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Sammanfattning 
Den ökande konkurrensen inom fordonsindustrin har tvingat företag att öka flexibiliteten samt 

att använda resurser och information mer effektivt. Fordonsindustrin är förknippad med 

linjetillverkning och det är vanligt att modula system används för att hantera djupa 

produktsortiment. CKD-verksamheter hanterar komponenter och moduler som levereras till 

internationella kunder där de monteras ihop till slutprodukter. CKD-verksamheter är i behov av 

likadana komponenter och moduler som tillverkningslinjerna och detta leder till att komplexa 

materialflöden uppstår.  

Studien har genomförts på Scania i Södertälje som bland annat tillverkar bussar och lastbilar. I 

dagsläget är efterfrågan på Scanias produkter låg, men efterfrågan förväntas öka vid nästa 

högkonjunktur. Därför har Scania satt som mål att öka produktionen av befintliga produkter och 

att öka antalet produktvarianter med befintlig kapacitet för att säkerställa kommande 

leveranser. För att nå målen kommer de interna logistikflödena för hela chassiproduktionen att 

förändras i grunden. Dessa förändringar utförs genom ett projekt, ”Master Process Logistics”, 

som innebär att oförutsägbara transporter byts ut mot slingtrafik med tåg. Den planerade 

förändringen kommer även att påverka materialförsörjningen till företagets CKD-verksamhet, 

vilket innebär att nya metoder för materialförsörjning till CKD-verksamheten måste utvecklas. 

Syftet med studien är att utforma ett ramverk för effektiv och kontrollerad materialförsörjning 

till en CKD-verksamhet i fordonsindustrin. Syftet har uppfyllts genom att (1) undersöka vad som 

karaktäriserar materialförsörjningen i fordonsindustrin och (2) undersöka vad effektivitet och 

kontrollerbarhet innebär. Resultatet baseras på observationer, intervjuer, fokusgrupper och en 

litteraturstudie.  

Effektiv materialförsörjning är starkt kopplat till företagets övergripande mål och strategi. 

Konkreta åtgärder för att uppnå målen bör utformas och genom att utföra åtgärderna kan 

effektiviteten öka. Effektivitet syftar till att påverka variabler så som kostnad, tid, flexibilitet, 

kundservice och miljö. Åtgärder för att skapa effektiv materialförsörjning kan beskrivas som att 

utföra mer med mindre resurser, JIT, kundfokus, att minimera slöseri samt planerade 

transportrutter för att skapa förutsägbara materialflöden. Samlastning samt nyttjande av tåg, 

returflöden och befintliga transportrutter kan skapa hög fyllnadsgrad vilket bidrar till ökad 

effektivitet. Kontrollerad materialförsörjning i fordonsindustrin innefattar tracking och tracing, 

det vill säga att ständigt ha kunskap om produktens lokalisering samt ha tillgång till information 

vid en oförutsedd händelse. Kontrollerad materialförsörjning kan skapas genom att införa 

kontrollpunkter i flödet, förutsägbara transportrutter och god kommunikation.    

Ramverket som har upprättats genom studien bidrar till att skapa effektiv och kontrollerad 

materialförsörjning till CKD-verksamheten. De konkreta åtgärderna i ramverket består i att 

använda en terminal, öka antalet förutbestämda transportrutter, materialtransporter med hög 

fyllnadsgrad, produktion i sekvens, Kanban, Minomi och JIT samt att minska slöseri. Förutom 

detta rekommenderas Scania i Södertälje att öka samarbetet i och mellan avdelningar, rotation 

mellan positioner och sina befogenheter över systemstödet i CKD-verksamheten.  

 

 



 

Abstract 
Due to the increased competition in the automotive industry, companies have been forced to 

become more flexible and to use resourses and information more effectively.  The automotive 

industry is associated with production lines and it is common to use a modulation system, used 

to manage deep product ranges.  CKD productions handle components and modules, which are 

delivered to international customers where they are assembled to end products. CKD 

productions are requiring the same components and modules as the production lines and this 

leads to many complex transportations of material.  

The study was conducted at Scania in Södertälje that manufactures buses and trucks. In the 

current situation, the demand for Scania’s products is low, but the demand is expected to 

increase in the next economic boom. Therefore, Scania has set a target to increase the 

production of existing products and to increase the number of product variants with existing 

capacity to ensure future supplies.  In order to achieve these objectives, the internal logistics 

flows associated with the chassis production will have to fundamentally change. These changes 

are carried out by the project, “Master Process Logistics”, which means that unpredictable 

transports are substituted to loop traffic by train. The planned changes will also affect the 

transportations of materials to CKD production, which mean that new methods for material 

supply to CKD production must be developed.  

The aim of this study was to develop a framework for efficient and controlled supply of materials 

to a CKD production in the automotive industry. The aim has been reached by (1) examining the 

characteristics of the supply of materials in the automotive industry and (2) examining the 

characteristics of efficient and controlled material supply. The results are based on observations, 

interviews, focus groups and a literature review. 

Effective supply of materials is strongly linked to overall company goals and strategy. Concrete 

measures to achieve the objectives should be formulated and by performing these measures the 

efficiency can be enhanced. Efficiency aims to affect variables such as cost, time, flexibility, 

customer service and environment. Actions to increase efficiency are primarily to perform more 

with fewer resources, JIT, customer focus, minimizing waste and planning transportation routes 

to create predetermined material flows. The use of trains, return flows and already existing 

transport routes can lead to increased fill ratio and by that increased efficiency. Controlled 

supply of materials includes tracking and tracing, meaning to constantly be aware of the location 

of the products and to have access to information when an unforeseen event occurs. Controlled 

supply of materials can be created by introducing control points in the flow, predictable routes 

and good communication. 

The framework in this study contributes to create efficient and controlled supply of materials to 

CKD production. The concrete steps are to use a terminal, increase the number of predetermined 

routes, material transport with high fill rate, production in sequence, Kanban, Minomi and JIT 

and reducing waste. Moreover, Scania in Södertälje is recommended to increase collaboration 

both in and between departments, rotation between positions and increase its power over the 

system support in CKD production. 

 

 



 

 

Terminologi 
 

Andon  En person som fungerar som stöd till de ordinarie montörerna 

när problem uppstår.  

Artikelnummer Identifikationsnummer på ett objekt.   

Chassi Underrede på fordon med bärande ramkonstruktion. Där 

drivlina och andra delar är monterade så att fordonet kan köras. 

Chassimonteringen Byggnad där lager, förmontering och montering av chassi är 

placerade. 

Chassinummer Identifikationsnummer tillhörande ett specifikt chassi. 

CKD-produkter  Moduler och komponenter som kan monteras ihop till en färdig 

slutprodukt. 

CKD-verksamhet Produktionsenhet som producerar CKD-produkter. 

Docka Att montera ihop två större ingående delar.   

Furnerare En person som försörjer en line eller station med material. 

Förmontering (FM)  Förberedande montering av artiklar som senare skall monteras 

på ett chassi.   

Kitting  Ett antal artiklar samlas ihop till ett kit för att presenteras för 

montören vid line. Varje kit är specifikt för ett chassi.  

Bussline Engelsk beteckning för tillverkningslinjen på bussmonteringen.

  

Luftkudde Tryckluftskudde för transport av chassi och tyngre produkter. 

Materialfasad Alla ställage tillhörande ett område på line eller på förmontering.  

Modul En byggsats av en hel produkt.   

Monteringsområde (MO)  Ett tillverkningsområde som består av flera olika 

tillverkningsstationer.  

Position En persons arbetsposition i tillverkningen.  

Sekvens Produktionsordning. 

Takt  Den tid under vilken ett monteringsarbete på en station skall 

utföras.     

Variantposition Person som fungerar som stöd till de ordinarie montörerna vid 

planerade aktiviteter. 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en första inblick i problemområdet och en introduktion till varför området är 

intressant att studera. Dessutom presenteras studiens syfte med tillhörande forskningsfrågor. 

 Bakgrund 1.1

Den tekniska utvecklingen i tillverkande företag har under det senaste årtiondet ökat, vilket har 

tvingat företag att minska sina produktionskostnader för att bibehålla sin konkurrenskraft 

(Hung-Nan & Cochran, 2005; Coronado & Lyons, 2007). Inom fordonsindustrin har 

konkurrensen dessutom ökat till följd av minskade handelsbarriärer mellan länder samt fler 

aktörer såsom Kina och Japan, vilket har lett till en intensiv kamp för att behålla och utöka 

marknadsandelar (Tay, 2003). För att överleva den hårdnande konkurrensen tvingas därför 

fordonstillverkare att öka sin flexibilitet (Coronado & Lyons, 2007) och att utnyttja resurser och 

information mer effektivt (Hung-Nan & Cochran, 2005).  

 

Den japanska bilindustrin, med fordonstillverkaren Toyota i spetsen, har haft starka influenser 

på dagens logistik, vilket har lett till större fokus på kundanpassning och resurssnåla flöden 

(Jonsson & Mattson, 2011; Segerstedt, 2008). Produktionskonceptet Toyota Production System 

(TPS) som syftar till att producera produkter till lägsta kostnad, med kortast ledtid och av högsta 

kvalitet fick sitt genombrott under namnet Lean Production (Segerstedt, 2008). Företag som 

använder Lean Production strävar främst efter att minska förflyttningsavstånd, synliggöra när 

behovet av materialförsörjning uppstår, effektivt utnyttja resurser samt leverera rätt produkter i 

rätt tid och kvantitet till produktionen (Kochan, 1998). Kärnan i Lean produktion handlar om att 

producera fler produkter av bättre kvalitet med mindre resurser (Pascal, 2007). Detta kan leda 

till minskade kostnader, samtidigt som kundernas behov skall uppfyllas (ibid.). 

 

Materialhantering innebär att flytta och lagra material (Williams, 1981). Företag strävar främst 

efter att förbättra sin materialhantering och lagerhållning med målen att maximera kundservice 

och minimera kostnader (Arnold, Chapman & Clive, 2008). Dessa mål påminner om de 

målsättningar som har nämnts ovan i samband med Lean Production. Internt i företag kan olika 

sorters materialhanteringstekniker användas för att säkerställa att kraven från produktionen 

uppfylls (Lumsden, 1986). Det är en komplex uppgift att fastställa vilka faktorer som påverkar 

valet av teknik och system för förflyttning av material som skall användas vid utformandet av 

effektiva transportlösningar (ibid.). Valet av transportlösningar kan leda till att företag kan öka 

flexibiliteten och minska kostnaderna (ibid.). Williams (1981) menar att företag inte har löst 

sina materialhanteringsproblem bara för att de har löst sina transportproblem.  

 

Stefansson & Lumsden (2009) menar att effektiva transporter kräver bättre planering, 

informationshantering och kontroll. Ett kontrollerat materialflöde innebär att det går att följa en 

fysisk enhet längs materialflödet och att kunna spåra en enhet som har försvunnit eller förlorats 

längs materialflödet (Jonsson & Mattsson, 2011). Effektivitet handlar om att göra rätt saker på 

rätt sätt (Persson, 1991). Segerstedt (2008) förklarar att effektiv material- och 

produktionsstyrning ger korta ledtider, hög leveranssäkerhet, låg kapitalbindning i lager och PIA 

(produkter i arbete). Vidare menar Segerstedt (2008) att detta leder till högt utnyttjande av 

maskiner, anläggningar och personal samt låga administrationskostnader. 

 

Fordonsindustrin är förknippad med repetitiv enstyckstillverkning, vilket innebär ett 

produktionssystem där tillverkningsstationerna är placerade efter varandra och enheterna 
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flödar från en station till nästa i relativt konstant hastighet (Arnold et al., 2008). Hela flödet är 

beroende av effektiv materialhantering genom försörjning av material och moduler (Kochan, 

1998). Moduler kan beskrivas som hopmonterade delar som tillsammans med varandra, 

komponenter och basprodukten kan integreras till en färdig produkt (Jonsson & Mattsson, 

2012). Enligt Mežnar (2012) och Fredriksson (2006) är modultillverkning vanligt 

förekommande i fordonsindustrin och sker ofta i anslutning till huvudprocessen där 

basprodukten tillverkas. En typ av modulsystem kallas Completely Knocked Down (CKD) 

(Mežnar, 2012). CKD-produkter är moduler och komponenter som kan monteras ihop till en 

färdig slutprodukt och en CKD-verksamhet är en produktionsenhet som producerar CKD-

produkter (ibid.). CKD har haft stor betydelse för den geografiska utbredning för 

fordonstillverkande företag sedan 1900-talets början då CKD för första gången introducerades i 

fordonsindustrin (Sturgeon & Florida, 2000). Fredriksson (2006) menar att behovet av material 

måste tillgodoses för att minimera risken för höga kostnader. Huvudprocessen behöver moduler 

i rätt tid och kvalitet då ändringar i sista minuten ofta inte är möjliga (ibid.). På samma sätt 

behöver CKD-verksamheten försörjas av moduler och komponenter för att kunna leverera 

produkter till sina kunder (Sturgeon & Florida, 2000). Att tillgodose behovet av material både 

till huvudprocessen och CKD-verksamheten är således centralt för att minimera kostnaderna.  

 Problemdiskussion 1.2

Både Fredriksson (2006) och Kochan (1998) beskriver hur modultillverkning fungerar i 

fordonsindustrin. Enligt Fredriksson (2006) har tidigare forskning som behandlar 

modularisering i produktion främst fokuserat på modultillverkning av beskrivande karaktär och 

de positiva effekterna som det leder till. Den forskning som studiens författare har undersökt 

beskriver flödet av moduler till huvudprocessen. Forskningen behandlar i liten omfattning 

praktisk utformning av materialförsörjning av moduler och försörjning av andra processer än 

huvudprocessen, så som exempelvis CKD-verksamhet. Det blir än mer intressant att studera 

CKD-verksamheter vid modultillverkning när författarna Sturgeon & Florida (2000) i sin 

forskning visar på en historisk ökande trend över användningen av CKD-produkter.  

Det är vanligt att företag inom fordonsindustrin exporterar CKD-produkter på grund av 

importregler och restriktioner, vilket gör det mer fördelaktigt att produkten monteras ihop i det 

land där kunden är verksam (Miller, 2000). Andra orsaker till export av CKD är de stora 

investeringar som krävs för att etablera en monteringsenhet som uppfyller de krav som ställs 

för att montera ihop komplexa och högteknologiska produkter i form av moduler och 

komponenter (Sturgeon & Florida, 2000). Verksamheter som exporterar CKD-produkter är i 

behov av material till både huvudprocess och CKD-verksamhet. Det är ofta svårt att balansera 

produktionen då både huvudprocessen och CKD-verksamheten skall försörjas med material 

eftersom den dubbla materialförsörjningen leder till många och komplexa materialflöden 

(Sturgeon & Florida, 2000). Studiens författare menar att dessa komplexa materialflöden kan 

leda till svårigheter att uppnå och bibehålla hög effektivitet och god kontroll.  
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 Syfte  1.3

Syftet med studien är att utforma ett ramverk för effektiv och kontrollerad materialförsörjning 

till en CKD-verksamhet i fordonsindustrin. För att underlätta arbetet med att uppfylla syftet har 

det brutits ner i tre delfrågor som skall besvaras.  

1. Hur kan intern materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin beskrivas? 

2. Hur kan effektiv materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin beskrivas? 

3. Hur kan kontrollerad materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin 

beskrivas? 

 Avgränsning 1.4

Arbetet avgränsas till att inte beröra kostnadsberäkningar som är kopplade till implementering 

samt hur implementeringen skall genomföras, på grund av studiens begränsade tidsomfattning. 

Arbetet berör inte heller förbättringar av datasystem för materialhantering eftersom dessa 

system är komplexa och det därför krävs mycket tid för att kunna finna förbättringar.  
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 Studiens disposition 1.5

Nedan presenteras en tabell över innehållet i de olika kapitlen i rapporten, Tabell 1.  

Tabell 1, studiens kapitel och innehåll 

Kapitel Innehåll 

 
Kapitel 2,  
Metod 
 
 
 

 
Kapitlet beskriver vilka tekniker som används i studien för att 
samla in trovärdig data för att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet 
presenterar forskningens syfte, ansats, datainsamling samt strategi. 
 

Kapitel 3,  
Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att beskriva den teori som är kopplad till 
forskningsområdet och forskningsfrågorna. Kapitlet ger en 
teoretisk bild av problemområdet som ligger tillgrund för 
datainsamling och analys. 
 

Kapitel 4, 
Företagspresentation 
 
 

Kapitlet presenterar och ger den nödvändiga 
bakgrundsinformationen till fallstudieföretaget. 
 

Kapitel 5,  
Nulägeskartläggning 
 
 

Detta kapitel innehåller en kartläggning av fallföretagets 
huvudprocess, CKD-verksamhet och materialhantering 
 

Kapitel 6, 
Analys 
 
Kapitel 7, 
Resutat 
 

I detta kapitel jämförs och analyseras nulägeskartläggningen samt 
insamlad data med den framtagna teoretiska referensramen.  
 
I detta kapitel presenteras ett ramverk till fallföretaget. 
 

Kapitel 8, 
Slutsatser  
 

Detta kapitel besvarar studiens syfte och forskningsfrågor. 

Kapitel 9,  
Diskussion  

I det avslutande kapitlet presenteras en sammanfattning av 
författarnas tankar och reflektioner under studiens gång. Dessutom 
kommer rekommendationer på vidare studier att presenteras. 
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2 Metod 

Detta kapitel beskriver hur studien har genomförts. Inledningsvis förklaras vilka 

forskningsstrategier och ansatser som ligger till grund för studien. Därefter presenteras vilka 

datainsamlingsmetoder som har använts för att säkerställa att studiens syfte uppfylls. 

Avslutningsvis beskrivs metodproblematik och hur detta har behandlats under arbetets gång. 

 Undersökningsansats 2.1

Saunders, Lewis & Thornhill (2009) beskriver tre undersökningsansatser; deskriptiv, explanativ 

och explorativ. En deskriptiv studie handlar om att beskriva en situation eller händelse och kan 

användas som en förstudie till en explorativ studie (ibid.). Författarna menar att en explanativ 

studie innebär att undersöka relationer mellan variabler och hur variablerna påverkar varandra. 

Den forskningsstrategi som ligger till grund för studien är explorativ. Explorativa studier kan 

användas för att finna ny kunskap genom att ställa frågor och se på händelser och situationer på 

ett nytt sätt (Saunders et al., 2009). En explorativ studie kan utföras på tre sätt, vilka presenteras 

i punktform nedan (ibid.). 

 Litteratursökning. 

 Expertintervjuer med personer kunniga inom området. 

 Fokusgrupper. 

Detta är en explorativ studie eftersom den syftar till att finna lösningar på problem och utveckla 

förslag på arbetssätt för materialförsörjningen till CKD-verksamheten genom att se på händelsen 

på ett nytt sätt.  

Med syfte att undersöka vilken forskningsstrategi som lämpar sig för detta projekt har studien 

jämförts med Tabell 2 nedan. Jämförelsen har baserats på karaktären på forskningsfrågorna; 

möjlighet till kontroll över händelser samt graden av fokus på samtida händelser. 

Tabell 2, Forskningsstrategier 
Källa:  Omarbetad från Yin (1994) 

Forskningsstrategi Forskningsfrågor Kontroll av 
händelser 

Fokus på samtida 
händelser 

Experiment Hur? Varför? Ja Ja 
Enkätundersökning Vem? Vad? Var? 

Hur många? Hur 
mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem? Vad? Var? 
Hur många? Hur 
mycket? 

Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur? Varför? Nej Nej 
Fallstudie Hur?  Varför? Nej Ja 

 

De forskningsfrågor som studien ämnade besvara är av karaktär hur. Utifrån en litteraturstudie 

och en nulägeskartläggning syftade studien till att besvara hur materialflödet fungerar och 

varför. Därefter formades förslag på hur materialflödet kunde förbättras. Studiens inledande del 

krävde inte kontroll över händelser och fokus låg på samtida händelser. Utifrån 

forskningsfrågornas karaktär är studiens forskningsstrategi en fallstudie. Ejvegård (2003) 
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beskriver att en fallstudie innebär att undersöka en del av ett stort förlopp. Det stora förloppet 

kan bestå av många olika händelser (ibid.). Det är enligt Saunders et al. (2009) inte alltid tydliga 

gränser mellan det som studeras och den omgivningen inom vilken fenomenet studeras. 

Fallstudien är vanligt förekommande inom explorativa studier på grund av forskningsfrågornas 

karaktär (ibid.).  

2.1.1 Forskningsansats 

Saunders et al. (2009) beskriver två forskningsansatser; deduktiv och induktiv. En deduktiv 

forskningsansats innebär att befintlig teori används för att testa utfallet och en induktiv ansats 

handlar om att teorier utvecklas efter att data har samlats in (ibid.). Denna studie har en 

deduktiv forskningsansats då nuläget och problem kartlades, varpå dessa jämfördes med 

befintliga teorier. 

2.1.2 Metodval 

Yin (2011) nämner att metodvalet för en studie kan vara kvantitativt, kvalitativt eller en 

blandning av dessa. En kvantitativ studie innebär att samla in numerisk data och presentera 

statistik över det studerade området, exempelvis genom enkäter eller analys av grafer (ibid.). 

Saunders et al. (2009) förklarar att kvalitativa studier handlar om att samla in icke kvantifierbar 

information, exempelvis genom intervjuer eller kategorisering av data. Yin (2011) menar att en 

kvalitativ studie kan utföras genom att undersöka gruppbeteenden och hur personer uppfattar 

situationer.  

Denna studie är av kvalitativ karaktär. Insamling av kvalitativ data har utförts genom 

observationer för att undersöka hur materialförsörjningen faktiskt utförs. Genom intervjuer och 

fokusgrupper kartlades hur personalen på fallföretaget upplever materialförsörjningen och vilka 

problem de har uppmärksammat. En litteraturstudie utfördes med syfte att skapa djupgående 

kunskap inom det område som undersöks. 

2.1.3 Datainsamling 

Primär och sekundär 

Saunders et al. (2009) förklarar att för att genomföra en explorativ studie finns det tre alternativ 

för datainsamling; litteratursökning, expertintervjuer och fokusgrupper. Datainsamlingen kan 

under en fallstudie ske genom en kombination av insamlingstekniker och utföras genom 

observationer, intervjuer, enkätstudier och dokumentationsanalyser (ibid.). Data kan indelas i 

primär och sekundär data (ibid.). Primär data är information som har insamlats för det specifika 

syftet och sekundär data är information som har insamlats av någon annan i ett annat syfte 

(ibid.).  I de flesta fall används en kombination av primär och sekundär data (ibid.). Sekundär 

data kan då ge ett sammanhang till primär data (ibid.). Insamling av sekundär data är ofta 

mindre kostsamt och tidskrävande (ibid.). Det kan ha insamlats i ett syfte som inte passar de 

aktuella behoven och det kan vara komplext och kostsamt att få tillgång till (ibid.). Samtidigt kan 

det föreligga en risk att sekundär data är inaktuell och/eller subjektiv (ibid.). 

I denna studie används både primär och sekundär data. Primär data används främst för att 

skapa förståelse för nuläget och för att utforma ett ramverk för materialhanteringen. Detta 

genom observationer, intervjuer och fokusgrupper. Sekundär data används som ett komplement 

till insamlad primär data och utgör grunden i teorikapitlet.  

 



Metod 

7 
 

Observationer 

Observationer utförs genom att systematiskt observera, dokumentera, beskriva, analysera och 

skapa förståelse för personers beteende (Saunders et al., 2009). Det finns två sorters 

observationer; deltagande och strukturerade (Yin, 1994). Deltagande observationer är 

kvalitativa och strukturerade observationer kan vara kvantitativa vid undersökning av 

frekvensen av utförandet (ibid.). De två sorterna kan kombineras och användas antingen som 

huvudsaklig del av datainsamlingen eller som ett komplement till andra datainsamlingsmetoder 

för att uppfylla studiens syfte (Saunders et al., 2009). 

Att observera som en deltagare innebär att till viss del delta i vissa arbetsmoment samtidigt som 

frågor kan ställas till personalen som observeras (Saunders et al., 2009; Ejvegård, 2003). Fokus 

kan ligga på forskningen och syftet med observationen bör förklaras för personalen (Saunders et 

al., 2009). 

Studien inleddes med en två veckors praktik då författarna observerade som deltagare för att 

skapa förståelse för fallföretagets verksamhet genom att delta i vissa arbetsmoment. Praktik 

utfördes i huvudprocessen och i modultillverkningen samt i CKD-verksamheten. Detta för att 

erhålla översiktlig kunskap om tillverkning samt djupare kunskap om CKD-verksamheten och 

flöden från modultillverkning till CKD-verksamheten. Vidare observerades personal för att 

kartlägga materialhanteringen. Eftersom studiens författare befann sig på fallföretaget under 

studiens gång var det även möjligt att genomföra observationer när behovet uppstod genom att 

gå och se. 

Intervjuer 

Yin (1994) beskriver intervjuer som den viktigaste källan till information vid fallstudier.  Den 

mest använda intervjuformen är av en öppen natur och vid dessa intervjuer kan fakta och 

åsikter diskuteras (ibid.). Intervjuer kan beskrivas som en diskussion mellan två eller fler 

personer som utförs med ett specifikt syfte (Saunders et al., 2009; Ejvegård, 2003). Intervjuer 

delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Saunders et al., 

2009). Strukturerade intervjuer utförs utifrån förutbestämda och standardiserade frågor (ibid.). 

Semistrukturerade intervjuer innebär att teman och frågor har utformats, men att spontana 

frågor kan ställas till respondenterna (ibid.). Författaren menar vidare att ostrukturerade 

intervjuer kan användas för att skapa djup kunskap inom ett specifikt område. 

Datainsamlingsmetoden är enligt författaren informell och inga frågor formuleras innan den 

ostrukturerade intervjun påbörjas. Ejvegård (2003) förklarar att det kan var lämpligt att 

anteckna och spela in intervjun, men det finns en risk att det kan hämma respondenten när 

denne skall besvara frågorna. 

Intervjuer har genomförts med personer verksamma på fallföretaget. Under den inledande 

praktikperioden utfördes ostrukturerade intervjuer med personal som arbetar vid 

huvudprocessen och i CKD-verksamheten samt med övrig personal. Detta med syfte att skapa 

djupare förståelse för de olika arbetsområdena inom verksamheten och identifiera problem som 

respondenterna har upplevt i samband med materialförsörjningen till CKD-verksamheten. Efter 

genomförd praktikperiod anordnades semistrukturerade intervjuer med personal från olika 

berörda avdelningar som påverkas av eller påverkar materialflödet. Respondenterna valdes ut 

utifrån deras kompetensområden. Vidare användes snöbollsmetoden för att välja respondenter, 

vilket innebär att respondenter ger förslag på andra respondenter att intervjua. Innan 

intervjutillfällena förbereddes teman att diskutera och frågor att ställa till respondenterna, se 
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Bilaga A Intervjuguide. För att skapa större förståelse för specifika områden kunde spontana 

frågor även ställas vid behov.  

Fokusgrupp 

Fokusgrupper är intervjuer som utförs med en grupp respondenter, vanligtvis fyra till tolv 

personer (Saunders et al., 2009). Ett specifikt och tydligt formulerat ämne behandlas samtidigt 

som diskussioner och interaktionen mellan deltagarna kan studeras (Saunders et al., 2009; Yin, 

1994). Antalet deltagare kan variera utifrån kunskapsnivå hos de som intervjuar och 

frågeställningarnas komplexitet (Saunders et al., 2009). Deltagarna väljs ofta utifrån kompetens 

inom det område som intervjuerna syftar till att undersöka genom icke slumpmässigt urval 

(ibid.). Detta innebär att det är svårt att statistikt säkerställa med hur stor sannolikhet urvalet 

representerar populationen (ibid.). Wibeck (2010) förklarar att det finns strukturerade och 

ostrukturerade fokusgrupper. En strukturerad fokusgrupp innebär att moderatorn styr 

interaktionen mellan deltagarna och en ostrukturerad fokusgrupp innebär att deltagarna kan 

diskutera relativt fritt utifrån frågeställningar och syfte (ibid.). 

 

Med syfte att skapa bred förståelse för olika problem som förekommer i samband med 

materialförsörjningen till CKD-verksamheten och utveckla ett förbättrat arbetssätt har två 

ostrukturerade fokusgrupper arrangerats. Respondenterna valdes ut utifrån deras 

kompetensområden. För att erhålla bred förståelse för olika avdelningars önskemål och hur de 

påverkas deltog respondenter som arbetar i CKD-verksamheten, vid huvudprocessen och med 

materialförsörjning. Genom att använda fokusgrupper kunde argumentationen och 

interaktionen mellan deltagarna studeras. Detta arrangerades genom två workshops där samma 

respondenter deltog vid båda tillfällena.  Syftet med den första workshopen var att identifiera 

vilka problem som deltagarna upplever i samband med materialförsörjningen. Efter att 

problemen hade sammanställts skapades frågeformulär över förslag på förbättrade arbetssätt. 

Förslagen hade tagits fram genom brainstorming.  Under den andra workshopen presenterades 

frågeformulären för deltagarna som tilläts reflektera och argumentera över för- och nackdelar 

med förslagen, se Bilaga B Frågeformulär. Dessutom fick även deltagarna skapa egna 

lösningsförslag. 

Litteraturstudie 

Litteraturstudier syftar till att skapa förståelse för tidigare forskning inom det området som 

studeras (Saunders et al., 2009). Litteratur beskrivs av Ejvegård (2003) som allt tryckt material i 

form av artiklar, böcker, rapporter och uppsatser. Litteraturstudier är vanligtvis efterföljare till 

litteratursökning (ibid.). Bibliotekens databaser kan användas för litteratursökning och 

sökningen kan då ske utifrån sökord som är specifika för studien (ibid.).  Vid en litteratursökning 

är det av stor vikt att det material som används är aktuellt och relevant (Saunders et al., 2009). 

Litteratursökning är en tidskrävande process och bör därför planeras noggrant (ibid.). Det kan 

därför vara fördelaktigt att basera litteratursökningen på ett formulerat syfte eller fastställda 

forskningsfrågor (ibid.). Källor för litteraturinsamling kan indelas i tre kategorier (ibid.): 

 Primära källor, exempelvis rapporter och e-post.   

 Sekundära källor, exempelvis journaler, böcker och tidningar.  

 Tertiära källor, exempelvis index och lexikon.  

Med syfte att finna vetenskaplig information utifrån det formulerade syftet och med fokus på 

intern logistik har en litteraturstudie utförts. Information har inhämtats från primära och 

sekundära källor i form av företagsrapporter och e-post, böcker, journaler och tidsskrifter. 
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Böcker och artiklar har främst använts för att finna teorier och modeller som ett ramverk för 

materialhanteringen kan grundas på. Litteratur i form av artiklar har inhämtats från databaser 

som tillhandahållits av Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan, med hjälp av 

sökverktygen SCOPUS och Emerald. De sökord som främst har använts är intern logistik, interna 

transporter, lager, modularisering och produktionssystem. Den ovanstående litteraturen utgör 

grunden för teoriavsnittet i rapporten, men relevant litteratur har även använts i andra kapitel. 

Företagsbeskrivningen har grundats på material från Scania. Information har då hämtats från 

interna dokument och rapporter samt från företagets hemsida och interna nätverk.  

 Trovärdighet 2.2

Ett problem som kan uppstå i samband med forskning är osäkerhet rörande resultatens 

tillförlitlighet (Saunders et al., 2009). För att reducera risken för felaktiga resultat bör studiens 

validitet och reliabilitet prövas (ibid.).  Validitet handlar om huruvida studien mäter det som 

avses att mäta och ifall resultaten verkligen är vad de framstår som (Saunders et al., 2009; Yin, 

1994; Ejvegård, 2003). Reliabilitet handlar om huruvida upprepade mätningar ger samma 

resultat och om andra observatörer kommer fram till liknande observationer (ibid.). I en 

fallstudie kan en kombination av insamlingstekniker och triangulering tillämpas för att 

säkerställa att insamlad data är vad den borde vara (Saunders et al., 2009). Triangulering 

handlar om att använda olika datainsamlingsmetoder för att säkerställa trovärdigheten i det 

data som studeras (ibid.). Problem som kan påverka validiteten i en studie beskrivs som (ibid.): 

 Händelser som har skett nära i tid och berör området som undersöks. 

 Om respondenterna tror att studiens resultat påverkar dem. 

 De instruktioner som personalen har under exempelvis observationstillfället.  

 Deltagare som inte fullföljer undersökningen. 

 Händelser  som påverkar studien under tiden som studien utförs. 

Problem som kan påverka reliabiliteten i en studie beskriver Saunders et al. (2009) som: 

 Fel på grund av respondenten, exempelvis respondentens dagsform. 

 Om respondenten inte svarar sanningsenligt och är partisk. 

 Fel på grund av observatören, exempelvis hur frågorna ställs. 

 Om observatören är partisk, exempelvis inte tolkar det respondenten säger objektivt. 

Saunders et al. (2009) förklarar att vid en fallstudie är det fördelaktigt att välja flera fall att 

undersöka för att kunna generalisera resultatet. Att använda ett fallföretag skapar djup 

förståelse för det studerade objektet och området, däremot kan det vara svårt att generalisera 

reslutatet (ibid.).  

Denna studie omfattar ett fallstudieobjekt och detta kan leda till svårigheter att generalisera 

resultatet i fordonsindustrin. Anledningen till att enbart ett fallstudieobjekt har undersökts 

beror delvis på att studien har genomförts under en begränsad tidsperiod och med begränsade 

resurser. Det är vidare ett komplext område som har undersökts och det krävs djupgående 

kunskap för att skapa förståelse över situationen. 

Information till studien har inhämtats från olika källor och med olika datainsamlingsmetoder. 

Triangulering har tillämpats i största möjliga utsträckning då litteraturstudien har grundats på 

information från olika källor och genom observationer, intervjuer, fokusgrupper och en 

literaturstudie. Hänsyn har tagits till när i tiden de litterära källorna har skrivits för att motverka 
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insamling av inaktuell information och de litterära källorna har jämförts med varandra. Problem 

som kan uppstå i samband med intervjuer är enligt Saunders et al., (2009) att respondenter 

påverkas av den som utför intervjun, att respondenten eller den som intervjuar är partisk och 

respondentens dagsform. Detta har motverkats genom att intervjuerna har planerats i förväg 

och att studiens författare har varit medvetna om riskerna samt har haft ett antal nedskrivna 

frågor som har använts vid intervjutillfället. Respondenternas svar har under intervjutillfällena 

antecknats och spelats in. Detta kan enligt Ejvegård (2003) påverka respondenternas svar. 

Dessutom har intervjuer utförts med olika personer. För att undvika problem rörande 

tolkningar av svaren vid intervjutillfällena upprepades frågorna, följdfrågor ställdes och olika 

personer gavs möjlighet att besvara samma fråga. Om svaren varierade utfördes ytterligare 

intervjuer för att motverka missuppfattningar. 

Saunders et al., (2009) nämner att respondenterna kan uppträda partiskt. Den som intervjuas 

kan vara motvillig till att svara sanningsenligt på grund av risken för att informationen i 

samband med personens identitet offentliggörs. För att förhindra detta informerades 

personerna innan intervjun påbörjades om studiens syfte och att personernas identitet inte 

skulle avslöjas i samband med hur de besvarade frågorna. Saunders et al., (2009) nämner att 

respondenternas svar kan påverkas om personerna tror att resultatet kan påverka dem. För att 

motverka detta har olika personer observerats och intervjuats och personalen informerades om 

syftet innan observationstillfället för att de skulle förstå vikten av att arbetet utfördes på samma 

sätt som när observatörerna inte närvarade. För att minska risken att respondenterna inte 

besvarade intervjufrågor tillförlitligt och att de observerade personernas prestationer inte 

överensstämde med verkligheten var författarna deltagande observatörer. Detta innebar att 

författarna utförde vissa arbetsmoment, använde liknande arbetskläder och deltog i aktiviteter 

utöver de som skedde i samband med monteringen under arbetsdagen.  

 

Saunders et al., (2009) menar att yttre faktorer kan påverka resultatet. Efterfrågan på 

fallföretagets produkter var under observationstillfällena låga. Detta innebar att personalen 

kunde utföra sina arbetsuppgifter i långsam hastighet till skillnad från under de perioder då 

efterfrågan är hög. För att minimera risken för att detta skall påverka resultatet har 

observationerna kompletterats med intervjuer. Personalen har då fått återge hur arbetet 

fungerar när den rådande efterfrågan är hög.  

 

Deltagarna i fokusgrupperna arbetar i CKD-verksamheten, vid huvudprocessen och vid övriga 

enheter. Hänsyn har vid inbjudan tagits till personernas position på företaget. Detta för att 

förhindra att personer med lägre position påverkades av personer med högre position i 

företaget och besvarade frågor partiskt.  

Författarna befann sig inte på samma platser under de deltagande observationerna, vilket 

stärker tillförlitligheten i nulägeskartläggningen. För ytterligare försäkran om att empirin är 

korrekt har personal på fallföretaget granskat den. 

 Studiens genomförande 2.3

Studien inleddes med en nulägeskartläggning som bestod av deltagande observationer, 

ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer samt en fokusgrupp. Detta genomfördes för att 

kartlägga nuläget och vilka problem som förekommer i samband med materialförsörjning till 

huvudprocess och CKD-verksamhet. Därefter utfördes en litteraturstudie som inleddes med en 

litteratursökning. Under den efterföljande analysen användes en fokusgrupp för att undersöka 
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möjliga lösningar till problemen med materialförsörjningen. De förslag som arbetats fram under 

analysen utvärderades, varpå rapporten färdigställdes och studien presenterades på Scania i 

Södertälje och på Luleå tekniska universitet. Rapportskrivning har genomförts parallellt med 

andra aktiviteter under studiens gång.  

Studien har utöver de ovan presenterade aktiviteterna även bestått av seminarietillfällen, vilka 

presenteras som vita punkter i tidslinjen. Innan varje seminarietillfälle har tid avsatts för 

opponering och efteråt för korrigering utifrån kommentarer från handledare, opponenter och 

övriga seminariedeltagare. Den slutliga presentationen på Luleå tekniska universitet är 

markerad som en svart punkt i slutet av tidslinjen. Nedan presenteras de aktiviteter som studien 

har bestått av och när de har utförts, figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Tidslinje och flödeskarta över studiens genomförande 
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             Figur 1, Tidslinje och flödeskarta över studiens genomförande. 
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 Rapportens struktur 2.4

Nedan presenteras en beskrivning över hur studiens syfte har uppfyllts genom att besvara de tre 
forskningsfrågorna, Figur 2. Forskningsfrågornas koppling till teori och analys förtydligas 
samtidigt som metod och parametrar för insamling av empirin beskrivs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

Syftet: Utforma ett ramverk för effektiv 
och kontrollerad materialförsörjning 

till en CKD-verksamhet i 
fordonsindustrin. 

Analysområden: 

 
Logistik 
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referensram: 
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Transportplanering 
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Intervjuer 
Datainsamling 
Observationer 

Parametrar:  
Materialflöde 
Interna transporter 
Kommunikation 
Lager 
Processer 

Slutsats: 
Beskrivning av intern materialförsörjning  till CKD-verksamhet i fordonsindustrin. 
Beskrivning av effektiv materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin. 

Karaktär på kontrollerad materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin. 

FF1: Hur kan intern 
materialförsörjning till CKD-

verksamhet i 
fordonsindustrin beskrivas? 

FF2: Hur kan effektiv 
materialförsörjning till CKD-

verksamhet i 
fordonsindustrin beskrivas? 

FF3: Hur kan kontrollerad 
materialförsörjning till CKD-

verksamhet i fordonsindustrin 
beskrivas? 

Figur 2, Analysmodell för studien 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar de teorier som valts för att ge en ökad förståelse och fördjupad kunskap 

för problemområdet. Denna teoretiska referensram tillsammans med insamlad empiri ligger till 

grund för analys och rekommendationer.   

Den teori som presenteras i detta kapitel utgör grunden för analysen. För att besvara de tre 

forskningsfrågorna har teori studerats och forskningsfrågornas koppling till teorin presenteras 

nedan i Figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3,  Teori kopplat till forskningsfrågor 

Teorin som skall besvara den första forskningsfrågan är logistik, modularisering, 

produktionslayout och materialhantering. Den andra forskningsfrågan skall besvaras med teori 

som berör transportplanering, Lean Production och effektivt materialflöde. Teori som skall 

besvara den tredje forskningsfrågan är kontrollerat materialflöde. Forskningssvaren har 

utarbetats utifrån den teoretiska referensramen som analyserats tillsammans med 

nulägesbeskrivningen av fallföretaget. Analysen används därefter för att utforma ett ramverk för 

effektiv och kontrollerad materialförsörjning till CKD i fordonsindustrin. 

Figur 3, Teori kopplat till forskningsfrågor 
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 Logistik 3.1

Termen logistik är inte entydig, men Jonsson & Mattson (2011) och Segerstedt (2008) beskriver 

logistik som läran om effektiva flöden i hela värdekedjan och internt i ett företag. Jonsson & 

Mattson (2011) menar att dessa flöden kan vara material- och informationsflöden samt 

monetära flöden. Olika definitioner av logistik har studerats och trots att de inte är identiska är 

innebörden likartad. Segerstedt (2008) definierar logistik som: 

 
”en vetenskap som studerar problem i samband med materialflöde inom företag eller 

organisationer vanl. med huvudsyftet att åstadkomma metoder för att rätt material skall finnas på 

rätt plats vid rätt tid” 

 

Logistik syftar enligt Segerstedt (2008) och Jonsson & Mattson (2011) till att öka effektiviteten 

genom materialförsörjning, produktion och distribution. Materialförsörjningen skall säkerställa 

produktionens behov av komponenter och råmaterial för förädling samtidigt som 

distributionens primära fokus ligger på de externa transporterna och kundsamverkan (Jonsson 

& Mattson, 2011). Dessa delar utgör ett företags logistiksystem, vilket kan beskrivas som öppet 

då det finns samverkan mellan de interna systemen samtidigt som hela systemet samverkar med 

sin omgivning (ibid.). Nedan presenteras en principbild av ett logistiksystem, Figur 4, som 

åskådliggör hur flödet av material  kan se ut i ett företag.  

 

 

 

 

 

 

 

, bearbetad från  

Logistik kan beskrivas som ett målorienterat nätverk av processer och lager som används för att 

leverera varor och tjänster till kunder (Hopp, 2008). Segerstedt (2008) menar att logistik kan 

ses som en strävan att finna det bästa produktions-, verksamhets- och transportflödet. 

Prestationsmätning av logistiksystemet kan göras på olika sätt, men det sker vanligtvis utifrån 

de fyra dimensionerna, kvalitet, tid, kostnad och flexibilitet (Johansson & Pålsson, 2009). 

Nyckeln till framgång ligger då i att företag skall ha kontroll på materialflödet och skapa 

effektiva logistikflöden (ibid.).  

 

Enligt Segerstedt (2008) och Jonsson & Mattson (2011) handlar logistik om att skapa tids- och 

platsnytta genom de aktiviteter som berör flöden av produkter och material på strategisk, 

taktisk och operativ nivå. Strategiska beslut syftar till att skapa effektivitet i logistiksystemet  ur 

ett långsiktigt perspektiv (Jonsson & Mattson, 2011). Detta utifrån relationer med externa 

aktörer, resursinvesteringar, den övergripande affärsstrategin och policyrelaterade 

ställningstaganden (ibid.). På den strategiska nivån behandlas även val av distributionskanaler 

och produkter (Segerstedt, 2008). Beslut som fattas ur ett taktiskt perspektiv syftar till att öka 
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effektiviteten i logistiksystemet med utgångspunkt i företagets befintliga resurser genom 

utveckling och omdisponering (Jonsson & Mattson, 2011). På taktisk nivå behandlas lämpliga 

leveransservicenivåer, placering av lager och orderkvantiteter (ibid.). Syftet med operativa 

beslut är att generera hög effektivitet i logistiksystemets tillgängliga resurser kortsiktigt genom 

styrning och kontroll av lager samt prioritet av tillverkningsorder (ibid.).  

3.1.1 Intern logistik 

Enligt Jonsson & Mattson (2011) sammanfaller systemgränserna och företagsgränserna när 

logistiksystemet studeras ur ett internt perspektiv. Den interna försörjningskedjan innefattar 

interna kunder och leverantörer, vilka påverkas av de interna samverkande delarna 

materialförsörjning, produktion och distribution (Jonsson & Mattson, 2011). Fokus ligger på 

samordning  av dessa delar för att minska risken för suboptimering och skapa effektivitet internt 

i företaget (ibid.).   

 Materialflöde 3.2

Bititci & Carrie (1990) menar att materialflödet omfattar allt fysiskt material som behövs i ett 

system för att systemet skall fungera. Författarna menar att för att material skall flöda genom 

processer är det viktigt att information om materialet finns tillgängligt.  

3.2.1 Effektivt materialflöde 

Persson et al. (1991) förklarar att en egenskap hos ett system eller förhållandet mellan ett 

system och dess omgivning kan beskrivas utifrån effektivitetsbegreppet. Effektiviteten i ett 

system benämns inre effektivitet, att göra saker rätt, och effektiviteten mellan ett system och 

omgivningen benämns yttre effektivitet, att göra rätt saker (Persson et al. 1991). Den inre 

effektiviteten kan öka genom effektiv materialhantering och användning av befintliga resurser 

och den yttre effektiviteten genom optimerad leveransservice (ibid.). Detta leder till en 

förbättrad materialflödeseffektivitet som utgörs av den inre och den yttre effektiviteten (ibid.). 

Med syfte att mäta effektiviteten i ett företag kan effektivitetsmål upprättas utifrån företagets 

övergripande strategi och mål (Jonsson & Mattson, 2011). Effektivitetsmålen kan uttryckas i 

termer av effektivitetsvariabler så som kostnad, lager, tid, flexibilitet, kundservice och miljö 

(ibid.). Effektivitetsmål för inre effektivitet beskrivs enligt Persson et al. (1991) som hög 

leveransflexibilitet, korta genomlopps- och leveranstider samt låga transport-, lagerhållnings- 

och styrkostnader.  Effektivitetsmål för den yttre effektiviteten beskriver Persson et al. (1991) 

som intäktsökningar till följd av ökad leveransservice, hög avkastning på kapital och minskade 

bristkostnader till följd av effektivisering av materialflöden.  

Jonsson & Mattson (2011) och Arnold et al. (2008) nämner att effektivitetsvariablernas 

betydelse kan ha olika prioritet i ett företag på grund av internt motstridiga mål. Arnold et al. 

(2008) förklarar att samordning av logistiska aktiviteter kan motverka uppkomsten av dessa 

motstridigheter. Enligt Segerstedt (2008) och Gattorna et al., (1991) är det viktigt att studera 

helheten för att motverka interna motstridigheter. Segerstedt (2008) menar att avvägningar bör 

göras utifrån ett helhetsperspektiv för att balansera leveransservice, kapitalbindning och 

resursutnyttjande. Gattorna et al. (1991) menar att helhetsperspektivet och samverkan mellan 

olika enheter i företaget, om det bidrar till effektiv logistik och gynnar kunden, är viktigt för att 

skapa effektivitet.  
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Effektiv logistik syftar till att rätt produkt, i rätt kvalitet hanteras och förflyttas till rätt plats i rätt 

tid och till lägsta möjliga kostnad (Lambert, 1992). Effektiviteten kan därför beskrivas utifrån 

möjligheten att skapa tids- och platsnytta för produkter (ibid.). Gattorna et al., (1991) menar att 

effektivitet är kopplat till företagets kostnader och effektiviteten kan öka om kostnaderna 

minskar.  

3.2.2 Kontrollerat materialflöde 

 Idag har behovet av rätt information, bra informationshantering och kvalitativ information ökat 

(Zhuang & Burns, 1994).  Wall (1995) menar att om ett företag får in råmaterial och levererar 

färdigt gods, ökar möjligheten för att spårbarhet kan implementeras till en acceptabel 

investeringsnivå.  

 

Kontrollerat materialflöde kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) benämnas som tracking och 

tracing. Dessa benämningar kan översättas till spårbarhet, men spårbarhet är ett vidare begrepp 

och därför används de engelska orden tracking och tracing. Trackig innebär att följa en fysisk 

enhet längs materialflödet (Jonsson & Mattson, 2011). Tracing däremot, innebär att spåra en 

enhet som försvunnit eller förlorats längs materialflödet (ibid.). Författaren Kees (2002) menar 

dock att det inte finns en samlad förklaring av vad tracking och tracing innebär. Han nämner 

exempelvis definitioner från ISO1 som förklarar att traceability är förmågan att se historik, fysisk 

plats eller applikation genom insamling av data. ISO relaterar traceability till materialets 

utgångspunkt, produktens processhistorik samt distributionen av materialet (ibid.). APICS 

dictionary menar dock att det finns två sätt att se på traceability (ibid.). Antingen är tracability 

egenskapen som gör det möjligt att hitta en produkt som fraktas, eller så är det registrering och 

tracking av delar som finns i produktionsprocesser, antingen som batch eller serienummer. Att 

använda sig av spårbarhet av material i prioriterade områden har visat sig ge positiva resultat i 

produktionen (Wall, 1995). I produktionen finns ett antal kritiska kontrollpunkter och dessa 

kontrollpunkter kan vara punkter där material sorteras, delas upp, mixas, separeras, formas, 

lagras eller emballeras (ibid.). Varje punkt kan påverka produktiviteten och kvaliteten på 

tillverkningsprocessen (ibid.). Jonsson  och Mattson (2011) menar att det idag finns tillgänglig 

informationsteknologi som gör det möjligt att bygga stöd för tracking och tracing. Systemen kan 

vara aktiva eller passiva (ibid.). I ett aktivt system registreras en enhets status när den anländer 

eller lämnar en identifieringspunkt och jämförs med planerad status (ibid.). I ett passivt system 

registreras och sparas statusinformation, men det jämförs inte automatiskt med planerade 

värden (ibid.). En fysisk enhet kan följas kontinuerligt eller via diskreta tidpunkter längs 

materialflödet och med hjälp av olika tekniker, så som streckkoder eller satellitnavigering, är det 

tekniskt möjligt att följa alla enheter (ibid.).  

 

Stall (1993) förklarar att monteringssystem utan spårning av material idag är ovanligt. Allt från 

enkla processdatasystem som exempelvis en acceptera/avvisa-modell till total 

produktspårbarhet finns att tillgå (Stall, 1993). En total produktspårbarhet kan bygga på 

detaljerad data för varje del i produktionen, genom serienummer och produktionsdatum (ibid.). 

De flesta system finns någonstans mellan dessa ytterligheter (ibid.). Alla applikationer som 

används, för att samla och använda informationen under monteringen, är nödvändig för att 

identifiera produktdelar och lastbärare på de olika monteringsstationerna (ibid.).  

                                                           
1
 ISO (International Standard Organization) är en organisation som utfärdar tredjeparts-standardiseringar.  
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I flexibla monteringssystem med enskilda maskiner finns det två bastyper för materialspårning; 

läs och läs/skriv (ibid.). Läs-systemen är även de uppdelade i två kategorier (ibid.). Den ena är 

en enkel statusflagga som sätts på pallen eller lastbäraren, vilken avläsas på varje arbetsstation 

(ibid.). Den andra behandlar ett nummer på en pall som avläsas med en optisk enhet eller en 

radiofrekvensenhet (ibid.). Numret knyts till en minnesfil som därmed innehåller data för 

materialet i processen (ibid.). I ett läs/skriv-system är en ”smart-tag” placerad direkt på pallen, 

vilken innehåller all tillgänglig information om pallen (ibid.). Stall (1993) menar att tracking-

system måste vara snabba, lätta att använda och skall ha låg felfrekvens. Wall (1995) menar 

vidare att förmågan att spåra en produkt eller material inte enbart är en intern angelägenhet. 

När ett företag mottar ett klagomål gäller det snabbt att ta reda på vad som har gått fel och se till 

så att det inte händer igen (ibid.). Det här betyder att företag måste belysa var i 

produktionsprocessen som roten till problemen har uppstått (ibid.).  

Kommunikation 

Tofanelli (2012) beskriver kommunikation som en dubbelriktad process där information, idéer, 

åsikter och känslor sänds och mottas av olika personer. I denna process skall det som överförs 

tolkas och leda till agerande eller återkoppling i form av feedback (ibid.). Enligt Tofanelli (2012) 

delas information vid kommuniation mellan mottagare och avsändare. Treasibility av produkter 

skaps enligt Engelseth (2009) inte enbart av hantering av logistiska processer, utan kräver även 

att informationsbehovet uppmärksammas. Vidare menar Engelseth (2009) att information är en 

av de viktigaste resurserna i ett tracing-system med syfte att finna en produkt. Således är 

information och därmed kommunikation en viktig faktor för att skapa ett kontrollerat flöde.  

 

Bartels, Peters, de Jong, Pruyn & van der Molen (2010) beskriver vertikal och horisontell 

kommunikation. Vertikal kommunikation handlar om kommunikation mellan olika hierarkiska 

nivåer i företaget (ibid.). Kommunikationen sänds i riktning nerifrån och upp eller uppifrån och 

ner i de hierarkiska nivåerna (ibid.). Horisontell kommunikation kan beskrivas som 

kommunikation mellan personer på samma hierarkiska nivåer i företaget och det kan bidra till 

att personer känner tillhörighet med sin arbetsgrupp. 

 

Tofanelli (2012) menar att problem i organisationen i många fall beror på bristande 

kommunikation.  En organisations framgång eller misslyckande beskrivs till stor del bero på 

kommunikation (Tofanelli, 2012; Linke & Zerfass, 2011 ). Linke & Zerfass (2011) förklarar att 

viktiga framgångsfaktorer för företag är intern kommunikation. Briand & Bellemare (2006) 

förklarar att intern kommunikation och horisontella samarbetsmodeller kan bidra till att ett 

företag blir flexibelt och anpassningsbart för förändringar. Förändringsprocesser är svårare när 

en grupp är i beroende till andra enheter (Linke & Zerfass, 2011). Connolly (1996) menar att det 

är fördelaktigt för företag att anordna möten där personer från olika avdelningar med olika 

tvärfunktionella kunskaper kan mötas, kommunicera, dela idéer och diskutera problem. 

 Modularisering 3.3

Modularisering betyder enligt Jonsson & Mattsson (2012) att produkter delas upp i 

standardiserade och definierade delar, vilka kan liknas vid byggklossar. Modulerna kan 

monteras parallellt och därefter integreras med varandra och med andra komponenter till en 

färdig produkt (ibid.). Enligt Fredriksson (2006) är modultillverkning vanligt förekommande i 

fordonsindustrin och modularisering kan beskrivas som:  
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"Förmågan att i förväg kombinera ett stort antal komponenter till moduler och för de 

moduler som  monteras vid sidan av line, transportera dem till det löpande bandet och 

montera dem genom ett fåtal och enkla uppgifter. " 

 

Modularisering syftar till att dela upp komplexa produkter i mindre, standardiserade och mer 

hanterbara enheter enligt Fredriksson (2006). Segerstedt (2008) förklarar att företag genom att 

tillverka moduler av standardprodukter kan förflytta kundorderpunkten bakåt i 

förädlingskedjan, vilket innebär lagerhållning av moduler och komponenter i stället för 

slutprodukter. Moduler och komponenter kan därefter anpassas utifrån kundorder och 

sammanfogas antingen i företaget eller externt (Segerstedt, 2008).  

Huvudprocess och montering av moduler kan vara separata processer där aktiviteterna som 

sker i respektive process hanteras oberoende av varandra (Fredriksson, 2006). Separationen av 

modultillverkning och huvudprocess benämner Fredriksson (2006) som frikoppling. Dessa två 

processer integreras med varandra när modulen monteras på basprodukten. Figur 5 nedan 

förtydligar hur detta kan ske.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Huvudprocessen ovan består av två stationer, station ett och två. I anslutning till dessa stationer 

sker modultillverkning. Moduler monteras ihop och de förflyttas till huvudprocessen. I 

stationerna monteras modulerna, med komponenter, ihop med basprodukten till slutprodukt.  

 

Modultillverkning möjliggör enligt Fredriksson (2006) snabb hopmontering av basprodukt och 

modul, vilket kan leda till kortare ledtider. Fredriksson (2006) och AlGeddawy & ElMaraghy 

(2012) förklarar att metoden är fördelaktig när företag strävar efter att erbjuda sina kunder ett 

varierat produktsortiment utifrån produkternas prestation, funktionalitet och tillförlitlighet. 

Denna frikoppling kan enligt Fredriksson (2006) leda till minskat lager av produkter som inte är 

standardiserade. Segerstedt (2008) menar att förflyttningen av lagerpunkten kan leda till att 

kapitalbindningen minskar samtidigt som flexibiliteten och kundservicen ökar.  

Arbete i mindre enheter kan enligt (Fredriksson, 2006) generera större förståelse för hur olika 

aktiviteter påverkar slutprodukten i den enskilda processen. Detta kan appliceras på 

modultillverkning då monteringen av olika moduler fördelas mellan olika mindre enheter, vilket 

Fredriksson (2006) förklarar medför positiva effekter på kostnader, leverans och kvalitet. 

Effekterna på kvaliteten kan även bero på att de olika modulerna kan kvalitetskontrolleras innan 

de integreras (ibid.). Även ergonomiska fördelar kan skapas då montörerna i modultillverkning 

arbetar oberoende av basproduktens fysiska placering och geometriska utformning (ibid.).  

Komponenter 

Huvudprocess, station 1 

Modul- 

tillverkning 

Huvudprocess, station 2 

Komponenter 

Bas-

produkt 
Slut-

produkt 

Modul- 

tillverkning 

Figur 5,  Huvudprocess och anslutande modultillverkning 
Källa:  Bearbetad från Fredriksson (2006) 
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Ett produktsortiment som består av ett fåtal grundprodukter som förekommer i flera olika 

varianter kan benämnas som ett djupt produktsortiment. Om de ingående produkterna inte har 

något direkt släktskap med varandra benämns sortimentet istället som brett. Vid ett djupt 

produktsortiment finns en risk att antalet varianter blir orimligt många i antal. Modularisering 

kan beskrivas som ett alternativ för att handskas med många olika varianter. (Jonsson & 

Mattsson, 2011) 

3.3.1 CKD 

Mežnar (2012) förklarar att Completely Knocked Down (CKD) är en sorts modulsystem. CKD-

produkter kan beskrivas som komponenter eller mindre enheter som kan monteras ihop till en 

färdig produkt (ibid.). Miller (2000) nämner att det inom fordonsindustrin är vanligt att företag 

exporterar CKD-produkter till internationella kunder. Till vilken nivå komponenterna är 

monterade kan bero på i vilket land kunden befinner sig, vilka importregler och restriktioner 

som gäller i det landet samt på kundens möjlighet att montera ihop delarna (ibid.). 

 

CKD-produkter kan levereras till en monteringsenhet som drivs av en intern eller extern kund 

som monterar ihop satserna i kundens land. Dessa monteringsenheter utformas ofta för att 

kunna expandera om efterfrågan ökar, vilket innebär att företag kan undvika att investera i stora 

fabriker och riskera förluster om efterfrågan sviktar. CKD-verksamhet syftar främst till att öka 

företags möjligheter att expandera över landsgränser och nå kunder som annars inte hade 

kunnat köpa produkterna. Transport av CKD-produkter istället för färdigmonterade produkter 

kan även minska transportkostnader. CKD-verksamhet skapar vidare aktiviteter som kan leda 

till fler arbetstillfällen i kundens land. Företag strävar ofta efter att förenkla 

monteringsprocessen för att underlätta monteringsarbetet hos kunden och minska kostnaderna 

för montering. Att använda sig av CKD-produkter kan för företaget medföra låga finansiella 

vinster, men vara en stark strategisk tillgång och viktigt för utvecklingen i det land där kunden 

är verksam. Om man bortser från modultillverkning och kitting i den ordinarie verksamheten 

kan CKD-verksamhet bidra med hög produktivitet. (Sturgeon & Florida, 2000) 

 Produktionslayouter 3.4

Lumsden (2006) förklarar att företag kan använda sig av olika produktionslayouter för att bygga 

upp en produktionsenhet. Dessa produktionslayouter är enligt författaren produktverkstad, 

funktionell verkstad, linjetillverkning och flödesverkstad. 

3.4.1 Produktbaserad och funktionell verkstad 

En funktionell verkstad innebär att alla liknande maskiner grupperas samman. Enligt Segerstedt 

(2008) är några av fördelarna med en funktionell verkstad att den är flexibel genom att det är 

enkelt att ställa om och börja tillverka andra typer av produkter. Några nackdelar är bland annat 

hög kapitalbindning, långa och osäkra genomloppstider, svårigheter vid planering, långa 

transportvägar och att specialisering kan minska flexibiliteten i arbetsstyrkan (ibid.).  

En produktverkstad kan definieras som en produktionsenhet som är uppbyggd och rustad för 

att på egen hand kunna tillverka en färdig produkt eller produktfamilj (Segerstedt, 2008). På så 

sätt fungerar produkten som delningsgrund och hela tillverkningskedjan för en produkt eller en 

produktfamilj kan hållas samman (Segerstedt, 2008;  Lumsden, 2006). Denna uppdelning skapar 

säkrare kontroll av materialflödet och kortare genomloppstider, vilket minskar det bundna 

kapitalet (ibid.).  
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3.4.2 Linjetillverkning 

I en linjetillverkning går produkten genom verkstaden och bearbetas kontinuerligt (Segerstedt, 

2008). Fördelar med linjetillverkning är att det ger kort genomloppstid, liten kapitalbindning, få 

transporter, och att det blir enkelt att planera (ibid.). Nackdelar är att det inte är flexibelt, har 

hög störningskänslighet och kan leda till ensidiga arbetsuppgifter (ibid.).   

3.4.3 Flödesverkstad 

Denna orientering strävar efter ett flödestänkande genom att reducera transporter och 

sammanföra maskiner så att flera operationer kan göras på ett och samma ställe (Segerstedt, 

2008). Materialflödets riktning och hastighet har större betydelse än maskinbeläggningen 

(Lumsden, 2006). Ett vanligt sätt att skapa en flödesverkstad är med hjälp av så kallade 

flödesgrupper (ibid.). Dessa flödesgrupper består av de maskiner som behövs för att producera 

en viss produkttyp och de fungerar sedan som en planeringspunkt med känd kapacitet (ibid.).  

Denna typ av produktion medför fördelar så som kortare genomloppstider, mindre total ställtid, 

färre produkter i arbete och minskat arbete för att hantera material (ibid.). Däremot minskar 

flexibiliteten genom att ett antal maskiner binds upp för en produkt (ibid.).  

 Materialhantering 3.5

Materialhantering berör den interna hanteringen och förflyttningen av material i en verksamhet, 

exempelvis i fabriker och lager (Jonsson & Mattsson, 2011). Mellan olika hanterings- och 

lagringsenheter sker förflyttningar av material och tillsammans utgör dessa aktiviteter 

materialflödet (ibid.). Användandet av truckar med olika kapacitet och konstruktion är viktigt i 

verksamheter för att förflytta material (Bisen & Srivastava, 2009; Lumsden, 2012). Hanteringen 

kan indelas i vertikala lyft och horisontell förflyttning genom användandet av funktionsspecifika 

truckar, men ofta förekommer utrustning som klarar båda kraven (ibid.).  

Materialhanteringssystem kan utformas utifrån vad det är för sorts produkt, antal 

upphämtnings- och avlämningsplatser, längden på sträckorna produkterna skall förflyttas och 

förflyttningsfrekvens. Tre mål med materialhanteringen är att öka utnyttjandet av utrymmet och 

då främst höjden, att minska hanteringen och därmed öka effektiviteten, att förbättra 

kundservicen genom att snabbt kunna reagera på kundernas behov. (Jonsson & Mattson, 2011; 

Arnold et al., 2008) 

3.5.1 Lager 

Syftet med lager är enligt Segerstedt (2008) och Persson et al. (1991) att minska effekterna av 

variation och att företag skall kunna möta efterfrågan genom en bestämd leveransservicenivå. 

Segerstedt (2008) beskriver lager som en nödvändig resurs, men förklarar att det kräver 

hantering, utrymme och att det binder kapital. Effektiva lagerhållningsmetoder kan enligt 

Arnold et al. (2008) och Segerstedt (2008) användas för att minimera kostnader och maximera 

kundservicen. Lumsden (1986) nämner att företag bör sträva efter att lagret skall uppnå hög 

fyllnadsgrad, minimera hanteringsarbetet och att artiklarna skall vara lättillgängliga. Jonsson & 

Mattson (2011) förklarar att hög fyllnadsgrad och låga driftkostnader kan leda till minskade 

hanterings- och lagerhållningskostnader. Faktorer som påverkar lagrets utformning är enligt 

Lumsden (1986):  

 Artiklarnas omsättningshastighet. 

 Det totala in- och utflödet per tidsenhet. 

 Den normala mängden lagerhållna artiklar. 
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 Lokalens utformning. 

 Artiklarnas vikt, form och känslighet. 

 Hanteringshjälpmedel. 

Lager bör utformas så att lagerutrymmet nyttjas maximalt samtidigt som hänsyn tas till 

hantering, transporter och variation (Jonsson & Mattson, 2011). Det finns mer eller mindre 

automatiserade hanteringssystem som kan användas för den interna förflyttningen av material i 

en anläggning så som truckar (ibid.). 

3.5.2 Layout 

Lagerlayout och transportutrustningens förflyttning i lagret kan enligt Lumsden (1986) studeras 

med syfte att minimera transportarbete. Fyra faktorer påverkar enligt Lumsden (1986)  

transportsträckan för att hämta en artikel: byggnadens storlek, byggnadens geometriska 

utformning och artikelns placering i byggnaden samt in- och utgångarnas placering. 

Lagerlayouten bör enligt Jonsson och Mattson (2011) utformas utifrån de processer som skall 

ske i lagret. Lumsden (2012) förklarar att materialflödesstrukturen kan vara linjär, u-formad, 

triangulär eller cirkulär. Detta medför ökad möjlighet till differentierad artikelplacering och 

effektivare hantering (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). I ett linjärt flöde kommer 

artiklar in i byggnadens ena änden och ut i den andra (Lumsden, 2012). Denna lagerutformning 

lämpar sig främst för hantering av stora volymer av få sorters artiklar (ibid.).  

3.5.3 Zonindelning 

Zonindelning innebär att artiklar som hanteras på ett likartat sätt placeras bredvid varandra. 

Indelning i olika zoner kan skapas utifrån produktfamilj för att minska avstånden för 

förflyttning. Om en plockorder innehåller olika artiklar från olika produktfamiljer kan 

transporterna istället bli längre och hanteringsarbetet mer krävande då plockning måste ske i 

olika zoner. Zoner kan delas in utifrån uttagsfrekvens. De artiklar med högst uttagsfrekvens bör 

då placeras lättåtkomligt för att förenkla hanteringsarbetet. (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Zonplockning är en vanligt använd plockningsstrategi som innebär att plockningsområdet delas 

upp utifrån vilka zoner som produkterna är placerade i (Jonsson & Mattson, 2011). Vid 

zonplockning tilldelas en montör ett speciellt plockområde där montören är ansvarig för de 

artiklar som tillhör det området (Petersen, 2002). Zonplockning kan effektiviseras genom att 

minimera antalet zoner (ibid.).   

3.5.4 Placeringsprincip 

Åtkomsttiden för insättning och uttag påverkas av artiklarnas placering i lagret (Lumsden, 

2012). Lagerplacering baserad på fysisk närhet handlar om vilka artiklar som bör lagerhållas 

nära varandra (Jonsson & Mattsson, 2011). Korrelerad placering innebär att artiklar som 

vanligtvis förekommer i samma order placeras nära varandra (ibid.). Artiklar kan även placeras 

nära varandra om de är utseendemässigt likartade, risken med detta är att artiklarna kan 

förväxlas och att risken för felplockning kan öka (ibid.).  

Artiklarnas golv- eller höjdplacering bör bestämmas. Placering av artiklar på en högre nivå 

innebär att mer avancerad hanteringsutrustning kan krävas för uttag och insättning än om 

artiklarna placeras på eller nära golvnivån. Helpallar kan därför placeras högre upp och mindre 

pallar längre ner. Vanligtvis sorteras material utifrån volym och vikt. Tungt material längre ner 

och lätt material högre upp. Buffertlager kan lagerhållas på de högre nivåerna samtidigt som 
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plocklager lagerhålls på de nedre platserna för att det skall vara lättåtkomligt. Placeringen i 

höjdled kan ske utifrån frekvens, då högfrekventa artiklar placeras längre ner och lågfrekvent 

högre upp. (Jonsson & Mattsson, 2011)  

3.5.5 Förvaringssystem 

Förvaringssystem beskrivs av Jonsson & Mattson (2011) som utrustning och principer för fysisk 

förvaringen av material. Författarna beskriver de fem vanligast förekommande 

förvaringsprinciperna; djup- och fristapling, ställagelagring, automatlagring, hyllfackslagring och 

paternosterlagring (ibid.). Djup och fristapling innebär att artiklarna placeras på djupet på 

golvet, varpå de staplas fritt på varandra (Lumsden, 2012; Jonsson & Mattsson, 2011). Denna 

princip är mest fördelaktig om hållbarhetstiden inte har så stor betydelse samt om det är 

likadana artiklar i stora volymer som lagerhålls (ibid.). Ställagelagring innebär att artiklar som 

lagras enligt denna princip lagerhålls i en lastbärare som placeras i ett pallställ med olika fack 

för förvaring (ibid.). Principen syftar till att göra materialet åtkomligt från transportgångarna, 

vilket ökar flexibiliteten, samtidigt som det är lätt att administrativt styra lagerhanteringen 

(ibid.). Mycket lageryta upptas dock i nära anslutning till transportgångarna och detta innebär 

lägre lagerutnyttjande (ibid.). Automatlager består av höga lagerställage och kan beskrivas som 

ett automatiserat hanterings- och förvaringssystem (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Hyllfackslagring innebär att artiklar lagerhålls i hyllfack som är uppbyggda av stag, stolpar och 

hyllplan som kan kopplas samman till sektioner (Lumsden, 2012). Pasternosterlager är en 

automatiserad lagerform som innebär att främst många små artiklar lagerhålls i olika fack 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

Paketering och emballering 

Vid transport av enheter bör företag eftersträva så enkla och billiga metoder som möjligt. Helst 

skall materialet binda sig själv, om det består av mer än en enhet (Lumsden, 1986). Detta är 

oftast inte möjligt, vilket leder till att materialet måste buntas eller på annat sätt bindas samman 

(ibid.). Det vanligaste sättet att bygga upp transportenheter av styckegods är att lägga godset på 

lastpallar (Lumsden, 2012). Lastpallar är vanligtvis i trä, då materialet har bäst friktion mellan 

lastdäcket och godset samt är billigt att framställa och lätt kan repareras (ibid.).  

Returpallar är den vanligaste typen av pall. Denna typ innebär att pallen används vid upprepade 

tillfällen och skickas tillbaka till utgångsläget (Lumsden, 1986; Stahre, 1996). Engångspallar kan 

vara att föredra om speciella önskemål ställs på lastbärare och om det är svårt att skapa en 

returtransport av pallar (Lumsden, 1986). En engångspall i trä kostar mindre än vad en 

standardiserad returpall i trä kostar att tillverka (ibid.). Däremot blir det totalt oftast billigare 

att använda returpallar även om hänsyn tas till transporter av tomma pallar (ibid.). Valet av 

lastpallar kan enligt Stahre (1996) påverka ett företags lönsamhet, vad som påverkar och vad 

som påverkas presenteras nedan i Tabell 3. 
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Tabell 3, Lastpallarnas påverkan på företagets lönsamhet 

Påverkar Påverkas 
Form och storlek på lastpallar Lagerhållnings- och transportkostnader 
 

Standardisering, storlek och antal lastpallar 
 

Hanteringskostnader 
 

Märkning och identifikation av lastpall 
 

Lagerstyrning och kontroll 
 

Skydd som valet av lastbäraren medför 
 

Inkuranskostnader 
 

Lastpallens storlek 
 

Flexibilitet 

 

3.5.6 Uttagsprinciper 

Försörjning av material till produktion utgår enligt Jonsson & Mattson (2011) från de tre 

principerna satsning, batchning och kontinuerlig försörjning. Kilic & Durmusoglu (2012) menar 

att det finns många metoder för att hantera en monteringsline. 

Kitting 

Kitting, även kallat satsning, innebär att materialet plockas ihop från ett lager i bestämda satser 

eller kit för att därefter levereras till den produktionsenhet där de skall förbrukas (Jonsson & 

Mattson, 2011; Stahre, 1996). Enligt Kilic & Durmusoglu (2012) så flyttas icke värdeskapande 

aktiviteter från monteringsline genom kittning. Några fördelar med kittingmetoder är bland 

annat att produktionsytan blir öppen, det är lätt att byta produkttyp, det är lätt att hantera 

material till olika stationer, det blir bättre visuell kontroll samt att kvaliteten och 

produktiviteten kan öka för stationerna på monteringsline (ibid.). Nackdelar med kitting är att 

tiden för att förebereda kittar är icke värdeskapande och att det krävs lageryta samt ytterligare 

planering (ibid.). 

Batchning  

Batchning innebär att större förpackningar bestående av en viss mängd material som kommer 

att förbrukas inom en given tid hämtas från lagret (Jonsson och Mattson, 2011). Materialet 

levereras till produktionsenheten utan att plockas ihop i kit (Jonsson & Mattson, 2011; Stahre, 

1996). Tabucanon, Batanoc & Basu (1998) menar att utvalda artikeltyper hanteras till dess att 

alla utvalda artiklar är färdiga. På grund av detta krävs färre omställningar, vilket har gjort 

batchning till en populär metod (ibid.). Serieuttag innebär att ett bestämt antal objekt i serie 

försörjs och lämpar sig när det i produktionen finns väl avgränsade serier, så kallade batcher 

(Lumsden, 2006).  

Kontinuerlig försörjning  

Kontinuerlig försörjning handlar om att små förpackningar med material flyttas nära 

produktionsenheten och att de större förpackningarna fortfarande kan lagerhållas på någon 

annan plats i anläggningen (Jonsson & Mattson, 2011). Lumsden (2012) förklarar att lagret 

ständigt är i rörelse för att tillgodose en order i ett kontinuerligt flöde och när materialet 

förbrukats fylls det på nytt (Lumsden, 2012; Stahre, 1996). Denna metod innebär att materialet 

som behövs i produktion finns i närheten, men metoden kräver mycket utrymme för 

lagerhållning i anslutning till produktion (Jonsson & Mattson 2011). 
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3.5.7 Individuell artikelförsörjning  

De allt mer parallelliserade systemen för montering med fler varianter av komponenter och 

produkter har förändrat utvecklingen av försörjningssystem. Materialförsörjningen planeras 

mot varje enskilt objekt i monteringen. De vanligaste principerna för individuell försörjning är 

materialtorg och sekvenserade kanaler, vilka presenteras nedan. (Lumsden, 2006) 

Materialtorg 

Materialtorg innebär att material från lagret förflyttas till en plockyta som är gemensam för ett 

antal arbetsstationer. Därefter kan medarbetare hämta det material som behövs till ett speciellt 

objekt. Materialförsörjningen utifrån ett materialtorg innebär att ytan kring själva 

monteringsstationen minskar samtidigt som antalet materialadresser minskar. Om de parallella 

stationerna ligger långt ifrån varandra kommer avståndet mellan materialtorget och 

arbetsstationerna att bli stora och då kan kitting vara fördelaktigt. (Lumsden, 2006) 

Sekvenserade kanaler 

Sekvenserade leveranser innebär att material levereras i exakt samma ordning som materialet 

kommer att monteras i huvudprocessen (Johansson & Medbo, 2004). Materialförsörjningen till 

monteringen sker vanligtvis i kanaler, en för varje artikel (Lumsden, 2006). Detta innebär att ett 

stort antal kanaler leder in till monteringen (ibid.). När försörjningen sker mot monterat objekt 

måste dessa kanaler samsas om ett mindre område mot det monterade objektet (ibid.). För att 

öka effektiviteten in mot det monterade objektet brukar artiklarna samsas om samma kanal 

(ibid.). Flödet av artiklar i kanalen måste då sekvenseras så att situationen på en 

tillverkningsline efterliknas (ibid.).  

 Transportplanering 3.6

Jonsson & Mattson (2011) förklarar att transportplanering kan handla om att bestämma dagliga 

transportrutter, hur många fordon som skall användas och hur lastning skall ske för optimal 

fyllnadsgrad samt lastnings- och lossningstider i en terminal. En terminal kan användas för 

lagerhållning och som genomströmningslager (Crainic & Dejax, 1990). Till terminalen kan 

materialet transporters innan vidare transport till kund (ibid.). När en terminal skall utformas är 

det enligt Cadotte (1979) viktigt att bestämma om byggnaden skall klara dagens behov eller om 

utformningen skall utföras för att klara långsiktiga och kommande behov. Byggnaden måste vara 

tillräckligt stor för att tillgodose behoven (ibid.). Det finns olika sorters distributionssystem som 

syftar till att förflytta gods från producent till platsen där godset efterfrågas (Jonsson & 

Mattsson, 2011). 

3.6.1 Distributionssystem 

Linjetrafik  

Linjetrafik innebär enligt Lumsden (2012) direkt transport av material mellan avsändare och 

mottagare. I Tabell 4 presenteras några för- och nackdelar med linjetrafik (ibid.).  

Tabell 4, För- och nackdelar med linjetrafik 

Fördelar Nackdelar 

Korta ledtider  Många transporter 
 

Lättöverskådligt flöde 
 

Lågt fordonsutnyttjande 
 

Mindre krävande materialmärkning och 
uppföljning 

 

Dålig transportekonomi 
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Navdistribution 

Navdistribution innebär att transportflödet går till kund och leverantör via en centralt placerad 

samlastningsstation eller terminal som länkar samman fabrikerna i nätverket med direkta 

transportrelationer (Lumsden, 2012).  Styckegods transporteras till terminalen för omlastning 

och sortering varpå materialet sprids till olika slutdestinationer, figur 6 (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan presenteras för- och nackdelar med navdistribution, Tabell 5 (Lumsden, 2012). 

Tabell 5, För- och nackdelar med navdistribution 

Fördelar Nackdelar 

Bra resursutnyttjande  Lång ledtid 
 

Tidig samlastning i transportflödet Omfattande transportarbete 
 

Hög flexibilitet  Större antal hanteringar 
 

Frekventa transporter Behov av effektiv godsuppföljning 
 

Högt kapacitetsutnyttjande  

Slingtrafik 

Slingtrafik innebär enligt Lumsden (2012) att material transporteras till flera olika kunder 

utifrån bestämda körscheman och att produkterna distribueras vid samma tidpunkt varje gång. 

Denna metod används främst för styckegods och nedan presenteras för- och nackdelar med 

metoden, Tabell 6 (ibid.).  

Tabell 6, För- och nackdelar med slingtrafik 

Fördelar Nackdelar 

Minskad skaderisk för materialet Dålig utnyttjandegrad 
 

Samma rutt varje gång  Behov av ruttplanering 
 

Ej omlastning  

Brytpunktsdistribution 

Brytpunktsdistribution, Figur 7, innebär att transporter av material med samma utgångspunkt 

och liknande destination kan samordnas i gemensamma så kallade transportkorridorer 

(Lumsden, 2012).  

 

 

 

 

Nav 

Nav 
Nav 

Nav 

Figur 6 Navdistribution  
Källa: Lumsden (2012) 
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Distributionssystemet består av brytpunkter, transportkorridorer samt upptagnings- och 

spridningsområden (Jonsson & Mattsson, 2011). För- och nackdelar med brytpunktsdistribution 

presenteras nedan, Tabell 7 (Lumsden, 2012). 

Tabell 7, För- och nackdelar med brytpunktsdistribution 

Fördelar Nackdelar 

Högt resurs- och kapacitetsutnyttjande  Behov av effektiv materialuppföljning 
 

Lönsamt vid stora materialflöden Större behov av centrala terminaler 
 

Snabbt materialflöde 
 

 

Hög leveransfrekvens 
 

 

Samlastningsfördelar  

3.6.2 Transportrutter 

Vid transportplanering bör det planeras var och när fordonen skall användas för att optimera 

tidsutnyttjandet, vilket Jonsson & Mattson (2011) benämner som sekvensering av rutter.  

Jonsson & Mattson (2011) nämner att lastplanering är viktigt vid utformandet av rutter för att 

optimera kapacitetsutnyttjandet. Fyllnadsgraden, vilken är utnyttjandet av lastkapacitet, bör 

under transporten vara hög (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2012). Det är viktigt att ta 

hänsyn till returflöden för beräkning av fyllnadsgraden så att fordonet transporterar material 

både till och från upphämtnings- och avlämningsplatsen (ibid.). Lumsden (2012) förklara att hög 

lönsamhet kan uppnås genom att använda samlastning och att utföra transporterna utifrån 

befintliga nätverk. Lumsden (2012) beskriver slingor som en förenklad variant av ruttplanering 

som innebär att fordonet transporterar material i fasta slingor. Metoden kan användas i 

samband med normal linjetrafik för vissa partier av rutten och i samband med plockning av 

annat material (ibid.).  

 Lean Production 3.7

Lean Production betyder att göra mer med mindre (Pascal, 2007; Singh, Garg, Sharma & Grewal, 

2010). Företag strävar efter att producera mer produkter med mindre resurser så som mindre 

tid, utrymme, mänskligt arbete och material genom att samtidigt ge kunden vad den vill ha 

(Pascal, 2007). Det har visat sig att Lean Production kombinerar det bästa från massproduktion 

och hantverkstillverkning (Womack et al., 1991). Detta har lett till att företag har utvecklat 

förmågan att kunna minimera enhetskostnaderna, öka kvaliteten och samtidigt kunna erbjuda 

en större produktvariation (ibid.).  

Bryt-
punkt 

Transport-

korridor Upptagnings-
område 

Bryt-
punkt 

Spridnings-

område 

Figur 7, Brytpunktsdistribution 
Källa: Lumsden (2012) 
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Det är viktigt för tillverkande företag att maximera antalet uppgifter och ansvarsområden för de 

medarbetare som arbetar med att tillföra värde till produkten i tillverkningen. Dessutom bör ett 

system med syfte att upptäcka defekter finnas tillgängligt för att företaget snabbt ska kunna 

spåra var de kommer ifrån för att kunna eliminera orsaken till defekten. (Womack et al., 1991) 

Lagarbete mellan personal i tillverkningen och enkla visuella system är centrala för Lean 

Production. Visuella system skall göra det möjligt för alla medarbetare att snabbt svara på 

problem och ständigt ha en uppfattning om företagets övergripande situation. Den information 

som finns tillgänglig ska vara tillgänglig för alla och alla som kan hjälpa till med att lösa ett 

problem har ansvar för att göra det. Detta betyder att personalen i tillverkningen måste utbildas 

i olika uppgifter så att personal kan rotera mellan stationer och positioner för att täcka upp för 

varandra och för att kunna hjälpa till vid problem. Studier av organisationer som strävar efter 

att implementera Lean Production visar att personalen måste känna att det finns ömsesidig 

skyldighet mellan alla inblandade. Ledningen måste visa att de värdesätter välutbildad personal 

och är villiga att anstränga sig för att behålla dem i företaget. (Womack et al., 1991) 

3.7.1 Lean Production huset 

Nedan presenteras en översiktlig bild över de ingående delarna i Lean Production, Figur 8. 

Därefter beskrivs de principer som är centrala inom Lean Production.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundfokus 

På toppen av Lean-huset finns principen kunden i fokus. Det beskriver målet med produktionen, 

nämligen att alltid sätta kunden i fokus och producera vad kunden vill ha (Pascal, 2007; Shamah, 

2013).  Detta leder enligt Pascal (2007) till minskat slöseri och reducerade kostnader. 

Stabilitet 

Stabilitet är grunden för all utveckling och förbättring, varför stabilitet illustreras som en grund 

till Lean-huset. Om företag inte har stabilitet i sina processer och kunskap om vad som är 

normalläge så är det svårt att ta reda på vad som är rotorsakerna till felen. Ibland kan det krävas 

Figur 8, Lean-huset 
Källa : Pascal (2007) 



Teoretisk referensram 

28 
 

att vidta icke Leanbaserade åtgärder för att skapa stabilitet, så att företag därefter kan börja 

arbetet med att genomföra förbättringsåtgärder. (Pascal, 2007) 

Standardisering 

Standardisering innebär att utföra en syssla på det bästa kända sättet med hänsyn till säkerhet, 

enkelhet och effektivitet. Det finns inte ett bästa sätt att utföra ett arbete och de som utför 

arbetet skall designa utförandet själva. Anledningen till att ha standardiserade arbetsätt är för 

att skapa en bas för förbättringar, varför standardisering ligger som en bas i Lean-huset. En 

standard skall beskriva för en montör vad, när och i vilken ordningsföljd ett arbetsmoment skall 

utföras. (Pascal, 2007)  

Enligt Segerstedt (2008) innebär balanserade flöden att arbetet fördelas så att 

beläggningsgraden ökar och utjämnas. Detta kan leda till att kapaciteten kan utnyttjas maximalt 

och att effektiviteten ökar (ibid.).  

Det kan vara svårt för företag att arbeta med standarder om det sker förseningar och 

kontinuerliga stopp i produktionen. Vanliga orsaker till instabilitet är kvalitetsproblem, problem 

med verktyg, saknade delar, väntan och säkerhetsproblem. Aktiviteter enligt Lean-filosofin 

stödjer stabilitet och minimerar risken för att instabilitet uppkommer. Standardiserat arbetssätt 

består av tre grundelement; takttid, arbetssekvens samt lager i processen. (Pascal, 2007)  

Takttiden beskriver hur ofta en produkt måste produceras för att tillgodose efterfrågan. Den 

uttrycks i en tidsenhet och betyder att en produkt blir färdig för varje tidsenhet. Om takttiden 

exempelvis är tio minuter så ska en produkt färdigställas var tionde minut. (Pascal, 2007) 

Engagemang 

För att ständigt förbättras måste alla medarbetare involveras (Pascal, 2007). För att involvera 

medarbetarna finns det olika strategier och metoder, exempelvis förbättringsgrupper (ibid.). 

Målet med involvering av medarbetarna är främst att lösa specifika problem, reducera risk och 

öka medarbetarnas kapacitet och kunskap (ibid.). Om ledningen inte lyckas att engagera och 

leda medarbetare, är risken stor att Lean Production övergår till att vara massproduktion 

(Womack et al., 1991). 

Jidoka 

Jidoka är ett japanskt ord som står för automation med mänsklig hjärna, vilket syftar till att 

skapa intelligent personal och en maskinpark som identifierar fel och agerar snabbt för att lösa 

problem. Jidoka handlar om att öka processkapabiliteten. Dessutom skall defekter snabbt 

identifieras och lösas på plats. Återkoppling skall förmedlas så att snabba motåtgärder kan 

genomföras. Målet med Jidoka är att producera noll defekter och tankesättet innebär att det är 

möjligt att göra 100 procent inspektioner. Att arbeta med Lean Production innebär att sträva 

efter perfektion genom att minska kostnaderna, uppnå noll stycken defekter, att inte skapa lager 

och att producera oändligt antal produktvariationer. (Womack et al., 1991)  

Sakichi Toyoda, den första att initiera Jidoka-konceptet, menade att företag skall stanna 

produktionen, så att produktionen aldrig stannar. Med detta menade han att man skall kalla på 

hjälp vid problem i produktionen, så kallad andon. (Pascal, 2007) 

Just-in-time 

Just-in-time (JIT) betyder att producera rätt enhet, i rätt tid och i rätt kvantitet. Allt annat är 

slöseri. Traditionella produktionssystem trycker sina produkter genom tillverkningen, oavsett 
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vad kunden efterfrågar. En huvudplanering skapas utifrån prognostiserad efterfrågan, därefter 

ges dagliga order till olika avdelningar. Dessa order beskriver vad som skall göras för att till sist 

skapa den slutgiltiga produkten. Eftersom omställningstiderna ofta är långa bildas stora batcher 

och lager. Det är svårt att veta exakta lagernivåer. Det är vanligt med saknade delar, vilket 

kompenseras med säkerhetslager. Säkerhetslager kräver mer yta och mer materialhantering. JIT 

produktion följer några regler som presenteras nedan. (Pascal, 2007) 

 Producera bara efter att en kund har beställt. 

 Utjämna efterfrågan så att produkter kan flöda smidigt i produktionen. 

 Länka alla processer till kundefterfrågan genom enkla visuella verktyg.  

 Maximera flexibiliteten av personal och maskiner.  

3.7.2 Kanban 

Kanban är en komponent i JIT-system som kan användas för att skapa JIT-produktion. Kanban är 

ett system av visuella verktyg, vanligtvis signalkort, som synkroniserar och levererar 

instruktioner till leverantörer och kunder. Vanligtvis är kanbankort fysiska rektangulära kort 

med information om exempelvis var produkten skall lagras, vem kunden är och vem 

leverantören är. Kanbankorten fungerar som en signal på att det finns ett behov att flytta 

material eftersom det finns ett underskott av material. När kanbankortet har mottagits triggas 

påfyllningen av den produkten och på så sätt skapas ett dragande system. (Pascal, 2007; 

Shamah, 2013) 

3.7.3 Muda 

Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri, med andra ord aktiviteter som kunden inte är 

villig att betala för och därför motsatsen till värde (Christopher & Towill, 2001; Pascal, 2007; 

Shamah, 2013). Överproduktion innebär att tillverka mer eller tidigare än vad som behövs 

(Segerstedt, 2008; Shamah, 2013) Det är det värsta slöseriet eftersom det skapar flera andra 

slöserier (ibid.). Väntan är ett annat slöseri som ofta beror på driftsstörningar, dålig balansering 

eller materialbrist (ibid.). Väntan kan minimeras genom att medarbetare utför olika typer av 

uppgifter och att maskiner står i vänteläge (ibid.). För stora lager och buffertar döljer problem i 

tidigare led och de kräver mer utrustning, personal och yta, vilket gör att onödiga lager och 

buffertar är ett slöseri (ibid.). Rörelse är ett slöseri som associeras med onödiga rörelser som 

medarbetarna gör när de utför sitt arbete (ibid.). Fel, omarbete och kassaktioner skapar 

slöserier genom reparationsarbete och förseningar (ibid.). Överarbete och onödiga 

arbetsmoment är ett slöseri som kan förklaras genom att göra mer än vad som behövs, alltså 

mer arbete än vad kunden önskar (ibid.). Onödiga transporter är transporter av varor eller 

produkter som är onödiga och inte skapar värde (ibid.). Det sista slöseriet innebär att inte 

använda medarbetarnas kreativitet, kunskap och erfarenheter på bästa sätt. (Segerstedt, 2008) 

3.7.4 Minomi 

Minomi innebär att produkter transporteras till produktionen utan pall, vilket beskrivs av 

flertalet författare som en jordnöt utan skal (Liker, 2012; Hansson, 2011). Begreppet som 

beskrivs som ett genombrott i materialhantering härstammar ursprungligen från Japan och 

Toyota (Liker, 2012). Minomi kan leda till minskat slöseri genom minskat behovet av 

ompaketering i pallar och truckar (ibid.).   

För att skapa minomi och därigenom transportera produkter utan pall kan tåg vara ett alternativ 

genom att produkterna kan ställas i ställage som fungerar som vagnar till tåget (ibid.). Hanson 
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(2010) förklarar att användandet av tåg istället för truckar bidrar till en säkrare arbetsmiljö. 

Vidare leder Minomi till minskade förflyttningar, ergonomiska problem, defekta produkter och 

minskat antal steg i processen (ibid.). Minomi kan även bidra till att lagerutrymme frigörs och 

att behovet av arbetskraft minskar (ibid.). Hansson (2010) nämner att Minomi främst kan 

underlätta den manuella hanteringen av stora och tunga produkter eftersom det kan vara svårt 

att använda pallar som produkterna passar i. Författaren förklarar också att Minomi ofta 

används i samband med kitting (ibid.).  
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4 Företagspresentation 

Kapitlet ger en presentation av fallföretaget där företagets verksamhetsområden, produkter och 

produktionssystem beskrivs.  

 Scania globalt 4.1

Scania är ett globalt företag med verksamhet i ungefär 100 länder och med mer än 35 000 

stycken anställda.  Företagets produktion sker i Europa och Latinamerika, där även de flesta 

forsknings- och utvecklingsavdelningar ligger. Scania har sitt huvudkontor, delar av sin 

produktion och flera försäljnings- och serviceverksamheter i Sverige. Scanias huvudkontor samt 

enheten för forskning och utveckling är beläget i Södertälje. (Scania Group a, 2013) 

Scanias inköpsavdelning kompletteras av lokala inköpskontor i Polen, Tjeckien, USA och Kina 

(Scania Groupe b, 2013). Dessutom arbetar ungefär 20 000 stycken personer i Scanias fristående 

försäljnings- och serviceorganisation. (ibid.). År 2012 hade Scania enheter placerade enligt 

kartan nedan, figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten genom att leverera tunga lastbilar 

och bussar samt motorer och tjänster (Scania företagspresentation, 2012). Faktorer som 

flexibilitet, tillgänglighet, miljömässiga aspekter, säkerhet och lastningskapacitet påverkar 

kundens vinster (Scania Ab factsheet, 2013). Scania kan påverka dessa faktorer genom att förstå 

sina kunders affärer och på så sätt skapa värde för  sina kunder (ibid.). Scania arbetar således 

med allt ifrån att specificera skräddarsydda fordon till att leverera service och stöd för en daglig 

transportlösning (ibid.). Erbjudandet till kund kan sammanfattas som kompletta 

transportlösningar, med målet att maximera kundernas intäkter (ibid.). Scanias dagliga 

verksamhet präglas av att minimera kostnader och att skapa långsiktiga relationer och 

åtaganden (ibid.).  

 

 

 

 

 

Figur 9, Scanias globala verksamhet 
Källa : Scania företagspresentation  (2013) 
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 Produkter 4.2

De produkter som Scania i Södertälje tillhandahåller sina kunder är främst bussar, lastbilar och 

motorer samt reservdelar och diverse tjänster. Scanias busschassin är utformade för 

körförhållanden i städer, förorter och på landsvägar. Företaget strävar efter att producera 

produkter av hög kvalitet, där livslängden för produkten är en nyckelfaktor. Busschassierna som 

tillverkas i Södertälje är chassin till olika typer av bussar, figur 10. Bland annat tillverkar 

företaget turistbussar, stadsbussar och innercitybuss. Busschassierna delas in i tre olika typer 

beroende på användningsområde och frammodul. Busschassierna kan därför levereras i många 

olika typer av utföranden beroende på vilken mitt-, fram- och bakmodul som önskas. 

Mittmoduler kan enbart väljas till ledbussar.  Alla Scanias färdigställda bussar kan levereras i 

standardutförande med en viss mån av kundanpassning genom olika tillval.  

 

 

                               Figur 10, En sorts busschassi som Scania erbjuder sina kunder 

Lastbilarna anpassas utifrån användningsområde och kundernas behov av fjärrtransporter, 

distributionsfordon, anläggningsfordon och specialfordon som fyller en specifik funktion, 

exempelvis renhållning, bärgning, försvar, brand och livräddning. De motorer som Scania säljer 

kan användas inom industrin, marinen och till kraftgeneratorer. (Scania Group c, 2013)  

Scania erbjuder även reservdelar och tjänster så som verkstäder, serviceavtal, reservdelar och 

förarträning. De finansiella tjänsterna som erbjuds är bland annat operationell leasing, finansiell 

leasing, avbetalningsköp och försäkringslösningar. En av Scanias framgångsfaktorer är det unika 

modulsystemet. Modulariseringen innebär att kopplingen mellan de olika komponenterna är 

standardiserade så att de kan kopplas samman i många olika kombinationer. Modulsystemet 

leder till att skräddarsydda fordon kan erbjudas till kunder och samtidigt sänka kostnaderna för 

Scania som helhet. (Scania factsheet, 2013) 

Antalet producerade enheter per år har ökat sedan år 1946. År 2012 sålde Scania 6350 stycken 

bussar, 7063 stycken motorer samt 61051 stycken lastbilar. Företaget hade en nettoomsättning 

på 79 603 MSEK och ett rörelseresultat på 10,4 procent. Scanias största marknad för bussar är 

Brasilien följt av Mexiko och Chile. Produktionsområdet lastbilar står för den största 

omsättningen, 62 procent, medan busstillverknigen står för 9 procent av den totala 

omsättningen. (Scania factsheet, 2013) 
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 Scania Production System 4.3

Scania har byggt sin verksamhet på ett produktionssystem som kallas Scania Production System 

(SPS). Produktionssystemet gör att Scania är metodfokuserade och styrs av ett antal 

värderingar. SPS bygger på Toyotas produktionssystem (TPS) men har anpassats och utvecklats 

för att passa Scanias värderingar och verksamhet. (Segerstedt, 2008) 

Scanias kärnvärden bygger på ”Scania huset”, se figur 11. Huset består av fyra principer; 

förbrukningsstyrd produktion, rätt från mig, standardiserat arbetssätt och ständiga 

förbättringar. Alla principer i huset skapar tillsammans ett gemensamt tankesätt, där målet är 

att minimera slöserier och addera kundvärde. Scanias kärnvärden och produktionsfilosofier 

samverkar till att skapa effektivare produktion genom alla processer. (Segerstedt, 2008; Scania 

företagspresentation, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Filosofierna 

Grunden i huset består av tre stycken olika filosofier, vilka hela produktionssystemet vilar på. 

Kunden först innebär att kunden ger startsignal för produktion genom att göra en beställning. 

Kundens krav och förväntningar skall genomsyra hela verksamheten. Respekt för individen 

innebär att alla skall ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Engagerade 

medarbetare är basen för att kunna producera produkter som gör kunden nöjd. Genom 

eliminering av slöseri stärks Scanias konkurrenskraft eftersom det innebär minimering av 

kvalitetsproblem, störningar i processen och onödiga arbetsmoment. (Scania 

företagspresentation, 2012) 

I mitten av huset finns de olika prioriteringarna. För att snabbt kunna fatta rätt beslut krävs det 

att alla inom Scania har samma prioriteringar. Prioriteringsordningen styr vid onormalt läge 

eller när prioriteringar står i motsats till varandra. (Segerstedt, 2008) 

Figur 11 , SPS-huset 
Källa: Bearbetad från Segerstedt (2008) 
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4.3.2 Principer 

Normalläge 

Normalläget är utgångspunkt i Scanias produktionssystem. Utifrån detta strävar Scania sedan 

efter att ständigt förbättras. Normalläget bygger på standardisering, takt och ett utjämnat och 

balanserat flöde. Dessutom arbetar Scania visuellt så att alla kan se vad som är normalt och 

onormalt. Allt detta sker i realtid, det vill säga med direkt återföring av information till den som 

behöver informationen. (Segerstedt, 2008; Scania företagspresentation, 2012) 

Rätt från mig  

Rätt från mig innebär att göra rätt från början (Scania factsheet, 2013). Det är viktigt att aldrig ta 

emot, tillföra eller lämna ifrån sig en avvikelse (ibid.). När fel upptäcks måste alltid korrigerande 

åtgärder sättas in direkt. För att göra detta krävs ändamålsenliga verktyg, instruktioner och 

metoder som minimerar risken för att göra fel. (Segerstedt, 2008) 

Förbrukningsstyrd produktion 

Denna princip innebär att produktionen inte skall starta förrän en signal från kunden har getts 

(Scania factsheet, 2013). Kunden avgör därför när och i vilken kvantitet Scania skall producera 

(ibid). Detta kan ske genom styrning med visuella buffertar eller genom kanban-kort, så att var 

och en kan se när det är tid för att börja producera. (Segerstedt, 2008) 

Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar innebär att ett nytt förbättrat normalläge skapas genom att minska 

slöserier. Detta genomförs genom att åtgärda avvikelser så att de inte uppkommer igen. 

Förbättringsgrupper har en central roll i förbättringsarbetet, där det är viktigt att ta tillvara på 

allas kunskap och kompetens. (Segerstedt, 2008) 
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs Scanias verksamhet i Södertälje, med fokus på de berörda områdena CKD-

verksamhet och huvudprocess i form av bussline. Materialflöden, materialhantering och anslutande 

aktiviteter presenteras översiktligt.  

 Produktionsbeskrivning 5.1

Scania i Södertälje monterar moduler och komponenter samt färdiga busschassin i 

linjetillverkning. Figur 12 visar tre olika typer av produktsammansättningar som Scania 

levererar till sina kunder. Completely Built-up Unit (CBU) och Semi-knocked Down (SKD) 

produceras på samma monteringsline medan Completely-knocked down (CKD) produceras i en 

angränsande byggnad. De delvis nedmonterade chassierna så kallade SKD-produkter kan 

närmast beskrivas som uppdelade byggsatser till chassit. CKD-verksamhet däremot innefattar 

produktion av produkter som levereras till kund antingen som komponenter eller förmonterade 

moduler. CKD-produkter levereras till interna och externa internationella kunder, så kallade 

delivery centers, för hopmontering. Att tillverka icke monterade byggsatser till chassit minskar 

kostnader i form av tullavgifter och skapar arbetstillfällen i landet som delivery center och 

slutkund har sin verksamhet. Tillverkningen av alla typer av produktsammansättningar triggas 

av att en kundorder registreras. När en kundorder har registrerats produceras CBU-produkter i 

serietillverkning på en taktad monteringsline. Tillverkningen resulterar i kundanpassade 

busschassin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completley Knocked Down-verksamheten (CKD) innebär att produkterna paketeras, 

kontrolleras och lastas i containrar som skickas till delivery centers. År 2013 finns delivery 

centers i Ryssland, Mexiko, Marocko, Iran, Thailand, Vietnamn, Taiwan, Malaysia, Indonesien, 

Kenya och Sydafrika. När komponenterna har levererats till delivery centers så monterar 

personalen i delivery center bussen på plats, så att den i slutändan kan levereras till slutkund på 

den lokala marknaden. Nedan följer en mer ingående beskrivning över bussmonteringen på line 

och CKD-verksamheten. Bussmonteringen är placerad i en byggnad tillsammans med 

lastbilsmonteringen, medan CKD-verksamheten är belägen i en närliggande byggnad, Figur 13.  

Figur 12, Scanias olika produkttyper av bussar 
Källa:  Remzija Kalic (2013) 
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5.1.1 Bussmonteringen 

Busschassierna produceras genom kontinuerlig linjetillverkning, där chassiet transporteras 

antingen på vagnar med hjul eller med luftkuddar. Montörerna står för det mesta av 

tillverkningen i den så kallade huvudprocessen. Takttiden för produktionen anpassas efter 

efterfrågan, vilket innebär att det i dagsläget produceras cirka tolv stycken chassier per dag på 

Scania i Södertälje. Antalet producerade enheter kan variera något beroende på tidigare dagars 

produktion samt om det har skett längre tillverkningsstopp. När en montör stöter på problem 

med tillverkningen kan montören kalla på förstärkning genom att anropa andon. Andon är 

således ett koncept som innebär att montörerna kan ha en hög beläggning då en annan person 

stöttar vid oförutsedda problem. Om ett produktionsstopp inträffar på hela tillverkningsline 

måste en felrapportering genomföras där det beskrivs vad som har gått fel och varför.  

Montören i centrum 

Det finns ett projekt på bussline som kallas montören i centrum (MIC). Det innebär att 

montörerna är placerade längs monteringsline och att allt material som behövs till 

tillverkningen serveras montören. Alla processer kopplade till tillverkningen, så som den interna 

logistiken, skall understödja och hjälpa montören att utföra ett effektivt arbete. Detta innebär att 

materialförsörjningen som sker med hjälp av truckar och tåg måste leda till att material 

levereras till rätt platser, baserade på montörens placering.  

Monteringsområden 

Tillverkningen av chassierna är indelade i fem olika monteringsområden. Dessa 

monteringsområden, så kallade MO, är indelade i olika stationer, totalt 17 stycken för hela 

bussmonteringen. På varje område finns en Q-zon, vilket innebär att speciella kontrollpunkter 

undersöks manuellt av den person som arbetar som kvalitetskontrollant på det området. Längs 

hela tillverkningen finns även ett antal förmonteringsstationer.  Dessa förmonteringsstationer 

förser bussline och CKD-verksamheten med förmonterade produkter. De förmonterade 

produkterna har på olika sätt bearbetats eller förberetts innan de monteras på chassit i  

 

Figur 13, Layout över Scanias chassiproduktion och CKD-verksamhet 
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bussline. De olika förmonteringarna tillhör monteringsområdena och Scania strävar alltid efter 

att placera förmonteringen så nära line som möjligt för att bland annat minimera transporter. 

Bussmontering och förmonteringsstationerna för de olika områdena beskrivs nedan i grova 

drag, Tabell 8. 

Tabell 8, Monteringsområden och förmontering för bussline 

MO Bussmontering Förmontering 

1 Montering och dockning av sido- och tvärbalk, 
fram- och bakram samt styrdon, tubar och 
kylvattenrör. 

Förmontering av fram- och bakram, 
styrdon, tubar och kylvattenrör. 

2 Montering av plaströr för bromssystem, 
elkablage samt fram- och stödaxlar. 

Förmontering av ljuddämpare, PVC-
rör och framaxlar.  

3 Montering av motor, förarplatsen och bakaxlar. Förmontering av bakaxel, motor och 
förarplats . 

4 Montering av kylare, fästram och däck. 
Dessutom sker fyllnad av medier samt start av 
chassiet. I slutet av stationen hissas chassiet upp 
och en slutlig kvalitetskontroll genomförs. 

Förmontering av kylare och fästram 
samt däck.  

5 Bromstester, slutkontroll och 
rostskyddsbehandling.  

 

 

För att montörerna skall veta vad, hur och i vilken ordning chassit skall monteras använder 

Scania olika typer av arbetsinstruktioner. På varje station finns standarder som beskriver alla 

arbetsmoment på stationen. Standarderna beskriver det bästa kända arbetssättet för varje 

station och det är en eller flera montörer som skriver standarderna i varje förbättringsgrupp. 

Instruktioner för varje specifikt chassi sammanställs utifrån Scanias material- och 

planeringssystem i en pärm. Pärmen med de specifika instruktionerna följer sedan med chassiet 

genom alla tillverkningsstationer. Förutom felsäkringsmetoderna, instruktioner och standarder 

används också felsäkrade verktyg som stannar när ett visst moment har uppnåtts.  

5.1.2 Completely Knock Down-verksamheten  

CKD-verksamheten med lager för in- och utflöde, Figur 14, finns i en angränsande byggnad till 

chassiproduktionen. I lager för inflödet lagerhålls delar som används vid byggandet av pallar 

samt färdigbyggda pallar. De flesta produkter som transporteras i pall från bussline till CKD-

verksamheten kommer in genom detta lager. I lager för utflöde lagerhålls produkter innan de 

placeras i container och därefter skickas till internationella kunder.  

 

   Figur 14, Layout över CKD-verksamheten 

I CKD-verksamheten arbetar personal på olika stationer med att paketera, kontrollera och lasta 

produkter i containrar som skickas till interna och externa kunder. På varje station finns 

standarder som beskriver hur de ingående arbetsmomenten skall utföras. Batcherna som 

skickas från CKD-verksamheten är alltid i multiplar om tre chassin.  
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Materialflödena och aktiviteterna inom CKD-verksamheten ser olika ut beroende på vad det är 

för produkt som produceras, se Figur 15 för processflödena för de olika produkttyperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekvensflöde är de produkter som inte plockas på bussline utan som levereras direkt från andra 

avdelningar på Scania, så som exempelvis axlar. Plockartiklar är de artiklar som hämtas från 

bussline på kvällen. Lågvärdesprodukter är produkter som inte hämtas från bussline, utan som 

finns i ett lager inne i CKD-verksamhetens byggnad. Kvällsflöde innefattar de aktiviteter som 

utförs av kvällsskiftet där personalen hämtar plockartiklar från bussline. Dessa artiklar 

behandlas dagen efter i CKD-verksamheten av personalen som arbetar dagtid. Kvällsplocket är 

därför samma sak som aktiviteten, hämtning av artiklar, i processen för plockartiklar. 

Produkterna som har gått igenom sekvensflödet, lågvärdesflödet, plockflödet och kvällsflödet 

går sedan igenom samma utgående process för att levereras till delivery center. Nedan följer en 

presentation av plockflödet. Eftersom kvällsplocket är hämtning av artiklar presenteras detta 

steg i processen senare i rapporten. 

Utskriftsstationen i processen för plockartiklar 

 

Figur 15, Processflöden över processer i CKD-verksamheten 
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Figur 16, Processflödet för plockartiklar 



Nulägesbeskrivning 

39 
 

 

Utskriftsstationen är den station som startar CKD-verksamheten, se Figur 16 för processflödet.  

Utifrån centralplaneringens sekvenslista och statusrapport, vilka skickas från Scania i Brasilien, 

skrivs packningsinstruktioner och flaggor till pallarna ut. Arbetet startar med att Scania i 

Brasilien släpper order och meddelar detta till Scania i Södertälje via e-post. Medarbetaren vid 

stationen skriver då ut flaggor, packinstruktioner och etiketter. Flaggorna har olika färger 

beroende på vilken batch de tillhör. Flaggorna, packinstruktioner och etiketter skrivs ut i 

sekvens utifrån leveransdatum och placeras i pallar för att personalen skall veta vilka artiklar 

som skall packas. Packinstruktionerna består främst av en lista på vad pallen skall innehålla och 

hur pallen skall vara uppbyggd. 

Pallbyggesstationen i processflödet för plockartiklar 

 

 

 

På pallbygget byggs mindre hel- och halvpallar, inomhus. Utomhus, vid lager för inflöde, byggs 

de större pallarna då de är för stora för att byggas ihop inomhus. Truckföraren på positionen 

ansvarar för att förse pallbygget med material så som pallbotten, kragar, lock, plastpåsar och 

mellanlägg. Personalen på pallbygget hämtar de sorterade packinstruktionerna med flaggor och 

etiketter från stationen utskrift. De utgår från dessa samt från sekvenslistan när de beslutar i 

vilken ordning pallarna skall byggas. Pallarna byggs på ett rullband och packinstruktioner, 

flaggor och etiketter fästs på pallen. Därefter förflyttar truckföraren pallarna från slutet av 

rullbanan till lagerplatser i lager för inflöde utifrån vilka produkter pallen skall innehålla. Figur 

17 beskriver processflödet.  

Förespegling i processflödet för plockartiklar  

 

 

 

Figur 18 visar processflödet för plockartiklar där truckförarna transporterar pallar med 

produkter till förspeglingen från bussline eller lagret för programartiklar. Truckföraren ställer 

pallarna på förspeglingen i CKD-verksamheten i väntan på att produkterna skall kontrolleras. 

Förspegling innebär att pallarna placeras i rader utifrån batch och container med de större 

pallarna underst. Pallarna står på varandra i stuvar, men är inte sorterade efter hur de skall 

lastas 

 Kvalitetskontroll i processflödet för plockartiklar 
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Figur 17, Processflödet för plockartiklar 

Figur 18, Processflöde för plockartiklar 

Figur 19, Processflöde för plockartiklar 
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Figur 19 visar processflödet för plockartiklar där kvalitetskontrollen startar med att en 

truckförare lyfter pallar från förspeglingen till Q-banan, vilket är en station i kvalitetskontrollen. 

Från förspeglingen sker detta i ordning utifrån batch. På Q-banan kontrolleras pallarna som 

kommer från bussline på ett transportband. Transportbandet är inte automatiserat utan 

förflyttning sker när en medarbetare skjuter eller drar pallen framåt eller bakåt. Personalen 

jämför packinstruktionen med flaggan, artikelnummer på produkterna med etiketten och 

packinstruktionen med pallens uppbyggnad och innehåll. Dessutom kontrollerar personalen att 

det är rätt antal artiklar i pallen och att artiklarna inte har några kvalitetsbrister. Därefter 

skannas alla etiketterna och pallen stängs virtuellt i datasystemet. Artiklarna emballeras med 

skyddande material, varpå pallen stängs fysiskt och ett grönt klistermärke på flaggan indikerar 

att pallen är färdig.  På Q-banan kommer enbart pallar med en eller två kragar. Om det saknas 

någon artikel i pallarna på Q-banan stängs inte pallen. Istället fästs ett rött klistermärke på 

pallen som placeras i slutet av Q-banan i väntan på att avvikelsen skall åtgärdas.  

På stationen som kallas spindeln sker kontroll och stängning av pallar på liknande sätt som på Q-

banan. Spindelstationen är på samma sätt som Q-banan en station i kvalitetskontrollen i CKD-

verksamheten. Skillnaden är att det är större pallar med mer än två kragar som kontrolleras på 

stationen. Pallarna transporteras från förspeglingen till spindeln med en truck och placeras på 

golvet. Detta görs för att det inte finns något transportband för de större pallarna. Det är en 

person som arbetar med att kontrollera, scanna, emballera och slutligen stänga pallen. Om det 

saknas någon artikel stängs inte pallen. Istället fästs ett rött klistermärke på pallen som ställs åt 

sidan i väntan på att avvikelsen skall åtgärdas.  

Processflödet för lågvärdesplock  

 

 

 

 

Lågvärdesprodukter, LVP, transporteras med truckar till CKD-verksamheten direkt när de 

anländer från leverantör. LVP lagerhålls i CKD-verksamheten och lagernivåerna är 

förutbestämda utifrån den förväntade efterfrågan. 

En truckförare lyfter tomma pallar från lagerplatsen innan stationen till transportbandet på 

stationen för LVP. Personalen hämtar material utifrån packinstruktioner och kontrollerar 

packinstruktionen, flaggan och etiketterna i pallen. Personalen placerar artiklarna i pallen och 

skannar flaggan och etiketterna. Därefter stängs pallen och ett grönt klistermärke fästs på 

pallen, vilket indikerar att den är kontrollerad och klar. Pallen stängs inte om det saknas någon 

artikel eller om någon annan avvikelse har uppkommit. Istället fästs ett rött klistermärke på 

pallen som ställs åt sidan i väntan på att avvikelsen skall åtgärdas. Se Figur 20 för processflödet. 

Processflödet för sekvensartiklar 
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Figur 20, Processflöde för lågvärdesprodukter 

Figur 21, Processflöde över sekvensartiklar 
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I processflödet för sekvensprodukter ompaketeras större produkter som levereras från olika 

tillverkningsenheter på Scania i Södertälje, se Figur 21 för processflödet. Dessa produkter är 

färdigmonterade motorer, växellådor, fram- och bakaxlar, förarplatser och balkar. Produkterna 

ompaketeras för att skyddas under transport. Därefter placerar en truck produkterna utomhus i 

väntan på inlastning i containrar. Nedan presenteras de aktiviteter som den utgående processen 

består av, Figur 22.  

Processflödet för den utgående processen 

 

 

Till efterspeglingen transporterar en truck pallar från spindelstationen, stationen för LVP och Q-

banan. Efterspegling innebär att truckföraren staplar pallarna på varandra, i så kallade stuvar, 

efter en lastningsbeskrivning från Scania i Brasilien. Stuvarna bandas och truckföraren kör de 

färdiga stuvarna åt sidan, varpå en annan truckförare kör ut de bandade stuvarna. Efter 

speglingen körs stuvarna ut till lagret för utflöde där produkterna lagerhålls i väntan på att 

lastas i container. De större produkterna efterspeglas på liknande sätt som övriga produkter, 

men utomhus. Efter lastningen exporteras containrarna till delivery centers och transporteras 

med fraktfartyg.  

Processflödet för kvällsplock 

 

 

Figur 23, processflödet för kvällsplock 

CKD-verksamheten försörjs av förmonterade produkter från förmonteringsstationerna och 

komponenter från lagerplatser i anslutning till busssline.  Personal i CKD-verksamheten hämtar 

materialet från bussline till CKD-verksamheten på kvällstid, mellan klockan 15.00 och 24.00, se 

Figur 23 för processflödet.. Anledningen till att det sker på kvällstid är att det annars blir mycket 

trafik i närheten av bussline och att personalen i CKD-verksamheten hämtar förmonterade 

produkter som har monterats under dagtid. En vanlig vecka är det omkring fem plockare och tio 

truckförare som arbetar med kvällsplock. Det blir cirka 30 pallar per plockare. 

Truckarförare transporterar tomma pallarna från lagret för inflöde, till olika områden på 

bussmonteringen. Personalen som arbetar med kvällsplock kontrollerar packinstruktioner, 

flagga och etikett. Därefter plockar personalen artiklar från lagerplatserna intill bussline och 

placerar dem i de tomma pallarna. 

Plockaren kontrollerar:  

 Att det är rätt artikelnummer och adress på produkterna. 

 Att det är rätt antal produkter.  

 Att det inte finns några kvalitetsskador på produkterna.  

 

Plockaren placerar skyddande emballage och plastskydd mellan produkterna. När produkterna 

är kontrollerade fästs en etikett vid dem. Plockaren måste beställa mer produkter om det inte 

Lastning Efter -

spegling  

Avlastning  Transport 

till CKD  
Plock på 

bussline 
Överläm-

ning 

Figur 22, Processflödet för den utgående processen 

Figur 23, Processflödet för kvällsplock 
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räcker till två chassin på bussline dagen efter. Beställningen utförs genom att plockaren skannar 

artikelnumret på etiketten. Därefter levererar en annan truckförare som arbetar i CKD-

verksamheten produkter från ett lager. När plockaren har beställt nytt material är det viktigt att 

plockaren vid skiftets slut kontrollerar att alla beställningar av material till bussmonteringen har 

levererats för att bussmonteringen skall ha material när skiftet startar dagen efter. När 

plockaren har fyllt en pall placeras den i anslutning till det område som plockaren arbetar på. 

Därefter transporterar en annan truckförare pallen till CKD-verksamheten. De tomma pallarna 

hämtas av en truck som placerar dem på en bestämd plats innan de lastas på vagnar som hämtas 

av ett tåg. Plockaren placerar pallarna med produkter på en bestämd plats och en annan truck 

hämtar dessa och transporterar dem till CKD-verksamheten och förspeglingen.  

5.1.3 Rollfördelning 

Rollfördelning och organisationsschema över chassiproduktionen presenteras nedan i Figur 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24, organisationsschem för rollfördelningen inom bussline 

Produktionschefen är chef över verkstadschefen som i sin tur är chef över gruppchefen i 

produktion. På bussline finns det ingen verkstadschef. Varje gruppchef ansvarar över 

personalen i cirka tre stycken förbättringsgrupper i produktionen. Varje förbättringsgrupp 

består av ett antal montörer samt en teamleader. Teamleadern arbetar operativt och hjälper till 

att montera när förstärkning behövs. Varje gruppchef för produktionen har en processtekniker 

och en produktionstekniker i sin grupp. Processteknikern ansvarar för att verktygen skall 

fungera och för att göra uppdateringar i dessa vid behov. En produkttekniker ansvarar för 

produkterna och beredning, vilket bland annat innebär att göra uppdateringar i 

monteringsinstruktionerna vid förändringar.  

5.1.4 Materialhantering 

Personer som arbetar med den interna materialhanteringen planerar för transporter med 

truckar och tåg samt arbetar med furnering, vilket innebär att hantera materialförsörjning. 

Material transporteras bland annat från ett högcellslager till lagerplatser i anslutning till 

bussline och från förmontering till CKD-verksamhetens lagerplatser vid bussline. Den interna 

materialhanteringen omfattar även transporter av pallar till plattformar där produkter kittas. 

Produktionschef 
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Förbättringsgrupp 1, 

montörer och 

teamleader 

Förbättringsgrupp 2, 

montörer och 
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Figur 24, Organisationsschema för rollfördelningen inom bussline 



Nulägesbeskrivning 

43 
 

Detta innebär att produkterna placeras i sekvens utifrån produktionsordning. Därefter körs 

pallarna till bussline.  

Truckar 

Scania i Södertälje använder sig av olika sorters sitt- och ståtruckar, Figur 25. De olika truckarna 

transporterar vagnar, specialprodukter, lågvärdesprodukter, boxar samt pallar och luftkuddar.  

 

 

 

 

 

 

 

På morgonen kör truckförare slingor för att säkerställa att busslines efterfrågan av material är 

säkerställd när produktionen startar. När kvantiteten av en viss produkt bredvid bussline inte är 

tillräcklig signalerar montören behov av påfyllning med hjälp av flaggor. Truckförarna kör 

slingor och kontrollerar om material behöver fyllas på utifrån utskjutna flaggor, Figur 26.  

 

Figur 26, Flaggor för att signalera behov av påfyllning 

Materialpåfyllning 

Röd flagga indikerar att det saknas buffert av produkten och att det därför är bråttom med 

påfyllning. Gul flagga betyder att det finns buffert. Blå flagga används för kit, produkter som 

packas utifrån hur de skall monteras på chassit. Truckförarna kör på olika områden i slingor 

med en takttid på cirka 20 minuter. Förarna kontrollerar då behovet av påfyllning utifrån 

flaggorna.  

För produkter som saknar flaggor kontrollerar truckförarna behovet av påfyllning.  De skannar 

etiketten och använder sig av ringar för att signalera behovet till de truckförare som fyller på 

dessa produkter. På pallarna finns röda och vita etiketter med streckkoder. De röda etiketterna 

används för lågvärden, produkter som det är litet värde i, och de vita används för övriga 

produkter. På etiketterna står det angivet vilken kvantitet pallar eller boxar det minst skall 

Figur 25,  Ett urval av Scanias truckar 
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finnas innan en beställning skall göras.  Truckförarna skannar streckkoden och placerar en ring 

bredvid etiketten, ringen visar att truckföraren har skannat etiketten och därigenom beställt 

påfyllning av material. Efter påfyllning skannar truckföraren åter etiketten för att visa att 

materialet har fyllts på och tar bort ringen.  

Tåg 

Det används två sorters tåg för materialtransport, mindre tåg som kör slingor inomhus och 

större tåg som kan användas utomhus. De större tågen transporterar material mellan och i 

byggnader. De mindre tågen, Figur 27, kör olika slingor inomhus för att tillgodose behovet av 

påfyllning. 

 

 

 

 

 

 

Tåg transporterar material i olika slingor och utifrån olika scheman för de olika slingorna. För 

slingorna är det olika rutter och därmed olika produkter som skall fyllas på. Schema för 

tågtransporterna leder till tydlig information och skapar förutsägbarhet över vad som skall 

levereras. Schemat kan även ses som ett verktyg för att maximera fyllnadsgraden på tågen. 

Tågen utgår från ett lager där en klocka indikerar takttiden och en lampa lyser grönt när tåget 

skall starta. Således visas tiden det är kvar tills nästa rutt skall påbörjas utifrån monteringens 

behov. 

Om det uppstår problem på bussline stannar klockan och tiden till behov av påfyllning på 

bussline ökar. Detta görs för att material inte skall levereras om inte behovet föreligger. 

Tågföraren hämtar produkter och ställage i lagret, vilka placeras på eller kopplas ihop med tåget. 

Därefter inväntar föraren en signal som indikerar att takttiden är slut. Föraren drar då i ett 

snöre och påbörjar sin körning i slingan. 

Materialtransporter som sker med tåg delas in i kontinuerlig försörjning, batching, sekvens och 

kit. Kontinuerlig försörjning och batching innebär att artiklarna placeras på lagerplatserna i 

anslutning till bussline utifrån artikelnummer. Kontinuerlig försörjning är den billigaste 

metoden och den handlar främst om transport av få artiklar med lågt värde, ofta utifrån en 

förutbestämd kvantitet. Batching betyder att material fylls på till en förutbestämd nivå och på 

tillbakavägen tar föraren med sig tomma lastbärare. Sekvens och kit innebär att artiklarna 

placeras på lagerplatser i anslutning till bussline utifrån användningsordning. Sekvens betyder 

att det finns flera varianter av samma produkt för olika chassin och att de olika varianterna 

placeras i ordning utifrån i vilken ordning de behövs på bussline. Kit är den dyraste metoden då 

produkterna placeras i kit som kan bestå av flera olika artikelnummer som skall användas till ett 

specifikt chassi i ordning utifrån användning på bussline. Se Figur 28 för principskiss över hur 

materialförsörjning med tåg utförs.  

Figur 27, Ett av Scanias tåg 
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Figur 28, Principskiss för materialflöde med tåg 

5.1.5 Master Process Logistics 

Master Process Logistics (MPL) är ett projekt på Scania som syftar till att förändra företagets 

logistikprocesser, med fokus på materialförsörjning i anslutning till bussline. Företaget har 

implementerat MPL på vissa delar av lastbilsline idag. Däremot är materialförsörjningen till 

bussline oförändrad, men kommer inom det kommande året att genomgå förändringar utifrån 

fem centrala punkter. Dessa punkter är; säkerhet, nya produktintroduktioner, material till 

montörens strikezon, takt och förutsägbarhet samt produktivitet. 

Säkerhet 

MPL strävar efter att utforma materialflöden som minskar antalet truckar i närheten av bussline. 

Truckarna skall istället transportera material i speciella lagerutrymmen. Det flaggsystem som 

Scania idag använder sig av kommer därför att tas bort och istället skall material transporteras 

med tåg till lagerplatser i anslutning till bussline, Figur 29. 

 

 

 

 

 

 

 

Detta leder till ökad säkerhet genom att olika fordon transporterar material på bestämda 

områden. Användandet av truckar medför oväntade rörelser och det kan vara svårt för förarna 

att se om det står något fordon eller någon person i körområdet. 

Nya produktintroduktioner 

Scania planerar att införa 4000 nya artikelnummer inom fem år och det innebär att en större 

mängd olika artiklar skall transporteras till lagerplatser i anslutning till bussline. Detta kräver 
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Figur 29, Slingtrafik vid bussline 
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ett väl utformat transporteringssystem av material för att eliminera slöseri i form av onödiga 

transporter.  

Material till montörens strikezone  

Det material som transporteras till bussline skall placeras på anvisade platser utifrån montörens 

behov. Detta för att minska onödig förflyttning som montören annars kan behöva göra för att 

hämta materialet som skall monteras ihop till en färdig produkt. Den onödiga förflyttningen kan 

uppstå om materialet placeras där det finns utrymme och inte utifrån förutbestämd placering.   

Takt och förutsägbarhet  

Införandet av tåg istället för truckar skapar bättre takt då förarna kör olika slingor och 

transporterar det material som behövs i rätt kvantitet. Förutsägbarhet skapas genom att 

använda tåg då det är bestämt exakt vilken mängd material och vilken sorts material som skall 

transporteras på de fasta slingorna.  

Produktivitet 

Det material som transporteras till bussline skall planeras utifrån produktionsplaner. Detta 

innebär att material transporteras utifrån vad som behövs för att producera de produkter som 

är planerade att hopmonteras. Genom att införa tågslingor ökar möjligheten att veta när 

material transporteras, vem som transporterar material och det leder till att färre transporter 

behövs för att leverera material och därigenom skapas effektivare materialflöden. 

Tågtransporterna bidrar till en bättre helhetssyn. MPL arbetar för att finna en balans mellan 

logistik och montering. Detta genom att balansera produktionen samtidigt som 

materialtransporterna är förutbestämda. Den viktigaste orsaken till MPL är att minska antalet 

truckar i anslutning till busssline.  

5.1.6 Lager 

Scania har byggt ett nytt lagerutrymme, 231N, se Figur 30. I 231N skall produkter till lastbilsline 

och bussline lagerhållas. Produkter skall transporteras från 231N till bussline med taktade tåg.  

 

                      Figur 30,  Lyout över Chassiproduktionen med 231N och CKD 
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Antalet produkter placerade i materialfasaden bredvid bussline kommer att minska genom att 

tågen transporterar material i taktade slingor utifrån det aktuella behovet. Antalet truckar som 

transporterar produkter i anslutning till bussline under dagtid kommer att minska och 

materialtransporter med truckar kommer att forceras till det nya lagret i samband med 

implementeringen av MPL.  

5.1.7 Datorstöd 

Scania använder sig av ett antal datasystem för att styra sin verksamhet genom 

materialhantering och produktionsplanering och för att få ingformation om produkter. Scania 

har byggt alla sina applikationer baserat på affärsystemet Oracles databas. Detta affärssystem 

används globalt, bland annat på alla produktionsenheter i Sverige, Frankrike, Holland, och 

Brasilien. 

Mona är ett egenutvecklat systemstöd för styrning av produktion och logistik. Idag är MONA 

uppbyggt av många olika system som är sammanlänkade och stödjer många olika funktioner i 

produktionen. Systemen är så kallde common system, vilket innebär att de är standard för hela 

Scania och används i alla produktionsenheter.  

När en kundorder anländer till MONA assembly triggas produktionen genom att ett 

produktionsunderlag framställs. Ur varje kundorder skapas då ett antal interna order som skall 

produceras. Produktionsunderlaget i form av produktionsschema genererar i sin tur skarpa 

arbetsorder som beskriver vad, när och hur komponenter skall monteras. Detta underlag läsas 

av montörerna som ges information om varje chassi. MONA genererar även underlag i form av 

plocklistor för materialförsörjningen till bussline.  

SIMAS (Scania internal material administration system) är ett system som hanterar all intern 

logistik. Systemet administrerar allt material inom en produktionsenhet och hanterar bland 

annat lagersaldon och materialplacering. När streckkoder skannas registreras detta i SIMAS och 

genererar ett behov av exempelvis materialpåfyllning.  

KDEX är ett program i affärssystemet ORACLE.  Programmet används inom CKD-verksamheten 

bland annat för utskrift av packinstruktioner, flaggor och etiketter.  
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6 Analys 

Detta kapitel syftar till att analysera fallstudieobjektet med utgångspunkt i den teoretiska 

referensram som presenterats i kapitel 3. I kapitlet presenteras resultatet som är ett ramverk samt 

rekommendationer till fallföretaget. 

Nedan analyseras nulägesbeskrivningen över fallföretaget utifrån de teorier som behandlas i 

den teoretiska referensramen. De sju analysområdena är logistik, modularisering, 

produktionslayout, materialhantering, transportplanering, Lean Production och materialflöde. 

Analysen ligger till grund för det efterföljande ramverket över hur fallföretaget skall utforma 

effektiv och kontrollerad materialförsörjning till CKD-verksamheten. Nedan presenteras en bild 

över analysen som bygger på teori och nulägesbeskrivning utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor, Figur 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logistik 6.1

Logistik syftar enligt Segerstedt (2008) och Jonsson & Mattson (2011) bland annat till att öka 

effektiviteten genom materialförsörjning, produktion och distribution. Materialförsörjningen 

skall säkerställa produktionens behov av komponenter enligt Jonsson & Mattson (2011), vilket 

stämmer överens med Scanias materialförsörjning.  Förutom denna materialförsörjning sker 

Scanias materialförsörjning även mellan produktionsavsnitt och i produktionen. 

Figur 31, Disposition över analys 
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Materialförsörjning mellan produktionsavsnitt är exempelvis materialförsörjningen från 

bussline till CKD-verksamheten med truckar och tåg. Materialförflyttningar i produktionen sker 

med hjälp av exempelvis conveyors eller luftkuddar och traverser. Materialförsörjningen mellan 

produktionsavsnitten är ofta långa och komplexa. Produkter förflyttas inte sällan mellan olika 

avdelningar och byggnader på Scania i Södertälje. Till Scania transporteraras material från 

leverantörer. Materialet placeras i olika lager innan det transporteras direkt till CKD-

verksamheten eller till huvudprocessen där produkterna lagerhålls med ställagelagring. 

Personal i CKD-verksamheten hämtar produkter från huvudprocessen och de anslutande 

lagerplatserna för att sedan leverera produkterna till interna och externa kunder, så kallade 

delivery centers. Till CKD-verksamheten transporteras även moduler från förmonterinsstationer 

i anslutning till huvudprocessen. Figur 32 är en översiktlig bild över Scanias logistiksystem och 

materialförsörjning med fokus på företagets bussproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32, Scanias logistiksystem med fokus på bussproduktionen. 

6.1.1 Internlogistik 

Jonsson & Mattson (2011) nämner i deras beskrivning av intern logistik att fokus bör ligga på 

samordning av materialförsörjning, produktion och distribution för att minska risken för 

suboptimering. Det har under intervjuer framkommit att det finns en brist i samordningen 

mellan de två produktionsavsnitten bussline och CKD-verksamheten. Materialförsörjningen från 

bussline till CKD-verksamheten prioriteras inte och medarbetarna på bussline saknar kunskap 

om CKD-verksamheten. Detta leder till suboptierming, oftast till busslines fördel, vilket i värsta 

fall kan leda till materialbrist i CKD-produktionen. Enligt Jonsson & Mattson (2011) kan den 

interna logistiken beskrivas av interna kunder och leverantörer. CKD-verksamheten är en intern 

kund till förmontering bland annat på grund av de färdigmonterade produkterna som  

produceras i förmonteringen till CKD-verksamheten.  

 Modularisering 6.2

Figur 33 visar en bild över hur huvudprocessen och förmonteringen är uppbyggd på Scania, 

vilken på många sätt liknar Figur 5 som bygger på Fredrikssons (2006) beskrivning av 

modultillverkning.  Enligt Jonsson & Mattsson (2011) betyder modularisering att produkter 

delas upp i standardiserade och definierade delar. Detta utnyttjar Scania genom att montera 

moduler på busschassierna. Moduler tillverkas på förmonteringsstationer i anslutning till 

bussline och levereras därefter till bussline och CKD-verksamheten. Komponenter lagerhålls i 

anslutning till bussline och förbrukas av bussline och CKD-verksamheten. 
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Figur 32, Scanias logistiksystem med fokus på bussproduktionen. 
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Författarna Fredriksson (2006) och AlGeddawy & ElMaraghy (2012) menar att metoden är 

fördelaktig när företag strävar efter att erbjuda sina kunder ett varierat produktsortiment 

utifrån produkternas prestation, funktionalitet och tillförlitlighet. Jonsson & Mattsson (2011) 

förklarar att det finns en risk att antalet olika varianter blir orimligt många i antal, vilket gör 

hanteringen problematisk. Modularisering kan beskrivas som ett alternativ för att handskas med 

många olika varianter och på så sätt minimera denna risk (ibid.). Detta stämmer väl överens 

med Scania, vars busschassier är kundspecifika. Modulariseringen leder till att Scania kan 

hantera detta stora antal varianter.  

CKD-produkter beskrivs av Mežnar (2012) som komponenter eller mindre enheter som kan 

monteras ihop till en färdig produkt. Scanias CKD-verksamhet levererar produkter till ett flertal 

olika länder. Enligt Sturgeon & Florida (2000) kan CKD-produkter levereras till en 

monteringsenhet som drivs av en intern eller extern kund.  Vidare menar de att det kan vara en 

stark strategisk tillgång och viktigt för det andra landets utveckling genom att det skapar 

arbetstillfällen och genererar kunskap (ibid.). På Scania levereras CKD-produkter både till 

interna och externa kunder internationellt. Dessutom använder Scania CKD-verksamheten som 

ett starkt säljargument och erbjudande för nya internationella kunder, i enighet med vad 

författarna Sturgeon & Florida (2000) påpekar i sin studie.  

Sturgeon & Florida (2000) menar att kostnaderna för CKD-verksamheten ofta är högre än 

kostnaderna för produktion i huvudprocessen. Detta stämmer generellt överens med Scanias 

produktion då CKD-verksamheten med något undantag är mindre lönsam än produktion av 

färdiga CBU-produkter. Detta beror till stor del  på grund av att efterfrågan på CKD-produkter 

varierar mer än CBU-produkter eftersom CKD-verksamhetens marknader ofta är mindre 

utvecklade länder. Trots den varierande efterfrågan beläggs CKD-verksamheten med många 

fasta kostnader. Scania menar att kostnaderna för att stoppa bussline är högre än om CKD-

verksamheten tvingas stanna. Detta leder till att bussline prioriteras.  

 Produktionslayouter 6.3

Bussline på Scania är uppbyggd enligt principen för linjetillverkning. Tillverkningen går igenom 

ett antal stationer som var och en består av ett antal operationer och arbetsmoment. CKD-

verksamheten kan närmast beskrivas som en flödesverkstad. I CKD-verksamheten bearbetas 

olika produkttyper på olika sätt. Produkttyperna flödar till olika stationer. Alla stationer är 

uppbyggda enligt linjetillverkningsprincipen där bearbetningsoperationerna sker en efter en. På 

så sätt är CKD-verksamheten en blandning mellan en funktionell verkstad och en 

    Figur 33,  Huvudprocess och förmontering på Scania 
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linjetillverkning, vilket bäst kan beskrivas genom en flödesverkstad. CKD-verksamheten består 

av ett antal flödesgrupper, vilka i sin tur består utav utrustning som krävs för att producera en 

viss produkttyp, exempelvis pallbygge och sekvensstationen. 

Enligt Lumsden (2006) är materialflödets riktning och hastighet det viktiga i en flödesverkstad. 

Flödets riktning och hastighet har inte optimerats layoutmässigt i CKD-verksamheten, mycket på 

grund av de yttre begränsningar som finns i byggnaden. Detta visar sig främst genom många 

olika slöserier i verksamheten, så som väntan, onödiga transporter och onödiga rörelser. Att 

optimera placeringen av flödesgrupperna och samtidigt optimera flödet inom flödesgrupperna 

kan leda till stora vinster i form av kontrollbarhet, kortare ledtider, mindre PIA och 

materialhantering (Lumsden, 2006). Den stora nackdelen med CKD-verksamhetens flödeslayout 

är att flexibiliteten minskar med mer definierade flödesgrupper, där utrustningen i olika 

flödesgrupper är specifika för just den produkttypen och arbetsstationen.  

 Materialhantering 6.4

Materialhantering berör den interna hanteringen och förflyttningen av material i en verksamhet, 

enligt Jonsson & Mattsson (2011). Författarna beskriver att förflyttningar av material sker 

mellan olika hanterings- och lagringsenheter. Scanias materialhantering omfattar lagerhållning och 

förflyttning av material mellan och i olika produktions- och lagringsenheter, exempelvis i och mellan 

CKD-verksamheten, lagerplatser i anslutning till bussline och förmontering. (ibid.). 

6.4.1 Lager 

Syftet med lager är enligt Segerstedt (2008) och Persson et al. (1991) att minska effekterna av 

variation och att företag skall kunna möta efterfrågan genom en bestämd leveransservicenivå. 

Den bestämda leveransservicenivån kan hållas genom att truckförare på Scania signalerar risk 

för brist, när lagren vid tillverkningen börjar ta slut. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) är det 

vanligt att förvara buffertar i de högre nivåerna samtidigt som plocklager lagerhålls på de nedre 

platserna för att det skall vara lättåtkomligt. Detta stämmer väl överens med lagerplatserna 

längs bussline, där buffertpallar placeras ovan pallarna som montören plockar från. Eftersom 

varje chassi som tillverkas på Scania är unikt, måste många olika typer av komponenter och 

artiklar lagerhållas längs tillverkningen. Jonsson & Mattson (2011) menar att lager bör utformas 

så att lagerutrymmet nyttjas maximalt samtidigt som hänsyn tas till hantering, transporter och 

variation. Detta har Scania tagit hänsyn till genom MPL, där taktade tågslingor skall införas 

istället för oförutsägbara trucktransporter. På så sätt flyttas lagerplatser utmed tillverkningen 

till ett varulager, där layouten maximeras och transporterna minimeras med hjälp av 

tågtransporterna. Genom införandet av MPL kan kundernas efterfrågan tillgodoses genom att 

produkter transporteras från lager till lagerhållningsplatsen vid tillverkningen utifrån 

sekvenslistor.  

6.4.2 Layout 

Scanias lagerlayouter skiljer sig mellan olika lager. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) 

förekommer det många olika varianter och kombinationer av layouter i praktiken. Det lager som 

finns i nära anslutning till bussline och som fungerar som tågens lagerplatser är uppbyggt i ett 

linjärt flöde. Detta innebär att produkter kommer in i en ände av byggnaden och går ut i en 

annan ände av byggnaden. Vilket lager och vilken lagerplats som artikeln skall placeras på 

bestäms främst av produktens genomströmning i lagret, dess form och storlek samt transport 

och adress i tillverkningen. Exempelvis förvaras lågvärdesprodukter, vilka ofta är lätta och 

billiga produkter i ett speciellt lågvärdeslager. I lågvärdeslagret tillåts produkter ligga en längre 
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tid eftersom de bland annat inte binder lika mycket kapital som övriga produkter. Dessutom 

finns ett progamvarulager som består av produkter som används mycket sällan. Det har 

framkommit under intervjuer att detta programvarulager bestäms av användningen av 

produkterna på bussline, vilket kan leda till att personal måste transportera produkter från 

programvarulagret till CKD-verksamheten. Detta leder till långa transporter eftersom 

programvarulagret inte ligger i nära anslutning till produktionen.  

Jonsson & Mattsson (2011) beskriver zonindelning som att produkter lagerhålls i olika områden 

och att plock kan ske utifrån dessa områden. Detta kan jämföras med de områden som bussline 

är indelad i. Truckförarna som i dagsläget hämtar material från bussline till CKD-verksamheten 

hämtar produkter utifrån vilket monteringsområde produkterna är placerade på. Dessa 

monteringsområden kan liknas vid olika zoner och genom att upphämtning av material sker 

utifrån zoner minskar de sträckor som förarna behöver köra. Att hämta produkter från bussline 

utifrån zonindelning är möjligt när dessa materialtransporter sker när chassiproduktionen har 

avslutat sitt skift. 

6.4.3 Förvaringssystem och placeringsprincip 

Scania använder sig av ställagelagring och en typ av djup- och fristapling. Djup- och fristapling 

sker i CKD-verksamheten när pallarna stuvas på varandra batchvis utan särskild inbördes 

ordning. Här placeras de stora och tunga pallarna längst ner och de små lätta pallarna högst upp, 

detta stämmer överrens med de placeringsprinciperna som Jonsson & Mattson (2011) beskriver. 

På Scania sker ställagelagring längs med bussline. Artiklar som lagras enligt denna princip 

lagerhålls i en lastbärare som placeras i ett pallställ med olika fack för förvaring (Lumsden, 

2012; Jonsson & Mattsson, 2011). Detta system gör det lätt att sköta påfyllningen av material 

och håller material borta från transportgångarna. Enligt Lumsden (2012) och Jonsson & 

Mattsson (2011) kräver detta förvarningssystem stor yta. Det stämmer överens med den 

problematik som Scania upplever idag, nämligen platsbrist i vid bussline. Dessutom kräver detta 

system många trucktransporter, vilka Scania vill minska.  

MPL förändrar användandet av ställagring längs med bussline. I stället för ställagring med 

buffertar används så kallade dottervagnar som fästs på en dragtruck. Dottervagnarna lossas när 

de transporterats till sin lagerplats vid bussline och fungerar på så sätt som lastbärare. 

Dottervagnarna gör alltså att Scania kan ta bort pallställen och pallarna längs med bussline.  

6.4.4 Uttagsprinciper 

Scania använder sig av olika uttagsprinciper. Kitting används exempelvis i de områden som 

implementerat MPL. Kitting innebär att materialet plockas ihop från ett lager i bestämda kit för 

att därefter levereras till den produktionsenhet där det skall förbrukas (Jonsson & Mattson, 

2011). PÅ Scania kittas produkter i lagerplatser nära line och presenteras sedan för montören 

som arbetar vid line i pall. På så sätt mottar montören alla artiklar som just den montören 

behöver för ett speciellt chassi på sin position på line. Nackdelar med kittning är att det är 

tidskrävande,  att icke värdeskapande aktiviteter skapas när produkterna placeras i kit, att det 

krävs lageryta till kittar samt ytterligare planering (Kilic & Durmusoglu, 2012). Scania har stött 

på problem vid kitting, främst rörande behovet av lageryta. 

Lagerutrymmet 231N innebär mer lageryta i anslutning till huvudprocessen. Denna yta ska 

användas till att lagerhålla och kitta material till bussline och lastbilsline när MPL har 

implementerats. Kittning beskrivs ovan som en icke värdeskapande aktivitet, men samtidigt 
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leder kittning till att materialet serveras till montören utifrån när det skall monteras och detta 

bidrar till montören i centrum (MIC). Att kitta materialet innebär att montörer inte behöver 

planera när vilken produkt skall monteras, istället ligger produkterna placerade i ordning 

utifrån när de skall användas.  

Scanias CKD-verksamhet hämtar material från huvudprocessen genom serieuttag. I 

förspeglingen placeras material utifrån batcher och lastas i container utifrån detsamma. 

Lumsden (2006) förklarar att sekvensläggning handlar om att sekvenslägga olika varianter av 

en komponent i den ordning som de kommer att förbrukas vid monteringen genom 

ompaketering. I dagsläget transporteras material som skall förmonteras till huvudprocessen och 

CKD-verksamheten i sekvens. Produkter som ska till huvudprocessen förmonteras i sekvens och 

utifrån huvudprocessens behov av material, men material som ska till CKD-verksamheten 

förmonteras när det finns tid över och när det inte påverkar försörjningen till huvudprocessen. 

Att inte förmontera till CKD-verksamheten utifrån sekvens underlättar balansering av 

huvudprocessen. Detta är möjligt när CKD-verksamheten inte hämtar förmonterade produkter i 

realtid, men om upphämtningen sker dagtid minskar förmonteringens flexibilitet när det 

kommer till att producera för att förhindra stopp i huvudprocessen.  

6.4.5 Individuell artikelförsörjning 

Eftersom varje tillverkat chassi på Scania är unikt, passar individuell försörjning för denna typ 

av system. Enligt Lumsden (2006) innebär det att materialförsörjningen planeras mot varje 

enskilt objekt i monteringen. De vanligaste principerna för individuell försörjning är 

materialtorg och sekvenserade kanaler. Fallföretaget Scania använder sig av sekvenserade 

kanaler, så kallade förmonteringar på Scania. Dessa sekvenserade kanaler skapar dubbla 

materialtransportsystem, ett system till monteringen på bussline och ett system från 

förmonteringen till CKD-verksamheten. Som beskrivits redan i inledningen av denna studie 

skapar dessa dubbla transportsystem problem. Lumsden (2006) beskriver att för att öka 

effektiviteten in mot det monterade objektet brukar artiklarna samsas om samma kanal. Flödet 

av artiklar i kanalen måste då sekvenseras så att situationen på en tillverkningsline efterliknas 

(ibid.). Det har framkommit från intervjuer att respondenter förespråkar sekvenserad 

förmonteringen av CKD-produkter och att sekvenslistorna efterföljs så att ett mer taktat flöde 

efterliknas, precis som Lumsden (2006) beskriver.  

6.4.6 Paketering och emballering 

Lumsden (2012) förklarar att returpallar i trä ofta används för att transportera produkter. 

Scania använder sig av returpallar samt engångspallar. CKD-produkter transporteras till interna 

och externa kunder i engångspallar, men Scanias övriga verksamhet använder standardiserade 

returpallar. Anledningen till att CKD-verksamheten använder engångspallar är för att de inte har 

något returflöde från de internationella kunder som de skickar pallarna till. Engångspallarna är 

även billigare att köpa in och väger mindre, vilket gör dem lättare att bygga ihop. Utifrån 

intervjuer har det framkommit att orsakerna till införandet av engångspallar är antingen 

minskade kostnader eller förbättrad ergonomi, eller en kombination av båda.  

Stahre (1996) nämner att valet och hanteringen av lastpall kan påverka företagets lönsamhet. 

Om fyllnadsgraden är låg kan detta leda till minskad flexibilitet samt ökade lagerhållnings-, 

hanterings- och transportkostnader (ibid.). Eftersom att Scania i Brasilien planerar för hur 

produkter skall packas i pallen, utan att de har tillräcklig produktkännedom leder detta till att 

fyllnadsgraden inte alltid är optimal. Dessutom är engångspallarna mindre tåliga och detta kan 



Analys 

54 
 

leda till ökade inkuranskostnader. Valet av lastpall är inte standardiserat i hela Scania, vilket 

leder till många ompaketeringar, vilket i sin tur leder till ökade hanteringskostnader. 

 Transportplanering 6.5

Transportplanering handlar enligt Jonsson & Mattsson (2011) om att bestämma transportrutter, 

antal fordon och lastning för optimal fyllnadsgrad. Scania använder sig av transportplanering för 

den interna materialhanteringen eftersom det finns bestämda transportrutter både för truck och 

tåg och planerar för lastning vid dessa transporter. De olika upphämtnings- och 

avlämningsplatser som Scania använder sig av i form av lager, materialfasad och plattformar i 

anslutning till huvudprocessen och CKD-verksamheten kan betraktas som de kunder och 

leverantörer som Lumsden (2012) nämner i samband med transportplanering.  

Idag använder sig Scania av en kombination av distributionssystem. Material transporteras 

liknande linjetrafik, bland annat då förmonterade produkter transporteras direkt mellan 

avsändare och mottagare med truck. Lumsden (2012) förklarar dock att detta medför många 

transporter, lågt fordonsutnyttjande och dålig transportekonomi, men samtidigt blir flödet 

lättöverskådligt, ledtiderna kortare och behovet av uppföljning och märkning lägre.  

Det distributionssystem som Scania använder sig av kan även liknas vid navdistribution. Detta 

då materialet transporteras från leverantörer, lager och andra enheter på Scania till 

förmontering, materialfasad i anslutning till huvudprocessen och till plattformar för att därefter 

transporteras till CKD-verksamheten. Detta distributionssystem medför enligt Lumsden (2012) 

ett omfattande transportarbete, långa ledtider, omfattande hanteringsarbete och behov av 

effektiv godsuppföljning. Fördelarna med distributionssystemet är enligt Lumsden (2012) hög 

flexibilitet, effektivt kapacitets- och resursutnyttjande, frekventa transporter och tidig 

samlastning i flödet. Samtidigt eftersträvar Scania hög flexibilitet i sina processer, vilket detta 

distributionssystem bidrar till. Lumsden (2012) förklarar att navsystemet likväl som 

brytpunktsdistribution ökar behovet av en central terminal. Både navdistribution och 

transportkorridorer leder till effektivt resurs- och kapacitetsutnyttjande (ibid.). Att utnyttja 

företagets kapacitet och resurser väl kan bidra till ett effektivt materialflöde, vilket Scania 

eftersträvar.   

Scania använder sig av slingtrafik då tåg och truckar transporterar material i anslutning till 

huvudprocessen. Fordonen hämtar och lämnar material i fasta rutter. Materialet hämtas från 

olika lagerplatser och lämnas i materialfasaden och på plattformar. Denna metod leder enligt 

Lumsden (2012) till låg utnyttjandegrad och behov av ruttplanering samtidigt som den bidrar 

till minskad skaderisk för materialet och minskat behov av omlastning. Användandet av tåg som 

kör fasta rutter leder till kontinuitet och ökad fyllnadsgrad då tågen kan transportera en större 

mängd produkter. Slingtrafik används främst när material transporteras i anslutning till 

huvudprocessen och inte när produkter skall transporteras till företagets CKD-verksamhet.  

 Lean produktion 6.6

Tabell 9 beskriver CKD-verksamheten och de anslutande processerna för materialförsörjning i 

jämförelse med de centrala delarna i läran om Lean Production och utifrån Scanias Lean-hus. 
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Tabell 9, CKD-verksamheten jämfört med de centrala delarna i Lean produktion 

Lean Production Scanias bussproduktion  
Kundfokus 
 

Produktion mot kundorder. 

Stabilitet 
 

Ej Stabila processer. Kortsiktiga och tillfälliga lösningar och ej 
sammanlänkade processer i CKD-verksamheten. 
Normalläge eftersträvas, men svårt att veta vad normalläget är i CKD-
verksamheten. 
 

Standardisering 
 

Standardiserat arbetssätt, arbetsstandarder utformas av personalen på 
respektive station utifrån säkerhet, enkelhet och effektivitet. 

 Takttid saknas i CKD-verksamheten.  
  

Engagemang 
 
 

 
 

Jidoka  
 
 

 
 
 
Just-In-Time 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanban 
 
 

Muda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minomi 
 

Involverade medarbetare,men svårt att vara motiverad och engagerad när 
efterfrågan är låg och arbetsuppgifterna är få.   

Förståelse för och kunskap om CKD-verksamheten är bristfällig i 
förmontering och bussmontering.  
 

Rätt från mig, personalen kontrollerar sitt egna och andras arbete. 
Personalen använder en personlig stämpel för att visa att kontrollen har 
utförts. Dubbla manuella kvalitetskontroller på Q-banan. 

Visuellt, bilder som visar vad som skall finnas i pallen och hur arbetet skall 
utföras. 
 

Ej JIT genom plock kvällstid och paketering dagtid i CKD-verksamheten. 

Ej balanserat flöde i CKD-verksamheten då enheten inte arbetar utifrån de 
arbetssätten. 

Visuella verktyg för att illustrera kundefterfrågan och när något skall 
produceras. 

Flexibilitet genom manuell hantering, rotation mellan vissa stationer och ej 
taktat flöde. 
 
Dragande system genom produktion mot order.  

Kanbansystem i bussline, men ej i anslutning till CKD-verksamheten. 
 

Onödiga transporter när truckar kör fram och tillbaka för att transportera 
produkter och när förare kontrollerar att beställt material har levererats. 

Onödiga arbetsmoment i samband med dubbelarbete i för- och efterspegling 
samt packning av pall. 

Onödig väntan på att förändringar skall träda i kraft och för utskrift i CKD-
verksamheten. 

Fel, omarbete och kassaktioner i samband med att kvällsplock ej sker JIT. 
 

Ej Minomi i anslutning till CKD-verksamheten, men förekommer vid bussline. 

Produkter transporteras i pall och tåg används ej för transporter i eller till 
CKD-verksamheten. 

Ställagelagring används ej i CKD-verksamheten, men i bussline. 
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Den största avvikelsen mellan CKD-verksamheten och Lean Production samt Scanias Lean-hus 

är att materialförsörjningen till CKD-verksamheten inte sker enligt JIT. Material transporteras 

till CKD-verksamheten på kvällen när övriga CKD-verksamheten och chassiproduktionen har 

avslutat sitt arbete för dagen. Problemen med att utföra plocket på dagtid är det stora antalet 

truckar, tåg, och personal som är i rörelse i chassiproduktionen under dagtid. Om plocket sker 

under dagtid innebär det högre omsättning av material som lagerhålls i anslutning till bussline. 

Detta leder till ökat behov av materialtransporter och därigenom ökat antal fordon. Vidare 

prioriterar förmonteringen bussline före de moduler som skall monteras till CKD-verksamheten. 

Detta innebär att produkterna som plocket skall hämta inte nödvändigtvis är färdiga i rätt tid 

från förmontering, utan de kan bli färdiga i slutet av dagen. 

Materialförflyttningarna med truckar leder till många och långa transporter, många steg i 

processen, minskad säkerhet och ergonomiska problem. Minomi och takttid tillämpas inte i de 

anslutande processerna för materialförsörjning till CKD-verksamheten. Avsaknaden av takttid 

ger mer frihet, men mindre struktur. Genom att CKD-verksamheten är belägen i en annan 

byggnad än chassiproduktionen måste de transportmedel som används vara anpassade för 

utomhusbruk.  

Engagemanget hos personalen i CKD-verksamheten är stort, men förståelsen för CKD-

verksamheten i förmontering och bussline är bristfällig. Detta leder till att förmontering 

monterar moduler till CKD-verksamheten i mån av tid och utifrån prioriteringen att moduler till 

bussline skall monteras först för att förhindra stopp i huvudprocessen. Detta är möjligt då 

plocket sker kvällstid och inte med taktade transporter under dagtid. Ett taktat flöde i CKD-

verksamheten kan tydliggöra behov, minska slöseri och tillsammans med förändrade arbetssätt 

underlätta balansering. Utifrån intervjuer har det framkommit att CKD-verksamheten idag 

främst använder sig av kortsiktiga lösningar och läran om Lean Production förespråkas ett mer 

proaktivt arbetssätt.  

Den varierande efterfrågan leder till att omorganisering av personalstyrkan måste genomföras. 

Det händer då att personal förflyttas till andra avdelningar under låg efterfrågan. När efterfrågan 

sedan ökar vill de personer som har förflyttats fortsätta att arbeta på den nya avdelningen. Detta 

leder då till att personalstyrkan vid efterfrågeökningar inte är tillräcklig och att kompetens har 

gått förlorad i CKD-verksamheten, vilket enligt Pascal (2007) är ett slöseri. Kompetensen finns 

kvar internt inom Scania, men inte i CKD-verksamheten. Det anställs då ny personal till 

företagets CKD-verksamhet och den nyanställda personalen får lära sig hur arbetet fungerar, 

men när efterfrågan därefter sviktar kan processen upprepas igen, Figur 34.  
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Figur 34, Personalförflyttningar på grund av  varierande efterfrågan. 

Segerstedt (2008) beskriver att prioriteringarna i Scanias Lean-hus är säkerhet, kvalitet, 

leverans och ekonomi. Genom att använda tåg istället för truckar kan säkerheten öka (Hanson, 

2010). Att använda tåg underlättar användandet av Minomi (ibid.). Tåg kan leda till minskat 

antal fordon då tågen har högre kapacitet att ta fler produkter än truckar och detta kan skapa ett 

förutsägbart och taktat materialförsörjningssystem. Att använda tåg och Minomi är något som 

Scania strävar efter och företaget arbetar för att byta ut de truckar som används i anslutning till 

buss- och lastbilsline. Om plocket sker under dagtid i realtid finns det större möjlighet till 

support och stöd vilket ökar säkerheten. Plock dagtid innebär även fler fordon i 

chassiproduktionen och därigenom minskad säkerhet. Kortare transportsträckor kan minska 

risken för olyckor och öka säkerheten. Detta kan även leda till att transporterna måste ske på de 

mest trafikerade platserna i chassiproduktionen, vilket kan leda till minskad säkerhet. Kvaliteten 

på produkterna kan öka om plocket sker i realtid på dagtid då möjligheten till stöd, support och 

återkoppling är störst. Snabb återkoppling kan bidra till minskad andel avvikelser, vilket är 

möjligt om plock och packning arbetar samtidigt. Underhåll kan utföras lättare om plocket sker 

på dagtid och det ökar möjligheten att hålla hög kvalitet på produkterna och minska andelen 

avvikelser. Det har under intervjuer framkommit att de nya pallarna som används i CKD-

verksamheten är av lägre kvalitet än de pallar som används inom övriga Scania. Detta kan leda 

till högre mängd avvikelser och lägre kvalitet på produkterna. Antalet avvikelser kan minska om 

tåg används istället för truckar (Hanson, 2010). Om flödena är taktade och kvaliteten på 

produkterna är hög kan leverans av rätt produkter i rätt tid underlättas. Ekonomin kan 

förbättras om säkerheten är hög och produkter av rätt kvalitet levereras till kunder i rätt tid.   

 Materialflöde 6.7

6.7.1 Effektiva materialflödena  

Persson et al. (1991) förklarar att materialhantering och användning av resurser kan påverka 

den inre effektiviteten, att göra saker rätt, vilket bidrar till ökad eller minskad total effektivitet. 

Effektivitetsmål skall utvecklas utifrån företagets övergripande strategi och mål (ibid.). Scanias 

övergripande mål är att klara av den kundorderstyrda produktionen som leder till ökade 

produktintroduktioner och långsiktigt att klara en fördubblad produktionsvolym med samma 

bemanning som idag. Det ökade antalet varianter av produkter till följd av kundanpassning leder 

till ett större antal artiklar att hantera och därför strävar Scania efter att öka andelen 

förutsägbar materialförsörjning. Effektivitet kan då, som Persson et al. (1991) menar, påverkas 

av materialhanteringen. I dagsläget är förutsägbarheten för materialförsörjningen bristfällig. 
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Scania använder sig av förutbestämda rutter för både tåg och truckar, men inte fullt ut och 

användandet av truckar i anslutning till bussline är högt. 

Utifrån intervjuer har det framkommit att Scanias mål för CKD-verksamheten är att minska 

kostnaderna med 25 procent per chassi inom en treårsperiod. Effektiviteten kan då, som 

Persson et al. (1991) menar påverkas av materialhantering och användandet av resurser. 

Materialförsörjningen till Scanias CKD-verksamhet omfattar många och långa transporter. CKD-

verksamheten går att koppla till Lean Production och det är möjligt att identifiera några av de 

slöserier som Segerstedt (2008) och Shamah (2013) nämner. Däribland onödiga rörelser, 

arbetsmoment och transporter, förlorad erfarenheten samt fel, omarbete och kassaktioner. 

Dessa slöserier skapar inte effektivitet utifrån de effektivitetsvariabler som Jonsson och Mattson 

(2011) beskriver som kostnad, tid och kundservice.  

CKD-verksamheten är i behov av effektiv materialförsörjning, vilket kan skapas om rätt produkt, 

i rätt kvalitet hanteras och förflyttas till rätt plats, i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad. Dessa 

materialförflyttningar kan liknas vid det som Pascal (2007) beskriver som JIT. 

Materialförsörjningen från bussline till CKD-verksamhet sker inte enligt JIT då plocket sker 

kvällstid. JIT kan bidra till effektiv materialförsörjningen då det enligt Pascal (2007) handlar om 

att enbart leverera och producera det som efterfrågas. Att enbart leverera det som efterfrågas 

kan enligt Pascal (2007) leda till minskat slöseri och reducerade kostnader.  

Avvikelser uppstår till följd av låg efterfrågan, vilket leder till att personalen är ofokuserad, samt 

under kvällsplock och vid transport till CKD-verksamheten. För att reducera kostnaderna i CKD-

verksamheten har returpallar ersatts av billigare engångspallar. På grund av låg efterfrågan är 

resurs- och kapacitetsutnyttjandet lågt, vilket Persson et al. (1991) menar inte bidrar till 

effektivitet. Att minska kostnader för personal, transportsystem och avvikelser bidrar till att de 

totala kostnaderna kan minska, vilket enligt Gattorna et al. (1991) och Jonsson & Mattsson 

(2011) ökar effektiviteten.  

Flertalet författare nämner internt motstridiga mål i samband med effektivitetsbegreppet 

(Jonsson & Mattsson, 2011; Segerstedt, 2008; Arnold et al., 2008; Gattorna et al., 1991). 

Busslines och CKD-verksamhetens behov av materialförsörjning från förmontering kan jämföras 

med detta då förmonteringen prioriterar bussline framför CKD-verksamheten.  

Balansering av produktionen i CKD-verksamheten kan även ses som ett internt motstridigt mål. 

Att balansera produktionen menar Segerstedt (2008) leder till hög beläggningsgrad och 

nyttjande av kapacitet samt effektiviseringar. CKD-verksamheten är inte balanserad och detta 

påverkar balansering av materialförsörjningen. Att enbart balansera materialförsörjningen till 

CKD-verksamheten kan leda till brist på material eller ökat lager. Att inte balansera flödet 

innebär emellertid flexibilitet, vilket enligt Jonsson & Mattsson (2011) skapar effektivitet, och 

flexibla processer är även något som Scania eftersträvar.  

6.7.2 Kontrollerbara materialflöden 

Enligt Jonsson & Mattson (2012) innebär tracking att följa en fysisk enhet längs materialflödet. 

Tracing däremot, innebär att spåra en enhet som försvunnit eller förlorats längs materialflödet 

(ibid.). Wall (1995) menar att det är vanligt med ett antal kontrollpunkter i produktionen. Dessa 

kontrollpunkter kan vara punkter där material sorteras, delas upp, mixas, separeras, formas, 

lagras eller emballeras (Wall 1995). Det kontrollerade flödet på Scania skapas utav 

kontrollpunkter. Dessa kontrollpunkter är på samma sätt som Wall (1995) beskriver, punkter 
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där material kontrolleras, sorteras, lagras eller skickas. Dessutom finns det kontrollpunkter vid 

varje monteringsområde. En fysisk enhet kan följas kontinuerligt eller via diskreta tidpunkter 

längs materialflödet (Jonsson & Mattson, 2012). Författarna menar att man med hjälp av olika 

tekniker, så som streckkoder eller satellitnavigering, gör det tekniskt möjligt att följa alla 

enheter (ibid.). Scanias kontrollpunkter fungerar genom att operatörer skannar streckkoderna 

som sitter på pallens yttersidor eller följer med chassiet. På så sätt spåras alla enheter i diskreta 

tidpunkter.  

 

Wall (1995) menar att förmågan att spåra en produkt eller material inte enbart är en intern 

angelägenhet. När en intern eller extern kund är missnöjd är det centralt att ta reda på var i 

produktionen problemen har uppstått (ibid.). För detta krävs goda tracking och tracing-system. 

Vid CKD-verksamheten mottar personalen idag klagomål från olika delivery centers när det är 

något fel på produkterna som CKD-verksamheten har levererat. Det är därmed viktigt att ta reda 

på var i produktionen som felet har uppstått, vilket i Scanias CKD-verksamhets fall kan vara 

både vid eller till huvudprocessen, i transporten till CKD-verksamheten eller i hanteringen i 

CKD-produktionen. Under intervjuer har det framkommit att det i vissa fall kan vara svårt att 

hitta källan till problemen och på så sätt genomföra de förändringar som är nödvändiga för att 

förhindra fel.  

 

Tofanelli (2012) och Linke & Zerfass (2011) förklarar att kommunikation kan leda till framgång 

eller misslyckande och Tofanelli (2012) menar att källan till problem kan vara bristande 

kommunikation. På Scania är kommunikationen mellan CKD-verksamheten och övriga 

verksamheten bristfällig. Under intervjuer har det framkommit att personalen i CKD-

verksamheten inte alltid bjuds in till möten som anordnas för personal vid bussline och i 

chassiproduktionen. Tofanelli (2012) beskriver kommunikation som en dubbelriktad process 

som skall leda till agerande eller återkoppling. Förändringar som skall genomföras 

kommuniceras sällan med personal i CKD-verksamheten förrän de skall träda i kraft. Detta 

skapar problem i CKD-verksamheten som måste agera snabbt och därigenom ofta hittar 

kortsiktiga lösningar för att anpassa sig till dessa förändringar. Den bristande kommunikationen 

mellan avdelningar har lett till att personal i CKD-verksamheten och vid bussline är osäkra på 

om de gör rätt saker och inte utför onödiga arbetsmoment för att de tror att den andra 

avdelningen vill ha det så,  exempelvis att produkter skall packas på ett sätt när det egentligen 

inte behövs. Återkoppling på de olika avdelningarnas behov och hur de vill ha det är bristfällig 

då kommunikationen inte är optimal. 

 

Briand & Bellemare (2006) menar att intern kommunikation och horisontella 

samarbetsmodeller kan bidra till att ett företag blir flexibelt och anpassningsbart för 

förändringar. Den återkoppling som Tofanelli (2012) menar att kommunikation skall leda till är 

svår att skapa då personal mellan avdelningar och internt i CKD-verksamheten inte arbetar 

samtidigt. Plocket sker kvällstid och packning av de produkter som har plockats sker under 

dagtid av annan personal samtidigt som personal vid bussline och i förmontering arbetar dagtid. 

Detta skapar kommunikationsproblem som leder till samarbetsproblem och det skapar 

svårigheter i återkoppling.  Bartels et al. (2010) menar att horisontell kommunikation kan leda 

till att personal känner samhörighet med sin arbetsgrupp. Utifrån intervjuer och observationer 

har det framkommit att samhörigheten och samarbetet i de olika avdelningarna och skiftlagen 

fungerar bra. Samarbetet och samhörigheten mellan avdelningar och skiftlag framstod inte som 

lika framgångsrik, vilket kan bero på den bristande kommunikationen dem emellan.  
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6.7.3 Problemområden 

Nulägeskartläggningen och insamlad information, genom observationer och intervjuer, har 

belyst många problemområden.  Dessa problemområden är på många sätt sammankopplade till 

varandra, men ett antal situationer har identifierats som rotorsaker till problem. Nedan 

presenteras Tabell 10 som består av identifierade situationer och dess relaterade problem. 

Denna tabell kan ses som en sammanfattning av redan tidigare diskuterade problem. Tabellen är 

baserad på observationer, de transkriberade intervjuerna och fokusgrupperna, se Bilaga C och 

Bilaga D för resultat från fokusgrupper.  Efter tabellen beskrivs situationerna mer utförligt.  

Tabell 10, Tabell över situationer och problem 

Avdelning Situation Problem  

CKD-
verksamheten 

Plock sker på kväll Underhåll, samordning, 
överlämning, beställning, JIT, ökade 
kostnader  
 

Bussline CBU produktion på bussline prioriteras 
före CKD-produkter 

Problem vid felläge, kan leda till 
brist och osämja.  
 

Bussline Många och oförutsedda 
trucktransporter 

Många onödiga transporter, farliga 
och oförutsedda transporter 
 

Bussline/ CKD-
verksamheten 

Samarbetet mellan CKD-verksamheten 
och bussline är dåligt 

Liten förståelse för varandra, 
onödiga aktiviteter 
 

CKD-
verksamheten 

Många slöserier Dubbeltransporter, väntan, tomma 
transporter, dubbelarbete 
 

CKD-
verksamheten 

Det finns inget tydligt normalläge  
 

Låg kunskap om vad som är felläge 

Bussline Platsbrist i chassiproduktionen 
 

Farliga transporter, svår planering 
 

CKD-
verksamheten 

Systemstödet finns inte på lokalnivå 
 

Svårt att göra enklare 
uppdateringar, långa ledtider för 
förändringar 
 

CKD-
verksamheten 

Utspridd verksamhet 
 

Minskar kontrollbarheten och 
kunskapen 

 
Scania 

 
Scanias prioriteringar i Lean huset följs 
inte alltid 

 
Minskar förtroendet och 
trovärdigheten, skapar missnöje och 
kunskapsbrist 

 

6.7.4 Kvällsplock 

Det faktum att CKD-verksamheten hämtar artiklar på kvällen leder till olika 

samordningsproblem. Det är svårt att samarbeta och planera när olika aktiviteter sker under 

olika skift. Detta leder till att överlämningar måste ske, vilket tar tid och är en onödig källa till fel. 

I dagsläget slutar dagsskiftet kl 16.00 medan kvällsskiftet börjar kl 15.00. Det innebär att det är 

en timme som skiften överlappar varandra och under den tiden skall överlämningen ske. 

Förutom dessa samordningsproblem skapar kvällsskiftet även problem med underhåll på 
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bussline. Om underhåll skall genomföras på kvällen på bussline måste hänsyn tas till 

kvällsaktiviteterna som CKD-verksamheten genomför på kvällstid. Kvällsskiftet genererar även 

högre kostnader i form av personalkostnader. När problem uppstår under kvällen händer det 

ofta att dessa inte kan lösas direkt, utan måste vänta till nästkommande dag eftersom det är då 

kompetensen finns tillgänglig. Enligt Pascal, (2007) innebär JIT att producera rätt enhet, i rätt tid 

och i rätt kvantitet. Det faktum att CKD-verksamheten har ett kvällskift leder till att JIT principen 

inte följs.  

6.7.5 Prioritering 

Busschassier som tillverkas på bussline (CBU) har alltid prioriterats före CKD-produkter på 

Scania i Södertälje. Prioriteringen har historiska och kostnadsmässiga förklaringar, exempelvis 

innebär en stillastående bussline väldigt höga kostnader. Denna prioritering har upptäckts till 

och med i tider då CKD-produkter har associerats med större produktionsvolymer än bussline. 

Respondenterna i intervjuerna är alla eniga om att denna prioritering märks som mest vid brist 

eller fellägen. Om kapacitetsbrist eller materialbrist uppkommer är det alltid bussline som 

prioriteras före CKD-produkterna. Det kan ifrågasättas om detta är en lönsam prioritering i alla 

lägen. Under vissa volymtrender kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att prioritera leveranser 

till delivery centers. Denna prioritering påverkar även kundfokus på CKD-verksamheten, vilket 

är en viktig princip i Lean Production enligt Pascal (2007) och Shamah (2013). Med denna 

prioritering ökar kundfokus på bussline men minskar för CKD-verksamheten.  

6.7.6 Trucktransporter 

CKD-verksamheten och bussline är förenade med många oplanerade transporter med 

gaffeltruckar. Dessa truckar körs ofta tomma för att exempelvis beställa nytt material, vilket är 

en onödig transport och på så sätt ett slöseri enligt Segerstedt (2008). Gaffeltruckarna kräver 

stor yta, välplanerade truckgångar samt hög säkerhet eftersom gaffeltruckarna är förknippade 

med stor säkerhetsrisk då de medför oförutsägbara rörelser.  

6.7.7 Samarbete 

Trots att CKD-verksamheten och bussline har en kund- och leverantörsrelation internt på Scania 

så finns idag inte mycket samarbete. Det är två organisationer som arbetar nära varandra och i 

hög grad påverkas av varandra men som enbart kommunicerar när fel redan har inträffat. 

Tofanelli (2012) menar att problem i organisationen i många fall beror på bristande 

kommunikation och Linke & Zerfass (2011) förklarar att en viktig framgångsfaktor för företag är 

intern kommunikation. Alla respondenter från intervjuerna är överens om att förutsättningar 

för bra kommunikation och närmre samarbete måste skapas för att proaktivt motverka fel. 

Under de deltagande observationerna framgick att montörerna på bussline ser CKD-

verksamheten som en belastning och har liten kunskap om CKD-verksamheten. Det har även 

framkommit att det finns en risk att onödiga aktiviteter utförs på bussline och i CKD-

verksamheten eftersom personalen tror att den andra organisationen vill ha det på ett visst sätt, 

men de vet inte säkert om det är så.  

6.7.8 Slöserier 

Slöserier är aktiviteter som kunden inte är villig att betala för och motsatsen till värde 

(Christopher & Towill, 2001; Pascal, 2007; Shamah, 2013). CKD-verksamheten är förknippad 

med många slöserier. CKD-verksamheten är inte lika optimerad som exempelvis bussline. Detta 

beror i stor grad på de efterhandskonstruktioner som har behövt skapas till följd av många 
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strategiska förändringar för CKD-verksamheten i Södertälje. För ytterligare orsaker på varför 

CKD-verksamheten inte är lika effektiv som bussline, se Bilaga C. 

6.7.9 Normalläge 

På grund av att CKD-verksamheten inte är en linjetillverkning och förknippas med stora 

volymförändringar samt inte har taktade flöden är det svårt att skapa ett normalläge. 

Respondenter från intervjuer menar att när CKD-verksamheten inte använder takttid är det 

svårt för montörerna att veta hur de ligger till i planeringen och när någonting har gått fel. Pascal 

(2007) menar vidare att taktid är ett grundelement i standardiserat arbetsätt, vilket även 

styrker problematiken med att skapa standardiserat arbetsätt på CKD-verksamheten. 

6.7.10 Platsbrist 

I hela CKD-verksamheten och bussline nämns platsbrist som ett genensamt problem. 

Platsbristen gör att alla idéer inte kan genomföras och att transporterna med gaffeltruckar och 

tåg blir svårare att utföra. Platsbristen leder till problem, men skall inte enbart ses som något 

negativt. Det faktum att det är platsbrist i lager, montering och truckgångar gör att planering och 

struktur är av hög vikt. Segerstedt (2008) och Shamah (2013) menar att för stora lager och 

buffertar döljer problem i tidigare led och de kräver mer utrustning, personal och yta. 

Platsbristen kan göra att problem upptäcks och att smarta lösningar för transport och 

materialpresentation måste utvecklas. Platsbristen kan därför ses som en källa till förbättringar. 

6.7.11 Systemstöd 

Förändringar av systemstödet till CKD-verksamheten sköts av Scania i Brasilien. Detta leder till 

att det är svårt att göra nödvändiga uppdateringar för CKD-verksamheten i Södertälje. Om en 

uppdatering skall genomföras måste denna uppdatering hanteras enligt en prioriteringslista i 

Brasilien, där de viktigaste uppdateringarna genomförs först. Scania i Brasilien sköter alla typer 

av uppdateringar av systemstödet, vilket gör att mindre uppdateringar tar lång tid. Detta gör att 

ledtiden för en förändring är lång. Enligt Segerstedt (2008) och Shamah (2013) är väntan ett 

slöseri, vilket denna långa väntetid för förändringar skapar.  

6.7.12 Utspridd verksamhet 

CKD-verksamheten är utspridd och innefattar många olika typer av aktiviteter. Aktiviteterna är 

utspridda över dygnet och byggnaderna. Anledningen till att aktiviteterna är utspridda är främst 

på grund av att personal i CKD-verksamheten själva hämtar material från busslines 

materialfasad. Det har kommit fram från intervjuer att detta förfarande minskar 

kontrollbarheten, helhetssynen och ökar transporterna. Segerstedt (2008) och Shamah (2013) 

menar att transport av varor eller produkter som är onödiga och inte skapar värde är slöserier, 

vilka den utspridda verksamheten skapar.  

6.7.13 Lean hus prioriteringar 

Under intervjuer och deltagande observationer har det framkommit att Scania i Södertälje inte 

alltid har fattat beslut baserade på prioriteringarna i Scanias Lean hus. Inga ytterligare 

undersökningar har genomförts för att kontrollera riktigheten i dessa uttalanden, men faktum 

kvarstår att medarbetare upplever att det är så vilket bör ses som ett problem.
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7 Resultat 

Nedan presenteras resultat av analysen med syfte att ge rekommendationer för hur Scania kan 

skapa effektiv och kontrollerbar materialförsörjning till CKD-verksamheten. Rekommendationerna 

syftar till att skapa effektiv och kontrollerad materialförsörjning utifrån de punkter som analys av 

nulägesbekrivning och den teoretiska referensramen har lett till, vilka presenteras nedan.  

7.1.1 Effektivitet 

Scanias mål och strategi har analyserats och som Jonsson & Mattsson (2011) förespråkar 

kopplats till effektivitetsbegreppet. Utifrån detta skall Scania för att öka effektivitet: 

 Öka antalet förutbestämda rutter i anslutning till huvudprocessen. 

 Öka kapacitets- och resursutnyttjande. 

 Minska andel avvikelser. 

7.1.2 Kontrollerbarhet 

Att använda sig av tracking och tracing av material i prioriterade områden har enligt Wall 

(1995) visat sig ge positiva resultat i produktionen. För att öka kontrollbarheten skall: 

 Antalet förutbestämda rutter i anslutning till huvudprocessen öka. 

 Kontrollpunkter införas utifrån den förändrade materialförsörjningen. 

 Integrationen mellan bussline och CKD-verksamheten öka. 

7.1.3 Ramverk för materialförsörjningen 

Ett ramverk har upprättats utifrån antagandena att MPL är fullständigt implementerat samt att 

befintlig konstruktion och bemanning kommer att användas under och efter implementeringen. 

Hänsyn har tagits till övrig verksamhet i chassiproduktionen, trafik i och utanför 

chassiproduktionen och CKD-verksamheten samt de transportbehov som föreligger för de olika 

produkterna. Förslagen är framtagna utifrån analys av nuläget, teori, intervjuer och 

observationer samt fokusgrupp och brainstorming, se Bilaga E. Utifrån analysen har Scanias mål 

brutits ner i konkreta åtgärder, se Bilaga F, vilka ligger till grund för ramverket. 

7.1.4 Förslag 

Materialförsörjning dagtid 

Lambert (1992) menar att effektiv logistik handlar om att rätt produkt, i rätt kvalitet hanteras 

och förflyttas till rätt plats, i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad. Jonsson & Mattsson (2011) 

och Segerstedt (2008) benämner logistik som att skapa effektiva flöden. Effektiv logistik bidrar 

till effektiv materialförsörjning. Enligt Pascal (2007) kan transporter JIT leda till minskade 

kostnader och det kan leda till ökad effektivitet. Det innebär att alla transporter bör ske JIT och 

att materialförsörjning från bussline bör flyttas till att utföras dagtid eftersom det bidrar till att 

skapa effektiv materialförsörjning.  

Fördelar och nackdelar 

Förslaget bidrar till ökad effektivitet. Fördelar med att all verksamhet sker dagtid är minskade 

kostnader. Avvikelser kan motverkas då det är lättare att utföra undehåll när plocket inte sker 

efter att övrig verksamhet har avslutat sitt arbete. Enligt Tofanelli (2012) kan källan till problem 

vara bristande kommunikation och då personal arbetar under samma skift motiverar det till 

kommunikation och återkoppling. Detta ökar möjligheterna för återkoppling om avvikelser 

uppstår och för att utbyta information och ideér. Det kan även bidra till att personalen i CKD-
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verksamheten känner större gemenskap och som Bartels et al. (2010) menar känner tillhörighet 

med hela sin arbetsgrupp. 

Förslaget medför behov av förmontering i sekvens. Förmontering prioriterar i dagsläget 

tillverkning mot bussline eftersom det är möjligt då modulerna hämtas på kvällen. 

Prioriteringsordningen kan som Sturgeon & Florida (2000) nämner även vara att om 

huvudprcessen stannar till följd av materialbrist leder det till högre kostnader än om CKD-

verksamheten stannar. Förmontering i sekvens och materialförsörjning JIT kan skapas genom 

att kommunicera syftet till personalen, noggrann planering, tydliga instruktioner, att synliggöra 

CKD-verksamheten som kund och att arbeta för att hålla lite buffert mot CKD-verksamheten. För 

att säkerställa att förmontering sker i sekvens bör det kontrolleras och följas upp.  

Terminal 

Produkter bör lagerhållas i en terminal. Högfrekventa produkter bör placeras nära in- och 

utgångar samt i höjdled för att underlätta plock från lagret. Programartiklar som används på 

bussline i sällsynta fall och ofta i CKD-verksamheten kan placeras närmare utgångarna från 

lagret istället för utgångarna mot bussline. Korrelerad placering, vilket Jonsson & Mattsson 

(2011) nämner, bör tillämpas. Det innebär att produkter som ofta hämtas tillsammans bör 

placeras nära varandra för att minska förflyttningsavstånd. För att minska risken för felplock 

föreslås att, som Jonsson & Mattsson (2011) menar, produkter som ser likadana ut inte placeras 

direkt bredvid varandra i lagret.  

 

Förslag på byggnad att använda som terminal är 231N. I 231N föreslås att personal som arbetar 

med materialtransporter i chassiproduktionen arbetar med materialhantering och transport till 

och från bussline. Personal från CKD-verksamheten skall arbeta med att ompaketera och 

kontrollera CKD-produkter samt att transportera produkter till CKD-verksamheten. Lagerytor i 

anslutning till och förspeglingsytor i CKD-verksamheten kan användas för avlastning från 

tågvagn och för lagerhållning innan materialet transporterats till Q-banan. Truckar kan 

användas för att förflytta pallar i 231N. Produkter som transporteras från 231N till CKD-

verksamheten transporteras på godsvagnar med tåg som kan köra utomhus. 

Fördelar och nackdelar 

Antalet transporter som utförs samtidigt kommer att öka när all materialförsörjning sker dagtid. 

Fördelarna med att använda en terminal är minskade transporter från bussline. Detta bidrar till 

ökad förutsägbarhet och säkerhet i närheten av bussline. I Scanias Lean-hus prioriteras säkerhet 

högt (Segerstedt, 2008). Samtidigt bidrar förslaget till effektivitet enligt Jonsson & Mattson 

(2011) utifrån effektivitetsvariabler så som kostnad och arbetsmiljö.  

Förslaget medför även att en kontaktyta skapas mellan CKD-verksamheten och 

chassiproduktionen. Detta motiverar till återkoppling och kommunikation mellan olika 

avdelningar, vilket Tofanelli (2012) förespråkar. Kontrollerna kan effektiviseras när olika 

avdelningar kontrollerar varandras arbete. CKD-verksamheten blir mer synlig än vad den är i 

dag. Personal i CKD-verksamheten har kunskap om materialförsörjning. Pascal (2007) menar att 

det är slöseri att inte ta till vara på personalens kunskap och erfarenhet och därför bör personal 

i CKD-verksamheten fortsättningsvis ansvara över materialförsörjningen. 

En nackdel med förslaget är att lagerutrymmet i 231N är begränsat och det föreligger risk för att 

utrymmet inte är tillräckligt. Cadotte (1979) menar att det är viktigt att bestämma om 

terminalen skall klara dagens behov eller klara långsiktiga och kommande behov. Detta är 
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viktigt att ta i beaktande i samband med den varierande efterfråga av CKD-produkter och då det 

inte är fastställt hur mycket lagerutrymme som finns tillgängligt när produkter till lastbils- och 

bussline skall lagerhållas i 231N. Ökad efterfrågan på bussar och lastibilar kan även leda till 

platsbrist. Det kan därför vara viktigt att undersöka andra lagerutrymmen som kan användas för 

CKD-produkter. Förslaget innebär att CKD-verksamheten behöver kunskap om många olika 

områden, men som ovan nämnt har personalen redan erfarenhet av materialförsörjning. Utifrån 

intervjuer har det framkommit att det inte behöver vara en nackdel att CKD-verksamheten 

hanterar många olika aktiviteter och det kan även bidra till att personalen får ett bättre 

helhetsperspektiv. Det kan vidare vara svårt att veta vem som gör vad när det är olika 

avdelningar som arbetar i samma byggnad. Detta kan även leda till bättre kontroller och 

integration mellan CKD-verksamheten och chassiproduktionen, som nämnts ovan. 

Förmonterade produkter till terminal 

Samlastning och att utföra transporter utifrån befintliga nätverk kan enligt Lumsden (2012) öka 

lönsamheten i företag. Därför bör det befintliga nätverket, tågtransporterna, som förflyttar 

material till bussline användas för att transportera CKD-produkter. Både Jonsson & Mattsson 

(2011) och Lumsden (2012) menar att returflöden bör utnyttjas. Förmonterade moduler bör 

därför transporteras från förmonteringen i returflödet, det vill säga efter att tåget har lämnat 

produkter vid bussline.  

Förmonterade moduler som kan transporteras med de tåg som kör inomhus transporteras från 

förmonteringen till 231N JIT under dagtid. De förmonterade produkterna placeras i ställage eller 

pallar. Traverser kan användas för att förflytta tyngre moduler från förmontering till tåg. 

Tågföraren hämtar de förmonterade produkterna på tillbakavägen i sin slinga efter att material 

har transporterats till bussline, Figur 35.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter att modulerna har transporterats av furnerare i Chassiproduktionen till 231N ansvarar 

personal från CKD-verksamheten för att förflytta modulerna till CKD-verksamheten med tåg 

som kör utomhus.  

Fördelar och Nackdelar 

Lumsden (2012) menar att slingtrafik leder till kontinuitet samtidigt som antalet transporter vid 

bussline minskar och detta ökar förutsägbarheten och säkerheten samt kontrollbarheten. 

Skaderisken för materialet kan enligt Lumsden (2012) minska med slingtrafik, detta bidrar till 

förbättrad kvalitet, minskade kostnader och effektivitet. Fyllnadsgraden vid transporterna kan 

öka genom att tågen, till skillnad från truckar, kan transportera mer material i samma rutt. 

Figur 35, Slingtrafik vid bussline 
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Transporterna bör planeras utifrån vad Jonsson och Mattsson (2011) benämner sekvensering av 

rutter för att öka tidsutnyttjandet, vilket skapar effektivitet. Resurs- och kapacitetsutnyttjandet 

kan enligt Lumsden (2012) öka när en terminal används. Detta då personal och fordon kan 

fokuseras till ett ställe istället för att vara utspridda i verksamheten. Detta förslag medför 

användning av en terminal och bidrar till effektivare materialförsörjning. Tåg kan enligt Liker 

(2012) och Hansson (2011) användas för att skapa Minomi, vilket innebär att produkter 

transporteras utan pall. Att använda tåg istället för truckar bidrar till en säkrare arbetsmiljö 

(ibid). Minomi kan leda till minskat slöseri och resursbehov samt  minskade ergonomiska 

problem och defekta produkter (ibid.). Detta leder enligt flertalet författare till ökad effektivitet 

(Jonsson & Mattson, 2011; Persson et al., 1991; Gattorna et al., 1991; Lambert, 1992). 

 

Nackdelar med förslaget är att behovet av sekvenserad förmontering av moduler uppstår, för 

utförligare förklaring se materialförsörjning dagtid. Förutbestämda rutter kan enligt Lumsden 

(2012) leda till låg utnyttjandegrad av fordonen då de enbart transporterar material vid fasta 

tidpunkter. Därför är det bra att se över om antalet fordon som används kan minska. 

Transportrutter skapar behov av planering, vilket är tidskrävande, men fördelarna med 

transportrutter bidrar till att Scanias mål kan uppfyllas och andra fördelar som har nämnts ovan. 

Förslaget medför även behov av effektiv produktuppfölning då många produkter transporteras 

och lagerhålls på samma ställe där olika avdelningar arbetar. 

Förmonterade produkter direkt till CKD-verksamheten 

Förmonterade moduler som inte kan transporteras med tåg föreslås transporteras med 

linjetrafik, direkta transporter, från förmontering till CKD-verksamheten. Transporterna bör 

planeras i förväg och hänsyn bör vid planering tas till slingtrafik i anslutning till både lastbilsline 

och bussline.  I dagsläget förekommer tågtransporter i anslutning till lastbilsline enligt Figur 36. 

Tre av tågslingorna korsar den tänkta rutten för trucktransport av moduler. Detta behöver dock 

inte leda till problem om transporterna planeras noggrant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 36, Transport av förmonterade produkter 
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Fördelar och Nackdelar 

Fördelar med linjetrafik är enligt Lumsden (2012) att det skapar ett lättöverskådligt flöde, korta 

ledtider och mindre krävande produktuppföljning. Detta innebär att kontrollerbarheten ökar för 

dessa materialtransporter. Dessutom kan korta ledtider bidrar till effektivitet enligt Persson et 

al. (1991). Vidare är CKD-verksamheten synlig som kund eftersom det är personal från CKD-

verksamheten som hämtar modulerna JIT.   

 
Förslaget skapar behov av förmontering i sekvens och det överensstämmer inte med Scanias 

strävan att byta ut truckar mot tåg i anslutning till bussline. Samtidigt minskar antalet fordon i 

närheten av bussline i samband med införandet av övrig slingtrafik. Truckar kan därför 

användas i närheten av bussline tills tåg som klarar att transportera modulerna har införts. 

Nackdelar med linjetrafik är som Lumsden (2012) beskriver lågt fordonsutnyttjande då truckar 

inte har lika hög fyllnadsgrad som tåg. Förslaget berör moduler som inte kan transporteras med 

tåg och är en kortsiktig lösning tills tåg som kan transportera modulerna har införts. Att införa 

tågtransporter även för dessa moduler motiveras av de fördelar som Liker (2012) och Hansson 

(2010) nämner i samband med att använda tåg istället för truckar. De moduler som förslaget 

med trucktransporter berör går att jämföra med de stora och tunga produkter som Hansson 

(2010) menar att Minomi främst kan underlätta den manuella hanteringen av. 

Övriga produkter 

För övriga produkter föreslås att en terminal används. Produkterna lagerhålls i terminalen, 

231N, tillsammans med produkter som ska transporteras till bussline. Produkterna hanteras av 

personal från CKD-verksamheten och transporteras av personalen med slingtrafik på tåg som 

kan köra utomhus på tågvagnar till CKD-verksamheten.  

Fördelar och Nackdelar 

Lumsden (2012) menar att slingtrafik bidrar till minskad skaderisk för materialet och 

kontinuitet, vilket kan öka kvaliteten och minska kostnader. Förslaget bidrar till att 

trucktrafiken kan minska i anslutning till bussline. Förslaget kan liknas med vad Lumsden 

(2012) nämner som navdistribution genom att produkter transporteras till och från en terminal. 

Detta bidrar till flexibilitet genom att materialförsörjningen inte är beroende av att 

huvudprocessen har avslutat sitt arbete. Även resurs- och kapacitetsutnyttjandet beskrivs enligt 

Lumsden (2012) öka när en terminal används. Detta då fordon och personal kan placeras på ett 

ställe och inte arbeta utspritt. Lumsden (2012) nämner att användandet av terminal bidrar till 

att skapa samlastningsmöjligheter och samlastning kan ske av olika produkter och moduler från 

231N till CKD-verksamheten.  

Förslaget innebär att personal från olika avdelningar arbetar i samma byggnad. Eftersom det är 

många artiklar som passerar terminalen krävs det som Lumsden (2012) menar effektiv 

godsuppföljning. Effektiv godsuppföljning kan skapas genom förutsägbarhet och 

kontrollpunkter i flödet, se kontrollpunkter nedan. För att kunna transportera produkter till en 

terminal ställer det, som ovan nämnts, krav på lagerutrymme. 

Organisation 

Utifrån intervjuer har det framkommit att organisationen kan vara orsaken till några av de 

problem som har identifierats. Detta främst på grund av att CKD-verksamheten och 

chassiproduktionen inte är integrerade. Tofanelli (2012) menar att källan till problem kan vara 

bristande kommunikation. Det har framgått att kommunikationen i CKD-verksamheten och 
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mellan CKD-verksamheten och bussline är bristfällig, vilket kan vara en orsak till några av de 

problem som finns. Kommunikationen bör därför förbättras.  

Kommunikation 

Kommunikation beskrivs av Tofanelli (2012) som en dubbelriktad process som skall leda till 

återkoppling. Kommunikationen och därigenom återkopplingen är bristande mellan CKD-

verksamheten och bussline. Samtidigt har avdelningarna inte tillräcklig kunskap om varandras 

flöden därför föreslås att: 

 Avdelningarna integreras genom en gemensam kontaktyta i 231N. 

 Personalen i CKD-verksamheten roterar mellan positioner för att få förståelse för 

verksamheten som helhet och för att så många som möjligt ska ha möjlighet att arbeta i 

231N. 

 Avdelningarna studerar varandras flöden när efterfrågan är låg för att minska slöseri 

som kan uppstå till följd av att intern kund och leverantör inte vet varandras behov. 

 Pulsmöten anordnas kontinuerligt eftersom det som Connolly (1996) menar är bra för 

företag att anordna möten där personer från olika avdelningar med tvärfunktionella 

kunskaper kan mötas, kommunicera, dela idéer och diskutera problem. 

 Aktiviteter som främjar samarbetet mellan CKD-verksamheten och bussline anordnas, 

exempelvis förbättringsmöten.  

Kontrollpunkter 

Tofanelli (2012) menar att kommunikation omfattar informationsutbyte samtidigt nämner 

Engelseth (2009) att information är viktigt för tracingsystem. Detta innebär att information och 

därigenom kommunikation är en viktig faktor för att skapa ett kontrollerat flöde. 

Kontrollpunkter i flödet kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) påverka produktiviteten och 

kvaliteten på produkterna. Införandet av kontrollpunkter bidrar till att skapa kontrollerbar 

materialförsörjning och bör därför införas i flödet i samband med materialförsörjningen till 

CKD-verksamheten när: 

 Moduler förflyttas från förmontering till tåg och truckar skall produkterna kontrolleras 

av personen som förflyttar moduler till tåg.  

 Produkter separeras och placeras på anvisad lagerplats då de anländer till 231N. 

 Komponenter ompacketeras i 231N kontrollerar personal från CKD-verksamheten 

produkterna. 

 Produkter transporterats till CKD-verksamheten placerar en truckförare produkterna 

på anvisad plats. 

 Produkter transporterats till Q-banan och spindeln utförs kvalitetskontroller av 

produkterna.  

 Pallar stuvas i container kontrolleras pallarnas skick och sorteras i containern utifrån 

stuvningsordning.   

Fördelar och nackdelar 

Fördelar med kommunikation och samarbete mellan avdelningar kan enligt Briand & Bellemare 

(2006) bidra till att ett företag blir flexibelt och anpassningsbart för förändringar. Scania strävar 

efter flexibilitet i sina processer och genom att de tillhandahåller kundspecifika produkter är det 

viktigt att vara anpassningsbar. Genom att personalen får förståelse för olika processer leder det 

till att flexibiliteten på personalen ökar, att slöserier kan motverkas och att personalen får ett 
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bättre helhetsperspektiv. Gattorna et al. (1991) menar att ett helhetsperspektiv och samverkan 

mellan olika enheter i företaget kan skapa effektivitet. 

Fördelar med att införa kontrollpunkter är att kontrollerbarheten och därigenom effektiviteten 

kan öka (Wall, 1995). Kontrollpunkter bidrar till bättre kvalitet i flödet, detta kan bidra till 

minskade kostnader och kundservice vilket kan bidra till högre effektivitet. 

 

Nackdelar med att personal från CKD-verksamheten roterar mellan att arbeta i 231N är risken 

för att många olika personer ansvarar över materialhanteringen där. Kontrollbarheten kan 

påverkas och det kan leda till att det är svårt att veta vem som gör vad. Detta kan motverkas 

genom planering och ett effektivt kontrollsystem. Samtidigt kan det bli svårt för all personal att 

rotera, men för de som kan är det en möjlighet att skapa relationer med övrig personal. Nedan 

visas en principsskiss över det nya ramverket, Figur 37. 

 

 

 

 

 

 

Figur 37, Pincipskiss över det nya ramverket 
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 Övriga rekommendationer 7.2

Under studien har ett antal problem identifierats, som inte direkt kan kopplas till 

materialförsörjningen. Dessa problem är: 

 CKD-verksamheten ansvarar inte för all planering. 

 Systemstödet hanteras i Brasilien. 

 Avsaknad av balanserat flöde och takt i CKD-verksamheten. 

Dessa problem är av stor vikt att Scania i Södertälje tittar närmre på och söker lösningar till 

eftersom de i sin tur leder till fler problem och missnöje bland personalen.  

CKD-verksamheten ansvarar inte för planeringen över hur pallarna byggs utifrån vilka 

produkter som skall packas i pallarna samt hur pallarna skall stuvas i containrar. Att CKD-

verksamheten inte ansvarar över detta leder till slöserier, så som väntan när förändringar 

behöver göras. Scania behöver utreda vidare hur ansvarsfördelningen skall vara uppdelad 

mellan Brasilien och CKD-verksamheten i Södertälje för att minska slöserier och kunna öka 

fyllnadsgraden i containrarna och öka flexibilitet vid omplanering.   

Systemstödet hanteras inte lokalt på Scania i Södertälje, utan sköts av Scania i Brasilien. Att 

CKD-verksamheten i Södertälje inte hanterar stöd och support av de datasystem som de 

använder sig av leder till att systemen inte är optimalt anpassade efter verksamheten. Dessutom 

tar det lång tid att genomföra revisioner av programvarorna. Det är av stor vikt att Scania 

åtgärdar detta och låter CKD-verksamheten få mer befogenheter när det handlar om 

systemstödet. 

CKD-verksamheten bör balansera flödet för att utjämna produktionen och skapa takt. Detta 

bidrar till att det blir lättare att planera materialtransporter och underlättar ruttplanering. Det 

ökar förutsägbarheten och kan bidra till att personalen känner trygghet då produktion kan ske 

även när efterfrågan är låg. Baserat på framtida prioriteringar måste beslut fattas om CKD-

produkter skall levereras batchvis eller enstycksvis. Hur Scania planerar lastning och 

fyllnadsgrad i containrar påverkar detta beslut. I dagsläget lastas produkterna batchvis i 

containrar och därför levereras produkterna batchvis till CKD-verksamheten. 

Enstycksleveranser av CKD-produkter underlättar balansering av CKD-verksamheten, men kan 

påverka fyllnadsgraden i containrarna.  

Om efterfrågan på CKD-produkter ökar rekommenderas Scania att använda benchmarking för 

att undersöka hur andra företag hanterar materialförsörjningen till CKD-verksamheten. Övriga 

förslag på hur Scanias materialförsörjning kan utformas presenteras i Bilaga G. Vidare kan 

Scania se över möjligheten att hantera materialförsörjningen på ett liknande sätt som Scania i  

Zwolle gör idag, se Bilaga H.
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8 Slutsatser  

Kapitlet syftar till att ge en tydlig och överskådlig bild över studiens slutsatser och återkopplar till 

studiens inledande syfte och forskningsfrågor. Slutsatserna är baserade på fallföretaget och den 

teoretiska referensramen. 

 Karaktär på intern materialförsörjning  8.1

Hur kan intern materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin beskrivas? 

Intern materialförsörjning till CKD-verksamhet omfattas främst av materialtransporter från 

huvudprocess, modultillverkning och lager. Nedan presenteras en tabell över karaktärsdrag för 

intern materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin, Tabell 11. Därefter följer en 

utförligare beskrivning över karaktärsdragen utifrån fallstudieobjektet och den teoretiska 

referensramen. 

Tabell 11, Karaktäristiska drag för intern materialförsörjning till CKD-verksamhet 

Karaktärsdrag Problem 

Trucktransporter. Oförutsägbar materialförsörjning. 
 

Flöden av material mellan och i 
avdelningar. 

Många och långa transporter. 

  

Upphämtning av artiklar utspridda 
på många områden. 
 

Resurskrävande materialförsörjning. 
 

Transport av moduler från 
modultillverkning. 

Olika moduler har olika behov av transportsystem.  
 
 

Ansvarar över många 
arbetsområden och ej 
synkroniserade processer.  

Leder till svårigheter att skapa långsiktiga lösningar ur ett 
helhetsperspektiv. 
 
 
 

Varierande efterfrågan. Svårigheter att planera och utjämna produktionen. 
 

Djupt produktsortiment.   Materialförsörjning av många olika artiklar. 
 

Ompaketering. Tids- och platskrävande att ompaketera produkter. 
 

Interna kund- och 
leverantörsrelationer. 

Materialförsörjning från modultillverkning till både 
huvudprocess och CKD-verksamhet.  
 

Platsbrist. Ont om plats för lagerhållning. 
 

Liten buffert. Leder till materialbrist när materialförsörjning inte sker i 
rätt tid. 
 

Behov av materialförsörjning i rätt 
kvantitet, kvalitet och tid.  

Huvudprocess prioriteras före CKD-verksamhet. 
 
 

CKD-verksamhet och övrig 
verksamhet ej integrerade. 

CKD-verksamheten ansvarar över den egna verksamheten 
och integrationen med övrig verksamheten är bristande.  
 

Ej samtida materialförsörjning och 
produktion vid huvudprocess.  

CKD-verksamheten blir inte synlig som kund. 
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Materialförsörjningen till CKD-verksamheten karaktäriseras av många och långa flöden av 

material. Jonsson & Mattson (2011) och Arnold et al. (2008) menar att materialflödet omfattar 

förflyttningar av material mellan olika hanterings- och lagringsenheter. Till CKD-verksamheten 

sker materialförflyttningar i höjd och sidled med truckar. Material hanteras och förflyttas i vad 

som kan liknas vid det logistiksystem som Jonsson och Mattson (2011) beskriver som slutet när 

det berör den interna logistiken. Materialförsörjningen krävs för att säkerställa CKD-

verksamhetens behov av moduler och komponenter.  

 

Tillverkning i fordonsindustrin karaktäriseras av vad Fredriksson (2006) benämner ett djupt 

produktsortiment. För att hantera de olika varianterna kan modultillverkning vara ett alternativ 

för att senarelägga orderpunkten (Segerstedt, 2008; Jonsson & Mattsson, 2011). Det innebär att 

modultillverkning är betydelsefull för snabb produktion av olika varianter i huvudprocessen. 

Samtidigt behövs dessa moduler i CKD-verksamheten. Detta skapar ett behov av dubbel 

materialförsörjning från modultillverkning som kan ses som intern leverantör till de interna 

kunderna huvudprocess och CKD-verksamhet. Den dubbla materialförsörjningen kan beskrivas 

som sekvenserade kanaler (Johansson & Medbo, 2004). Fredriksson (2006) menar att 

modultillverkning och huvudprocessen är separata aktiviteter. Modultillverkning skall ske i 

sekvens mot både huvudprocessen och CKD-verksamheten, men det utförs bristfälligt på grund 

av att huvudprocessen prioriteras. Argumentet för att prioritera huvudprocessen är som 

Sturgeon & Florida (2000) nämner att om huvudprcessen stannar till följd av materialbrist leder 

det till högre kostnader än om CKD-verksamheten stannar. Linjetillverkning beskrivs av 

Segerstedt (2008) som störningskänslig och inte effektiv, vilket är en annan orsak till 

prioriteringensordningen. Samtidigt menar Sturgeon & Florida (2000) att CKD-verksamhet kan 

medföra en strategisk tillgång.  

 

Processer i CKD-verksamheten är inte synkroniserade och arbetar som enskilda enheter. Detta  

leder till att tillfälliga lösningar till problem skapas av de enskilda enheterna och inte långsiktiga 

lösningar ur ett helhetsperspektiv. Materialförsörjning från huvudprocess och övriga CKD-

verksamheten sker inte samtidigt. Detta skapar problem med återkoppling.. CKD-verksamheten 

är därigenom inte synlig som intern kund. Integrationen mellan CKD-verksamhet och övrig 

verksamhet är bristfällig. Olika avdelningar har inte kunskap om varandras flöden och behov. 

 

Ställagelagring används för material som lagerhålls i anslutning till huvudprocessen. Lumsden 

(2012) menar att detta ökar flexibiliteten och gör materialet åtkomligt från transportgångarna, 

vilket underlättar upphämtning till CKD-verksamhet. Lumsden (2012) nämner vidare att 

metoden innebär lägre lagerutnyttjande. Både i anslutning till huvudprocess och CKD-

verksamhet är lagerutrymmet begränsat. Produkter som levereras till CKD-verksamheten måste 

packas om innan de levereras till kund, vilket är tids och platskrävande. Detta kan enligt Stahre 

(1996) leda till ökade hanteringskostnader. Det begränsade lagerutrymmet medför minskad 

möjlighet att ha buffert. Bufferlager i anslutning till huvudprocess lagerhålls, som Jonsson & 

Mattsson (2011) förklarar att det bör, på högre nivåer. Företag inom fordonsindustrin strävar 

även efter att minska lager och istället producera produkter och leverera material när behovet 

uppstår, vilket leder till minskat behov av buffert. Detta ställer emellertid krav på försörjning av 

material i rätt tid, kvantitet och kvalitet.  
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 Karaktär på effektiv materialförsörjning  8.2

Hur kan effektiv materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin beskrivas? 

I fordonsindustrin kan huvudprocessens och CKD-verksamhetens behov av materialförsörjning 

från modultillverkning jämföras med de internt motstridiga mål som Jonsson & Mattsson 

(2011), Segerstedt (2008), Arnold et al. (2008), och Gattorna et al. (1991) nämner. Det är då  

som flertalet författare menar viktigt att studera de enskilda delarna ur ett helhetsperspektiv 

(Segerstedt, 2008; Gattorna et al.,1991). Detta innebär att som Jonsson & Mattsson (2011) 

förklarar, koppla effektivitetsbegreppet till företagets mål och strategi. Det för att företag i 

fordonsindustrin skall kunna prioritera mellan de internt motstridiga målen för att skapa 

effektivitet för verksamheten i stort. Effektiv materialförsörjning internt i företag omfattar den 

inre effektiviteten som Persson et al. (1991) benämner som att göra saker rätt. Effektiviteten 

kan öka genom materialhantering och om de befintliga resurserna används på rätt sätt (ibid.).  

Att utjämna produktionen menar Segerstedt (2008) leder till hög beläggningsgrad och nyttjande 

av kapacitet samt effektiviseringar i produktion. CKD-verksamheten är inte balanserad och det 

leder till att materialförsörjningen inte är utjämnad då företag i fordonsindustrin strävar efter 

att minimera lagernivåer. Att inte balansera flödet innebär emellertid att verksamheten är 

flexibel, vilket enligt Jonsson & Mattsson (2011) skapar effektivitet. Det som styr balansering i 

CKD-verksamhet och därigenom materialförsörjningen är valet av lager. Detta är ett slöseri och 

leder inte till ökad effektivitet enligt Jonsson & Mattsson (2011). Alternativet för att balansera 

produktion och materialförsörjning är då att producera enstyck i CKD-verksamheten. Detta 

skapar ett enstycksflöde som är möjligt att balansera, men det kan leda till högre transport- och 

hanteringskostnader om fyllnadsgraden vid leverans till kund inte är optimal, vilket enligt 

Persson et al. (1991) och Jonsson & Mattsson (2011) inte skapar effektivitet. Detta kan liknas vid 

de internt motstridiga målen. 

Materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin omfattar många och långa 

transporter. Detta kan jämföras med de slöserier som Segerstedt (2008) och Shamah (2013) 

benämner som onödiga rörelser, arbetsmoment och transporter. Samtidigt är CKD-

verksamheten beroende av modultillverkning som prioriterar huvudprocess, vilket kan leda till 

onödig väntan. Segerstedt (2008) beskriver även den förlorade erfarenheten som ett slöseri, 

vilket kan uppstå om personal byter avdelning till följd av interna förflyttningar i företaget på 

grund av varierande efterfrågan. Materialförsörjning när övrig verksamhet har avslutat sitt 

arbete leder till minskad möjlighet till återkoppling, underhåll och stöd. Detta kan leda till fel, 

omarbete och kassaktioner, vilket Segerstedt (2008) och Shamah (2013) beskriver som ett 

slöseri. Dess slöserier kan kopplas till Jonssons och Mattsons (2011) effektivitetsvariabler; 

kostnad, tid och kundservice. Effektivitet kan uppnås genom att minska dessa slöserier. 

CKD-verksamhet i fordonsindustrin är i behov av effektiv materialförsörjning. Effektiv logistik 

kan enligt Lambert (1992) leda till att rätt produkt, i rätt kvalitet hanteras och förflyttas till rätt 

plats i rätt tid och till lägsta möjliga kostnad. Detta kan liknas vid det som Pascal (2007) 

beskriver som JIT. Företag inom fordonsindustrin strävar efter transporter JIT. Emellertid kan 

materialförsörjning som sker JIT leda till långa och många transporter som sker samtidigt. Detta 

skapar svårigheter för att införa materialförsörjning i rätt tid, kvantitet och kvalitet. JIT kan 

bidra till effektiv materialförsörjningen då det enligt Pascal (2007) handlar om att enbart 

leverera och producera det som efterfrågas. Att enbart leverera det som efterfrågas kan enligt 

Pascal (2007) leda till minskat slöseri och reducerade kostnader. Jonsson & Mattsson (2011) och 
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Persson et al. (1991) menar att effektivitet är kopplade till lager och lagerhållningskostnader. 

Att minska kostnader för lagerhållning, personal och transportsystem bidrar till att de totala 

kostnaderna kan minska, vilket Gattorna et al. (1991) och Jonsson & Mattsson (2011) menar 

ökar effektiviteten.  

Sekvensering av rutter menar Jonsson och Mattsson (2011) ökar tidsutnyttjandet och det menar 

dem även skapar effektivitet. Persson et al., (1991) menar att resursutnyttjande skapar 

effektivitet samtidigt som Gattorna et al. (1991) och Jonsson & Mattsson (2011) menar att 

kostnadsminskningar gör detsamma. Effektiviteten kan därför öka genom att optimera 

kapacitetsutnyttjandet och ta hänsyn till fyllnadsgrad vid transportplanering (Jonsson & 

Mattsson, 2011; Lumsden, 2012).  

Samlastning och att utföra transporterna utifrån befintliga nätverk kan enligt Lumsden (2012) 

öka lönsamheten. För materialförsörjning till CKD-verksamheten bör därför  samlastning med 

produkter som används i huvudprocessen och befintliga nätverket i anslutning till huvudprocess 

utnyttjas. Både Jonsson & Mattsson (2011) och Lumsden (2012) menar att returflöden bör 

utnyttjas. Det innebär att materialtransporter till eller från huvudprocessen kan omfatta 

produkter som skall till CKD-verksamheten. Detta bidrar till ökad effektivitet genom minskade 

kostnader enligt Gattorna et al. (1991) och Jonsson & Mattsson (2011). Fyllnadsgrad och 

arbetsmiljö kan vidare öka genom införandet av Minomi och tågtransporter enligt Hansson 

(2010). Detta kan bidra till effektiv materialförsörjning enligt Persson et al. (1991) utifrån 

kvalitetsvariablerna kostnad och miljö. 

 Karaktär på kontrollerad materialförsörjning  8.3

Hur kan kontrollerad materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin beskrivas? 

Enligt Jonsson & Mattsson (2012) innebär en kontrollerad materialförsörjning tracking- och 

tracing-system. Systemen bör vara speciellt anpassade efter företagets unika behov där 

informationsinnehållet, kontrollpunkternas placering och antal är viktiga parametrar (Wall 

,1995). I dagsläget finns bra kunskap och system att tillgå, det är snarare en fråga om vilken nivå 

av kontrollbarhet som skall uppnås (Jonsson & Mattsson, 2012). Förutom att ha ett system som 

är anpassat efter behov måste systemet vara lätt att använda för medarbetarna och ha en låg 

felfrekvens (Stall, 1993). Produktion av CKD-produkter i fordonsindustrin är förknippat med 

många materialflöden av många olika typer av produkter. De olika typerna av produkter som 

skall transporteras kan exempelvis vara halv- och helmonterade artiklar eller mindre artiklar 

som inte är bearbetade. På grund av de stora variationerna av artiklar som skall försörja CKD-

verksamheten krävs därför många olika typer av utformningar på materialförsörjningen. Detta 

ställer krav på kontrollbarheten eftersom systemen bör utvecklas efter företagets unika behov 

Wall (1995). Således innebär detta att kontrollerad materialförsörjning för CKD-produkter 

ställer höga krav på kontrollbarheten vid hämtning, under transporterna samt vid avlämning av 

artiklarna och att systemet för kontroll kan kräva en anpassning efter artikeltyp.  

I intervjuer har det framkommit att en av de viktigaste orsakerna till att ha kontrollerade 

materialflöden i fordonsindustrin är för att snabbt och enkelt kunna spåra felförekomster för att 

få möjlighet att undersöka orsaker till fel. Detta beskrivs enligt Jonsson & Mattsson (2012) som 

tracing. Enligt studiens författare är det inom produktion av CKD-produkter av hög vikt att 

enkelt och snabbt få kunskap om källan till fel.  Källan till fel kan bero på den interna 

monteringen i en annan produktionsenhet, leverantörens hantering eller de interna 
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transporterna av artiklar. Enligt Wall (1995) bör därför placeringen av kontrollpunkterna noga 

övervägas för att öka kontrollbarheten, och därigenom spårbarheten, Enligt författarna till 

studien bör förbestämda rutter för transporter användas för att förenkla kontrollbarheten av 

CKD-produkter i fordonsindustrin. På så sätt ökar kontrollen vid de interna transporterna. 

Dessutom används lastbärare för att enkelt kontrollera dess positioner och minimera 

hanteringen av olika artiklar (Lumsden, 1986).  

 Generell slutsats 8.4

Karaktärsdrag för materialförsörjning till CKD-verksamheten i fordonsindustrin kan utifrån 

nulägesbeskrivningen av fallföretaget och studerad teori beskrivas som materialtransporter 

med truck mellan och i olika avdelningar. Materialförsörjningen omfattar komponenter från en 

linjebaserad huvudprocess och moduler från modultillverkning som transporteras till CKD-

verksamheten. CKD-produkterna är kundspecifika och efterfrågan varierar kraftigt, vilket 

skapar svårigheter att balansera materialförsörjningen. CKD-verksamheten är inte integrerad 

med övrig verksamhet. Detta skapar svårigheter med kommunikation och återkoppling. 

Generellt kan intern effektivitet skapas utifrån materialhantering och befintliga resurser. 

Effektivitet syftar till att påverkas variabler så som kostnad, tid, flexibilitet, kundservice och 

miljö. Åtgärder för att skapa effektiv materialförsörjning kan beskrivas som transporter JIT samt 

planerade transportrutter och slingtrafik för att skapa förutsägbara materialflöden, Samlastning 

samt nyttjande av returflöden och befintliga transportrutter kan skapa hög fyllnadsgrad vilket 

bidrar till ökad effektivitet. Internt motstridiga mål kan förekomma i samband med 

effektivitetsåtgärderna. Det är då viktigt att fastställa företagets övergripande mål och strategi 

för att koppla dem till effektivitetsbegreppet och därigenom kunna bestämma de interna målens 

prioriteringsordning.  

Kontrollerad materialförsörjning kan skapas genom att undersöka företagets behov av kontroll. 

Kontrollpunkter kan beskrivas som punkter i flödet där produkter sorteras, delas upp, mixas, 

separeras, formas, lagras eller emballeras. Antal kontrollpunkter och deras placering i flödet bör 

bestämmas. Transporter bör utformas för att vara förutsägbara, vilket kan uppnås genom några 

av de åtgärder som nämns ovan i samband med effektiv materialförsörjning. Utöver detta är det 

viktigt att skapa bra kommunikationen i och mellan olika avdelningar. Utifrån 

effektivitetsbegreppet och innebörden av kontrollerad materialförsörjning kopplat till de 

karaktärsdrag som har beskrivits för materialförsörjning till CKD-verksamhet i fordonsindustrin 

har ett ramverk upprättats. Figur 38 visar en sammanställning av den generella slutsatsen.  
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Effektiv och kontrollerad materialförsörjning till CKD-verksamhet i 

fordonsindustrin 

Effektiv materialförsörjning 

Effektivitetsvariabler 

 Kostnad 

 Tid  

 Flexibilitet 

 Kundservice 

 Miljö 

Åtgärder som kan påverka effektivitetsvariablerna 

 Planering av transportrutter 

 Slingtrafik  

 Samlastning med transporter till och från huvudprocess 

 Utnyttja returflöden till huvudprocess 

 Utnyttja befintliga transportrutter vid huvudprocess och CKD-verksamhet 

 Öka fyllnadsgrad vid transport och i terminal 

 JIT 

 Identifiera och eliminera slöseri 

 Minomi och tågtransporter 

Internt motstridiga mål för hur effektivitet skall skapas 

Lösning: Skapa effektivitet för verksamheten som helhet  

1. Koppla effektivitetsbegreppen mot företagets övergripande mål och strategi  

2. Bestäm de interna målens prioriteringsordning  

Kontrollerad materialförsörjning 

Åtgärder för kontrollerad materialförsörjning 

 Bestäm antal kontrollpunkter och deras placering 

 Skapa förutbestämda transporter 

 Skapa bra kommunikation i och mellan avdelningar 

 Figur 38,  Generellt ramverk 
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9 Diskussion 

Det avslutande kapitlet sammanfattar de tankar och reflektioner som uppkommit under studiens 

gång. Avslutningsvis kommer förslag på vidare studier  inom området att diskuteras.  

I början av arbetet var planen att på ett mer matematiskt förfarande kunna ta fram ett ramverk 

över hur Scania i Södertälje skall hantera sin materialförsörjning till CKD-verksamheten. Allt 

eftersom studien och kartläggningen av flödena har fortgått har vi insett att det är många olika 

produkter som transporteras i olika flöden till CKD-verksamheten. Det hade tagit alldeles för 

lång tid att samla in den data som behövdes för ett genomföra dessa beräkningar under den 

begränsade tidsperioden. Ett ytterligare problem med att basera studien på matematiska 

modeller och modellering är det faktum att materialförsörjningen till CKD-verksamheten 

kommer att förändras i grunden genom det nya logistiksystemet, MPL. På så sätt kan man inte 

utföra beräkningar på det nuvarande systemet eftersom förutsättningarna och hanteringen 

kommer att förändras inom en snar framtid. Därför har studiens fokus legat på hur utformandet 

av ett ramverk kan utvecklas och bör se ut efter att MPL har implementerats.  

Att studera materialförsörjning till CKD-verksamheten från en huvudprocess har varit en 

utmaning främst på grund av att förståelse för olika områden och verksamheter måste skapas, 

däribland för materialhantering, huvudprocessen och CKD-verksamheten. De deltagande 

observationerna har varit av stor vikt för att skapa denna förståelse främst genom upplevelsen 

av den dagliga verksamheten. Det faktum att vi har befunnit oss på Scania under hela studiens 

gång har bidragit till att vi ytterligare fått ta del av företagskulturen och kunnat genomföra ”gå 

och se” vid behov.  

Det kan vara svårt att generalisera de resultat som framkommit under studien på grund av att 

studien har genomförts på ett fallföretag. Detta metodverktyg har fungerat bra för att skapa 

kunskap och förståelse för problemet, men faktum kvarstår att fallföretaget befinner sig i sin 

egna unika situation. Att kartlägga och förstå sig på alla flöden och aktiviteter som associeras 

med materialförsörjning till CKD-verksamheten är komplext och tar lång tid. Till följd av detta 

har förenklingar gjorts i rapporten för att överhuvudtaget kunna hantera det stora antalet 

artiklar därigenom den komplicerade materialhanteringen av dessa. Det hade inte varit möjligt 

att utföra studien inom studiens begränsningar om hänsyn hade tagits till varje enskilt fall.  

Studien baseras främst på strukturerade intervjuer och det innebär att personalens personliga 

åsikter till stor del påverkar det upprättade ramverket och de övriga rekommendationerna. För 

att motverka att validiteten minskar har vi även utfört deltagande observationer och 

ostrukturerade intervjuer.  

De rekommendationer som presenterats syftar till att motivera Scanias arbete utifrån Lean 

Production och Scanias Lean-hus, bland annat genom att minska slöseri och öka säkerheten. 

Ramverket i denna rapport kan ses som ett första steg för Scanias nya omställning av 

materialförsörjningen till CKD-verksamheten efter att MPL har implementerats på bussline. Här 

har de första huvuddragen i ramverket presenterats efter att många olika alternativ har 

analyserats. Scania bör därför gå vidare med studien och utreda fler detaljer i den nya 

materialförsörjningen till CKD-verksamheten, så som hur layouten i det nya lagret skall se ut 

samt hur och var avlastningen till CKD-verksamheten skall ske. Därefter bör en 

implementeringsmodell tas fram för framtidens omställning.  
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Generellt bör forskare vidare studera karaktären på CKD-verksamheter världen över, samt 

studera hur materialtransporter till CKD-verksamheten kan utformas. Det finns i dagsläget inte 

mycket litteratur inom området samtidig som det är en växande trend att använda sig av CKD-

verksamhet i inom fordonsindustrin.  

Avslutningsvis hoppas författarna att denna studie kan hjälpa Scania att förbättra sina processer 

för materialtransport samt att andra företag kan finna inspiration för att lösa sina problem med 

materialhantering.  
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Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Vilka problem med materialförsörjningen till CKD-verksamheten har du upplevt/sett? 

 

2. Vilka problem i samband med materialförsörjningen till CKD-verksamheten tror du kan 

uppkomma framöver? 

 

3. Vilken av verksamheterna, CKD-verksamheten eller bussline, tror du prioriteras först 

och varför tror du det? 

 

4. Hur ser vinsterna associerade med CKD-verksamheten ut i förhållande till bussline? 

 

5. Vad tycker du om systemstödet för CKD-verksamheten? 

 

6. Vilka är de största utmaningarna som CKD-verksamheten står inför just nu? 

 

7. Vilka framtida förändringar kommer att genomföras för CKD-verksamheten? 

 

8. Hur kommer den framtida efterfrågan att se ut? 

 

9. Vad är CKD-verksamhetens mål, vision och strategi? 

 

10.  Vilka är planerna med det nya förrådet i anslutning till bussline? 

 

11. Hur tror du att man kan skapa bättre integrering mellan bussline och CKD-

verksamheten? 

 

12. Tycker du att CKD-verksamheten bör utföra alla aktiviteter som de gör idag? 

 

13. Vad tycker du om att materialhämtningsplatserna är utspridda?  

 

14. Hur kan man skapa bättre materialtransporter till CKD-verksamheten? 

 

15. Hur kan man integrera MPL med materialförsörjningen till CKD-verksamheten? 
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Bilaga B Frågeformulär 

*Påverkan utifrån en fyragradig skala med alternativen: Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt, Mycket dålig

Förslag 
                          Respondent  

Påverkan* Kommentar 

1 
Material som skall till CKD hämtas från ett lager 
istället för från bussline.   

2 
CKD har ett eget lager under skärmtaket i 
anslutning till sin verksamhet, varifrån CKD 
hämtar pallar med material. 

  

3 
Tåg transporterar material till CKD direkt från 
bussline.   

4 
Tåg kör material som skall till CKD från bussline 
till 231N.   

5 
Alla materialtransporter från chassiproduktionen 
till CKD sköter furnerare i chassiproduktionen.   

6 
Tåg, som kör inomhus på bussline, tar med sig 
förmonterade komponenter och material till 231N 
på tillbakavägen i sin slinga. 

  

7 
Flytta vissa CKD-aktiviteter till det nya förrådet, 
exempelvis kvalitetskontroll.   

8 
Förmonteringen sker i sekvens där CKD-produkter 
är inplanerade i sekvens.   

9 
Förmontering till CKD sker inte vid bussline, utan i 
anslutning till CKDs verksamhet.   

10 
Förmonteringen av CKD-produkter sker i delivery 
centers (i kundens land).   

11 
CKD ansvarar bara för lastning och 
kvalitetskontroller, transporter sköts av andra.   

12 

Skärmtak mellan eller bygg ihop 
chassiproduktionen och CKD så att material kan 
transporteras med inomhuståg mellan 
byggnaderna. 
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CKD kan inte 
specialisera sig då 

de måste kunna 
många olika flöden  

Kommunikationen 
mellan CKD och MS 

är bristfällig 

CKD är inte 
integrerad i MS 

materialförsörjning 

CKDs organisation 
är inte en del av 

MSL 

CKD har delvis en 
egen 

materialförsörjning 

19 

CKDs plats inom 

chassiproduktion 

Organisation Kännedom om CKD 

CKDs organisation 
är inte en del av 

MSM 
 

CKD är inte 
kärnverksamhet 

inom MS 
 

Förmontering  

M01-4 prioriterar 

line före CKD 

 Kunskapen om 

CKDs verksamhet 

är bristande på 

Chassi 

Bilaga C Workshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv 
materialförsörjning 

är ej huvudmålet 
inom CKD 

historiskt sett 

CKD optimerar 

transportkostnader 

istället för intern 

materialförsörjning 

CKD kör andra 

äldre chassityper 

än övriga MS 

CKD styrs av 

marknaden 

Kraven på 

effektivitet är inte 

lika tydliga inom 

CKD som inom 

Chassi 

CKD har en annan 

grundstruktur än 

övriga MS 

CKD har ej samma 

förutsättningar 

som chassi att 

arbeta utifrån MPL 

pga ojämn takt 

Fokus lokalt 

CKDs fokus globalt 

Affärsidé 

5 10 

CKD har osynkad 
mixning mot övriga 

MSB 

CKD använder inte 
samma system som 

resten av MS 

CKDs supportgrupp 
är Scania i Brasilien 

MS satsar inte på 
CKDs 

materialförsörjning 

CKD tvingas 
använda samma 

metod som övriga 
MS 

CKD får anpassa sig 
till alla system 

Transporterna med 
material till CKD är 

långa 

11 
CKD är ej 

kärnverksamhet 

CKD är en 

efterhands-

konstruktion 

System Layout 

5 

Vad är det som hindrar CKD från att ha en lika 

effektiv materialförsörjning som övriga 

chassiproduktionen? 

Scania 2013-03-08 
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Bilaga D Workshop  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material direkt från 

leverantör i rätt kvantitet 
Integrerad materialförsörjning Plock från 

dagens förråd 

Plock av montör 
Plock från line, 

som idag fast dagtid 

Omplock Packa i slut- 

emballage 

Batchvis i pall i 

231N och sedan 

ut till 236 

Tåg taktat till 236 

och omplock till slut- 

materialhantering 

Integrerat 

i takten 

KD-takter Hel batch 

 i pall 

1 chassi  

per takt 

Små batcher Boxar och 

pallar direkt till 

KD för omplock 

Stora 

batcher 

Allt finns 

som plock 

Allt finns 

som plock 

Begränsningar: 

Internlogistik 

Bussproduktion 

1-20takt 

Jobba dagtid 

Befintliga ytor 

Materialförsörjningen är plock 

 

Effektivitet 

Genomförbarhet 

Produkt 

Prioritering 

2 

1 

2 

2 

2 

0 

0 

4 

3 

0 

0 

4 

1 

0 

0 

4 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

1 

Scania 2013-04-05 

Hur kan materialförsörjningen till CKD utformas 

när MPL har implementerats på hela bussline? 
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Bilaga E Brainstorming  
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Bilaga F Scanias mål 

I denna bilaga sammanfattas Scanias mål. Utifrån analys av främst intervjuer med personal på Scania samt utifrån uppdragsbeskrivningen har 

fallföretagets mål fastställts. Dessa mål har därefter brutits ner i delmål utifrån nulägesbeskrivning och teori. Åtgärder och delåtgärder för att delmålen 

skall uppfyllas och därigenom hur fallföretagets mål skall uppnås har analyserats fram. Nedan presenteras de mål som Scania strävar efter att uppnå 

både på övergripande nivå och inom företagets CKD-verksamhet. Delmålen kan uppfyllas genom att olika åtgärder och delåtgärder vidtas, Tabell 1, 2 

och 3. 

Tabell 1, Scanias mål, nedbrytna i delmål, åtgärder och delåtgärder. 

Mål Delmål Åtgärd Delåtgärd Scanias delåtgärder 

Minska 
kostnader. 

Öka 
kapacitets- 
och resurs-
utnyttjandet. 

Balansera 
produktionen. 
 
 

Taktat flöde. 
 
 
 
 

Planera produktion i CKD-verksamheten. 

Prognostisera kommande efterfrågan i CKD-verksamheten. 

Säkerställ att kapaciteten i CKD-verksamheten 
överensstämmer med produktionsplaner. 

Minska 
slöseri. 

Identifiera och eliminera 
icke värdeskapande 
aktiviteter. 

Eliminera slöseri utifrån jämförelsen mellan Lean 
Production och CKD-verksamheten, Tabell 8. 

Minska 
avvikelser. 

Produktion i 
realtid, JIT 

Produktion i sekvens. Visualisera CKD-verksamhetens behov med hjälp av 
kanban. 
Synliggör CKD-verksamheten som kund med samtida plock 
och förmontering. 

Lager och/eller 
Terminal. 

Använd 231N för lagerhållning och som terminal. 

Central logistikfunktion 
hanterar 
materialförsörjning från 
huvudprocess. 

Logistik hanterar materialförsörjningen från och till 
bussline. 
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Tabell 2, Scanias mål, nedbrytna i delmål, åtgärder och delåtgärder. 

Mål Delmål Åtgärd Delåtgärd Scanias delåtgärd 

Öka antalet 
produkt-
varianter och 
produktion av 
befintliga  
produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minska 
takttid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minska slöseri. 
 

Identifiera och eliminera 
icke värdeskapande 
aktiviteter. 

Se slöserier i analys och tabellen över hur Lean CKD-verksamheten 
är. 
 

MIC. Skapa 
materialförsörjning som 
placerar montören i 
centrum. 

Materialtransport till montörens strikezone. 

Slingtrafik, tåg  
och minomi. 

Planera och identifiera  
produkter och 
transportvägar. 

Utnyttja samlastning, befintligt nätverk och returflöden. 

Ta hänsyn till övrig verksamhet och säkerhet. 

Balansera produktion. Bestäm om CKD-verksamheten skall balanseras. 
Produktion i sekvens. Visualisera CKD-verksamhetens behov med hjälp av kanban. 

Synliggör CKD-verksamheten som kund med samtida plock och 
förmontering. 

Förklara syftet med förmontering i sekvens, upprätta tydliga 
instruktioner, kontrollera och följ upp att de följs. 

Lager och/ 
eller terminal. 

Frigör yta för 
lagerhållning av 
produkter. 

Använd 231N för lagerhållning. 

Lättare 
montering. 

Ergonomiska lösningar. Använd automatisk travers och/eller höj- och sänkbara 
conveyorbelt. 

Mindre 
arbetsinnehåll 
vid montering. 

Balansera produktionen. Bestäm om det skall vara taktat flöde i CKD-verksamheten. 

Outsourcing. Identifiera vilka 
produkter och/eller 
processer. 

Identifiera företag som kan hantera produkter och/eller processer. 
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Tabell 3, Scanias mål, nedbrytna i delmål, åtgärder och delåtgärder. 

Mål Delmål Åtgärd Delåtgärd Scanias delåtgärd 

Öka 
kontrollerad 
material-
försörjning. 

Öka 
förutsägbar-
het. 

Kontrollera 
produkter och 
pallar. 
 

Inför 
kontrollpunkter i 
flödet. 

Kontrollpunkter: efter förmontering, vid ompackning, ankomst till 
CKD-verksamheten, Q-banan och stuvning i container. 
 
 

Integrera CKD 
och 
huvudprocess. 

CKD-verksamheten 
hanterar sin egna 
materialförsörjning.  

Förmonterade CKD-produkter hämtas med truck från förmontering.  

Förmonterade produkter och komponenter hämtas från 231N. 

Central 
logistikfunktion 
hanterar 
materialförsörjning 
från 
huvudprocessen. 

Förmonterade CKD-produkter transporteras från bussline till 231N 
med tåg på tillbakavägen i slingan. 

Öka förståelse 
mellan CKD-
verksamheten och 
huvudprocess.   

CKD-verksamheten och bussline studerar varandras flöden, 
exempelvis vid låg efterfrågan.  

Öka 
kommunikationen 
mellan CKD-
verksamheten och 
huvudprocess. 

Inför pulsmöten och förbättringsmöten med representanter från 
bland annat CKD-verksamheten och bussline. 

CKD-produkter hämtas när övrig verksamhet pågår. 
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Bilaga G Övriga förslag 

I denna bilaga sammanfattas övriga mer långsiktiga förslag som Scania kan använda sig av i 

framtiden.  

Lager 

Befintlig byggnad 

Om 231N inte innebär tillräckligt lagerutrymme för att lagerhålla CKD-produkter är ett förslag 

att Scania ser över om det finns någon befintlig byggnad att använd som lagerplats för dessa 

produkter. Detta kan vara viktigt om efterfrågan på CKD-produkter ökar. Några för- och 

nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 1. 

Tabell 1, För-och nackdelar med att använda en befintlig byggnad för lagerhållning av CKD-produkter. 

Nytt lager 

Scania kan undersöka möjligheten att bygga ett nytt lager för lagerhållning av CKD-produkter. 

Ett alternativ är att bygga ihop chassiproduktionen och CKD-verksamheten. Att bygga ihop 

byggnaderna kan underlätta för tillämpningen av Minomi och användandet av de tåg som 

transporterar material inomhus idag. Detta då tåg som inte är anpassade för utomhusbruk kan 

transportera material mellan chassiproduktionen och CKD-verksamheten. Några för- och 

nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 2. 

Tabell 2, För-och nackdelar med att bygga ett nytt lager för lagerhållning av CKD-produkter. 

Fördelar Nackdelar 

Underlättar materialtransport med befintliga 
tåg mellan byggnaderna. 
 

Minskar risken för att produkterna inte skall 
rymmas. 

Kräver ändringar i befintlig konstruktion. 
 
 

Medför en kostnad. 

Automatiserade hanteringssystem 

Automatiserade hanteringssystem kan enligt Jonsson & Mattsson (2011) användas för 

standardiserade och frekventa materialflöden, samtidigt menar Bisen & Sachin (2009) att det 

kan leda till effektivare distribution av material internt i företag. Scania kan därför använda 

automatiska hanteringssystem för att transportera produkter när ett förutsägbart materialflöde 

har skapats. 

Automatic guided vehicle systems 

AGV kan beskrivas som förarlösa trucksystem, vilka möjliggör förflyttning av material längs 

fasta slingor (Jonsson & Mattsson, 2011). AGV kan enligt Rooks (2001) förbättra arbetsmetoder 

genom en ökad produktivitet för mer frekventa leveranser till huvudprocessen. Framförallt 

menar Rooks (2001) att AGV kan minimera manuella leveranser över långa distanser samt öka 

flexibilitet för leveranser. När Scania har skapat ett förutsägbart normalläge kan företaget 

Fördelar Nackdelar 

Minskar risken för att produkterna inte skall 
rymmas i lagret. 
 

Förbättrad kontrollerbarhet om det enbart är 
en avdelning som arbetar i lagret och är CKD-
produkter som lagerhålls. 

Kräver en tillgänglig byggnad. 
 
 

CKD-verksamhetens kontakt med 
chassiproduktionen minskar, vilket leder till 
att integrationen minskar. 
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använda sig av AGV-truckar. Dessa truckar kan helt eller delvis ersätta slingtrafiken i anslutning 

till bussline. AGV-truckar kan exempelvis transportera förmonterade produkter mellan 

förmontering och 231N. Några för- och nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 3. 

Tabell 3, För-och nackdelar med att använda AGV-truckar. 

Fördelar Nackdelar 

Minskat resursbehov. Kräver förutsägbarhet. 
 

Förutsägbara rutter. Medför en kostnad. 

Conveyorsystem 

Conveyorsystem kan antingen vara drivet, vilket innebär att materialet förflyttas automatiskt 

mellan olika enheter, eller odrivet, vilket innebär att materialet förflyttas manuellt eller på grund 

av conveyorsystemets lutning (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns olika sorters 

conveyorsystem som bandtransportörer, golvbaserade rullbanor, kedje-conveyor och 

takmonterade häng-conveyor (ibid.). Användandet av conveyorsystem kan enligt Bisen & Sachin 

(2009) leda till effektivare distribution av material internt i företaget. 

Conveyor Belt 

Scania kan använda sig av conveyor belt för transport av material mellan exempelvis ett nybyggt 

lagerutrymme mellan chassiproduktionen och CKD-verksamheten och till CKD-verksamheten.  

Några för- och nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 4. 

Tabell 4, För-och nackdelar med att använda conveyor belt. 

Fördelar Nackdelar 
Minskat antal transportfordon. Kräver ändringar i befintlig konstruktion. 

 

Förutsägbara materialförflyttningar. Medför en kostnad. 
 

Minskad flexibilitet. 

Hängconveyor 

Scania kan nyttja höjden genom att använda sig av hänconveyor för att förflytta material, 

exempelvis tyngre förmonterade produkter. Produkterna kan förflyttas från förmontering och 

till ett lager eller en terminal, exempelvis 231N eller ett lagerutrymme mellan 

chassiproduktionen och CKD-verksamheten. Några för- och nackdelar med förslaget presenteras 

nedan i Tabell 5. 

Tabell 5, För-och nackdelar med att använda hängconveyor. 

Fördelar Nackdelar 

Minskat antal transportfordon. Kräver ändringar i befintlig konstruktion. 
 

Förutsägbara materialförflyttningar. Medför en kostnad. 
 

Minskad flexibilitet. 

Automatiskt golv  

Ett alternativ för att förflytta produkter, exempelvis förmonterade moduler, är att använda 

rullgolv eller flyttbart golv. Några för- och nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 6. 
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Tabell 6, För-och nackdelar med att använda automatiskt golv. 

Fördelar Nackdelar 

Underlättar transport av tyngre förmonterade 
produkter till 231N. 
 

Förutsägbara materialförflyttningar. 

Kräver ändringar i befintlig konstruktion  
 
 

Medför en kostnad 
 

Minskad flexibilitet 

Förmontering 

Förmontering prioriterar idag bussline före CKD-verksamheten, vilket innebär att förmontering 

till CKD-verksamheten inte sker i sekvens. Detta är möjligt när CKD-produkterna inte hämtas 

JIT. När materialförsörjningen flyttas till dagtid uppstår behovet av förmontering i sekvens, det 

vill säga en förändring. Linke & Zerfass (2011) menar att förändringsprocesser är svårare när en 

grupp är i beroende till andra enheter. Detta kan liknas vid CKD-verksamhetens behov av 

moduler från förmontering. Det har framkommit från intervjuer att det kan bli svårt att införa 

förmontering i sekvens på grund av förändringsmotstånd. Om det inte är möjligt att lösa 

sekvenseringsproblemet utifrån hur verksamheten fungerar idag presenteras några förslag på 

hur  prioriteringsordningen kan förändras.  

Förmontering flyttas från bussline 

För att öka förutsättningarna för en mer jämlik prioritering kan ett alternativ för Scania vara att 

flytta ut förmonteringen från huvudprocessen och placera förmonteringen på ett liknande sätt 

som Scania i Zwolle, se Bilaga H. Det kan underlätta när förmonteringen skall följa 

sekvensordningen. Några för- och nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 7. 

Tabell 7, För-och nackdelar med att flytta ut förmonteringen från bussline. 

Fördelar Nackdelar 

Ökar möjligheten att produkter förmonteras 
utifrån sekvensordning. 

Kräver ändringar i befintlig konstruktion.  
 
 

Medför en kostnad. 

Förmontering flyttas till kunden 

Enligt Sturgeon & Florida (2000) utformas monteringsenheterna ofta för att kunna växa om 

efterfrågan ökar. Scanias CKD-produkter monteras ihop i delivery centers som ägs antingen av 

Scania eller av externa företag. Dessa delivery centers skulle kunna expandera och hantera mer 

omfattande tillverkning för att underlätta materialhanteringen hos Scania i Södertälje. På stora 

marknader där Scania äger de delivery centers som monteringen av chassin sker på är 

förflyttningen av förmontering möjlig. Problemet med att flytta förmonteringen är att Scania 

levererar CKD-produkter till olika marknader och då till både interna och externa aktörer. Några 

för- och nackdelar med förslaget presenteras nedan i Tabell 8. 
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Tabell 8, För-och nackdelar med att flytta delar av förmonteringen till delivery centers. 

Fördelar Nackdelar 

Minskade materialtransporter. 
 
 

Kräver kunskap om komplex montering hos 
kund. 
 

Minskad risk för materialbrist i CKD-
verksamheten. 
 

Ökade arbetstillfällen i kundens land.  

Kräver tillit till externa kunder om Delivery 
center inte ägs av Scania. 
 

Litet behov i samband med låg efterfrågan på 
CKD-produkter. 
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Bilaga H Scania i Zwolle 

I denna bilaga sammanfattas den information som insamlats gällande produktionen i Zwolle från 

intervjuer och samtal med medarbetare på Scania Södertälje och Scania globalt. 

Sammanställning av verksamheten  

I Nederländerna, Zwolle, har Scania en av sina produktionsanläggningar. Denna 

produktionsanläggning tillverkar lastbilar på ett liknande sätt som Scania i Södertälje gör. I 

Zwolle finns tillverkning av CKD-produkter för lastbilar samtidigt som man även tillverkar 

lastbilar på line.  Detta förfarande påminner om Scania i Södertäljes produktion av bussar.  

Scania i Zwolle levererar lastbilar till omkring 60 olika länder. På produktionsline tillverkas helt 

färdiga lastbilar till slutkund, så kallade CBU. Produktionen är kundorderstyrd och innebär att 

produktionen triggas av kundens order, som på samma sätt som Scania i Södertälje är 

specificerad mot kund. På så sätt är alla produkter unika. Produktionen i Zwolle startade år 

1964. Under den här tiden har antalet anställda vuxit från 270 personer till 1,500 personer. Vid 

normal orderingång arbetat personalen i tvåskift i lastbilsproduktionen. Det första skiftet börjar 

kl 06.00 och det sista skiftet slutar kl 22.30.  

Logistik centrat i Zwolle är inte beläget i samma byggnad som produktionen. Alla leveranser till 

produktionen sker genom logistik centrat och all kommunikation sker genom direkt 

kommunikation på dator. Mer än 500 leverantörer är anslutna till ett gemensamt 

informationssystem, där personalen delar information och hanterar ordrar. Varje dag inkommer 

mer än 100 lastbilar med leveranser till produktionen i Zwolle. För att hantera detta mottas 

lastbilarna i logistikcentrat där de levererade produkterna förbereds och ompaketeras till 

mindre kvantiteter. Därefter kan produkterna levereras till produktionen enligt specifikationer. 

På så sätt kan just-in-time filosofin eftersträvas vid inleveranserna av material.  

Studien fokuseras på de övergripande stegen i materialhanteringen till CKD-verksamheten. 

Dessa övergripande steg beskriver hur Scania i Zwolle utför inhämtningen av material, de 

interna transporterna av material samt leverans av material till CKD-verksamheten i Zwolle. 

Studien fokuserar på den övergripande processen och en processkartläggning har genomförts 

på CKD-verksamheten i Zwolle. 

Knock down produktion i Zwolle 

Produktionen av CKD-produkter av lastbilar utfördes tidigare av Scania i Södertälje, men sker i 

dagsläget i Zwolle, Nederländerna. Vid flytten av CKD-verksamheten för lastbil tog Scania i 

Zwolle inspiration av Scania i Södertälje och implementerade ett liknande system som det som 

finns i Södertälje idag. Erfarna medarbetare från CKD-verksamheten i Södertälje reste till Zwolle 

för att bidra med sin kunskap om produktionen av CKD-produkter. CKD-verksamheten i Zwolle 

likar CKD-verksamheten i Södertälje där den grundläggande principen för CKD-verksamheten är 

likande. På liknande sätt som i Södertälje behandlar CKD-verksamheten i Zwolle aktiviteter så 

som att producera förmonterade artiklar, ta emot större artiklar, bygga pallar och hämta artiklar 

till CKD-verksamheten, utföra kvalitetskontroller och slutligen stuva och packa pallar i 

containrar för leverans till ett delivery center i ett annat land.  
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Processkartläggning av CKD-verksamheten 

Nedan presenteras processkartläggningen av CKD-verksamheten i Zwolle, Figur 1. Processen är 

indelad i tre parallella flöden eftersom produktionen ser olika ut beroende på vilken typ av 

produkt det är. Generellt sett fungerar kvalitetskontrollen och paketering på ett likande sätt som 

i Södertälje, däremot skiljer sig mottagningen av gods samt produktion av förmontering och 

hämtning av produkter.  

Inhämtning av material 

Inhämtningen av artiklar som inte är färdigmonterade komponenter från leverantörer eller 

förmonterade produkter utförs inte som inhämtningen av artiklar i Södertälje. Istället för att 

plocka produkter vid line på kvällen så har CKD-verksamheten ett eget lager som de hämtar 

artiklar ifrån. Således har CKD-verksamheten ett eget lager, oberoende av CBU lager med ett 

eget lagerhanteringsystem. I lagret används ställage med buffertplatser längst upp. Hanteringen 

av materialet i lagret sker med truckar på dagtid.  

Förmontering 

Förmonteringen av produkter sker inte vid line som på Scania Södertälje. Förmonteringen i 

Zwolle sker genom förmonteringslines som inte är i anslutning till lastbilsline. När produkterna 

gått genom förmonteringen så delas de upp i två flöden där vissa förmonterade produkter går 

till CKD-verksamheten medan andra förmonterade produkter går till lastbilsline.  

Inleveranser 

Inleveranser av större produkter, så som axlar, motorer och förarhytter levereras till Zwolle från 

Södertälje. Dessa produkter levereras med släpvagnar från Sverige och lämnas av i CKD-

verksamhetens egna lager, var personal i CKD-verksamheten tar över och transporterar 

produkterna till CKD-verksamheten. 

Skeppning 

Den utgående processen för CKD-verksamheten i Zwolle påminner mycket om den utgående 

processen i Södertälje. Ordern förbereds och tillverkas batchvis och exporteras därför även 

batchvis. Se Figur 1 för en processkartläggning av CKD-verksamheten i Zwolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga H Scania i Zwolle 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Processkartläggning av CKD-verksamheten i Zwolle 


