

Detta leder till att det underlättar när man ska kontrollera ett material i datasystemen och söka 

efter reservdelar mm. 

 

4.4 Visualisering 

 

För att få en komplett databas så hämtades i produktionen de material som inte ingick i lådan 

med tillsatsmaterial. Resultatet av den färdiga databasen gör att man kan söka på ett 

artikelnummer och få en bild på materialet, man kan även se ifrån vilket företag materialet 

köps in.  

 

 
Bild 6. Ett exempel på ett tillsatsmaterial i databasen (på denna bild Connector). 

 

En av idéerna med denna uppgift var att konstruktionsavdelningen ska kunna söka på ett 

tillsatsmaterial så att man får en uppfattning om hur det ser ut. Man vet inte vilka dimensioner 

det har, men det kan tas reda på igenom att söka i datasystemen och visualisera materialet till 

en ritning. Detta underlättar för konstruktören då han kan skapa sig en snabb uppfattning om 

materialet och sedan kunna rita så att det stämmer överens med verkligheten. 
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Account Materialno VOLVOno Description Leverantör Bild 

401320 
Övrigt 339637 339637 Clamp 50 Sönnergrens Slangklämma.png 

401323 El 881486 881486 Cable terminal, 0.8 6.3 4-6 Nelco Contact Cable Terminal.png 

401323 El 881488 881488 Cable terminal, 0.8 6.3 4-6 Nelco Contact Cable Terminal.png 

401323 El 941267 941267 PLUG,16 #SAKNAS! Plug.png 

401323 El 941935 941935 Cable terminal M8 35-35 Nelco Contact Cable terminal M.png 

401323 El 941936 941936 Cable terminal M10x35 Nelco Contact Cable terminal M.png 

401320 
Övrigt 941976 941976 Clamp 38,1 Norma Slangklämma.png 

401323 El 944076 944076 Insulator 6.3mm Nelco Contact Insulator 6.3mm.png 

401320 
Övrigt 945407 945407 FLANGE NUT,M6*6 Facil & Cie Mutter M6MF.png 

401320 
Övrigt 945408 945408 FLANGE NUT,M8*8 Facil & Cie Mutter M6MF.png 

401320 
Övrigt 945444 945444 Skruv M6SF 8x25 FZB Facil & Cie Skruv M6SF.png 

Figur 2. En liten del som exempel av databasen. 

 

4.5 Analysmodell 

 

Den analysmodell som är angiven i teoridelen är inriktad mot ett framtida läge där man ska 

kunna göra djupare analyser på en vissa delar i produktionen som utgör stora pristillägg på 

bussen. Den delen som kallas för analys av aktiviteter i teoridelen i steg 6 och innebär att man 

ska utföra intervjuer för att komma fram till ett resultat.  

I detta arbete är detta steg utförd i en lite annan variant. Intervjun/samtal har utförts med alla 

linjetekniker som sedan har förmedlat detta till sina respektive ansvariga på varje station. I 

den framtida analysmodellen kan detta genomföras på samma sätt, fast  man kan välja att ta 

med den/de ansvariga på varje station på samma möte som linjeteknikerna hade i detta projekt 

och  informera dem om syftet, målet mm. av analysen.  

 

4.6 Nulägesanalys 

 

Förbrukningen av tillsatsmaterial har under detta arbete analyserats och kan användas som en 

utgångspunkt vid användning av den analysmodell som har angetts i teoridelen. I den 

genomförda analysen blir många av volymerna uppskattade och kan därför skilja ganska 

mycket från verkligheten. För att få en verklig bild av förbrukningen måste ett antal felkällor 

behandlas: 

 

- På en kundanpassad buss kan förbrukningen skilja sig mellan varianterna 

inom samma modell. Det finns t ex flera varianter av 4x2-modellen. 

- Förbrukningen av tillsatsmaterial kan skilja mellan identiska bussar 

beroende på vilken operatör som utför en viss operationen vid ett visst 

tillfälle.  

- I produktionen kan onödigt spill ske, alltså material slängs bort på grund av 

slarv och ointresse. 
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4.7 Framtida analysmodell 

 

För att komma vidare med analysen av förbrukningen av tillsatsmaterial måste man dela upp 

förbrukningen på olika aktiviteter.  

 

Genomförande fasens olika steg: 

1. Definiera kostnader för de material som inte är delar på bussen, alltså 

tillsatsmaterial. 

2. Vilka aktiviteter som utförs och dess kostnad. 

3. Definiera kostnadsdrivare, inom vilken kategori av tillsatsmaterial eller på 

en station. 

4. Beräkna kostnad per kostnadsdrivare.  
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4.7.1Omkostnadsstruktur 

 

Variant 1 

Där tillsatsmaterialen delas upp efter vilken kategori de tillhör och sedan på vilka stationer de 

har högst pristillägg på. 

 

 
Figur 3. Variant 1 på omkostnadsstruktur. 

 

Variant 2 

 

Där tillsatsmaterialen delas upp på stationer och sedan inom vilka kategorier av 

tillsatsmaterial som har högst kostnad inom den stationen. 

 

 

 
Figur 4. Variant 2 på omkostnadsstruktur. 

 

Målet med analysen är i detta fall att på en standardmodell av en buss först kartlägga de 

största pristilläggen inom en station eller kategori och därefter gå vidare med en mer 

detaljerad analys inom berörda eller alla stationer/kategorier beroende på resultatet.  

 

Analysmodellen kan användas för beräkning av standardpristillägg på en viss bussmodell eller  

för att beräkna pristillägget på en viss kundanpassning. Ett exempel kan vara om man har ens 

stor serie av en bussanpassning som inte är lik någon av de befintliga standardbussarna som 

har ett pristillägg sen innan och man vill få fram ett pristillägg för just denna modell. 

 

Tillsatsmaterial 

Station Station Station Station Station 

Kategorier 

 

Kategorier Kategorier 

 

Kategorier 

 

Kategorier 

 

Tillsatsmaterial 

Kemikalier 

Färg, lim mm. 

El Inhouse Övrigt Värme 

Stationer Stationer Stationer Stationer Stationer 
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4.7.2 Behandling av Data 

 

Det rekommenderas att man använder Excel för att behandla data ifrån analysen, som man 

redan gör i dagens läge.  

 

 

 

 

 

Koncentrera sig på de stationer som har 

högst kostnad och sedan inom vilken 

kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Alternativ 1 på modell till behandling av data.

 
Alt 1 

  

    

 
[kr] [kr] [kr] 

  
Störst kostnad 

->     

 Station Kategori Kategori kategori 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       
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Alt 2 
     

      Station Kemikalier El Inhouse Övrigt Värme 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

 
Grön = dyrast per kategori 

Figur 6. Alternativ2 på modell tillbehandling av data. 

 

Koncentrera sig på de kategorier som är dyrast och sedan på de stationer där de utgör störst 

kostnad.  
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5. Diskussion 
 

Resultatet 

De resultat som jag har kommit fram till i detta arbetet är framtagna med hjälp av personers 

erfarenheter i produktionen och det skiljer sig mellan de olika personer som jag har haft 

kontakt med. Om man tittar på steg 1 i analysen skiljer sig resultaten ganska mycket mellan 

stationerna eftersom vissa linjetekniker har mer erfarenhet av sitt område och har redan 

genomfört kontroller av sina tillsatsmaterial. Om en linjetekniker har gjort en kontroll av sina 

kanbanmaterial löpande, innebär ju detta att resultatet av optimeringen får ett lägre antal 

material som skall tas bort på den stationen. Men efter detta arbete är det meningen att detta 

arbete ska ske löpande på alla stationer, så det är ett positivt resultat att detta har skett löpande 

redan  innan. 

 

Behandling av den data som tagits fram  har behandlats med hjälp av ansvarig person för 

tillsatsmateriallistan och hans erfarenheter. En del av den data som kommit fram är 

uppskattningar och det måste de vara eftersom alla volymer av förbrukningen varierar med 

kundanpassningen på bussen och en medelförbrukning vill tas fram.  

Exakta utfall och resultat saknas tyvärr i steg 2 och steg 3 vilket till stor del beror på 

organisationens engagemang och styrning i frågan. 

 

Metod och genomförande 

I ett projekt av denna typ måste man kunna ta kontakt med många nya människor och försöka 

föra en dialog med alla inblandade så att alla förstår syftet med arbetet. Arbetet har krävt att 

jag kunnat samverka med personer som jobbar på produktion, inköp, logistik och i 

produktionen för kunna få fram de resultat som önskas. Det har i vissa fall varit svårt att få 

med vissa personer på det arbetet jag har genomfört och det har lett till att vissa moment i 

analysen har dragit ut på tiden. För att försöka lösa detta har det krävts att jag har varit på plats 

i Säffle ganska mycket för att ”mana” på dem. Jag är mycket medveten om att alla personer 

som jobbar där har mycket att göra, men jag tycker inte att det ska leda till att man inte gör de 

saker man åtar sig att göra. Om jag hade gjort om detta arbete tror jag att det hade varit väldigt 

bra om uppdragsgivaren till projektet hade informerat om till vem  man gör arbetet för och 

varför. Man måste förutsätta att uppdragsgivaren kommer att uppleva en nytta med projektet 

och borde därför tillsätta de resurser som behövs för att nå ett resultat inom projekttiden.  

 

Jag har under mitt projekt bara varit inne och tittat på en del i produktionen, men jag har fått 

uppfattningen att man skulle kunna gå in djupare på fler delar i produktionen,  för att 

säkerställa tillgången av material och göra analyser av förbrukningen av material på de delar 

som man tillverkar själva.  
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6. Slutsatser 
 

När detta projekt är genomfört har man komplett lista med tillsatsmaterial, men har dessutom 

fått materiallistor till varje kanbanstation och en helhetsbild på vilka olika kanbanstationer 

man har. Det är också kartlagt vilka stationer som använder vilka kanbanstationer och vilken 

linjetekniker som är ansvarig för dessa stationer.  

 

Det är nu möjligt att söka på ett material och se precis på vilka kanbanstationer de finns och 

vilka arbetsstationer som använder dessa. Det gör att man på ett lättare sätt kan föra in 

material till rätt kanbanstation där de hamnar på ett ställe som är bra både i LEAN synpunkt 

och funktionellt sett.  

 

Det finns nu även underlag att räkna fram vilken station som har högst pristillägg eller vilken 

kategori som är dyrast och på vilken station. Dessa underlag kan användas för att lägga upp en 

strategi och inriktning för den analysmodell som har angivits i teoridelen.  

 

Under arbetet med optimeringen och ändringsorder tror jag att man har skapat en ökad 

förståelse hos alla linjetekniker. Om varför man ska ha en kontinuerlig kontroll av sina 

kanbanstationer och varför material som inte används ska tas bort. Om man sedan har en 

ändring på sin station som gör att man endast använder ett material sällan gör  att man ändrar 

detta material till picking. Så att denna artikel inte ligger som kanban och utgör en kostnad på 

varje buss. Båda dessa uppgifter ska ske löpande för att ha en standard av rätt artiklar i 

produktionen och göra att man inte har ett för stort eller ett för litet pristillägg på bussarna. 

 

Efter denna analys tror jag att pristillägget per buss borde vara sjunka ganska mycket efter 

som jag tror att dagens pristillägg på ca 60 000 kr per buss ligger för högt. För att kunna få ner 

pristillägget ytterligare tror jag man måste arbeta fram en hållbar strategi för att kunna lägga 

fler material på picking. Förutsättningen för att kunna lägga tillsatsmaterial på picking är att 

man ifrån konstruktion anger ett exakt antal av en viss artikel som är specifik för den 

kundanpassningen på buss. Sedan måste det i datasystemen tas fram en funktion där det ges en 

signal att materialen som ligger på picking ska plockas vid ett rätt tillfälle och sedan läggas på 

rätt vagn i rätt tid. Detta kommer leda till fler material kommer tas bort ifrån kanban och ett 

lägre pristillägg då de material som pickas inte ligger som pristillägg på varje buss.  

 

För att komma vidare med analysen av tillsatsmaterial tycker jag att man ska rikta in sig på de 

objekt som kostar mest pengar per buss och på de sättet få ner pristillägget mer efter denna 

studie. Man kan använda ABC-metoden för att göra djupare analyser av en station eller en 

kategori inom en station för att komma så nära verkligheten på kostnaden på just den delen i 

produktionen. Jag tycker man ska används sig av denna metod men anpassa den efter 

förutsättningarna som den ska tillämpas i.  

 

Det första som jag tycker borde ske efter detta examensarbete är att man räknar fram dagens 

pristillägg med de underlag som kommit fram som resultat. 

 

Sedan kontrollerar man vilken/vilka kategorier av tillsatsmaterial som står för det största 

pristillägget och rikta in sig på den. Eller den andra varianten som finns som förslag  som 

bygger på samma ide, men man riktar in sig på den station som har det största pristillägget och 

sedan rikta in sig på de dyraste kategorierna. Båda dessa varianter kan räknas fram ifrån 

underlaget till beräkningen av de nya pristillägget. Så jag tycker att man borde testa att 
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genomföra en kort analys på en eller ett par stationer/kategorier och lämna ut de listor som 

finns och göra en djupare analys då de byggs en standardbuss som man vill analysera 

ytterligare. För att denna analysmodell ska få fram resultat någorlunda snabbt, tror jag att det 

är väldigt viktigt att informera alla inblandade om projektet och varför det genomförs. 

 

En försiktig bedömning av en framtida totalbesparing är att man kan spara c:a 10 000 – 

30 000  kr per buss vilket väl motiverar en strukturerad satsning på fortsatt analys. 

Kostnadsbesparingen är så stor att den motiverar att extra resurser sätts in för att få snabba 

resultat, dvs. besparingen kan tas hem fortare. Förutsättningarna för att denna besparing ska 

kunna nås är att man utvecklar rutinerna för ”picking” och att man genomför fler analyser av 

förbrukningsvolymerna.  
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7. Tackord 
 

Tack till: 

 

Davor Crnoja - Volvo Bussar Säffle. 

 

Lars Jacobsson – Karlstads Universitet
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B1- 1 - 

 

Bilaga 1- Projekt added material 

 

Background: 

 

There is a need and demand to create and implement a common global assortment of 

standard fasteners (Bolt, screw, rivets and nuts). Today all three Truck Companies (Volvo, 

Mack and Renault) have introduced a new assortment. 

At Volvo Bus this new assortment has been introduced for PC11, 12 and 13 (Chassie 

classes) of standard assortment for bolts/nuts/rivets and screw. 

Common fasteners will significantly decrease the number of parts in our system and 

significantly increase commonality between the truck brands as well as within Volvo Bus. 

 

   The target with this project is to: 

- Implement common global fastener assortment at VBC within PC83. Affected plants will 

be Mexico City, Säffle, Wroclaw and Bangalore. 

- Use the same set up and copy the activities.  

 

Concerned class within this project: PC83 (Bus class) 

 

Project Scope: 

 

Project restriction :NAP (non automotive part) material will not be in the scope for the 

project. 

1. Added material list 

1.1. There exist One added material list. That is stored at Teamplace:  

1.1.1. P9120 One Bus Concept > Series Production > Added mtrl 

 

 

 

1.2. The Added material list is maintained & decided by an Added material group. 

1.2.1. This group has one representative from each plant that uses the list. 

1.2.2. Each person represents all departments from his plant. 

 

2. Define Added material 

2.1. Parts that are mounted on and follows the bus (not NAP parts). 

 

2.2. Parts where it‘s difficult to track consumption 

2.2.1. Example: Glue, Sika & paint. 

 

2.3. Parts with low cost per piece 

2.3.1. Example: screws, nuts, rivets & clamps. 

 

 Note; Assigned responsible group will have to decide for each material based on 

individual conditions. 

https://teamplace.volvo.com/sites/vbc-egdp-ps2009-03
https://teamplace.volvo.com/sites/vbc-egdp-ps2009-03/Series%20Production/Forms/AllItems.aspx?View=%7b8B22CAB0%2dE86E%2d4F5C%2d8281%2d139CDD91B119%7d
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3. How to add Added material 

3.1. Input to add a material could come from both Designer and Production Engineer that 

handles the DCN. (design change note) 

3.1.1. In both cases the decision should be made by person that is managing the list.  

 

3.2. Added material should always be valid in KOLA V-Spec.(variant specification I 

superstructure level) With quantity defined or with quantity As Required “AR”. 

3.2.1. Before adding parts in V-spec with qty “AR” an agreement is needed between 

responsible person at PD and appointed person at PE globally. 

 

 

 
 

 

3.3. Engineers can also propose to treat parts with defined qty in KOLA as added material. 

Decision is still taken by appointed person. 

 

4. Setting up added material in the plants 

4.1. Added material are managed through an excel document. Here should all changes be 

updated. 

 

o Part number 

o Consumption divided between 4x2/6x2 & Artic model of buses due to axle 

o Cost per piece (unit) 

 

4.2. Out from this information a surcharge is calculated per bus that is added to the bus. 

 

4.3. Added material responsible then informs logistic at all concerned plants of the new 

parts.  

 

4.4. All added mtrl parts should have “Bulk” and “Do not Cost” marked within the 

material master data, see pic. 

 

 

 

KOLA rules 

 

1. All added material should be released with K-DCN 

1.1. When using Qty ”AR” there should be only one link in KOLA. 

1.2. Connect link to all product types (X900, 9700 etc.) where the part is 

used. 

 

2. If changing from “AR” to specified quantity or vice versa 

2.1. Always delete old and release new links with K-DCN. 
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5. Setting up logistics flow 

5.1. Logistics takes information from excel file and calculates yearly consumption, based 

on consumption per bus. Out from this information & lead time, re-order point & 

minimum stock level can be calculated.  

 

5.2. Parts should then be set up as Kanban through normal process with parameters for 

Added material. 
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Bilaga 2 - Uppgifter 

 

Huvuduppgift: 

• Att ta fram en komplett gemensam materiallista med alla tillsatsmaterial/fästelement 

för standardisering. Ska ligga till grund för de tillsatsmaterial man ska använda sig av 

på fabriken i Polen.  

Deluppgifter: 

• Research – Göra en ny materiallista för varje kanbangrupp och jämför den med 

arbetsinstruktionerna för de stationerna som ingår i kanbangruppen. 

• Ändringorder – Utgå ifrån den nya materiallistan och göra en lista med de material 

som används sällan, för att sedan göra en protus till dessa så att de hamnar på 

pickinglistan till bussen när de behövs.  

• Optimering – Utgå ifrån den nya materiallistan och samla alla material som inte 

används alls i en lista så att en protus skrivs så att de blir borttagna fysiskt och i vissa 

fall i datasystemet.  

• Antal- Göra en materiallista till varje station och låta kontrollera hur många 

fästelement man använder till varje buss. 

• Jämförelse – Sätt ihop en komplett materiallista utifrån kanbangrupperna och jämför 

med den materiallistan man har idag. 

• Kostnad - Räkna ut kostnaden för alla fästelement som används till en buss och 

beräkna kostnadstillägg för varje buss. 

• Visualisering - Göra materialbehovet synligt i Kola(Volvosystem),bild, 

artikelnummer, arbetsstationer mm.  

• Kanban Nummer - Kontrollera nummer på kanban lådorna och se om det är ett 

”Volvonummer” eller ett ”Säfflenummer” 

• Logistikflöde- Sätta upp ett logistikflöde av fästelement i en Excelfil där man ser 

årsanvändning samt antal per buss. Därefter, utifrån denna information och ledtiden, 

kunna räkna ut beställningspunkt och minimilager. 

•   
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Bilaga 3 – Picking lista 

  
Picking lista 

Station Artikelnummer Beskrivning 

E1 21480982 LOCK NUT 

E1 21486325 WASHER 

E1 20873556 BLIND RIVET,MGL-100-R8-8 

E1 21481102 BLIND RIVET,MBP R8-M11EMH 

E3 21622636 COVER PLATE,STAUFF DP 3 

E3 21622639 COVER PLATE,STAUFF DP 4 

E3 21027682 PIPE RETAINER,STAUFF CLAM 

E3 21027692 PIPE RETAINER,STAUFF CLAM 

E3 20577118 CONNECTOR 

H5 21507249 EYE BOLT Replace 8940013541 

H6 70351709 CONNECTOR, 7-POLE FOR 1.5 MM PINS 

H7 970742 BULB,2 

H7 19926 BULB 

H7 70331032 REFLECTOR 

H7 3098420 License plate illumination 

L1 20825159 LOCK LUG,LUGGAGE COMPARTM 

L1 20825160 LOCK LUG,LUGGAGE COMPARTM 

A6 20948055 PIPE ELBOW,QE40 

A4 20889342 CLAMPING PLATE, HEATING PIPE 
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Bilaga 4 – Borttagna material 

    Borttagna material 

Station Artikelnummer Beskrivning 

B 945444 FLANGE SCREW,M8*25 

A2 948210 CABLE TIE, 50 

K2 952643 CLAMP, 38,1 

K1 961973 PLUG,40 

G1 980131 HOSE CLAMP, 45-45 

K2 994556 HOSE CLAMP, 22-20 

A6 994556 HOSE CLAMP, 13-20 

G2 3963046 CABLE TERMINAL 

G2 8155903 CABLE TERMINAL 

E2 8715908 SEALANT,SIKAFLEX 521 UV-D 

G2 9130477 SPLICE, 4.0-6.0MM FUKTTÄT 

G2 9148080 CABLE TERMINAL 1,1-2,0 mm2 

G3 20888893 END FITTING,INTERIOR RHS 

G3 20888896 CONNECTOR,WAIST MOULDING 

G1 20948029 RING,QE, 32 

H5 20969875 SPRING HOOK, 

E1 20970859 RETAINER,SELF-ADHESIVE 

E3 21142948 CONNECTOR 

E4 21144375 SEALING PLUG,30MM 

H10 21193441 Flat pin insulated A 4607 FL 

G2 21193460 Flat pin sleeve A 4607 FL 

E3 21298995 CAP,COVER FOR SCREW M5, G 

E3 21298998 CAP,COVER FOR SCREW 

E3 21379229 CONNECTOR, BNC, 75 OHM SKANTECH: 620000 

C4 21460838 NUT 

C4 21470473 HEX. SOCKET SCREW,FORCH: 

E2 21480586 BLIND RIVET 

E2 21480590 BLIND RIVET,MFX1041 EMHAR 

C3 21481100 BLIND RIVET,MBP R8-M9 EMH 

C3 21481749 HEXAGON SCREW 

H4 21496327 CROSS RECESSED SCREW 

A4 21622636 COVER PLATE,STAUFF DP 3 

A4 21622639 COVER PLATE, STAUFF DP 4 

G1 70323847 GROMMET,GROMMET FOR PIPES 

G2 3640012354 Round pin MNL 

G2 3640013711 Round casing MNL 

G2 3640018560 Round pin big MNL 

H4 8130033377 Spacer 

K2 8940013726 Rubber clamp 1/4" 

C3 8940015333 Poprivet 4,8x12 countersink 

C2 8940060854 8940060854 Bricka FZB 14x28 
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E2 8990013559 Alum. borepasta Batch 8560 

A5 21481731 Skruv M6S 6x40 FZB 

A5 21481732 Skruv M6S 6x45 FZB 

A5 21481734 Skruv M6S 6x60 FZB 

A5 21485974 Skruv M6S 6x70 FZB 

A4 21051596 "NIPPLE, STRAIGHT, 6X1/4""" 

A4 8570043631 Stödhylsa 6mm 

A4 8290022997 Threadplate Stauff clamp d=22 

A4 8290023006 Threadplate Stauff clamp d=35 

A4 8290023004 Coverplate Stauff clamp d=35 

A4 21027692 PIPE RETAINER,STAUFF CLAM 

A4 21027682 PIPE RETAINER,STAUFF CLAM 

A4 8290029479 - 

K1 21481728 HEXAGON SCREW 

K1 21481729 HEXAGON SCREW 

K1 21481731 HEXAGON SCREW 

K1 21481735 HEXAGON SCREW 

K1 21481527 FLANGE SCREW 

K1 21460323 HEXAGON SCREW 

K1 21460357 HEXAGON SCREW,FORCH:10118 

K1 21491457 CROSS RECESSED SUNK SCREW 

K1 21481708 NUT RETAINER,FORCH:21218 

K1 8570041139 Nipple fuel webasto 6x1mm 

K1 21051778 CLUTCH,STRAIGHT 

K1 21051774 FUEL NIPPLE,8X1 MM 

K1 20969267 RUBBER BUSHING 

K1 21051607 HOSE COUPLING 

K2 952633 CLAMP,22.2 

K2 980881 CABLE TIE,45 

K2 8250012726 Plug 1/8 

K3 21703292 PIPE END 

K4 20790865 BALL VALVE,3/4" 

K4 20533847 FILTER,WATER FILTER 

K5 20811172 CLAMP COUPLING,STRAIGHT 2 

K5 20811204 CONNECTOR,HEXAGON 3/4" 

K5 21091927 CLAMP COUPLING,28X3/4" 

      

    röd = ta bort helt 

    Svart = ta bort från station 

 

 


