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Förord: 
 
Detta examensarbete utgör den sista delen i utbildningen Industriell Ekonomi med inriktning 
på logistik. Examensarbetet har utförts under perioden mars till juni 2008.  
 
Vi skulle vilja tacka Sandvik Material Technology för möjligheten att få utföra 
examensarbetet hos dem och det engagemang som de har lagt ner. Ett särskilt tack riktas till 
vår handledare Conny Persson, utvecklare på Transport samt Göte Olsson vår handledare på 
Högskolan i Gävle. Vi vill även tacka Per Jensen som har hjälp oss otroligt mycket med 
kartläggningen av dessa flöden. Vidare har ett antal andra personer på Primary Products 
bistått med information och tankar, och till alla dessa vill vi också rikta ett varmt tack. 
 
Vi hoppas att denna rapport ska kunna ligga till grund för fortsatta förbättringsarbeten på 
Transport och önskar dem lycka till i framtiden. 
 
Vissa, icke offentliga, uppgifter har ersatts med XX efter att arbetet redovisats och godkänts 
av HIG och SMT. 
 
 
Gävle, juni 2008 
 
 
 
 
--------------------------                    --------------------------- 
Kristina Wallin  Maria Westblom 
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Sammanfattning: 
Transportavdelningen ansvarar för de interna transporterna på Sandvik Material Technology 
AB. I dagsläget saknas en klar bild över truckflödet på avdelningen Primary Products samt 
vad som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att ha en helhetssyn över 
transportflödet både för att se dess brister samt förbättringsmöjligheter. Syftet med detta 
arbete är att kartlägga och analysera det nuvarande truckflödet ur ett Lean Production 
perspektiv. Vi har avgränsat oss till att enbart titta på grensletransporterna inom avdelningen 
Primary Products. Metoden som har använts för att kartlägga truckflödena kallas för Walk-
through. Detta innebär att vi har gått igenom hela flödet och intervjuat några personer på 
vägen för att få fram nödvändig information. Det har även genomförts en omfattande 
litteraturstudie för att få fram de teorier som är relevanta för arbetet.  
 
Sedan 2003 bedriver Sandviks Materials Technology ett ledtidsprogram som ska bidra till en 
effektivare produktion. Detta ledtidsprogram bygger på den japanska Lean Production- 
filosofin men är reviderad för att passa Sandviks verksamhet. De flesta producerande enheter 
inom SMT arbetar i dag enligt ledtidsprojektet men tyvärr har det inte blivit implementerat på 
Transport ännu.   
 
Genom att studera utnyttjandegraden på truckarna fick vi fram att de kör cirka 40 % med last, 
35 % utan last samt 25 % var övrig tid. Som underlag till vår studie har vi använt oss av en 
GPS-sändare som är placerad på en av truckarna. Vi har även genomfört en egen studie då vi 
följde efter trucken och tog tid på de olika momenten. För att få en mer statistiskt säkerställd 
undersökning bör en mer omfattande studie genomföras, då denna studie gjordes under en 
begränsad tid.   
 
Utifrån den kartläggning som har gjorts har även vissa förbättringsmöjligheter identifierats. 
Det har framkommit att de nyckeltal som finns i dagsläget behöver ses över för att de ska ge 
en rättvisare bild av nuläget. Även planeringen av körningarna måste bli bättre. Detta kan ske 
med hjälp av bättre kommunikation med de producerande enheterna.   
 
För att truckarna ska kunna bli Lean anser vi att de producerande enheterna, i först hand som 
måste arbeta enligt Lean-filosofin. Det är de producerande enheterna som måste försöka 
minska lagren samt se till att få en jämnare produktion.  
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Abstract: 
The Transport division is responsible for the internal transports on Sandvik Material 
Technology AB. At the moment there is no clear picture of how the straddle carriers are 
moving at the division Primary Products and if it is working in a satisfying way.  It is 
important to see the whole picture of the transportation flow so improvements can be made. 
The purpose of this essay is to survey and analyse the truck flow in a Lean Production 
perspective. The essay is delimited to only include straddle carriers transportation ways in the 
Primary Products division. To survey the truck flow we have used a method called Walk-
through. This means that we have walked thorough the whole production flow and 
interviewed some of the employed on the way to get the necessary information. We have also 
made an extensive literature study to gather all the necessary theories that is relevant for this 
essay. 
 
Since 2003 Sandvik Material Technology is running a project called “ledtidsprojektet”, the 
purpose of this project is to create a more efficient production. This project is based on the 
Japanese philosophy Lean Production but is audited to be suitable to Sandviks organisation.   
Today most of the producing divisions within SMT are working according to 
”ledtidsprogrammet”, unfortunately it is not introduced on the Transport division yet. 
 
The result we got by studying the use of the straddle carriers showed that 40 % where with 
cargo, 35 % without and 25 % where remaining times were breaks are included. The basis of 
the study is from a GPS-transmitter which is placed on one of the straddle carrier. We have 
also made our own study where we followed on the straddle carrier and measured the time for 
the different activities. To get a more statistical secured investigation it is necessary to make a 
more extensive study, when these study where made during a limited time.    
 
On the basis of the truck flows survey some suggestions for improvements have been 
identified. It has showed that today’s key measurements have to be overlooked to give a fair 
picture of the situation. They also have to improve the way they are planning the transports. 
This can be made by better communication with the producing divisions.        
 
For the straddle carriers to be more Lean first the producing divisions have to work according 
to the Lean philosophy. It is up to them to try to reduce the stock level and get a more evenly 
production.  
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1. Inledning 
I examensarbetets första kapitel kommer vi att presentera dess bakgrund, syfte, avgränsning 
samt en disposition över arbetet för att läsaren ska få en första inblick i rapporten.  

1.1 Bakgrund 
”Idag räcker det inte att vara på rätt spår. Det gäller också att färdas tillräckligt snabbt, för 
att inte bli överkörd” (Pewe, 2002)  
 
I en allt hårdare konkurrens tvingas företag att fokusera mer på reducering av utgifter och 
kostnader. Detta i kombination med att kunderna får större medvetenhet och har högre krav 
medför en ökad satsning på kvalitetsarbete inom hela organisationen. 
 
Transport fungerar som en stödenhet åt Sandvik Material Technology AB i Sandviken. Dess 
huvudsakliga uppgift är att ansvara för SMT´s transporter inom industriområdet. Avdelningen 
saknar i dagsläget en klar bild över truckflödet på avdelningen Primary Products samt även 
vilka delar av dessa interna transporter som fungerar otillfredsställande. Med en väl 
fungerande transportplanering kan resurserna utnyttjas på ett effektivare sätt, vilket kan 
medföra en ökning av antalet transporter kan ske utan ett ökat resursbehov. Därför är det 
viktigt att ha en helhetssyn över transportflödet för att se dess brister och 
förbättringsmöjligheter. 
 
Sandviks Materials Technology bedriver sedan 2003 ett ledtidsprogram som ska resultera i 
kraftigt reducerade ledtider, ökad kapacitet och bättre leveranssäkerhet. (Intranet Sandvik, 
2008-04-01). Detta har tyvärr i dagsläget inte blivit infört på Transportavdelningen men en 
önskan om detta finns.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera materialflöden och transportsystem ur 
ett Lean Production perspektiv.  

1.3 Avgränsning 
Eftersom vi behandlar ett relativt brett ämne så har vissa avgränsningar varit nödvändiga för 
att kunna genomföra arbetet under en begränsad tid. Vi avgränsar oss genom att titta endast på 
grensletrucktransporterna på SMT´s avdelning Primary Products.   
 

1.4 Disposition 
Kap 1. Inledning 
I det första kapitlet kommer vi att presentera arbetets bakgrund, syfte, avgränsning samt en 
disposition över arbetet för att läsaren ska få en första inblick i rapporten.  
 
Kap 2. Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod och det tillvägagångssätt som vi har valt för 
att genomföra denna studie. Det kommer även att beskrivas studiens validitet, reliabilitet och 
dess metodkritik.  
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Kap 3. Teoretisk referensram 
I denna del av rapporten presenteras det allmänna begreppet Lean Production samt Sandviks 
egna ledtidsprojekt. 
 
Kap 4. Företagspresentation  
I detta kapitel presenteras företaget Sandvik AB samt dess verksamhet.  
 
Kap 5. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver hur de interna transporterna fungerar i dagsläget. Här presenteras även de 
resultat som framkommit ur de undersökningar och studier som genomförts under arbetets 
gång.  
 
Kap 6. Analyserande diskussion  
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av teorierna som presenteras i kapitel 3. 
 
Kap 7. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som framkommit i arbetet samt förslag och rekommendationer 
på hur de interna transporterna kan bli bättre.  
 
Kap 8. Förslag till fortsatta studier 
Här presenteras förslag till studier som skulle kunna komplettera denna rapport på ett bra sätt.  
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2. Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer vi att beskriva den metod och det tillvägagångssätt som vi har valt för 
att genomföra denna studie. Det kommer även att beskrivas studiens validitet, reliabilitet och 
dess metodkritik.  

2.1 Tillvägagångssätt 
Kartläggningen av de interna transportflödena har främst genomförts med hjälp av intervjuer 
av ansvarig personal. Enligt Remenyi (1998) är intervjuer en bättre metod än enkäter och 
observationer vid en mindre urvalsgrupp, eftersom bland annat följdfrågor kan ställas. Patel 
m.fl. (2001) anser att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka nyanser inom valt 
område. Utifrån detta valde vi att utföra intervjuer med utvalda personer. Analysen av de 
interna transporterna har därefter genomförts med hjälp av de teoretiska metoderna och 
layouten har lagts efter angreppssättet Walk through-metoden. 

2.1.1 Kartläggningsmetod 
Informationen som ligger till grund för en processkarta kan samlas på olika vis. Ett sätt att få 
den informationen man behöver är att helt enkelt promenera igenom hela processen, detta 
kallas walk through. Denna metod innebär att de som har ansvar för kartläggningen går 
igenom processen och längs vägen intervjuas berörda personer som utför de olika 
aktiviteterna som ingår i processen. Efter avslutad promenad illustreras den grafiskt.  
Fördelen med metoden är att den är relativt lätt att använda och det går snabbt att få fram en 
kartläggning. Kartan får ett enhetligt utseende som speglar verkligheten.  
Nackdelen är att det kan upplevas att det är endast personen/ personerna som genomfört 
kartläggningen som har insyn i helheten.  
 
Virtuell Walk through innebär att representanter från de olika aktivisterna får beskriva sin del 
i processen. En ansvarig leder utfrågningen och på så sätt får man en bild av processen.  
I båda fallen behövs ingen speciell utbildning för de flesta deltagarna. För- och nackdelar med 
denna metod är lika som vid walk through. (Ljungberg, Larsson 2001) 

2.1.2 Insamling av data  
För att få en grundläggande kunskap om Lean Production studerades på ett tidigt stadium 
olika slags litteratur på biblioteket. Denna litteratur analyserades och de delar som vi ansåg 
relevanta för studien valdes ut. Information har även tagits från sökmotorer på Internet samt 
Sandviks egna Intranet.    
 
Fallstudien har utförts på Sandvik Material Technology i Sandviken. Under arbetets gång har 
vi tillbringat mycket tid i deras lokaler för att få tillgång dels till Intranätet samt övrig relevant 
information. 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Inom vetenskapsteorin brukar man tala om två huvudinriktningar: positivism och 
hermeneutik. 
  
Positivister tror på absolut och säker kunskap. De tror på allt som kan uppfattas av våra sinnen 
och räknas ut med fakta. Idag kallas ofta positivisterna för explanatiker. Deras lösning på 
sanningsproblemet är i korthet följande; ”Om man rensar bort allt man har trott sig veta men 
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som man egentligen inte vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap, ”hårda fakta”. På 
denna säkra grund kan sedan bygga upp vetenskapen.” (Thurén, 2002)  
 
Hermeneutikerna har en mer förstående kunskap, de anser att olika personer tolkar fakta på 
olika sätt. De anser att ett växelspel mellan förståelse och erfarenhet, även kallat den 
hermeneutiska cirkeln, hela tiden växer sig starkare. (Arbnor et al, 1994)  
 
 
 

                               
 
   Figur 1 Kunskapssynsätt (Arbnor, 1994) 

2.2.1 Reliabilitet och validitet 
Oavsett vilken metod som används för insamling av material, bör informationen alltid kritiskt 
granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den är.  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i arbetet, det vill säga att om studien genomförs igen 
ska samma resultat som vid tidigare studier erhållas. (Remenyi, 1998) Tillfälligheter får inte 
påverka resultatet utan studien måste bygga på tillförlitliga fakta, slumpfaktorn måste i mesta 
möjliga mån försöka elimineras. (Thurén, 2002) Vi anser att reliabiliteten i vår kartläggning 
av truckflödena är relativt hög och att det skulle få samma utfall om studien utfördes igen vid 
en annan tidpunkt.  
 
Validitet innebär att man verkligen har undersökt det som skulle undersökas, det behandlar 
resultatets giltighet. Resultatet ska svara mot det som efterfrågats och ingenting annat. 
(Thurén, 2002) Vår undersökning svarar mot syftet på ett relevant sätt och vi har nått de 
resultat som efterfrågades.  

 

2.2.2. Kvantitativ eller kvalitativ 
En kvantitativ studie innebär att mätningar vid olika datainsamlingar analyseras med 
statistiska metoder. En kvalitativ studie baseras däremot på kvalitativa intervjuer med en 
tolkande analys (Patel m.fl. 2003). Samma författare förklarar att om svar önskas på frågor 
som ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” Bör statistiska bearbetnings- 
och analysmetoder användas. Önskas däremot svar på frågor som ”Vad är detta? Vilka är det 
underliggande mönstren?” d.v.s. vi vill ha förståelse för olika upplevelser, bör verbala 
analysmetoder användas. I denna studie har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. 

Förklarande kunskap Förstående kunskap 

Aktörssynsätt 

Systemsynsätt 

Analytiskt 
synsätt 

(Explanatik) (Hermeneutik) 
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Resursutnyttjandet i truckflödet har mätts kvantitativt medan kartläggningen av truckflödet 
har baserats på kvalitativa intervjuer. Analysen har sedan gjorts utifrån våra egna tolkningar 
och insamlat material. 
 

2.3 Metodkritik 
Litteraturen som har studerats har varit uteslutande positivt inställd till Lean Production, ingen 
kritik har tagits med. Detta kan medföra att studien har blivit vinklad till Leans fördel och de 
eventuella negativa effekterna har fallit bort.  
 
Informationen angående Ledtidsprogrammet har mestadels tagits från Sandviks Intranet. 
Syftet med denna text är att marknadsföra Lean inom Sandvik och få ut informationen till 
dess anställda. Detta har vi tagit i beaktning under arbetets gång genom att kritiskt granska 
den text vi har tagit del av.   
 
Mätningen av utnyttjandegraden på truckarna kan vara missvisande på grund av den 
begränsade tid som studien genomfördes på. Det skulle ha behövts fler mätningar över längre 
tidsperiod för att få ett mer statistiskt säkerställt resultat. Dock gav denna studie en ungefärlig 
bild av dagsläget och dess förbättringspotential. 
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3. Teoretisk referensram 
I denna del av rapporten presenteras det allmänna begreppet Lean Production samt Sandviks 
egna ledtidsprojekt. 
 

3.1  Lean production 
Lean Production är en produktionsfilosofi med sina rötter ur den japanska bilindustrin. Med 
Lean fokuserar företaget på att eliminera slöseri, att arbeta med processer och skapa värde på 
produkterna. För processen, produkterna, volymer och de anställda är målet att få flexibla och 
effektiva flöden. Flöden som inte är effektiva kostar pengar och produkter som inte når 
kunden snabbt får kostnader för lagring och omflyttning, det medför även en värdeminskning 
på produkten. (Lumsden, 2006) 
 

3.1.1 Toyota Production System 
Toyota hade under 1930-talet svårt att överleva den hårda konkurrensen och fick kämpa hårt 
med dålig kvalitet på sina bilar. Ford var då ledande på marknaden med sin massproduktion, 
denna var designad att klara av stora volymer av ett begränsat antal modeller. Under den tiden 
gjorde ledningen på Toyota många besök hos amerikanerna för att ta lärdom av deras 
framgångar. Men de insåg snabbt att de båda företagens förutsättningar skiljde sig markant åt. 
Den japanska marknaden ställde högre krav på variation och valfrihet. Toyota behövde då 
tillverka små volymer av en mängd olika modeller på samma monteringslinje. (Liker, 2004) 
 
Under 50-talet började Toyota utveckla sitt eget produktionssystem som kom att kallas för 
TPS (Toyota Production System). De tog Fords grundtanke med löpande band men hade inte 
råd att hålla hans stora lager med färdiga bilar samt de stora volymer på produkter i arbete 
som han hade. De utvecklade istället pull-principen för att hålla nere de kostnaderna så 
mycket som möjligt.(Ibid) 
 
Omkring 1960 hade TPS blivit en slagkraftig produktionsfilosofi som präglades av pull, Just-
in-time, Demings PDCA-Cykel samt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. Detta koncept 
har visat sig vara mycket framgångsrikt och har spridit sig till de flesta delar av världen under 
namnet Lean Production. Det har dock visat sig att det inte är bara att kopiera deras arbetssätt 
för att uppnå de önskvärda resultaten. Toyotas framgångar kommer ur en affärsfilosofi som är 
grundad på insikter om människor och deras motivation. Många företag har försökt att införa 
Lean men de har bara skrapat lite på ytan i jämförelse med Toyota. Hela systemet måste 
genomsyra företagets kultur och tillämpas på alla områden för att fungera fullt ut. (Ibid)    
 
Toyota försöker hela tiden hålla kvar det tankesätt och den enkelhet som de ville uppnå med 
TPS, de har därför utvecklat 14 stycken principer som är viktiga att arbeta efter. Dessa 
principer är indelade i fyra block som brukar kallas de fyra P:na: Problem solving, People and 
partners, Process och Philosophy. (Ibid) 
 
Filosofin: 
Princip 1: Basera beslut på långsiktigt tänkande  
Istället för att göra så stora vinster som möjligt på kort sikt, arbetar Toyota med mera 
långsiktiga mål. Fokus hos företaget ligger i att skapa värde för kunderna och samhället. Detta 
skapar en lärande organisation som kan anpassa sig efter förändringar och överleva i svårare 
tider. Inte ens efter andra världskriget, när de hade stora ekonomiska bekymmer, avskedade 
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Toyota personal för att minska företagets kostnader. Med detta bygger de upp ett förtroende 
för sina anställda som arbetar mot ett gemensamt syfte som är större än att enbart tjäna 
pengar. Kostnadsbesparingarna görs hela tiden långsiktigt istället för att endast glädja 
aktieägarna på kort sikt. (Liker, 2004) 
 
Processer: 
Princip 2: De rätta processerna ger de rätta resultaten 
Denna princip syftar till att kontinuerligt effektivisera företagets processer. Att ha rätt flöde 
genom produktionen är en nyckel till att få den bästa kvaliteten till lägsta kostnad. I de flesta 
processer går huvuddelen av tiden åt till icke värdeskapande tid. Genom att få till ett 
kontinuerligt flöde på produkterna ökar den värdeskapande tiden. Detta skapas genom 
enstyckstillverkning istället för att producera i serier. Vid ett sådant flöde av material 
upptäcks snabbt de brister som kräver omedelbara åtgärder. Tillverkning i fasta kvantiteter 
leder till kö mellan aktiviteter och processer vilket i sin tur leder till ökade ledtider och ökad 
kapitalbindning. (Ibid) 
 
Princip 3: Använd dragande flöden för att undvika överproduktion 
Med överproduktion menas att företaget tillverkar produkter som det inte finns något behov 
av. Att förutsättningar förändras är mer en regel än ett undantag vilket gör det svårt att 
producera mot olika prognoser. Toyota producerar därför endast det kunderna efterfrågar 
istället för att tillverka på spekulation. De använder sig av så kallade Kanban-kort. Med detta 
menas att när ett behov finns skickas ett kort bakåt i kedjan som en signal att det finns ett 
behov att tillverka. Detta är ett enkelt system som minskar lagren utan att det kräver några 
datorprogram, . Kunderna kan ses som nästa steg i kedjan och med hjälp av dragande flöden 
och korta ledtider är detta möjligt. (Ibid) 
 
Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen 
Efterfrågan hos kunder kan variera kraftigt och därför kan arbetsbelastningen behöva jämnas 
ut. Företaget tar då ordrarna under en viss period och delar upp dessa så att man producerar 
lika mycket varje dag. Genom att jämna ut produktionen kommer det att leda till fler antal 
omställningar men det ger fördelar i flexibilitet att tillverka det kunden behöver när han 
behöver det. Detta ger en utjämnad arbetsbelastning och ett jämt flöde till leverantörerna. 
(Ibid) 
 
Princip 5: Kvaliteten ska vara rätt från början 
Inom traditionell löpande band princip får de anställda under inga omständigheter stoppa 
bandet om någonting är fel. Detta repareras i sådana fall av en annan avdelning senare. Om en 
anställd på Toyota upptäcker ett fel ska han genast stoppa bandet och ta reda på grundorsaken 
till problemet. Om problemet inte är löst innan bilen har nått nästa station stoppas den delen 
av bandet. Efter 7-10 minuter stoppas nästa del och så vidare. Detta medför att problemen 
kommer upp till ytan och snabbt kan åtgärdas. Toyota menar att om en linje aldrig stannar 
betyder inte det att den inte har problem utan snarare att problemen döljs. Genom att till 
exempel minska lagernivåerna kommer problemen fram och dessa kan lösas vilket i sin tur 
leder till att produkter av bättre kvalitet kan tillverkas. (Ibid) 
 
Princip 6: Standardisera arbetssätten 
För att kvaliteten ska kunna säkras och arbetet med ständiga förbättringar ska fortlöpa krävs 
en viss grad av standardisering. Toyota ger sina anställda stora ansvarsområden för att få dem 
motiverade att arbeta fram nya standarder samt förbättra dem som redan finns. De vill ha 
självständiga medarbetare som löser de problem som dyker upp och inte bara arbetare som 
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bara följer givna order. Toyota har tre saker som de tittar på när de ska arbeta fram en 
standard. Den första är takttiden, dvs. den tid stationen har för att klara kundernas behov. Det 
andra de tittar på är vad som ska göras och i vilken ordning det ska göras. Den tredje är hur 
mycket lager som behövs för att uppfylla de första två. (Liker, 2004) 
 
Princip 7: Använd visuell kontroll så att inga problem förblir dolda 
För att kunna se problemen allt tidigare använder sig Toyota av olika visualiseringsverktyg. 
Exempel på det är kanbankort och andonsystem. Andonsystem ger en signal i form av en 
lampa som tänds när arbetsstationen får problem, likaså ger kanbankorten en signal om att 
någonting måste göras. En grundförutsättning för att detta ska vara möjligt är att det är 
ordning och reda överallt. Genom att till exempel använda sig av de 5 s:en kan företaget 
eliminera slöseri som bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. (Ibid) 
 
Princip 8: Använd bara pålitlig och väl utprövad teknologi 
Toyota är inte alltid ute efter att ha den senaste tekniken. De lägger stor vikt på hur tekniken 
påverkar de redan befintliga processerna innan de tillämpas i fabriken. De låter gärna deras 
konkurrenter först prova på ny teknik innan de inför de i sina egna fabriker. All teknologi 
måste fungera tillsammans med människorna, processerna och värdeflödet. Den nya 
teknologin måste ge ett mervärde för processen samt skapa möjligheter för att ytterligare 
eliminera slöseri. (Ibid) 
 
Medarbetare och Partners: 
Princip 9: Skapa ledare som förstår arbetet och som lever och lär filosofin 
Det är viktigt att ledaren i detalj vet hur arbetet går till varvid det är vanligt att rekryteringen 
på Toyota oftast sker direkt från verkstadsgolvet. Det är även viktigt att ledaren ska engagera 
och utveckla sina medarbetare. Han ska förstå och leva kulturen varje dag samt även kunna 
lära ut denna. En chef på Toyota ger sällan order utan stödjer och guidar sin personal. Genom 
att byta ledare innebär det oftast att kulturen förändras, vilket i sin tur leder till att personalen 
känner sig otrygg. Förändringar i kulturen leder också till att organisationen aldrig lär sig att 
ta vara på misstag och framgångar. (Ibid) 
 
Princip10: Utveckla enastående ledare och team som följer företagets filosofi 
Ett fungerande lagarbete är viktigt på Toyota dock är det alltid individen som står för det 
värdeskapande arbetet. Toyota menat att om lagarbetet är grunden i företaget kommer varje 
medarbetare att lägga ner sin själ i att göra företaget framgångsrikt. Toyota lägger ner mycket 
tid vid rekryteringen av nya anställda, de letar efter rätt individ som kan tränas upp för att 
slutligen förstå grundtankarna bakom TPS. Mycket ansvar läggs på individen och varje 
individ är viktig för systemet hos Toyota. (Ibid) 
 
Princip 11: Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att 
bli bättre 
Toyota har ett nära samarbete med sina leverantörer. De har dock även höga krav på dessa 
och förväntar sig att produkterna levereras med samma goda kvalitet gång efter gång. 
Leverantörerna granskas noga innan ett samarbete påbörjas. De ställer höga krav på sina 
leverantörer både vad det gäller kvalitet, kostnader och leveranstider, de utmanas även att 
arbeta med ständiga förbättringar. Att byta leverantör enbart genom att någon annan är lite 
billigare är otänkbart för Toyota. (Ibid)  
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Problemlösning:  
Princip12: Gå och se med egna ögon för att förstå problemet 
Det är inte acceptabelt att förlita sig på vad andra säger utan vederbörande måste se problemet 
med egna ögon för att förstå det, oavsett om det är en chef eller operatör. Metoden kallas för 
Genchi Genbutsu som betyder ungefär ”gå och se själv” och används för att söka efter fakta 
för korrekta beslut. Besluten måste bygga på välgrundad kunskap för att situationen ska kunna 
lösas på bästa sätt. Detta leder även till att alla problemlösare får en bättre insyn i problemen 
och inte bara ser det som läggs fram i rapporter. (Liker, 2004) 
 
Princip 13: Fatta beslut långsamt och i samförstånd, men genomför dem snabbt 
Toyota lägger ofta längre tid åt planering än själva implementeringen av ett projekt, detta för 
att försöka lösa alla problem innan själva projektet drar igång. Andra företag gör oftast tvärt 
om och löser problemen vid införandet. Toyota anser att sättet att nå ett beslut är lika viktigt 
som beslutets kvalitet. Innan beslut fattas ska flera alternativ och synpunkter beaktas. 
Beslutsfattande underlättas genom att beslutsunderlaget ska vara kort och koncist, max en A3-
sida långt. Långa rapporter godtas inte.  
 
För att rätt beslut ska kunna tas följer Toyota fem steg: 

 Förstå problemet genom att själv gå ut och titta, Genchi Genbutsu-metoden. 
 Förstå hur problemet har kunnat uppstå, dvs. hitta grundorsaken. Till detta kan de fem 

varför användas som hjälpmedel.  
 Överväg alternativa lösningar för att kunna välja ut den som passar bäst. 
 Skapa samstämmighet inom gruppen som arbetar med problemet. 
 Informera intressenter i punkterna ett till fyra så att lösningen inte kommer som en 

översakning för någon. (Ibid) 
 
Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 
förbättra 
Den sista principen syftar till att bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 
samt ständigt förbättra organisationen. Med en lärande organisation menas att den ska ha 
kapaciteten att bygga vidare på kunskap och ständigt röra sig framåt och bli bättre. Trots att 
någonting fungerar bra, går det alltid att förbättra, detta är utsprunget till begreppet Kaizen 
som betyder just ständiga förbättringar. För att kunna göra dessa förbättringar måste företaget 
hela tiden ta reda på grundorsaken till problemet, ett sätt att få fram det är att använda sig av 
analysverktyget ”fem varför”. Efter att ha frågat sig varför fem gånger anser Toyota att 
grundorsaken är identifierad. Att kunna erkänna ett misstag, själv ta ansvar och se till att det 
inte uppkommer igen är det största tecknet på styrka och en grundsten för en lärande 
organisation enligt Toyota. (Ibid) 
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3.1.2 Leantemplet 
För ett fungerande engagemang i Lean Production krävs att företaget förstår de 
grundläggande idéerna som konceptet bygger på. Det så kallade Lean-templet illustrerar dessa 
idéer. (Blucher et al, 2004) 
 

                                                                         
    
   Figur 2 Leantemplet (Blucher, 2004) 
  
 
Lean-templets olika delar. 
Engagemang och lagarbete- det är viktigt att det finns samarbete mellan arbetskamraterna 
eftersom detta utvecklar arbetet och kompetensen. Arbetslaget är en liten beståndsdel av 
organisationen som ständigt arbetar med att förbättra med sin egen process. Ett av de 
grundläggande tankesätten är ständiga förbättringar. Genom att arbeta i lag och genom 
möjligheten att delta skapas förståelse för förändringar och därmed engagemang för 
genomförandet av förändringen. Styrkan i ständiga förbättringar är delaktighet av alla. Lean- 
organisationer kan framstå som hierarkiska då det finns många ledarnivåer, detta beror på att 
för att kunna skapa delaktighet och engagemang måste det finnas ledare som aktivt kan 
utbilda, träna och stödja den övriga personal. För att grupperna ska kunna fungera på bästa 
sätt är det bra att inte ha för många i ett lag. (Ibid) 
 
Standardiserat arbetssätt och stabilitet- för att ständigt kunna förbättra sig måste man veta 
vilket utgångsläget är. Till att börja med är det bra att skapa ett gemensamt arbetssätt, genom 
det skapas även förutsättningar för lyckade förbättringar. Standardiserat arbete är det säkraste, 
enklaste och det mest effektiva sätt att producera det kunderna vill ha. Det är inte alltid de 
traditionella arbetsinstruktionerna som är det bästa sättet att utföra ett arbete. Den riktiga 
kunskapen om hur ett arbete ska utföras finns hos medarbetarna och ska därför utformas 
därefter med hjälp av ledare och produktionstekniker. Stabiliteten uppnås genom att 
systematiskt skapa störningsfria processer, i detta ingår begreppet TPU (Totalt Produktivt 
Underhåll). TPU är en förbättringsprocess där hela företaget engageras för att ta bort förluster 
och störningar i utrustning. I detta ingår även uppföljning av driftstörningar, 
operatörsunderhåll och förbättringsgrupper. Ett verktyg för att uppnå stabilitet och standard är 
de 5S, det är ett enkelt verktyg som snabbt kan ge bra resultat. Detta ska hjälpa arbetslagen att 
ta ansvar för sin del i produktionen. De 5 S ska hjälpa till att hålla arbetsplatsen ren och saker 
ska ligga på sin plats så att de är lätta att hitta. Detta för att minska stopp, haverier, olyckor 
och letande efter saker. Alla måste ha en tydlig bild av det avsedda tillståndet på arbetsplatsen 
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för att synliggöra avvikelser så att dessa snabbt kan åtgärdas. Standarderna ska vara enkla, 
tydliga och visuella så att alla medarbetare vet hur arbetet ska utföras effektivast. (Ibid) 
 
Förbrukningsstyrd produktion- Lean strävar efter att ha behovsstyrda processer det vill säga 
att man producerar endast när det finns ett behov i nästa steg i förädlingskedjan. (Blucher, 
2004) Genom att jobba ut ifrån kundefterfrågan, skapas ett ”sug” igenom produktionen som 
kan leda till minskad kapitalbindning då ledtiderna blir kortare. Om produktionen jobbar mot 
kundefterfrågan blir det mindre buffertar och lager. De få lager som finns är endast till för 
små svängningar i efterfrågan. Nackdelen med detta sätt att arbeta är att det blir mer känsligt 
för störningar. Om en process stannar, stannar hela processen. (Aronsson et al, 2006) 
 
Det andra styrningsprincipen är tryckstyrning, detta ska man undvika om man vill arbeta i 
enlighet med Lean. I tryckstyrning producerar företaget mot uppskattningar och prognoser om 
hur utvecklingen ser ut i framtiden. Detta gör att produkterna ”trycks” fram i produktionen 
och skapar lager i mellan enheterna och det blir stora planeringsbehov. Fördelarna med 
tryckstyrning är att de olika enheterna är relativt oberoende av varandra och 
kapacitetsutnyttjandet är högt. Nackdelarna är att det blir lång genomloppstid och hög 
kapitalbindning då det blir många lager mellan enheterna. (Ibid) 
 
Inom industrin används sällan endast en av principerna, utan oftast blir det en kombination av 
de båda. I ett sådant fall används tryckstyrning fram till kundorderpunkten. Efter 
kundorderpunkten och framåt i processen används sugstyrning. (Ibid) 
 
För att en förbruksstyrd tillverkning ska fungera måste produktionen ha korta ställtider som 
tillåter snabbt gensvar, visuell arbetsmiljö som gör att medarbetarna medvetna om 
produktionsförhållandena och stabila processer. För att förstå det nuvarande tillståndet hjälper 
det att göra en kartläggning för att se förbättringsmöjligheter och en handlingsplan för 
framtida tillstånd.(Blucher, 2004)  
 
Kvalitet i varje led- Kvalitetsproblem kan göra så att förtroendet skadas både hos de interna 
och de externa kunderna, det kan även skapa stopp i produktionen. Produktiviteten minskar 
och ledtider och kostnader ökar. För att undvika att så sker är det viktigt att snabbt hitta 
grundorsaken till felet och så snabbt som möjligt åtgärda det. Det finns inom Lean olika 
metoder för att göra detta t. ex Jidoka som betyder att maskinerna ska hitta felen och stoppa 
produktionen så att felet kan åtgärdas. Andon som ska ge en visuell signal om vad som händer 
vid en arbetsstation och drar till sig uppmärksamheten vid driftstopp eller störningar så att 
åtgärder kan vidtas. För att inte sända felaktigheter vidare i kedjan kan man använda sig av 
Poka-yoke. Detta är kontroller och varningssignaler som förhindrar att felaktigheter sänds 
vidare. (Ibid) 
 
Ständiga förbättringar- ständiga förbättringar måste ske på varje nivå inom företaget. Det 
krävs en planeringsmetodik som omfattar hela organisationen. Ledningens initiativ måste 
förankras om vad som ska göras för att nå visioner och mål och hur det ska gå till i praktiken. 
Det är viktigt att övergripande visioner och mål hör ihop med ständiga förbättringar. (Ibid) 
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3.1.3 Skapa värde  
En viktigt Lean-princip är att skapa värde på produkten. Detta får man genom att dela upp 
tiden och resurserna i en värdeskapande del och en icke värdeskapande del. Genom att göra 
denna indelning kan man ta bort den icke värdeskapande delen och frigöra tid och resurser till 
andra satsningar. Den värdeskapande delen är viktig då det är aktiviteter där produkten får ett 
värde, till exempel förädling. När man producerar med Lean är det viktigt att se till hela 
värdeflödet, inte enbart se till enskilda processer. (Blucher, 2004) 
 
De icke värdeskapande delarna av processen kan i sin tur delas upp i en nödvändig del och en 
del som är ren slöseri. Eftersom man i Lean ska undvika slöseri är denna del viktig att ta bort 
ur processen. För att minska på slöserierna är det att föredra att arbeta med kundorderstyrd 
produktion och förkorta ledtiderna genom processen, detta leder till mindre lager och färre 
produkter i arbete. (Ibid) 
 
I Lean-produktion talar man om åtta typer av slöserier, den värsta av dem alla är 
överproduktion. Att producera mer än vad man behöver leder till lager. De andra slöserierna 
är väntan på att något ska hända, lager, onödiga rörelser medan man arbetar, reparationer och 
omarbeten som inte tillför kunden något värde. Fler slöserier är att göra mer arbete på 
produkten än kunden krävt, onödiga transporter och outnyttjade kreativitet hos medarbetarna. 
Värdet i produkterna skapas inte bara för kunden utan även för ägarna som vill att företaget 
ska gå med vinst och för medarbetarna som vill att deras arbete ska ha betydelse. (Ibid) 
 
 

 
 
Figur 3 Slöseri (Blucher, 2004) 

 
 

3.1.4 Just in time 
Med Just in time menas att leveranser av material ska ske i rätt tid, precis när materialet 
behövs. Idén går ut på att minska lagernivåer, förkorta genomloppstider, reducera 
kassaktioner och minska de administrativa kostnaderna genom enkla informationssystem. 
Detta medför då att företaget får en låg nivå på PIA (produkter i arbete), vilket även kan göra 
att olika problem i produktionssystemet kommer fram. Problem som då kan lösas istället för 
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att döljas. Just in time uppnås genom att behovet av produkter kommer från efterföljande 
produktionsstation, det skapas då ett sug bakåt i produktionskedjan. För att detta ska kunna 
uppnås krävs korta ställtider, små partistorlekar, korta ledtider, flödesorienterat 
produktionssystem och flexibel personal. Det måste även finnas ett decentraliserat 
kvalitetsarbete som arbetar mot ständiga förbättringar. (Olhager, 2000)  
 
Förändringar är en del av företagens dagliga arbete, produkternas livscykler blir kortare och 
efterfrågan är svår att se i förväg. Företagen måste därför arbeta flexibelt både när det gäller 
produkter och volymer, det är även viktigt att inte ha för mycket produkter i systemet. Agil 
(på engelska agility) är en benämning på flexibiliteten som finns när det krävs snabba 
förändringar. Agil sker ofta med Lean och Just in time då företaget bör minimera 
komponentlagret och produkter i arbete. (Lumsden, 2006) 
 
Kanban är ett materialstyrningssystem som ingår i JIT-filosofin. För att få ett sugande system 
genom tillverkaningen används kanban-kort. Kanban är det japanska ordet för ”kort att 
anteckna på” eller ”litet kort”. Kortet talar om för avdelningen som tillverkar eller levererar 
komponenten att materialet har använts och det måste fyllas på. Kortet talar om vad om ska 
produceras, hur mycket och när det ska produceras. (Ibid) 
 

3.1.5 Se helheten 
Lean är en strategi som kan bedrivas i alla delar av organisationen. Begreppet har blivit ett 
internationellt begrepp för alla typer av företag. Ofta börjar man arbetet med Lean i 
tillverkningen, som är till stor del, tillsammans med produktutvecklingen är företagets hjärta 
och det som kunden är villiga att betala för. Resultaten kan vara stora men det finns fler 
vinster att göra genom att se helheten i företaget. För att kunna utnyttja fördelarna av Lean- 
produktion måste alla delar i den egna verksamheten, även stödfunktionerna, samverka enligt 
Lean- principerna. Ofta hindras utvecklingen genom att vissa delar av produktionen jobbar 
med andra principer. Produktutveckling enligt Lean- principerna är inte lika välkända och 
spridda. Principerna är dock de samma som att slöserier ska elimineras och stödjande 
ledarskap. Synsätten inom de företag som har infört Lean på produktutvecklingen är att 
”produktutvecklingen skapar morgondagens värde”. Utvecklingen ska vara snabb och effektiv 
för att generera ett värde för kunden och ger vinst sedan när tillverkningen startar. Effektivitet 
i tillverkningen kan uppnås genom att i utvecklingen konstruera mot ett idealt tillstånd i 
värdekedjan. (Blucher, 2004) 
 
Till stor del sker tillverkningen efter principen massproduktion, att ställa om sällan och 
tillverka så mycket som möjligt per maskin. Detta leder till stora lager och långa ledtider, 
även ekonomisystemen stödjer detta beteende. För att implementera Lean är det då viktigt att 
utforma ekonomisystem som stödjer mätetal som uppmuntrar rätt beteende. Det är viktigt att 
verkliga förädlingskostnader används beräknade på målkostnader, kostnader som eftersträvas 
för att kunden ska få ett bra pris. (Ibid) 
 
Slöseri finns även i administrativa processer, många förbättringsverktyg som finns inom 
tillverkningen kan även användas inom dessa processer. Det gäller att identifiera och 
minimerar slöserierna och förbättra det administrativa flödet. Det går att uppnå stora effekter 
genom att ha visuella arbetsplatser, standardiserade arbetssätt och dragande flöden med mera. 
(Ibid)    



 
 

   20

3.1.6 Japanska sjön 
Generellt ska lager hållas låga och de lager som finns ska i mellan åt ifrågasättas. Lager kan 
uppstå på grund av att en del i processen har en tveksam funktionssäkerhet och vissa lager 
skapas för att få en intern säkerhet mot eventuella störningar i materialflödet. För att lyfta 
fram och identifiera alla problem i produktionen kan man ta bort lagren. Denna filosofi kallas 
japanska sjön. När man sänker lagernivåerna tvingas tidigare dolda problem fram och 
företaget blir medvetna om dem. Men att sänka lagernivåerna kan ge andra problem som att 
tillverkningspartierna blir så små, att omställningstiden i maskinerna blir för stora i 
förhållande till den totala maskintiden. Vattnet i sjön symboliserar produkter i arbete (PIA) 
och klipporna problemen. Är PIA stort så har företaget en hög vattennivå och processerna 
flyter ovanpå de problem som finns på botten av sjön. Det är först när vattennivån sänks som 
problemen kommer fram och det finns en möjlighet att lösa dessa. Att höja nivån kan dock 
tyckas vara ett enkelt sätt att komma undan problemen, men att gömma den är inte det samma 
som att lösa dem. Kostnader för kassaktioner och omarbeten blir då höga istället. Även 
lagerhållningskostnaderna och kapitalbindningskostnaderna blir höga samt att det blir lång 
ledtid till kund. (Lumsden, 2006) 
 

                                 
    Figur 4 Japanska sjön  

3.1.7 De 5 S:en 
Fem S eller cando som det heter på japanska är fem regler för att skapa en välorganiserad 
arbetsplats. Målen med dessa är att befria arbetsplatsen från onödiga saker samt hålla 
utrustning och maskiner i gott skick på ett välordnat sätt för att erhålla en trevlig arbetsmiljö. 
Det är alla medarbetares uppgift att varje dag organisera efter dessa fem regler.  
 

 Seiso (städa) betyder renlighet, att ständigt hålla arbetsplatsen och verktygen rena. Allt 
ska efter användning kontrolleras och eventuella fel ska åtgärdas. Även lokalerna ska 
ses över. 

 
 Seiri (sortera) Ta bort allt som inte används på arbetsplatsen. Sortera och arrangera 

verktyg, material, papper, skrivbordslådor mm. i nödvändiga och icke nödvändiga.  
 

 Seiton (systematisera) betyder ordning. Se till att det som är nödvändigt går lätt att få 
tag på, ta bort resten. Materialet ska finnas lättåtkomligt och vara överskådligt.  

 
 Seiketsu (sköta om) handlar om prydlighet. Få in rutiner i det dagliga arbetet att hålla 

alla maskiner och utrustning i trim.  

Problem 

PIA 

Vattennivån sänks 
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 Shitsuke (standardisera) Alla arbetsplatser ska standardiseras så att det är lätt att hitta 

saker och ting. Utforma checklistor för hur saker ska skötas och gör det synligt när det 
behöver fyllas på. (www.leanforum.se) (Meland, 2006) 

 
 

3.1.8 Fem varför 
Genom att fem gånger fråga varför ett problem uppstår når man rotorsaken till problemet. Det 
är en enkel metod som oftast ger bra resultat och hindrar att problemen återkommer. Enligt 
Womack (1990) ska alla som arbetar i produktion lära sig att systematiskt varje gång ett 
problem uppstår spåra det tillbaka till dess ursprungliga orsak, så att det aldrig uppstår igen. 
På detta sätt får man en effektiv produktion där varje problem kommer upp till ytan.  
 

 
   Figur 5 Fem varför (omarbetad från Intranet Sandvik) 

 

3.1.9 Fem steg för att uppnå Lean Production  
För att uppnå Lean i verksamheten finns det fem steg att ta: 
Steg 1. Ta reda på kundens sätt att se på värdet, det kan vara värdet på en viss produkt, värdet 
på servicen, priset eller tiden det tar till leverans. Sätta upp mål för de olika faserna i 
produktionskedjan. 
Steg 2. Ta reda på vilka processer i värdekedjan som skapar ett värde i företaget och ta bort de 
steg som inte tillför något värde. 
Steg 3. Se över hela flödet och analysera vad problemet är och hitta lösningar, och gör 
processen och värdekedjan mer effektiv. Detta för att se vilka faser som inte är lönsamma och 
vilka som kan förbättras.  
Steg 4. Producera produkter när efterfrågan finns, det skapar en sug-effekt som minskar lager 
och transportkostnader.  
Steg 5. Analyser kundförväntningarna och se om de förändras och om det är något som 
behövs förändras i produktionen. Ett effektivt företag måste kunna förändra och se 
förändringar i marknaden. (Lumsden, 2006) 
 
 

VARFÖR? 

VARFÖR?
VARFÖR?

VARFÖR?

VARFÖR?Maskinen  
har 
stannat. 

Därför att en 
säkring har  
gått pga. 
överbelastning 

Det fanns 
inte 
tillräckligt 
med olja på 
drivaxeln 

Oljepumpen 
pumpar inte 
tillräckligt 
med olja 

Pumpens 
drivaxel är 
utsliten 

Oljefiltret är 
blockerat 
med 
metallspån
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3.2 Ledtidsprogrammet- ”Sandviks Lean production” 
 
Sandvik försöker gå från masstillverkning till mer kundstyrd tillverkning genom att införa 
Lean-konceptet i produktionen. De bedriver sedan 2003 ett projekt som kallas för 
ledtidsprogrammet. Detta program startades i samarbete med McKinsey & Company, ett 
konsultföretag som arbetar inom strategi och management. Målet är att öka både 
kundtillfredsställelsen och lönsamheten. (Intranet, Sandvik) 
 

3.2.1 Navigatörer 
För att kunna genomföra projektet har Sandvik utbildat ett antal så kallade navigatörer. Dessa 
utbildas i ett forum som kallas för ledtidsakademin. En navigatör arbetar sällan mer än två år 
med att navigera sedan återgår de till produktionsrelaterade arbeten. Detta för att få ut 
kunskapen i hela organisationen. När implementeringen av Lean startade 2003 arbetade 
navigatörerna i projekt på varje division som pågick under 16 veckor. Under dessa 16 veckor 
skulle grunderna för Lean presenteras och införas i produktionen. (Intranet Sandvik, 2008-04-
28) I dagsläget får de enheterna som behöver hjälp ansöka om att få dit navigatörer, de väljer 
då ut de projekt som de har de största möjligheterna att förbättras främst ekonomiskt. 
Skräddarsydda program utarbetas sedan efter just den enhetens behov. Implementeringen av 
ledtidsprogrammet finns idag i 75 % av alla flöden på SMT, dock har enheterna kommit olika 
långt i sitt arbete. (Simon Hedberg)  
 

3.2.2 Slöseri, Variabilitet och Inflexibilitet 
Sandviks Lean har i huvudsak tre fiender: Slöseri, Variabilitet och Inflexibilitet. Slöseri är den 
allra största fienden, allt som inte tillför värde för kunden ska tas bort. Exempel på slöseri kan 
vara överproduktion, väntan, lager, omarbete och reparation, överarbete, onödiga transporter 
och outnyttjad kreativitet. Både kundtillfredsställelse och lönsamheten ökar medan 
kostnaderna minskas när slöseriet elimineras. Den andra fienden är variabilitet. Bristande 
kontroll på maskiner och processer ger en ojämn produktion, detta kan medföra onödiga lager 
för att inte kunden ska bli utan produkter.  Därför finns det en strävan att utjämna 
produktionen. Inflexibilitet leder ofta till väntan, överproduktion och lager. Fler omställ med 
kortare ställtider leder till en flexiblare produktion med jämnare flöde. (Intranet, Sandvik)  
 

3.2.3 Grundprinciper 
Sandviks fem grundprinciper inom lean: 
 

 Definiera verkligt kundvärde. Företaget ska enas om vad kunderna verkligen vill ha. 
De grundar inte sina beslut på gissningar utan ifrågasätter allt och tar reda på det 
verkliga svaret.  

 
 Identifiera produktens värdeflöde. Det som inte tillför verkligt värde för kunderna 

tas bort ur produktionsprocessen. 
 

 Skapa ett jämt produktionsflöde. Sandvik strävar efter enstyckestillverkning och 
låter den första detaljen in också vara den första ut (FIFO). Produkter ska så långt 
möjligt befinna sig i ständig bearbetning, inte ligga på onödiga mellanlager och binda 
kapital. 
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 Producera efter kundbehov. Dragande flöden införs där kunden avgör 

produktionstakten, det vill säga ”drar” fram produkterna när de behöver dem.  
 

 Ständiga förbättringar. Det jobbas kontinuerligt med ständiga förbättringar och 
företaget har perfektion som mål. (Intranet, Sandvik) 

3.2.4 Produktionshuset 
Sandviks har tagit fram en egen tolkning av Leantemplet som de kallar för produktionshuset. 
 
 

 
    
   Figur 6 Produktionshuset (Intranet Sandvik) 
   
 
De fyra grundstenarna i produktionshuset 
Produktionsresultaten följs upp dagligen för att avvikelser från de uppsatta målen och 
störningar i produktion snabbt ska kunna upptäckas och lösas. Som hjälp till uppföljningen 
finns det tydliga och mätbara nyckeltal som visar hur avdelningen ligger till 
produktionsmässigt. Vid avvikelser ska en grundlig utredning av orsakerna till problemet 
göras för att kunna vidta de rätta åtgärderna.  
 
Förståelse och engagemang är ett måste för alla i ledarposition. De måste kunna se helheten 
genom hela verksamheten och inte bara optimera sin egen avdelning. De ska vara en förebild 
för sina medarbetare samtidigt som de ska ha förmågan att se vad som skapar värde för 
kunderna.  
 
En av grundstenarna i produktionshuset är att det ska vara hög etisk standard inom företaget 
så kallad ”Fair Play”. För att detta ska kunna uppnås på bästa sätt har Sandvik tagit fram 
uppförandekoder (Code of Cunduct). Förbättringar ska inte ske på bekostnad av personlig 
säkerhet eller hälsa och det ska finnas respekt för individ och miljö.  
 
Organisationen behöver motiverade och mångkunniga medarbetare, därför satsas det mycket 
på kompetensutveckling. Företaget behöver också chefer som agerar coacher för att få ett 
fungerande flöde. (Intranet, Sandvik) 
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Golvet (normalläget) 
Sandvik jobbar med fyra punkter som ska leda till ständig förbättring; standardiserat, synligt, 
utjämnat och snabb återkoppling. Detta för att upptäcka onormaliteter i tid och kunna 
motverka dessa.   
 
Standardisering av arbetsmetoder måste finnas för att kunna säkerställa att arbetet utförs 
med rätt kvalitet och utan variationer. Arbetsuppgifterna ska utföras på samma sätt av alla, 
detta beskrivs utförligt i arbetsinstruktionerna som måste finnas för varje moment i processen. 
Standarderna ska uppdateras regelbundet i och med att nya och bättre arbetsmetoder införs.  
 
För att problem ska kunna upptäckas snabbt måste avvikelser från normalläget visualiseras 
och göras synligt. Visualiseringen är lika viktig både vid de dagliga uppföljningsmötena som 
vid maskinerna. Exempel på detta kan vara att om en maskin har stannat eller saknar material 
ska en lampa tydligt signalera att det behövs någon form av åtgärder så att den inte blir 
stillastående.  
 
En av grundprinciperna är utjämnad produktion, detta innebär att tillverkningen sker utan 
någon hänsyn till orderingång för att erhålla en jämn arbetsbelastning. För att få en flexiblare 
produktion med ett dragande system krävs mindre partistorlekar som körs oftare. 
 
Alla onormaliteter ska snabbt återkopplas för att problemen ska lösas direkt. Reaktionerna 
ska komma i realtid och inte flera månader efteråt. (Intranet Sandvik, 2008-03-31) 
 
Väggarna  
Tillverkning ska enligt ledtidsprogrammet endast ske vid kundbehov och inte byggas på 
gissningar. Detta medför att det blir ett dragande flöde genom hela produktionen utan 
onödiga lager. Materialet ska alltså inte ”knuffas” igenom produktionen då detta leder till 
mycket material i arbete och stora buffertlager samt köer vid vissa maskiner. Företaget 
använder sig av kanban-kort för att signalera när buffertlager behöver fyllas på.  
 
Kvalitetssäkringen ska finnas med i varje steg, detta för att det ska bli rätt från början. 
Medarbetarna ska ha tillgång till de verktyg och instruktioner som behövs för att kunna 
genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Arbetsmetoderna ska helst vara utformade så att det 
omöjligt kan bli fel. Om det blir fel så får det inte lämnas vidare och då ska rotorsaken till 
problemet utredas.  
 
De överliggande målen i detta tempel innebär: 
 
1. Total säkerhet 
Sandviks mål är total säkerhet när det gäller människors hälsa, miljö och deras produkter. När 
de ständigt förbättrar sig som företag görs det aldrig på bekostnad av detta. 
 
2. Rätt kvalitet 
Rätt kvalitet är att överträffa kundens upplevda behov. Men Sandvik ska inte överarbeta en 
produkt, det vore slöseri eftersom kunden inte är beredd att betala för det. De måste istället 
hitta kundens verkliga behov - och överträffa det. 
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3. Kortast möjliga ledtid 
Här gäller det att minska andelen ”stillastående” material i arbete, det vill säga hålla 
buffertlagren låga. Med kortare ledtider kan Sandvik dessutom leverera snabbare – och 
därmed ta bättre betalt. Den naturliga följden blir kanske också nya order eftersom korta 
ledtider skapar värde för deras kunder. 
 
4. Lägsta kostnad 
Genom att ständigt jaga slöserier håller Sandvik sina kostnader nere. De ska också alltid se till 
totalkostnaden, inte bara delkostnader. Deras strävan efter lägsta kostnad får däremot aldrig 
ske på bekostnad av kvalitet och säkerhet. (Intranet, Sandvik) 
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3.3 Flödesschema 
Syftet med att göra ett flödesschema är att minska den totala tiden i flödet genom att på ett 
ordnat sätt analysera informations- och materialflöden. Det handlar främst om att hitta 
alternativa lösningar och sedan genom att jämföra förväntad servicenivå och totalkostand för 
de olika alternativen få fram det bästa alternativet. (Aronsson et al, 2006) 
 
Enligt Aronsson et al (2006) kan kartläggning av flöden göras på många olika sätt men man 
klarar sig oftast med ganska enkla metoder. Att göra en alltför detaljerad kartläggning innebär 
oftast att en stor del av arbetet görs i onödan. Det gäller att lägga ner tid på de delar som är 
mest intressant. Det är nyckeltalen för flödet som avgör vilka delar som är mest intressanta.  
 
Ett flödesschema kan innehålla olika symboler som beskriver de olika stegen i produktionen. 
De symboler vi har använt oss av i denna rapport beskrivs nedan: 
   
 
   Indikerar vart processen startar och slutar, dvs. dess avgränsningar. 
  
 
 
  Grensletransporterna som utförs mellan aktiviteterna. 
 
 
 
 
  Visar på aktiviteter i processen 
 
 
 
  
  Indikerar på var lagerplatserna finns i processen 
 
 
 
 

Symboliserar övriga transporter som till exempel frontlastare.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Figur 7 Exempel på flödesschema
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4. Företagspresentation  
I detta kapitel presenteras företaget Sandvik AB samt dess verksamhet.  

4.1 Sandvik AB 
Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson, som var först i världen med att lyckas 
använda Bessemermetoden vid stålframställning i industriell skala. Sandvik är idag ett 
världsledande företag inom verkstadsindustrin. Företaget finns representerat i 130 länder 
världen över med cirka 47 000 anställda och en omsättning på 86 miljarder. (Intranet Sandvik) 
 
Sandvik arbetar främst inom tre huvudområden: 

 Verktyg i hårdmetall och snabbstål med metallbearbetning samt ämnen och 
komponenter i hårdmetall och andra hårda material. 

 Maskiner och verktyg för bergavverkning. 
 Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial samt processystem. 

 
 
Verksamheten omfattas av tre huvudområden: 

                         
  Figur 8 Huvudområden inom Sandvik (Intranet Sandvik) 
 
 
Sandvik Tooling är en global marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall, snabbstål och andra hårda material som 
diamant och specialkeramer. 
 
Sandvik Mining and Construction är världsledande leverantör av maskiner, 
hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler inom 
gruv- och anläggningsindustrin. 
 
Sandvik Materials Technology är världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i 
rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt 
processanläggningar och sorteringssystem. (Intranet, Sandvik) 
  
Affärsidé:  ”Sandvik ska utveckla, tillverka och marknadsföra långt förädlade produkter 

som bidrar till att förbättra våra kunders produktivitet och lönsamhet. 
Verksamheten är i första hand koncentrerad till områden där Sandvik är, eller 
har möjlighet att bli, världsledande”. 
(Intranet, Sandvik) 
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4.2 Sandvik Material Technology (SMT) 
SMT är ett av Sandviks tre affärsområden och har cirka 9100 anställda med en omsättning 
under 2007, på 22500 MSEK. Sedan 2003 är Peter Gossas Vd över området. Hans mål under 
2008 år är att öka produktionen med i genomsnitt 12 % samt göra en kostnadsbesparing på 10 
%. 
 
SMT är indelat i sex produktområden:  

 Rör är specialiserade på sömlösa och svetsade rör. De är världsledande på 
rörprodukter gjorda av avancerade metaller och speciallegeringar för rostfritt stål.  

 Band tillverkar och tillhandahåller precisionsband som blir till exempel rakblad, 
fjädrar och sjukvårdsinstrument 

  Tråd tillverkar precisionstråd, profiler, fjädertråd och svetsade produkter av rostfritt 
och höglegerat stål. 

 Kanthal utvecklar och tillverkar metalliska och keramiska material i form av tråd, 
band, delar och system för elektronisk uppvärmning i hushållsapparater, industriella 
ugnar och processsystem. 

 Process System tillhandahåller transportband med tillhörande utrustning som används 
bland annat för sortering inom livsmedelsindustrin. 

 MedTech är verksamma inom området medicinteknik. De erbjuder en rad olika 
material som används inom tand och sjukvård. (Intranet, Sandvik) 

 

4.3 Primary Products 
Detta examensarbete utförs på SMT´s avdelning Primary Products. Primary Products anses 
vara en stödfunktion till SMT och har cirka 720 anställda. De tillverkar rostfria rör, tråd 
specialband, smidesapplikationer, stång och bergborrstål. De interna kunderna utgörs av 
produktområdena Tråd, Rör och Band. De största externa kunderna är Sandvik Mining and 
Construction samt Atlas Copco. Primary Products kallas även SV som står för Stål Varma. 
(Intranet, Sandvik) 
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5. Nulägesbeskrivning 
Kapitlet beskriver hur de interna transporterna fungerar i dagsläget. Här presenteras även de 
resultat som framkommit ur de undersökningar och studier som genomförts under arbetets 
gång.  

5.1 Truckarna 
Transportavdelningen ansvarar för SMTs alla transporter inom industriområdet och har hand 
om både grensletruckarna och sidlastarna. Detta arbete innefattar all körning med 
grensletruckar inom området för Primary Products. Enligt uträkningar som finns för 2007 
utförs i genomsnitt XX transporter per mantimme.  
För att transportbeställningarna ska kunna nå ut till truckarna är varje truck utrustad med ett 
excel-baserat datasystem. Detta är framtaget genom ett tidigare examensarbete och därmed 
utformat speciellt för att passa denna typ av beställningar. (Conny Persson)  
 
Tidigare gick alla transportbeställningar genom en planeringsavdelning som planerade och 
dirigerade alla transporter. Sedan ungefär fem år tillbaka planerar och rapporterar truckförarna 
själva sina körningar. Planeringen sker utan information från de producerande enheterna över 
variationen i produktionen som kan leda till fler eller färre transporter. Truckförarna anser att 
systemet med att själv planera sina körningar fungerar mycket bättre då det är de som besitter 
rutinen och kunskapen om själva rutterna. Borttagandet av planeringsavdelningen har även 
resulterat i färre antal borttappade laster och ökad effektivitet. (Mikael Ellbom) 
  
För att få en transport utförd skickas en order via datasystemet. Denna order går då ut till alla 
truckar varpå truckföraren får acceptera körningen. Förarna accepterar ett visst antal 
körningar i en körordning på sin skärm. När föraren har accepterat sina körningar ser han inte 
de nyinkomna beställningarna, vilket medför att körningar i närliggande områden då kan 
missas. Dock förkommer kontinuerlig kommunikation mellan truckförarna via komradio. När 
körningen är slutförd accepteras ordern igen och försvinner då helt från skärmen. Det finns en 
viss prioriteringsordning på ordrarna, exempelvis har varma ämnen högre prioritet än kalla. 
Vid brådskande transporter kan orderläggaren ange detta vid beställningen via en så kallad 
”bråttomknapp”, dock missbrukas denna möjlighet ibland. Det händer att orderläggaren 
använder knappen trots att det inte är nödvändigt. (Ibid) I dagsläget mäts leveransprecision 
med att alla transporter ska vara utförda inom 30 minuter annars ligger de utanför 
toleranserna. (Conny Persson) 
 
I dagsläget görs det kontinuerliga kontroller på truckarna. Efter 400- 500 timmars körning 
utförs en smörjservice och efter 1000 timmar utförs en grundligare service av fordonet. Detta 
för att försöka minska de akuta reparationerna eftersom det kostar både mer tid och pengar. 
Föraren får själv hålla koll på timräknaren, som finns placerad i alla truckar, för att se när det 
är dags för service. (Bengt-Arne Högberg)  
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5.2 Truckflöden 
Det fysiska flödet omfattar alla förflyttningar eller flöden av råmaterial, produkter i arbete och 
färdiga varor inom ett företag. Det är svårt att i alla situationer förutsäga material- och 
resursflödenas storlek och variation. Detta kan bero på olika saker varav av vissa kan man 
påverka och andra inte. Att inte kunna påverka flödena kan leda till att de blir svåra att 
förutsäga, vilket gör det komplicerat att anpassa flödena till varandra. För att utnyttja 
resurserna på bästa möjliga sätt är det nödvändigt att kartlägga både flödet och resurserna. 
(Lumsden, 1995) Genom denna kartläggning har vi tagit fram de olika truckflöden som finns 
inom Primary Products, detta för att få en möjlighet att kunna se hur de utnyttjas och hur de 
skulle kunna bli bättre. Vi har delat upp flödena efter olika produktsorter för att lättare få en 
överblick över situationen. Vidare har vi räknat på antalet trucktransporter som genomförs 
under ett år i dessa olika flöden.  
 
Truckflödena som har kartlagts går via följande byggnader och dess tillhörande lager, se 
bilaga 1.  
 
Stålverket 
I Stålverket smälts stålskrotet ner och därefter gjuts det till strängar eller göt. De olika 
stålsorterna tillverkas i en viss ordning eftersom det är noga med vilka som kan blandas då det 
blir rester kvar i de olika ugnarna. Dessa göt och strängar går sedan vidare till Götverket.        
(Intranet Sandvik) 
 
Götverket 
I Götverket valsas göt och stränggjutna ämnen ut till fyrkants-, platta- och rundaämnen i olika 
dimensioner. Varma stål läggs ut på en svalbädd för att få rätt temperatur innan vidare 
bearbetning. (Ibid) 
 
Fenix 
Band och stångvalsning utförs i Fenix, som ligger i anslutning till Götverket för att underlätta 
hanteringen av varma ämnen. Detta så de inte ska hinna svalna emellan hanteringarna. (Ibid) 
 
Glödgning 66 
Glödgningen har åtta eluppvärmda ugnar där stålet mjukas upp för att lättare kunna bearbetas 
i Ämnesbehandlingen. (Ibid) 
 
Ämnesbehandlingen 
Beroende på produkt utförs olika aktiviteter i Ämnesbehandling (Äb) såsom borrning, 
svarvning, kapning, slipning, riktning mm. Där utförs även utvägning, märkning och 
kvalitetskontroller. (Ibid) 
 
Finvalsverk 
Här värms ämnena för att sedan valsas ut till olika dimensioner. För att valsning ska kunna 
ske måste de genomgående hålen förses med kärnor vilka sedan avlägsnas efter valsningen. 
När stängerna har valsas får de svalna på en svalbädd. För att stängerna ska kunna hanteras 
lättare kapas de till kortare längder. (Ibid)  
 
Borrstål 03 
Här färdigställs materialet då det kapas och packas i rätt längder. Materialet synas även innan 
vidare transport ut till slutkund. (Ibid) 



 
 

   31

5.2.1 Rör  
Rör finns i olika utformanden så som rörämnen, sömlösa och komposita rör. Tillverkningen 
börjar i Stålverket, där skrotet smälts ner och sedan renas. Det smälta stålet stränggjuts till 
olika dimensioner, som sedan läggs ut på lager 2, 4 eller 8. Dessa valsas därefter i Götverket 
och Fenix till runda ämnen och vidare ut på lager 11 eller 12. I Ämnesbehandlingen riktas, 
kapas och synas de samt märks med etiketter. Efter ÄB går materialet vidare upp till Rör. På 
grund av kapacitetsbrist i Götverket och Fenix skickas en viss del av materialet från 
Stränggjutningen till Degerfors för valsning. När detta material kommer tillbaka läggs det på 
lagerplats 1 innan det går vidare tillsammans med det övriga materialet till 
ämnesbehandlingen. Materialet som ska vidare utomlands packas och märks noga i 
ämnesbehandlingen innan de går vidare till CU-plan. Det köps även in ungefär XX ton per år. 
Se bilaga 2. (Per Jensen) 
 
 
 
 
 

 

     
    Figur 9 Materialflöde Rör 
    

 

5.2.1.1 Rör Smide och Göt 
Tillverkningen börjar i Stålverket, det mesta av materialet går sedan med frontlastare in i 
Götverket förutom det varma som går via stränggjutningen direkt in till smide. När materialet 
har smidits går det ut på upplag 11. Därefter transporteras det in i ämnesbehandlingen för att 
slipas och sedan tillbaka till Götverket för ytterligare bearbetning. Efter bearbetningen går det 
ännu en gång till ämnesbehandlingen för viktning, syning och eventuellt svarvning. En del av 
materialet går sedan vidare upp till rör och den del som ska vidare till externa kunder går till 
CU-plan. Se bilaga 3. 
 
Det totala materialet för rör beräknas under 2008 bli XX ton, detta ger ca XX trucktransporter 
under året. (Ibid)  
 

5.2.2 Band 
Banden som tillverkas på SMT används främst inom bil-, träförädlings-, elektronik-, 
paketerings- och läderindustrin. Tillverkningen av band börjar även det i stålverket, de varma 
ämnena läggs i så kallade termosar för att bevara värmen innan de ska in i Götverket. Dessa 
termosar står placerade på lagerplats 6 och körs in i stränggjutningen vid behov. Materialet 
valsas sedan ut i Götverket och Fenix. Efter Fenix går materialet till avdelningen Band för 
packning och leverans till kund. Det varma bandmaterialet beräknas uppgå till XX ton och ger 
ungefär XX trucktransporter under 2008.  
 
De kalla banden går samma väg, genom stränggjutningen in till Götverket. Detta material går 
sedan från Götverket till glödgningen för att bearbetas innan de går ut på A-upplaget. Vidare 
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går de in i ämnesbehandlingen för att slipas. Efter detta går de in i Fenix för ytterligare 
bearbetning och sedan vidare till Band. De kalla banden uppgår till XX ton, detta ger cirka 
XX trucktransporter. De kalla band som ska till företaget Corus går genom Götverket via 
upplag 11 till Råvarugården för att packas och vidare till CU-plan där det sedan transporteras 
vidare till kund. Corus köper ungefär XX ton per år. Se bilaga 4. (Ibid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Figur 10 Materialflöde Band 

 

5.2.3 Valsat Fagersta 
Det valsade materialet som ska gå till Fagersta är trådämnen. I år beräknas tillverkning uppgå 
till XX ton. Dessa ämnen kommer via Stränggjutningen ut på lagerplats 2, 4 eller 8 beroende 
på var det finns plats. De går sedan in i Götverket och Fenix för att valsas till 150 millimeters 
fyrkantsbitar. Innan Fenix byggdes valsades allt detta material i Götverket, numera går 
ungefär hälften över till Fenix. Det mesta materialet går ut på lagerplats 1, dock vid sprickor 
måste det först slipas i Ämnesbehandlingen. Trucktransporterna för detta material motsvarar 
ca XX stycken per år.  Se bilaga 5. (Per Jensen) 

 

 

 
 
 
 
 
 
    Figur 11 Materialflöde Valsat Fagersta 
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5.2.4 Borrstål 
Borrstålet som SMT tillverkar används främst inom gruv- och byggindustrin. Stålet går ut 
från Stränggjutningen ut på lager 2, 4 eller 8 beroende på var det finns plats. Det går sedan 
genom Götverket och Fenix, där det valsas ut till stänger, in till glödgningen. Borrstålet körs i 
stålverket i kampanjer vilket medför att det stundtals blir mycket material efter Fenix. 
Glödgningen har då inte tillräckligt med glödgbockar så en del av stängerna måste först köras 
ut på A-upplaget för att sedan tas in i Fenix igen för omlastning. Materialet glödgas sedan för 
att lättare kunna bearbetas i Ämnesbehandlingen. De glödgade stängerna riktas i 
Ämnesbehandlingen och körs sedan ut på lagerplatsen David. Dessa stänger går sedan in i Äb 
igen för att kapas, svarvas och borras. Stängerna som nu har blivit kutsar går vidare till 
Finvalsverket där de valsas ut till olika dimensioner. Därpå går de vidare till borrstål 03 där de 
kapas och packas i rätt längder för vidare transport ut till kund. Se bilaga 6. I år beräknas 
materialet uppgå till XX ton, varav XX är inköpt material, vilket ger ungefär XX 
trucktransporter. (Per Jensen) (Petteri Alahelisten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 12 Materialflöde Borrstål 
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5.2.6 Totalt antal transporter 
Enligt våra beräkningar kommer det totala antalet transporter i år på Primary Products att 
uppgå till ungefär XX trucktransporter. Borrstål står för det största antalet med 56,3 %, efter 
det följer Rör på 25,2 %, Band 15,5 % samt Valsat Fagersta på 3 %.   
 
 
 

Borrstål
Rör
Band
Valsat Fagersta

 
Figur 13 Fördelning av transporter 
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5.3 Truckutnyttjande 
För att ta reda på truckutnyttjandet genomförde vi en studie där vi följde efter en av truckarna 
under en dag. Vi tog tid med och utan last samt övrig tid som bland annat innefattar raster. 
Tiden med last innefattar tiden från det att trucken plockar upp godset tills det att godset 
släpps ner på rätt plats. Tiden för hantering ingår i tiden för med last. Detta kan dock vara lite 
missvisande då vi inte kunde följa efter in i byggnaderna och få de exakta tiderna. Studien 
genomfördes endast under en begränsad tid under dagtid med mycket vanlig trafik vilket 
också kan påverka resultatet. I vår undersökning fick vi fram ett genomsnitt på XX laster i 
timmen. Vi fick även fram att det var mer körning med last än vad det var körningar utan last 
och övrig tid. Tiderna har en fördelning där 38,9 % var med last, 33,3 % utan last och 27,8 % 
är övrig tid. Dessa procentsatser presenteras i diagrammet nedan.  
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Figur 14 Truckutnyttjande, egen studie  

 
En av truckarna är utrustad med en GPS-sändare som, när trucken är i gång registrerar diverse 
parametrar såsom position, hastighet, tid samt om trucken kör med eller utan last. Denna GPS 
är ett dataloggersystem som vanligtvis används i tävlingsbilar. Vi har utifrån detta material 
sammanställt värdet av de parametrar som vi använder oss av i denna studie. Även i GPS-
studien är hanteringstiden medräknad i tiden för med last och övrig tid innefattar rast med 
mera. Följande diagram visar den data vi har fått fram under tre dagar i början av maj i år.  
 
De mätdata som framgick av GPS-sändaren från dag 1 visar att föraren hade fler körningar 
med last än utan. Körningarna var fördelade på följande sätt, körning med last representerar 
40 % av tiden, körning utan last 36,7 % samt övrig tid 23,3 % 
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Figur 15 Truckutnyttjande, GPS dag 1 
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Från dag 2 visar mätdata att även denna dag gick trucken mer tid med last än utan. 
Körningarna var, räknat i procent, i stort sätt lika som dag 1 med en fördelning på 39,6 % med 
last, 35,8 % utan samt 24,6 % övrig tid. 
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Figur 16 Truckutnyttjande GPS dag 2 

 
Dag 3 skiljer sig lite ifrån de andra mätdagarna, följande data visar att föraren har kört mer tid 
utan last än med. Avvikelsen kan ha en rad orsaker då mätningarna är gjorda vid olika 
tidpunkter på dygnet och förarna har olika erfarenhetsgrad. Mätningarna från denna dag visar 
att 34,6 % var med last, 38,3 % utan last och 27,1 % var övrig tid.  
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   Figur 17 Truckutnyttjande GPS dag 3 
 
För att få en bild av hur körningarna ser ut och hur truckarna utnyttjas under ett genomsnittligt 
dygn har vi räknat ut ett medelvärde. Detta medelvärde har vi räknat ut med hjälp av de fyra 
föregående mättningarna och fått fram följande resultat: körning med last 38,3 %, körning 
utan last 36 % och övrigt 25,7 % 
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   Figur 18 Medelvärdet för truckutnyttjande 
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6. Analyserande diskussion  
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av teorierna som presenteras i kapitel 3. 
 
Jämförelse mellan Lean och ledtidsprojektet 
Vid en jämförelse av de två templen, som finns beskrivna i teoridelen, kan man konstatera att 
de i stort sätt är lika. Grundprinciperna är desamma, att ha en stabil grund att stå på och att ha 
ett standardiserat arbete. Enlig Blucher (2004) ska Lean innehålla ett bra ledarskap. Detta har 
Sandvik tagit fasta på och utbildat navigatörer som ska hjälpa till i det dagliga arbetet samt 
vid införandet av Lean. Kvalitet är en annan viktig del som finns med i båda templen. 
Kvaliteten är ofta det som avgör om kunderna gör affärer med ett företag och utan bra kvalitet 
mister företaget kunder.  
 
En av skillnaderna är dock att Sandvik har satt upp tydligare och mer definierade mål på hur 
de ska arbeta inom företaget. De har anpassat idéerna till den egna verksamheten och utgått 
från dess förutsättningar. Eftersom det inte finns något entydigt sätt för hur implementeringen 
av Lean ska gå till på ett företag anser vi att detta är bra. Företaget måste se Lean som en 
filosofi och inte som ett verktyg för att spara pengar för att lyckas med implementeringen. Det 
som krävs är även engagemang och motivation genom hela organisationen. Lean-arbetet är ett 
ständigt pågående projekt och ingenting som kan uppnås och avslutas. Tanken med 
navigatörer är att de ska hjälpa till att införa Leans principer. För att få ett företag som arbetar 
aktivt med detta krävs sedan de övriga medarbetarnas hjälp och engagemang.  
 
Sandvik har valt att sätta upp fyra kriterier som är grunden i allt dagligt arbete, dessa kriterier 
får inte uteslutas från processen. Säkerheten kommer först, detta är det absolut viktigaste. De 
tre andra kriterierna är rätt kvalitet som är ett måste för att behålla kunder och för att fortsätta 
producera varor. Kortast ledtid är också med som ett kriterium. Sandvik arbetar med kan-ban 
och FIFO men eftersom många avdelningar producerar mer än vad det finns behov av och att 
de måste, i vissa skeden, skicka sitt material till andra platser för bearbetning kan ledtiden bli 
ganska lång. Detta kan även påverka det rätta priset, det produceras mycket som blir liggande 
på lager långa stunder. I förlängningen påverkar det tryckutnyttjandet då de får åka längre 
med materialet därför att det är fullt på närmaste lagret men även på grund av att de måste 
flytta om material. Det sker även omlastningar för att det inte är samma lastbärare på alla 
ställen.  
 
De fem huvudprinciperna som Blucher (2004) beskriver är desamma i både Lean Production i 
allmänhet och Sandviks Lean-arbete. Det är viktigt att veta vad kunderna vill ha eftersom det 
är de som är anledningen till att företaget existerar överhuvudtaget. Det är även bra att ta bort 
de processer som inte tillför något värde till produkten, då detta kostar pengar som kunden 
inte är villig att betala för. Produkterna får inte vara i arbete för länge, detta skapar onödiga 
kostnader för både företaget och kunderna. För att minska kapitalbindningen ytterligare och 
minska tiden för produkter i arbete är det bra att låta kunderna styra produktionen och enbart 
producera när det finns behov för detta. Ständiga förbättringar är något som varje företag bör 
arbeta med då det utgör utvecklingspotentialen. Ett företag måste utvecklas för att få behålla 
sina kunder och kunna bygga på kundkretsen som innehåller både nya och gamla kunder. Allt 
detta utgör grundtanken som finns inom Lean att det är viktigt att producera mer med mindre 
resurser.  
 
Sandvik har tagit hjälp av McKinsey vid införande av Lean Production. Detta tycker vi är bra 
därför att en utomstående kan lättare gå in i ett företag och se vad som måste göras. Risken 
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kan vara att den egna personalen är så hemmablind att det inte är rotorsakerna till problemen 
som attackeras först utan de små obetydliga orsakerna. Det kan även bli en för stor 
arbetsbörda för personalen att jobba både med det dagliga arbetet och med att försöka se hur 
lean ska införas. Det är även bra att ta hjälp av en konsult för att få med alla delar som ingår i 
Leanfilosofin. Är man inte väl införstådd och har de rätta kunskaperna är det lätt hänt att man 
missar något viktigt och arbetet blir ohanterligt och tungrott.   
 
Vi anser att svårigheten med att implementera Lean ligger i att kunna få tankesättet ”Lean” 
ända ner på golvnivå. Alla inom företaget skulle behöva utbildas för att det ska fungera fullt 
ut. Vi tror att många operatörer funderar på vad cheferna egentligen håller på med. De skulle 
behöva förklara att det inte är någon kontroll över hur de mycket de jobbar utan en 
uppföljning för att kunna göra saker på ett bättre sätt. Utan medarbetarnas engagemang går 
det inte att göra ett lyckat införande av filosofin, för det är de som ska jobba med det varje 
dag. För att få engagemang så måste man vara införstådd i att det man arbetar med har en 
betydelse i ett annat skede i processen. Engagemang hjälper även till att se helheten som är en 
viktig del inom Leanfilosofin. Det kan nog vara lite svårt för den enskilde att se den färdiga 
produkten av det han/hon hämtar på en avdelning och lämnar på en lagerplats.   
 
I den fortsatta diskussionen kommer vi att använda oss av det allmänna begreppet Lean- 
Production. 
 
Analys av kartläggningen 
Vanliga massproducerande företag har oftast vissa toleranser vad gäller kvaliteten medan 
Lean har nolltolerans. För att kunna uppnå detta är det viktigt att ha rättvisande nyckeltal att 
jämföra med. Blucher (2004) beskriver vikten av att ha mätetal som uppmuntrar rätt 
beteenden. Ett av nyckeltalen som används på Transport idag är en 30-minuters regel, som 
visar om inte transporten är utförd inom 30 minuter så räknas den som försenad. Vi anser att 
detta nyckeltal är missvisande. Behovet av snabba transporter varierar på olika 
produktionsenheter, vissa avdelningar behöver materialet snabbare än andra. Det gäller att ta 
reda på kundernas (produktionsenheternas) behov och förväntningar. Liker (2004) menar att 
även nästa steg i produktionskedjan ska ses som en kund, det är därför viktigt att ha en 
ständigt pågående kommunikation för att se de verkliga behoven och förväntningarna. Vi 
anser därför att en undersökning skulle behöva göras, i samråd med produktionsenheterna, för 
att bestämma vilka olika leveranstider som de anser är rimliga. Dessa tider ska sedan synas 
när materialet beställs in eller ut så att truckförarna blir medvetna om detta. Vi anser att 
statistik över detta skulle ge en mer rättvisande bild över vilka transporter som ligger innanför 
toleranserna. Företaget kan genom planering, av framför allt de varma transporterna, spara en 
hel del pengar då det kostar mycket att värma upp materialet igen. 
 
I dagsläget finns ingen kommunikation mellan de producerande enheterna och Transport. För 
att Transportavdelningen lättare ska kunna se behovet av transporter och kunna planera dessa 
på ett bättre sätt borde de få information av de producerande enheterna över deras produktion 
de närmaste veckorna. Med hjälp av detta kan de se när och var det finns ett ökat eller minskat 
resursbehov. Vid till exempel planerade stopp på någon avdelning, har Transport möjlighet att 
utföra underhåll på truckarna, då detta inte blir ett hinder i det dagliga arbetet. Möten mellan 
avdelningarna borde hållas månadsvis så att uppdaterad information finns tillgänglig.  
 
Förebyggande underhåll av truckarna förekommer kontinuerligt. Detta gör att akuta 
reparationer kan förebyggas. Det är i enlighet med seiketsu, som är ett av de fem s:en 
beskrivna av Meland (2006). Han går dock ett steg längre och menar att rutinerna som ska 
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hålla utrustningen i trim ska finnas med i det dagliga arbetet. Vi anser att en daglig tillsyn på 
truckarna kan vara behövligt att införa då det finns möjligheter att förhindra småfel som kan 
leda till stora problem. Detta kan även förhindra att den mer grundliga servicen glöms bort, 
vilket i dagsläget ibland sker då det är truckförarna själva som ska hålla koll på timräknaren.  
Det är även viktigt att varje problem som uppstår utreds grundligt. Ett sätt att få fram 
orsakerna är att gå till roten på problemen med hjälp av fem varför. Vi anser att detta är ett bra 
sätt att hindra problem från att uppstå igen och någonting som Transport borde arbeta efter. 
 
Lean förespråkar att det ska finnas ett standardiserat arbetssätt, så att alla gör lika. Enligt 
Blucher (2004) skapar gemensamma arbetssätt förutsättningar för lyckade förbättringar. I 
dagsläget får truckförarna själv lägga upp planeringen för körningarna, detta blir då utefter 
deras egen erfarenhet och individuellt för varje förare. För att få ett standardiserat arbetssätt 
skulle medarbetare och ledare gemensamt försöka ta fram ett underlag för ett nuvarande bästa 
arbetssätt. Även Sandviks Produktionshus förespråkar att det ska finnas arbetsinstruktioner för 
varje moment i processen. Att detta görs gemensamt, mellan förarna och ledningen, är också 
viktigt då en av slöserierna inom Lean handlar om outnyttjad kreativitet hos medarbetarna. Vi 
tror att det ofta händer att det finns kunskaper hos medarbetarna som inte utnyttjas.  Alla 
måste ha en tydlig bild av det avsedda tillståndet på arbetsplatsen för att synliggöra avvikelser 
så att dessa snabbt kan åtgärdas. Standarderna ska vara enkla, tydliga och visuella så att alla 
medarbetare vet hur arbetet ska utföras mest effektivt. Vidare beskriver Blucher (2004) att 
genom att ha en tydlig bild av hur arbetet ska utföras synliggörs även avvikelser som snabbt 
måste åtgärdas. Problem i dag kanske inte syns lika tydligt som det skulle ha gjorts med ett 
mer standardiserat arbetssätt. Förarna upplever att det har bara blivit bättre efter att 
planeringsavdelningen togs bort. De anser att eftersom det är de som kör, är det även de som 
bäst kan planera vägarna. Genom att inte ha ett standardiserat arbetssätt blir det även svårt att 
genomföra några förbättringar. Ett sätt att få ett standardiserat arbetssätt är att använda sig av 
ett ruttplaneringssystem. 
 
Alla företag måste se över frågan om hur mycket lager som ska finnas. Vid för stora lager får 
företaget hög kapitalbindning och vid för små blir risken stor, att vid störningar i 
produktionen, få brist på material. För att lagren ska kunna minskas måste all överproduktion 
elimineras. Sandvik stävar efter att få dragande flöden genom hela produktionen för att 
undvika denna överproduktion. Detta är dock inte alltid så lätt att uppfylla eftersom hänsyn 
måste tas till ställtider samt att vissa stålsorter måste köras efter varandra. Aronsson (2006) 
menar att det är svårt att inom industrin endast använda sig av dragande flöden. Det brukar 
ofta bli en kombination av dragande och tryckande flöden på grund av bland annat ställtider 
och ostabila processer. Vi anser att det dragande flödet som ska finnas inom företaget och 
som förespråkas inom Lean inte tillämpas. Företaget försöker arbeta med att eliminera slöseri 
men har inte lyckas med detta då det fortfarande är mycket lager och avdelningarna tittar 
enbart på sin egen produktion. De fortsätter att producera fast det inte finns behov i 
nästkommande led. Detta påverkar även transporterna då dessa får åka några extra vändor 
med materialet, först till ett mellanlager och sedan in i nästa del av produktionen. Detta ger 
mycket extra hantering av materialet för truckarna. I en fantasivärld utan mellanlager skulle 
transporterna i princip kunna halveras då det i dagsläget ligger minst ett lager mellan varje 
enhet. Detta syns tydligt i de olika materialflödesschemana som beskrivs i nulägesanalysen.  
 
Det är svårt att införa Just in time på vissa delar av produktionen på Primary Products då 
stålverket måste följa en viss ordning eftersom olika stålsorter inte får blandas med varandra. 
Därför körs de olika stålsorterna i kampanjer vilket medför stora lager i väntan på efterfrågan. 
Som princip 2 i TPS beskriver så ger de rätta processerna de rätta resultaten. Tillverkning i 
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fasta serier leder till ökade leveranstider och ökad kapitalbindning. Detta är ett problem som 
är svårt att göra något åt. En minskning av lagren skulle även medföra att andra problem 
skulle komma fram. Lumsden (2006) beskriver att detta fenomen brukar kallas för Japanska 
sjön. Han anser att det är bra att problemen kommer upp till ytan för då finns en möjlighet att 
lösa dem. På Sandvik verkar det mer som att de snarare försöker dölja sina problem istället 
med just höga lager. Vi tror att detta beror på att de olika avdelningarna inte ser helheten utan 
optimerar sin egen enhet på bekostnad av företaget i stort. Enligt Blucher (2004) är det viktigt 
att se helheten i ett företag och för att det ska räknas som Lean måste även dess stödfunktioner 
ingå i arbetet. De avdelningar som vill införa Lean måste ansöka om navigatörernas hjälp. Det 
är sedan de som väljer ut de avdelningar där de största förbättringspotentialerna och 
ekonomisk vinning finns. Vi tror att det är en av orsakerna till att Transport inte har 
implementerat Lean ännu, för att det finns andra avdelningar som har ett större behov av 
navigatörernas hjälp.  
 
Vår kartläggning av truckflödena visar framför allt att Sandvik har alldeles för många och för 
stora mellanlager. Samband finns mellan lagrens storlek och genomloppstiden för materialet. 
Genom att korta ledtiden kan de även producera mera, mindre lager ger alltså kortare 
genomloppstider. Lagren bör även ligga närmare produktionsställena för att minska på 
transportvägarna. I dagsläget kan det vara fullt på de närmaste lagren vilket gör att truckarna 
får åka till lager som ligger längre bort. Detta ger längre transportvägar och är enligt oss och 
Lean ett väldigt slöseri. Sandvik borde införa en maxgräns på lagerplatser så att när dessa är 
fulla får det inte produceras något mera. Lagren ska vara utformade så att de är anpassade 
efter hur mycket som får produceras.   
 
Analys av truckutnyttjandet 
Flödet kan delas in i två olika kategorier, aktiv och passiv tid. Med aktiv tid menas den tid då 
någon form av aktivitet utförs, resten är passiv tid. Det är främst den passiva tiden som är 
intressant att angripa för att minska den totala tiden i flödet. Det är viktigt att utnyttjande på 
truckarna mäts med jämna mellanrum för att se att de utnyttjas på ett effektivt sätt i 
förhållande till rådande produktion. Det viktigaste är att transporterna utförs i tid och att inte 
produktionen blir stående på grund av att dessa är försenade. Enligt vår undersökning var 
ungefär 40 % av körningarna med last vilket betyder att 60 % av tiden är passiv tid. Vi anser 
att det är en relativt bra siffra med tanke på att raster och dylikt är inräknat. Med bättre 
planering skulle utnyttjandegraden kunna höjas och körningen utan last minskas. Dock anser 
vi att fler undersökningar på varierande tider under en längre period, skulle vara nödvändig 
för att kunna se de olika variationer som finns. En sådan undersökning skulle även kunna 
innefatta hanteringstider samt mer ingående vad den övriga tiden står för.  
 
Det som i första hand borde ses över är den så kallade övriga tiden som utgör ungefär 25 % av 
tiden. Detta motsvarar cirka två timmar under en arbetsdag. Om den effektiva tiden inte går 
att öka på grund av att det inte finns fler körningar borde företaget se över möjligheten att 
truckförarna utför andra aktiviteter. Dessa aktiviteter skulle kunna vara till exempel lättare 
underhåll. Dock måste förarna finnas tillgängliga vid toppar av transportbehov så inte 
produktionen blir lidande av detta. Vid vår egen mätning reagerade vi på att alla truckförare 
hade rast samtidigt. Detta borde medföra att körningarna inte hinner genomföras inom den 
utsatta tiden. Förarna borde istället turas om att ta rast, för att inte beställningarna ska hopa 
sig.   
 
I vår undersökning fick vi fram ett genomsnitt på XX laster per timme, detta går dock inte att 
jämföra med de XX transporter per mantimme som Sandvik har räknat fram. Deras sätt att 
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räkna baseras på antalet ordrar, vilka kan innehålla en eller flera laster, medan vår endast 
innefattade antalet laster.  
 
Vid körning av borrstålsmaterial uppstår ofta extra körningar för trucken på grund av att det är 
brist på glödgbockar mellan Fenix och glödgningen. Detta leder till att materialet först får 
köras ut på lagerplatsen i vanliga lastbärare för att sedan köras in i Fenix igen för omlastning 
till glödgbockar. Detta medför onödiga transporter och en undersökning skulle behöva göras 
om det är nödvändigt att köpa in fler glödgbockar. Denna kostnad måste självklart ställas i 
relation till vad de extra transporterna kostar. Vi tror att detta problem har kommit lite i 
skymundan på grund av att dessa kostnader ligger dolda i de övriga transportkostnaderna. 
Alla onödiga förflyttningar av materialet innebär även risker. Det finns till exempel risk för att 
materialet skadas samt även att det kan tappas bort. 
 
Det är svårt att höja kapaciteten i truckutnyttjandet och samtidigt behålla total säkerhet, som 
är Sandviks viktigaste mål. För även om det skulle gå att köra fortare och mer material skulle 
bli flyttat är det viktigt att tänka på säkerheten för både föraren och alla de som vistas på 
området. Att höja farten eller ta mer last kan medföra risker för alla. Transport måste hitta 
andra vägar än att bara öka tempot. De måste öka kapaciteten till exempel genom att köra 
kortare vägar eller med färre antal personal. Vi ser i dagsläget inte att det går att säga upp 
personal utan det är planeringen av transporterna som måste bli bättre.  
 
Det totala antalet transporter kommer enligt våra beräkningar att uppgå till närmare XX under 
2008, detta är en ökning jämfört med tidigare. Denna ökning kan bero på att produktionen 
under 2008 enligt Peter Gossas ska ökas.   
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7. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser som framkommit i arbetet samt förslag och rekommendationer 
på hur de interna transporterna kan bli bättre.  
 

För att truckarna ska kunna bli Lean måste först de producerande enheterna arbeta enligt 
Lean-filosofin. Det är de som måste minska på lagren samt se till att produktionen får en 
jämnare genomströmning. Vi tror att det kan bli svårt att minska lagren på grund av att de 
olika produktionscheferna inte på ett tydligt sätt kan se kostnaderna för sina lager. Ett förslag 
på åtgärd är att man lägger på kostanden för de lager som överskriver den satta nivån, på den 
producerande enheten som skapar lagret. På så vis blir kostnaderna synlig och 
produktionscheferna ser följderna av sin överproduktion tydigare.   
 
För att dagligen kunna följa utnyttjandet av truckarna behövs de befintliga nyckeltalen ses 
över. Dessa måste vara relevanta och visa det som är av intresse. Dagens nyckeltal behöver 
uppdateras för att få fram mer rättvisande statistik. Nyckeltalen bör visa avdelningarnas olika 
behov, då det på vissa avdelningar är nödvändigt med snabbare transporter än på andra.    
 
Ett mer enhetligt sätt att planera körningarna borde finnas för att få den högsta utnyttjande 
graden. Detta uppnås med bland annat bättre planering av körningar, bättre transportvägar 
samt genom kommunikation med produktion. Kommunikationen med produktion bör ske 
kontinuerligt för att planeringen av transporterna ska bli lättare. Vi anser att månadsmöten 
mellan Transport och en representant från varje avdelning borde hållas för att få relevant 
information.   
 
Då transporterna är en viktig del i den dagliga produktionen kan ett haveri ställa till med stora 
problem. Vi anser att en daglig tillsyn skulle behöva införas som en rutin så att risken för 
dessa haverier ska minskas. Att arbeta förebyggande är en viktig del inom Lean och ska 
utgöra den största delen av reparationerna.   
 
Vid Glödgningen finns ett problem med för få lastbärare. Detta medför onödiga transporter då 
materialet måste köras in i Fenix en extra gång för omlastning. Antalet lastbärare behöver 
därför ses över och kostnader för detta bör ställas mot kostnaderna för de extra transporterna.  
 
För att få fram ett mer säkerställt faktaunderlag på truckutnyttjandet borde flera mätningar 
göras. Det borde även undersökas vad som kan minskas i den övriga tiden för att öka 
effektiviteten.   
 
Lean handlar mycket om att skapa värde för kunden och eliminera slöseri. Både transporter 
eller lager räknas som slöseri och skapar endast kostnader för kunden. Det kan vara svårt för 
ett så pass stort företag som Sandvik att skapa en balans mellan efterfrågan och produktionen 
då hänsyn måste tas till många olika faktorer.   
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8. Förslag till fortsatta studier 
Här presenteras förslag till studier som skulle kunna komplettera denna rapport på ett bra 
sätt.  
 
Då detta examensarbete behandlar ett brett ämne kan det vara svårt att få en helhetsbild över 
hur Lean verkligen fungerar i ett företag. Detta har även medfört att vi inte haft möjligheten 
att fördjupa oss i specifika delar utan beskrivningen av Lean är på en övergripande nivå. Det 
skulle kunna vara intressant att ytterligare fördjupa sig i de olika delarna för att öka 
förståelsen.  
 
Det skulle även vara intressant att studera de olika produktionsenheterna för att se vilken 
inverkan ledtidsprojektet har haft på dessa. Hur mycket effektiviteten egentligen har ökat och 
ledtiderna reducerats till en följd av detta.   
 
Vi anser även att det skulle vara nödvändigt att utföra en studie över vilka nyckeltal som är 
relevanta samt hur de kan användas. Detta för att kontinuerligt få en tydligare och mer 
säkerställd bild över hur flödet fungerar.  
 
För att transport ska fortsätta arbetet med att förbättras anser vi att en möjlighet till detta är 
benchmarking. Detta kan dels göras på andra transportavdelningar inom Sandvik men även på 
andra företag. En jämförelse mellan hur olika enheter fungerar skulle vara intressant. 
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Bilagor: 
     Bilaga 1 

Lagerplatser 
 

1. Lego (Lastning och lossning) 

2. HF (Sträng ämnen) 

3. Strippen. (Göt, förvalsat) 

4. Götgård  

5. Strängen (Degerfors ämnen) 

6. Tomma termosar 

7. Fulla termosar 

8. Förvalsade ämnen (Smide) 

9. Ramper till glödgning 66 

10. Etappvalsningslådor 

11. A-upplag 

12. David 

13. Omsvarvningsupplag 

14. S-upplag 

15. F-upplag 

16. Bandverks 

17. Borrstål 

18. Kärnor 

19. Lossningsplats 

20. Kajen 

21. CU 
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Karta Rör      Bilaga 2 
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Karta Smide Göt     Bilaga 3 
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Karta Band     Bilaga 4
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Karta Valsat Fagersta   Bilaga 5
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Karta Borrstål    Bilaga 6 


