Värdeflödesanalyser genom flera fabriker (Volvo Bussar AB)
Problem/ Förbättringsmöjlighet
Tillverkningskedjan består av tre företag (ramtillverkning i Uddevalla, chassitillverkning i Borås
och slutmontering i Säffle) vilka numera tillhör samma bolag (AB Volvo). Genom att
tillsammans skapa en helhetsbild över flöde och processer i de tre enheterna misstänker man
att stora rationaliseringar kan göras.

Resultat
I fallstudien ingick inte att implementera de olika förslagen, istället avslutades den i samband
med att den större testserien benämnd ”Norgeordern” genomfördes.
Aktivitetsplanen övertogs då av Volvo Bus i Säffle som drev den vidare i egen regi.

Syfte
Använda verktyget ”värdeflödesanalys” för att skapa en helhetsbild över det totala flödet
genom de tre enheterna.
Före

•
•
•

Lite kommunikation mellan enheterna
Mycket omarbete
Suboptimeringar i respektive enhet

Med fullängdschassin skapades möjlighet att
genomföra de parallella flödena i bilden till
höger.

Exempel på suboptimering – förkortad hjulbas.

Aktiviteter

Helhetssynen innebar möjlighet till att
introducera parallella flöden i början av
slutmonteringen med stora besparingar i
monteringstid och genomloppstid som följd.

Fallstudien visar vilka stora besparingar en helhetssyn på värdeflödet ger. Alla enheterna hade
arbetat isolerat med sina egna processer vilket lett till suboptimeringar. Genom att höja nivån
på analysen ett steg och se över det totala värdeflödet identifierades stora möjligheter till
besparingar.
En lärdom från fallstudien är att en aktivitet som denna bara innebar en start. Aktiviteten ledde
till att en mängd andra förbättringsförslag kom upp, som en direkt snöbollseffekt.

Exempel på en av värdeflödesanalyserna.
Värdeflödesanalyser genomfördes på respektive enhet med representanter från alla fabriker
• Framtida värdeflödeskartor
• Aktivitetsplaner baserat på de möjligheter till förbättringar som identifierades
• Pilottester genom samtliga enheter (5 bussar)
• Större test genom samtliga enheter (totalt 42 bussar)

Sannolikheten är stor att liknande besparingar kan göras i många andra leverantörskedjor runt
om i landet.
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