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Förord 
Rapporten du håller i din hand (eller ser på din dataskärm) är resultatet av en drygt fyra och 
ett halvt år, eller 180 veckor om man så vill, lång period på civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi vid Skandinaviens nordligaste tekniska universitet, LTU. Rapporten 
innehåller slutprodukten av det examensarbete som två, geografiskt sett skilda, herrar 
genomförde under sommaren/hösten 2007 vid Scanias axelverksamhet i dalametropolen 
Falun.  
 
Examensarbetet som har titeln: ”Undersökning och utvärdering av materialtillförselmetoder 
vid Scania Axlar” har utförts i nära samarbeta med ett stort antal människor, berörda på ett 
eller annat sätt. Resultatet är tänkt att belysa kritiska faktorer kring införandet av de nya 
materialtillförselmetoder som Scania, i samband med igångsättandet av den nya 
axelverksamheten i Södertälje under 2008, avser att använda.  
 
Vi som författat detta examensarbete vill rikta ett särskilt tack till vår eminenta handledare 
Sandra Ilmrud vid Scania Axlar som stöttat i vått och torrt. Sofia Stjernström som stundtals 
fått agera extrahandledare då hon inte varit vår chef eller golfkompis är självklart också värd 
ett särskilt tack. För att nämna ytterliggare några som vi vill framföra ett stort tack till är ett 
par herrar som bidragit med stor hjälpsamhet; Joakim Danielsson, Torbjörn Grönberg, Leif 
Stoor och Jan Sundström. Berörda furnerare och montörer har alla bidragit på olika sätt, inte 
minst som försökskaniner. Tack! 
 
Vi vill även passa på att tacka handledaren Anders Sörqvist, som är verksam vid avdelningen 
industriell logistik vid Luleå tekniska universitet, för inte minst sitt stöd, kritiska granskningar 
av rapportutkast och peppande reflektioner under arbetets gång. 
 
Avslutningsvis vill vi båda tacka för förtroendet att få rulla vidare med Scania till Södertälje 
och vara med att uppleva den uppstartande axelverksamheten där. 
 
 
Falun den 2 november 2007 
 
 
Anders Ekholm  Carl Adam Holmberg 
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Sammanfattning 
Den globala lastbilskoncernen Scania står inför en spännande framtid, inte minst då 
marknaden bokstavligen skriker efter tunga fordon som kan hantera de aldrig sinande 
behoven av logistikflöden. Det Scania nu gör är att rusta för framtiden i form av att 
dimensionera produktionslinorna för väsentligt ökade volymer samtidigt som den svenska 
verksamheten huvudsakligen koncentreras till företagets bas i Södertälje. Rustningen 
genomför Scania bland annat utifrån den logistiska trend som nu råder i industrin, nämligen 
att bemöta den ökande produktionstakten genom att göra linans positioner så korta som 
möjligt för att minimera gångsträckorna för montörerna. 
 
Detta examensarbete handlar om hur Scanias axelverksamhet bör agera för att möta den 
internlogistiska trenden med kortare positioner, vilket företaget tror sig lösa genom att förse 
och presentera material vid linan på ett mer yteffektivt sätt. Scania har därför utarbetat sex 
materialtillförselmetoder som de ämnar använda i den nya axelverksamheten som startas upp 
under 2008. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera de framtagna 
materialtillförselmetoderna samt se över dess konsekvenser inför starten av den nya 
verksamheten i Södertälje. Mer konkret har förslag på rutiner, instruktioner och lämplig 
avvikelsehanering för de nya materialtillförselmetoderna tagits fram, för att skapa ett för 
testverksamheten standardiserat arbetssätt. Först när det fanns ett standardiserat arbetssätt, 
med kontinuitet i verksamheten, har analys och utvärdering skett. För att på ett systematiskt 
sätt utvärdera metoderna har testerna studerats utifrån framförallt fem framtagna 
nyckelfaktorer som kopplats från materialtillförselteorier, men också Toyotas respektive 
Scanias Produktionssystem, TPS och SPS. Nyckelfaktorerna som används är kvalitets-, 
komplexitets-, system-, visualiserbarhets- och ytaspekter. 
 
Testerna har lett till att de framtagna metoderna huvudsakligen kunnat klassificeras utifrån 
huruvida de är sekvensberoende eller inte. De sekvensberoende metoderna ställer stora krav 
på att monteringssekvensen följs och är därmed mer störningskänsliga samtidigt som 
metoderna möjliggör en större ytbesparingspotential jämfört med de sekvensoberoende 
metoderna som i regel är mer lätthanterliga och mindre störningskänsliga. Vidare har studien 
påvisat vilka resurser de olika metoderna kräver, där de sekvensberoende metoderna har störst 
resurskrav. De sekvensberoende metoderna kräver dessutom väl fungerande 
kommunikationskanaler mellan linan och plockstationerna för att kunna hantera avvikelser 
och kunna arbeta efter den faktiska sekvensen. Vad gäller de sekvensoberoende metoderna, 
som handlar mer om hur artiklar kan presenteras i mindre emballage, bör i första hand 
dialoger med Scanias inköpsorganisation och i sin tur berörda leverantörer tas för att få till 
stånd användning av mer ändamålsenliga emballage direkt till Scania, oberoende av 
produktionsenhet. Klassificeringen av artiklar utifrån hur de lämpar sig för olika 
materialtillförselmetoder bör ses som en färskvara och bör därför kontinuerligt omprövas. 
 
Att bedöma vilken materialtillförselmetod som är bäst är väldigt svårt, då de helt beror på 
situationen. Dock bör inte någon metod användas mer än vad linan kräver eftersom 
metodanvändningen är förenat med kostnader. 
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Abstract 
The global truck company Scania stand before a challenging future, not at least due to the 
massive demand on the market for heavy vehicles, which can handle the never ending growth 
of material flow. Scania is now arming for the future by dimensioning the production lines for 
much higher volumes at the same time as the Swedish activities mainly concentrates to the 
company’s base in Södertälje. Scania does the arming among other things because of the 
logistical trend that are among the industries; to meet the growing production rate by making 
the positions next to the line as short as possible to minimize the distance that the assembler 
have to walk. 
 
This master thesis is about how Scania’s axle activities should act to meet the internal 
logistics trend with shorter positions, which the company think it can handle through supply 
and present material next to the line in a more effective way. Scania has therefore developed 
six material methods which Scania is planning to use in the new axle activities which starts 
during year 2008.  
 
The purpose with the master thesis is to investigate and evaluate the developed material 
methods and investigate their consequences before the start up of the new activities in 
Södertälje. More specific have proposals for routines, instructions and suitable routines for 
digressions for the new material methods been made, to make a standardized working method. 
First when there was a standardized working method with continuity in the activity, analyses 
and evaluation have been made. To evaluate the methods on a systematical way the tests have 
been studied from five created key factors which has been gathered mainly from material 
supply theories, but also Toyota’s respectively Scania’s production system; TPS and SPS. The 
key factors which have been used are quality, complexity, system, visibility and space aspects.  
 
The tests have shown that the produced methods can be classified whether they are sequence 
dependent or not. The sequence dependent methods have high demand that the process 
comply with the assemble sequence, and are more sensitive at the same time as the methods 
have a higher saving potential compared with the sequence independent methods which are 
easier and less sensitive for disturbances. The study has also shown which kind of resources 
the different methods demands, where the sequence dependent methods have the highest 
demand on resources. The sequence dependent methods also demands well functional 
communication channels between the line and the picking stations to be able to manage 
deviations and work after the real sequence. About the sequence independent methods, which 
more are about how articles can be presented in smaller packing, should first of all dialogues 
be taken with the purchasing organization and thereafter with concerned suppliers about how 
to use more suitable packing direct to Scania, independent of production unit. The 
classification of articles from how suitable they are for different material methods should be 
seen as something that have to be reconsidered continuously. 
 
To judge which material method that are best is really hard, because it depends of the 
situation. Yet should not any method be used more than the line demands because the use of 
any methods is combined with costs.    
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Disposition/upplägg 
 

Begrepp och definitioner, som återfinns på nästa uppslag, förklarar ett antal termer som 
återkommande förekommer i rapporten.  
 
Innehållsförteckningen visar på rapportens struktur och vilka delar som ingår. Sidhänvisning 
ges till alla kapitel och underkapitel. 
 
Inledningen beskriver projektets (examensarbetets) bakgrund samt en mer detaljerad 
definitionsmässig beskrivning av problembilden. Dessutom behandlas syftet och vilka 
avgränsningar som gjorts i studien. 
 
Metodkapitlet syftar till att åskådliggöra hur studien har utförts med vedertagna verktyg och 
teorier, exempelvis hur data har samlats in. Metodproblematik såsom validitet och reliabilitet 
behandlas också i detta kapitel, dock reflekterar författarna över aspekterna i studien först i 
diskussionskapitlet. Studiens tillvägagångssätt ingår också i metodkapitlet. 
 
Teorikapitlet finns för att ge rapporten och dess resultat en teoretisk förankring, vilket ges i 
ett antal teorier som författarna använt sig av som stöd för studiens fortskridande. Centralt i 
detta kapitel är förutom Toyota Production System och Scanias motsvarighet, SPS, också 
seriesystem och materialförsörjningsteori ur såväl ett allmänt såsom ett Scaniaperspektiv. 
 
Företagsbeskrivningen avser att beskriva Scanias verksamhet i världen i allmänhet och i 
Falun i synnerhet. 
 
Nulägesbeskrivningen innehåller information om de studerade produktionslinorna (framaxel- 
och kombilinan), vilka beskrivs ur såväl ett produktions- som materialförsörjningsperspektiv. 
Avslutningsvis i detta kapitel beskiver författarna genom ett exempel vilken potential som 
finns i att använda sig av materialtillförselmetoder i verksamheten, både ur ett yt- såsom ett 
personalperspektiv. 
 
Testuppläggskapitlet ger en bild över de nyckelfaktorer som ligger till grund för de tester och 
efterföljande utvärderingar som författarna utfört. Dessutom ges en förklaring över hur 
testerna lagts upp och vilka förutsättningar som gällt.  
 
Resultat av testverksamheten åskådliggör de kritiska parametrar som uppmärksammats 
utifrån de framtagna nyckelfaktorerna.  
 
Analysen behandlar den utvärdering av de olika materialtillförselmetoderna som författarna 
utfört. Avslutningsvis presenteras en jämförande matris med metodernas styrkor och 
svagheter. 
 
Slutsatser och rekommendationer innehåller de slutsatser författarna gjort utifrån studiens 
analys samt vilka rekommendationer de väljer att ge Scania inför implementeringen av 
materialtillförselmetoderna i den nya verksamheten i Södertälje.  
 
Diskussionen behandlar avslutningsvis författarnas reflektioner på studien utifrån 
huvudsakligen metodproblem (validitet och reliabilitet), resultat och prioriteringar författarna 
anser Scania bör vidta. 
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Begrepp och definitioner 
  

AGV (Automated Guided 
Vehicles) 

Förarlösa, självgående truckar som går efter förutbestämda 
banor. 

  

Brygga Den bärande delen av bakaxeln. 
  

CR (Change Request) Förslag på ändring i Scanias systemstöd.  
  

CU (Component Unit)  Identifieringsnummer på objekt som är kopplad till ett visst 
chassi. Används endast på axlar, då det förekommer ett antal 
olika axlar till respektive fordon. Varje axel har ett unikt CU-
nummer, medan POP-ID är gemensamt för de axlar som 
tillhör ett visst fordon (chassi). CU-numret anges med tre 
siffror (exempelvis 421 och 422 innebär framaxel). 

  

Furnerare Truckförare. 
  

Furnering Tillförsel av material till lina/station. 
  

Inkurans En artikel som ligger på lager blir inkurant så fort det inte 
längre finns ett behov av den. 

  

Linadress/Adress Fysisk lokalisering i materialfasad vid lina. 
  

Materialfasad De ställage som tillhör en lina eller en förmonteringsstation. 
  

Materialtillförselmetod 
(furneringsmetod) 

Metod (Sätt) att förse produktionslinan med en viss 
artikeltyp, i ett visst emballage samt med en viss 
plockmetod. 

  

POP-ID Identifieringsnummer tillhörande ett visst fordon (chassi). 
Alla axlar till samma chassi har således samma POP-ID. 
Numret anges normalt med två siffror, bindestreck och 
därefter en till tre siffror följt av en bokstav (exempel 44-
123U). 

  

Position  Den yta vid produktionslinan som en montör kräver för att 
kunna utföra erforderliga arbetsmoment. 

  

Rör Ett visst antal innerenheter av en artikel presenterade på rad i 
materialfasaden. 

  

Sekvens Produktionsordning. 
  

Ställage Hyllsystem för materialförvaring. 
  

Takttid  Den tid montören har på sig att montera rätt artiklar samt 
kvalitetskontrollera objektet (axeln) vid respektive position. 
Takttiden sätts normalt efter efterfrågan och utförd 
linjebalansering. 

  

Täcktid Den tid en viss artikel i ett visst emballage räcker utifrån en 
viss förbrukningstakt. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel ges läsaren en bild över problembakgrunden samt 
studiens syfte och avgränsningar. 

1.1 Projektets bakgrund 
I och med beslutet som kom under mars 2006 om strukturförändring att flytta 
axelverksamheten i Falun och växellådsverksamheten i Sibbhult till Södertälje, där Scanias 
huvudverksamhet är placerad sedan tidigare, ställs andra krav på verksamhetsutformningen. 
Det innebär bland annat en hopslagning av flera monteringslinor; från dagens åtta till framtida 
fem linor. Den främsta anledningen till att Scania gör dessa omstruktureringar är att de vill ha 
produktion och produktutveckling i nära anslutning till varandra, vilket väntas ge kvalitets- 
och kostnadsfördelar. Scania tror sig kunna spara närmare 300 miljoner kronor per år genom 
omstruktureringarna, där bland annat transport- och samordningskostnader är betydande 
besparingsfaktorer. 
  
Den nya axelverksamheten kommer att få en högre kapacitet jämfört med idag. Dagens 
axelverksamhet är dimensionerad att klara av en årlig kapacitet på cirka 65 000 fordon, vilket 
ska jämföras med den framtida verksamheten där Scania på kort sikt ska klara av att 
producera 80 000 fordon per år. På längre sikt (till 2010) är dock målet att ha en årlig 
kapacitet på minst 100 000 fordon. Varje fordon behöver i snitt 2,5 axlar, vilket på kort sikt 
betyder en årlig totalkapacitet på över 200 000 axlar. En sådan kapacitetsökning innebär att 
takttiderna måste minskas, då Scania avser att bibehålla dagens upplägg med tvåskift, för att 
klara av de nya kapacitetskraven. För framaxellinan innebär det en minskning av dagens 
takttid från 162 till 107 sekunder. Vad gäller bakaxelmonteringen sker den idag på två 
separata linor, uppdelade utifrån vilken typ av bromssystem (skiva/trumma) axeln kommer att 
få. I Södertälje kommer det endast att finnas en bakaxellina med en takttid på 110 sekunder, 
vilket ska jämföras med dagens skivlina (bakaxellinan för skivbromsar) med takttiden 222 
sekunder och kombilinans (bakaxellinan för trumbromsar) 450 sekunder.  
 
I kombination med ökad produktionstakt finns det en trend inom industrin att minimera 
gångsträckor för montörer, vilket innebär att positionerna strävas efter att vara så korta som 
möjligt. För tillverkande företag såsom Scania, innebär det att materialet måste finnas 
presenterat på bästa sätt vid varje position, för att minimera tidsförlusten i form av extra 
gångtid för montören. En konsekvens för internlogistiken i och med de nya förutsättningarna 
är minskad yta per position på linan för materialfasad. Med materialfasad menas den yta där 
ingående artiklar (komponenter) förvaras vid linan. För många aktörer och däribland Scania är 
längden på linornas positioner ofta dimensionerade utefter just hur stor plats de ingående 
artiklarna vid respektive position tar. Den rådande trenden inom industrin är istället att minska 
på positionernas längd vilket innebär att snarare materialet istället får anpassas efter linans 
förutsättningar än tvärtom. Något som möjliggörs genom att använda sig av andra 
materialtillförselkoncept (materialtillförselsmetoder) för de ingående komponenterna, vilket 
leder till en mer yteffektiv artikelpresentation. 
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1.2 Definition av projektuppgift 
Utifrån den beskrivning av projektet som getts i kapitel 1.1 Projektets bakgrund är målet för 
författarna att möjliggöra Scanias strävan att minska på materialfasaden vid de nya 
axellinorna, genom att testa de av Scania framtagna materialtillförselmetoderna. Till denna 
studie har Scania försett författarna med sex materialtillförselmetoder; 
 

• Omplock - nedskalning 
• Omplock - innerenhetsfurnering 
• Orderpicking (programplock) 
• Sekvensplock 
• Satsplock 
• Taktat omplock 
 

Beskrivning av metoderna återfinns under kapitel 3.6.1 Scanias materialtillförselmetoder. 
 
Med test menas att författarna kommer att undersöka de olika metoderna genom teoristudier 
samt testverksamhet med fokus på av författarna framtagna nyckelfaktorer, vilka beskrivs 
närmare i kapitel 6 Testupplägg. Dessutom kommer metodernas resursbehov samt 
konsekvenser att behandlas i studien. Med resursbehov menas yt- och personalbehov, vilket 
beaktas för att kunna koppla metodanvändningen till en kostnad. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka och utvärdera de framtagna 
materialtillförselmetoderna samt se över dess konsekvenser inför starten av den nya 
verksamheten i Södertälje.  

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer endast att omfatta studier kring framaxel- och kombilinan, där 
enbart de interna materialflödena kommer att studeras. Anledningen till att endast framaxel- 
och kombilinan studeras förklaras genom att de anses vara mest stabila ur ett 
sekvenshållningsperspektiv och därför lämpar sig bäst för testverksamhet. 
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2 Metod 
Metod är ett redskap för att uppnå de målsättningar som forskaren sätter vid 
exempelvis en vetenskaplig studie. I detta kapitel kommer berörda metodval att 
presenteras, vilka har använts för att genomföra detta examensarbete.  

2.1 Metodval 
Det är enligt Ejvegård (2003) viktigt att använda sig av adekvata metoder i vetenskaplig 
forskning, annars är risken stor att författarna inte får ett rättvisande resultat. Det är också 
viktigt att visa vilka samband som finns mellan problemformulering, metodval samt 
undersökningsmaterial i resultatet. Samband som inte minst läsaren behöver förstå för att 
kunna skapa en bild över hur arbetet utförts, så att denne kan bedöma studiens 
trovärdighet/relevans. Metodvalet påverkar undersökningsmaterialet och vice versa, 
problemet tillsammans med metodvalet och undersökningsmaterialet påverkar givetvis 
resultatet. Det kan stärka rapporten rent analytiskt om forskaren använder sig av flera metoder 
där det är möjligt (ibid.). 
 
En förutsättning för att utföra en djupare akademisk studie med ett intressant vetenskapligt 
resultat är att forskaren arbetar utifrån en definierad undersökningsmetod, alltså att han 
klargör vilken typ av undersökning han ämnar göra (Hartman, 1998). Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2006) menar att metodvalet ska utgå från om studien ska ge en 
ögonblicksbild av verkligheten vid en viss tidpunkt eller om syftet är att undersöka ett förlopp 
eller en process som sträcker sig antingen framåt eller bakåt i tiden. 
 
Induktivt respektive deduktivt angreppssätt 
Enligt Olsson & Sörensen (2001) kan den vetenskapliga delen av en undersökning delas in i 
två delar; det induktiva samt det deduktiva angreppssättet. Med induktivt angreppssätt menas 
enligt Hartman (1998) att observation först sker, för att sedan analysera de data som erhålls 
mot teorier för att finna samband. Med andra ord blir enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) empirin utgångspunkten för det induktiva angreppssättet. Det deduktiva angreppssättet 
används däremot enligt Olsson & Sörensen (2001) ofta för att bevisa hypoteser som ställs upp 
utifrån de observationer författaren gjort, befintliga begrepp och teorier blir utgångspunkten i 
arbetet. Det går att säga att det induktiva angreppssättet upptäcker, medan det deduktiva 
angreppssättet snarare försöker bevisa att teorier stämmer. En blandning av båda 
angreppssätten brukar benämnas abduktion. 
 
I denna studie används huvudsakligen det induktiva angreppssättet, inte minst med tanke på 
att författarna valt att inledningsvis utföra observationer som senare legat som grund till 
studiens fortskridande. Exempelvis har processer studerats och utvärderats innan författarna 
tagit fram instruktioner och rutiner. Analyserna har utförts utifrån kopplingen mellan 
insamlad data och teori. Å andra sidan har författarna testat olika scenarion utifrån vedertagna 
teorier, vilket kan ses mer som det deduktiva angreppssättet. 

2.2 Utredning 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att undersökningar antingen kan vara en 
utredning eller forskning. Skillnaden är framförallt att resultatet i en utredning är tänkt att lösa 
ett visst problem eller förändra en viss situation medan forskningen resulterar ofta i att ge 
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generaliserbar kunskap. Vad gäller tidsperspektivet varar en utredning inte särskilt länge 
medan forskning inte alltid ens har ett förutbestämt slutdatum. Genomförandet av en 
utredning sker ofta tillsammans med de personer som kommer att påverkas av resultatet 
medan forskningen i regel utförs i en vetenskapligt kompetent grupp.  
 
Denna studie ser författarna som en utredning där författarna studerade ett bestämt problem 
under en tämligen kort tid, 20 veckor. Genomförandet skedde med dem som påverkas, 
nämligen montörer, furnerare men också andra logistikfunktioner. Dessutom agerade 
författarna förändringsagenter, vilket Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar är 
karakteristiskt för en utredning. 

2.3 Datainsamling 
Datainsamling i studier är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) en mycket viktig fråga, 
inte minst praktiskt. Dessutom är det oerhört viktigt att forskaren kan tolka det som denne 
samlar in. Det går att dela in data i kvantitativ och kvalitativ data, där den första handlar om 
siffror medan den andra mer handlar om termer. Insamling av kvantitativ data sker framförallt 
genom enkäter, intervjuer och dokumentstudier, medan kvalitativ data huvudsakligen samlas 
in genom intervjuer och observationer (ibid.).  
 
Detta examensarbete behandlar både kvantitativa som kvalitativa data, men tonvikten i 
analysen hamnar på kvalitativa då det är observationer och intervjuer av berörd personal som 
bidrar mest i empirin.  
 
Vidare kan datainsamling delas in utifrån primär- och sekundärdata.  
 
Primärdata 
Primärdata är datamaterial som inte tidigare samlats in, vilket innebär att det är något som 
forskaren själv samlar in. De olika primärdataundersökningsmetoderna är enkäter, intervjuer, 
bokföring och direkta observationer (Dahmström, 2005). Merriam (1994) beskriver olika 
former av intervjutekniker, där den önskade strukturen avgör valet av teknik. Ytterligheterna 
är mycket fast struktur, likt en enkät respektive mycket lös struktur där intervjun mer kan ses 
som ett samtal. I denna studie har huvudsakligen intervjuer med en delvis strukturerad form 
utförts, där delar av intervjun varit specificerad och andra delar var av mer samtalskaraktär. 
Intervjuer har utförts med ett stort antal personer (funktioner) inom Scania. Vidare finns det 
olika sorters intervjuer såsom besöks- och telefonintervjuer enligt Dahmström (2005). 
Besöksintervjuer, vilket utförts frekvent i denna studie, kännetecknas som en ”dyrbar metod 
som ibland är nödvändig för att få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet” (Dahmström, 
2005, s. 91). Nackdelen med besöksintervjuer är att de tar lång tid.  
 
Vad gäller de direkta observationerna som utförts har författarna bland annat haft en praktisk 
introduktionsperiod vid framaxellinan med syftet att observera och lära sig flödet. Vidare har 
författarna närvarat och observerat vid olika produktions- och projektmöten, dessutom har 
observationer utförts för att kunna ta fram rutiner, instruktioner och adekvat 
avvikelsehantering. Författarna har  
 
Sekundärdata 
Sekundärdata är enligt Dahmström (2005) data som samlats in av andra än forskaren såsom 
statistik och litteraturstudier. Fördelarna med att använda sekundärdata är att de är en billigare 
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och snabbare insamlingsmetod jämfört med att använda primärdata. Författaren får dessutom 
en fördel om han lyckas sammanlänka sekundärdata med primärdata, då fördelarna från båda 
metoderna kan uppnås. Nackdelarna med användandet av sekundärdata är framförallt att 
inaktuella uppgifter lätt kan fås, dessutom bör betänkas att uppgifterna kan ha tagits fram i ett 
helt annat syfte vilket kan göra dem missvisande.  
 
Författarna har i detta examensarbete utfört litteraturstudier i litteratur från framförallt 
Dalarnas högskolebibliotek i Borlänge och Falun. Stora mängder sekundärdata har dessutom 
insamlats från Scanias interna databaser där exempelvis artiklars vikter, täcktider, 
emballagetyper etcetera finns angivet. 

2.4 Metodproblem 
Oberoende av vilka datainsamlingsmetoder som används finns risken att information inte är 
tillförlitlig och giltig. För att kunna göra en bedömning av detta bör författaren titta på 
validitet och reliabilitet, som är mått på hur bra ett mätinstrument eller en mätning är 
(Wallén, 1996). I diskussionskapitlet reflekterar författarna över studiens validitet och 
reliabilitet. 

2.4.1 Validitet 
Enligt Wallén (1996) innebär validitet att forskaren endast mäter det han vill mäta och inga 
andra parametrar, som han inte vill ska påverka, gör det. Målet är att inte få några 
systematiska fel på mätinstrumenten. För att undvika sådana fel bör begreppen tydligt 
definieras samt visa på en klar uppfattning av bakgrundsfaktorer och orsak-verkan-relationer.  

2.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet vill forskaren försäkra sig om att mätinstrumentet är pålitligt, det vill säga att 
resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar. Mätinstrumentet ska inte ge slumpmässiga 
fel menar Wallén (1996). Enligt Burell & Kylén (2003) är reliabilitet tillförlitligheten i 
studiens informationsinsamling. Vid till exempel besöksintervjuer finns det alltid en risk att 
intervjuaren, medvetet eller omedvetet, påverkar respondentens svar, vilket medför att 
pålitligheten i resultatet minskar. Dessutom kan det svar som respondenten ger tolkas olika 
beroende på vem som analyserar svaret. För att minska risken för att avgivna svar tolkas olika 
kan fler än en person delta vid intervjutillfället eftersom det leder till mindre individuell 
influens.  
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2.5 Studiens tillvägagångssätt 

Observationer/ 
praktik i 

produktionen  

Litteraturstudier 

Nuläges-
beskrivning 

Utarbeta arbetssätt/
testverksamhet 

Analys 

Slutsats/ 
Rekommendationer

Intervjuer och 
datainsamling 

Framtagande av 
nyckelfaktorer 

 
Figur 2.1 Schematisk bild över tillvägagångssättet för examensarbetets utförande 

 
Inledningsvis studerade författarna hur framaxellinan fungerar genom att praktiskt under cirka 
två veckor prova de arbetsmoment som montörerna normalt utför längs linan. Detta gjordes 
för att få ett bättre perspektiv på hur monteringen sker, och inte minst hur materialet 
presenteras och används. Parallellt studerades det aktuella arbetssättet, men även de 
materialtillförselmetoder Scania idag använder sig av. Förutom observationer i form av 
praktik utförde författarna ett stort antal intervjuer och annan datainsamling såsom exempelvis 
interna databassökningar för att kunna kartlägga processen utifrån ett 
materialtillförselperspektiv. Som ett stöd till observationerna har litteraturstudier utförts som 
tillsammans med observationer och intervjuer utgjort grunden för nulägesbeskrivningen som 
senare utfördes. 
 
Efter att författarna kartlagt processerna med tillhörande flöden i nulägesbeskrivningen 
påbörjades arbetet med att planera för test av materialtillförselmetoderna. Planeringen 
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initierades med att ett stort antal kontakter togs med berörda parter, inte minst 
systemkompetenta personer. Mycket tid lades också på förberedelser i form av exempelvis 
ombyggnationer av ställage och upprättandet av en plockstation som legat som grund för att 
testa två av metoderna skarpt, utan att störa produktionen. 
 
Författarna har parallellt med testförberedelserna tagit fram olika utvärderingsaspekter, eller 
nyckelfaktorer, som legat till grund för hur metoderna har analyserats. De olika 
nyckelfaktorerna är framtagna utifrån de teoristudier som författarna utfört för att på ett 
systematiskt och korrekt sätt kunna utvärdera metoderna och besvara syftet med projektet.  
 
Innan starten av testverksamheten har författarna för varje metod utarbetat ett standardiserat 
arbetssätt som berörda har uppmanats att arbeta utefter. Arbetssättet består av rutiner, 
instruktioner och avvikelsehantering. Under testverksamheten har sedan författarna följt upp 
att berörda arbetat efter det framtagna arbetssättet. Om det visat sig att arbetssättet varit 
bristande/otydligt har aktuella instruktioner, rutiner och avvikelsehanteringar uppdaterats. 
Problem som uppkommit i samband med testerna har i möjligaste mån åtgärdats direkt. 
Författarna har följt testverksamheten genom att dokumentera utifrån de observationer och 
den feedback författarna erhållit från berörda parter.  
 
Med dokumentationen som utgångspunkt har sedan författarna analyserat och utvärderat 
materialtillförselmetoderna, för att därefter slutligen i slutsatsen kunna ge Scania 
rekommendationer vid implementeringen av materialtillförselmetoderna.  
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3 Teoretisk referensram 
”En vetenskaplig teori är en samling satser som avser att beskriva vad som finns i 
världen och vilka samband som råder” (Hartman, Vetenskapligt tänkande, 1998, 
s. 98) I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som studien bygger 
analys, slutsats och rekommendationer på. 

3.1 Logistik 
Enligt Nationalencyklopedin (2007) är logistik ”en vetenskap som studerar problem i 
samband med materialflöde inom företag eller organisationer, vanligtvis med huvudsyftet att 
åstadkomma metoder för att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid”. Logistikens 
roll är som Nationalencyklopedin definitionsmässigt beskriver den att säkra tillgänglighet för 
kunden. Det vill säga att kunden ska få önskad vara i rätt mängd, på rätt plats och till rätt pris. 
Ju längre flödeskedjan är för en viss produkt, desto större roll har logistiken. I dagens globala 
samhälle där konkurrens från hela världen tvingar företagen att reducera sina kostnader har 
allt fler företag, enligt Lindh (2004), börjat förstå att effektiv logistik är en förutsättning för en 
framgångsrik organisation. Enligt Storhagen (2003) är logistik ofta ett effektivt hjälpmedel för 
att sänka totalkostnader, öka intäkter, frigöra kapital samt skapa flexibilitet, något som 
möjliggörs genom olika materialflödesinsatser. 

3.2 TPS – Toyota Production System 
Förklaringen till att Toyota idag är en av världens mest framgångsrika biltillverkare ligger 
enligt Aronsson et al. (2003) i dess produktionssystem TPS. Produktionssystemet utgör idag 
en förebild för många tillverkande företag, inte minst Scania.  

3.2.1 The Toyota Way – 14 principer 
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Filosofin 

Processerna 

Medarbetare  
och partners 

Problem-
lösning 

TPS innehåller en rad normer för hur 
produkter ska tillverkas på det mest 
resurssnåla sättet och använder sig av 14 
principer, vilka är grunden för hela 
företaget. Enligt Liker (2004) som 
skrivit boken The Toyota Way kan 
principerna delas in i fyra grupper. 
Principerna och grupperna som utgör 
Toyotakulturen beskrivs kortfattat nedan 
samt illustreras i figur 3.1.   
 
Problemlösning 

• Fatta beslut långsamt och i 
samförstånd - genomför dem 
snabbt. 

• Gå och se med egna ögon för att 
förstå situationen ordentligt. 

• Bli en lärande organisation 
genom att oförtröttligt reflektera 
och ständigt förbättra. 

 Figur 3.1 “The Toyota Way” enligt Liker (2004) 
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Medarbetare och partners 
• Utveckla ledare som verkligen känner verksamheten, lever efter Toyotas filosofi och 

lär andra göra det. 
• Utveckla enastående människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 
• Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

 
Processerna 

• Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
• Skapa processflöden för att tydliggöra problem. 
• Utjämna arbetsbelastningen. 
• Stoppa processerna för att lösa problemen, så att det blir rätt från början. 
• Standardiserat arbete är grunden för ständiga förbättringar samt personalens 

delaktighet. 
• Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar medarbetarna och processerna. 
• Gör verksamheten visuell så att inga problem förblir dolda. 

 
Filosofin  

• Basera strategiska beslut på ett långsiktigt tänkande, även på bekostnad av kortsiktiga 
ekonomiska mål. 

3.2.2 Kanban 
Kanban är enligt Lambert & Stock (1992) ofta känt som Toyota Production System eftersom 
det utvecklades av Toyota under femtio- och sextiotalet. Kanban går även hand i hand med 
Just-in-time och inkluderas i JIT-filosofin. Kanban som är japanska betyder egentligen 
”synligt bevis” eller ”synlig bricka” och har mer allmänt blivit ”kort” (Storhagen, 2003) Det 
är just Kanbans kortsystem som kännetecknar Kanban, vilket är ett koncept som går ut på att 
precis rätt material presenteras, på rätt ställe och vid rätt tid. Ett kort måste egentligen inte 
vara ett kort, utan kan vara ett emballage i form av pall eller en box, bara innebörden är 
densamma.  
 
Ett enkelt Kanbansystem är enligt Lumsden (2006) det så kallade tvåbingesystemet, som 
bland annat används på vissa av Scanias produktionsenheter, där samma artikel finns 
representerade i två emballage vid linan. På emballaget är det tydligt uppmärkt vilken artikel 
samt antalet som ska finnas där. När det ena emballaget blivit tomt flyttas det till en fastställd 
returplats. Furneraren plockar sedan upp de tomma emballagen, fyller på dem med rätt mängd 
artiklar och furnerar sedan ut dem på rätt plats igen. ”Korten” eller emballaget förbrukas 
aldrig (såvida det inte går sönder) utan går kontinuerligt runt i loopar. Med tanke på att 
Kanbansystemet i sig skapar ett ”sug” efter nya artiklar när emballaget är tomt kan det 
konstateras att det är ett dragande system (pullsystem) det rör sig om.  

3.2.3 Lean Production 
Det som kännetecknar Leanfilosofin är det ständiga arbetet med förbättringar. För att göra en 
förbättring krävs det att problemorsaken är känd. Genom att trimma produktionen och minska 
på buffertar kommer orsaken till problemen bli synlig, något som beskrivs som den japanska 
sjön. Buffertar ses tillsammans med lager, väntetid, överproduktion, transporter och defekter 
som en onödighet i processen som bör elimineras. Nedanstående aktiviteter är enligt 
Krajewski & Ritzman (2004) karaktäristiska för Leanfilosofin. 
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• Dragande flöde. Kundens efterfråga ska aktivera produktionen. 
• Konstant kvalitet. Eliminera fel och variationer i processen.  
• Små batchstorlekar. Ju mindre batcher, desto flexiblare blir produktionen. Små 

batcher har också till fördel att det tar mindre lagerplats än större batcher. Nackdelen 
är dock att den totala ställtiden ökar då det kräver mer omställningar av verktyg vid 
byte av batchvariant. 

• Jämn beläggningsgrad. Det innebär att exempelvis samma typer och antal 
produkter monteras varje dag, något som måste planeras för att uppnå en jämn 
beläggning. 

• Standardiserade komponenter och arbetsmetoder.  Standardiserade komponenter 
som kan användas till olika produkter, något som även kallas modularisering, kräver 
mindre lager. Stora effektiviseringar kan fås genom att analysera arbetsmetoder och 
dokumentera förbättringarna så att berörda kan ta del och arbeta efter detta. 

• Nära relation med leverantör. Eftersom Lean strävar efter mycket låga 
kapacitetsstörningar i lager, samt mindre batcher är det viktigt att leveranserna är 
frekventa. Men också att ledtiderna är korta och att de levereras enligt 
överenskommelse samt håller hög kvalitet. Därför bör strävan vara att skapa en 
närmre relation med underleverantörerna. 

• Flexibel personal. Att kunna utföra flera arbetsmoment leder till ökad kompetens 
och en mer flexibel personal som kan nyttjas till arbetsstationer där det behövs hjälp. 
Att växla mellan arbetsstationer leder också till ökad trivsamhet och mindre 
förslitningsskador. 

• Linjeorganisation. Genom att organisera till ett linjeflöde fås både personal och 
maskiner att arbeta mer jämnt och därmed kan dötid minimeras. 

• Automatisering. Automatisering är en nyckel till att producera till låga kostnader. 
• Förebyggande underhåll. Eftersom Lean strävar efter att ha låga kapacitetskuddar 

och buffertar mellan stationerna blir haverier hos maskiner direkt kännbara. Därför 
är det viktigt att rutiner för förebyggande underhåll tas fram. 

3.2.4 JIT (Just-in-time) 
Just-in-time (JIT) är mer av en filosofi än en metod, som i linje med det klassiska 
logistiktänkandet vill ge kunden den önskade produkten vid rätt tidpunkt. Vad som däremot 
skiljer JIT-filosofin mot det klassiska tänkandet är enligt Storhagen (2003) inte viljan att 
optimera, utan viljan att minimera hemtagningskvantiteterna. JIT anpassar inte heller 
säkerhetslagernivåerna, utan vill helt enkelt eliminera dem. Att öka leveransfrekvensen 
innebär att varje parti blir mindre, vilket resulterar i flera positiva effekter. Bland annat 
underlättas möjligheten för snabb omsättning av lager, kortare kötider framför maskiner, 
enklare hantering samt utrymmesbesparingar. Filosofin om JIT består enligt Lumsden (2006) 
av fyra principer, vilka är:  
 

• Angrip grundläggande problem. Lös grundläggande problem istället för att se dem 
som flaskhalsar. Då undviks att ledningen tvingas släcka bränder. 

• Undanröj slöseri. Allting som inte höjer produktens värde måste elimineras. Det kan 
vara tranporter, lagring eller översyn. 

• Sträva efter enkelhet. Gör metoderna för materialflödet så enkla att ett enkelt 
styrsystem kan användas. 
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• Utforma system som upptäcker problem. För att kunna lösa problem måste de 
kunna upptäckas. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel är statistisk kvalitetskontroll 
(SQC) som övervakar processer och ger signal om något ligger utanför börvärdena. 

3.3 SPS – Scanias Produktionssystem 
Scania har ett produktionssystem (Scanias Produktionssystem, SPS), vilket till stor del bygger 
på Toyotas produktionssystem (TPS, se kapitel 3.2). SPS, som utarbetades under mitten på 
90-talet, ses som en grund inom Scania för ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft och 
ska tillämpas av alla medarbetare. Scanias Produktionssystem, likt Toyotas, visualiseras av ett 
hus där principer och värderingar utgör stommen, se figur 3.2. 
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Figur 3.2 Scaniahuset 

 
”Ständiga förbättringar kommer våra kunder till del genom att de erbjuds kostnadseffektiva 
fordon och tjänster med hög kvalitet. När vi arbetar enligt värderingarna och principerna i 
Scanias Produktionssystem får vi hög kvalitet på våra produkter och ökad produktivitet i det 
vi gör.” (Leif Östling, koncernchef för Scania) 
 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de olika parametrarna som utgör SPS. Ur 
trycksaken Scanias Produktionssystem (2007). 

3.3.1 Värderingar 
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Scanias Produktionssystem, SPS, bygger på tre värderingar som har 
formats tillsammans inom företaget; Kunden först, Respekt för individen 
och Eliminering av slöseri. Värderingarna speglar företagets kultur och 
vad alla anställda strävar mot. 

 
Med kunden först menar Scania att kunden alltid är i fokus vid det dagliga arbetet, men även i 
alla beslut. Respekt för individen står för den drivkraft företaget har att alla ska känna sig 
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respekterade från kollegor och chefer, dessutom är det viktigt att alla får möjlighet till 
utveckling utifrån egna förutsättningar. Genom att undvika kvalitetsproblem, störningar i 
processen och onödiga arbetsmoment, stärks Scanias konkurrenskraft, något eliminering av 
slöseri innebär. 

3.3.2 Principer 
Prioritering
1. Säkerhet/Miljö
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3. Leverans
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SPS innehåller fyra principer som alla anställda arbetar utifrån för att 
beskriva hur de ska tänka, för att i sin tur kunna göra på rätt sätt. 
 
 

Normalläge – standardiserat arbetssätt 
Den första principen, som har sex underliggande principer, är normalläge – standardiserat 
arbetssätt, vilket beskriver Scanias strävan att arbeta utifrån ett normalläge där avvikelser kan 
uppmärksammas och för att se vad som behöver förbättras.  
 
Standardisering 
Genom standardisering skapas möjligheten att alltid arbeta på samma sätt, såvida ingen 
kommer på ett bättre arbetssätt.  
 
Takt 
Takten sätts utifrån efterfrågan och är konstant till dess en ny balansering utförts. Det taktade 
systemet känner av efterfrågan genom hela flödet, vilket undviker överproduktion och istället 
producerar mot ett behov.  
 
Utjämnat flöde 
Arbetet med att utjämna flödet innebär att produktionsvolymerna jämnas ut så arbetskrävande 
artiklar fördelas över arbetsdagen. Utjämningen görs för att kunna utnyttja resurserna på ett 
effektivt sätt, då vissa dagar består av många order och andra dagar av få, vissa dagar har 
många komplexa artiklar medan andra dagar har mer standardartiklar. 
 
Balanserat flöde 
Genom att balansera flödet vid en monteringslina kan arbetsinnehållet fördelas så jämnt som 
möjligt mellan operatörerna/positionerna. Målet är att få en jämn och hög beläggningsgrad, 
vilket leder till en effektiv produktion.  
 
Visuellt 
Med visuella system kan information enkelt och tydligt ges om det nuvarande läget jämfört 
med normalläget. Något som ger möjlighet att i realtid kunna handla om avvikelser 
förekommer.  
 
Realtid 
För Scania är reaktioner och ett handlande i realtid viktigt, exempelvis vid avvikelser då sådan 
information är färskvara. En avvikelse bör uppmärksammas omedelbart så att den faktor som 
skapat avvikelsen kan rättas till. Det är mycket viktigt att kunden inte drabbas. 
 
Rätt från mig 
Med rätt från mig menar SPS att det ska vara lätt att göra rätt från början, med andra ord ska 
det nästintill vara omöjligt att göra fel. Det är något Scania arbetar med genom att använda 
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ändamålsenliga verktyg i processer, liksom instruktioner och metoder som minimerar möjliga 
felkällor. Alla på Scania ska se det de själv producerar som sin slutprodukt, vilket innebär att 
nästa tillverkningssteg blir kunden där de själva är ansvarig för att kunden är nöjd och har 
förtroende för produkten. Med detta synsätt blir den anställde ansvarig för kvaliteten på utfört 
arbete och att inga avvikelser eller brister förs vidare i produktionskedjan, något som gäller 
från första detalj till färdigt fordon.  
 
Om en avvikelse trots allt förekommer är det viktigt att dess källa studeras närmare, inte minst 
med tanke på att en analys av avvikelsen bör leda till en förbättring. Det är också viktigt att 
fråga sig om avvikelsen uppkom när det standardiserade arbetssättet användes, om så är fallet 
bör det undersökas om och hur standarden kan justeras för att undvika framtida avvikelser. 
Det är viktigt att nästa produktionssteg inte ”fixar problemet själv” från föregående steg, 
eftersom då får inte felkällan möjlighet att undersöka och eliminera orsaken till avvikelsen. 
 
Förbrukningsstyrd produktion 
Det är kunden som bestämmer vilka, när och hur många enheter som ska produceras. 
Förbrukningsstyrd produktion är något som genomsyrar hela produktionskedjan, det vill säga 
från leverantör till leveransklar slutprodukt. Scania producerar aldrig mer än vad nästa 
produktionssteg behöver, något som minimerar slöseri i form av överproduktion.  
 
Ständiga förbättringar 
Vad Scania beskriver som ”turbon” i dess produktionssystem är just arbetet med ständiga 
förbättringar. Det som det handlar om är att utveckla och kontinuerligt skapa ett nytt 
förbättrat normalläge, men också att åtgärda avvikelser så de inte uppkommer igen.  

3.3.3 Prioriteringar 
Inuti Scaniahuset återfinns produktionssystemets prioriteringar. Det är 
prioriteringar som ska tillämpas för att snabbt kunna fatta rätt beslut. 
Högsta prioritet har säkerhet och miljö följt av kvalitet, leverans och sist 
ekonomi. Men egentligen är tanken med prioriteringarna att de endast ska 

praktiseras på detta vis vid onormalt läge eller när de står i motsats till varandra. I stället ska 
prioriteringarna ses som en helhet, där exempelvis hög kvalitet, leverans i tid och 
konkurrenskraftig kostnad ska agera samtidigt. SPS menar att det är symbiosen av 
prioriteringar som gör Scania lönsamt. 
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3.3.4 Ledarskap 
Grundläggande för att lyckas i arbetet med SPS är ett välfungerande 
ledarskap. I Scaniahuset är ledarskapet visualiserat som en övergripande 
faktor, varför det inte är med som en byggsten. Utifrån värderingar har 
Scania enats om fem ledarskapsprinciper. De är utgångspunkten för allt 

ledarskap på företaget i hela världen. 
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• Samordna men arbeta självständigt - ta ansvar. 
• Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget. 
• Agera nu - tänk långsiktigt. 
• Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande. 
• Stimulera till engagemang genom delaktighet. 
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samtidigt som kundspecifika produkter (varianter) kunnat erbjudas. Modularisering uppnås 

3.4 Seriesystem 
Enligt Lumsden (2006) kan ett producerande system beskrivas utifrån en flödesstruktur. En 
utgångspunkt för skillnader i flödesstruktur mellan olika produktionssystem är ofta graden av 
parallellisering i flödet, men också antalet buffertar och placeringen av dem. Seriesystem 
innebär en flödesstruktur med arbetsstationer placerade efter varandra, där hela flödet passerar 
samtliga stationer, se figur 3.3.  
 

 
Figur 3.3 Seriesystem 

 
På grund av att produkterna ofta står efter varandra i en linje benämns just detta seriesystem 
för line eller produktionslina. Beroende på hur flödet kontrolleras talas det om driven och 
odriven lina, där det med en odriven lina menas att det är operatörerna som bestämmer när 
objektet ska fortsätta i flödet. Om linan däremot är driven kan inte operatören själv påverka 
den tillgängliga tiden per objekt. En driven lina kan vara kontinuerlig (oavbruten rörelse) eller 
intermittent (objektet står still vid respektive arbetsstation under en förutbestämd tid). En 
tredje variant är indexerade linor, där samtliga eller vissa objekt förflyttar sig ett steg i taget 
beroende på när signal ges. Signalen kan vara att berörda operatörer kvitterar att dem är klara 
med respektive arbetsmoment eller så kan signalen ackumuleras från ett överordnat 
planeringssystem.  
 
Fördelarna är enligt Storhagen (2003) främst korta genomloppstider och effektivt utnyttjande 
av maskiner och lokaler (mindre kapitalbindning), vilket ger låg tillverkningskostnad per 
enhet. Segerstedt (1999) menar dessutom att linjeorganisationen leder till färre transporter 
men också att arbetet blir lättare att planera och administrera jämfört med en funktionell 
verkstad. Dessutom finns det enligt Lumsden (2006) fördelar vad gäller 
materialförsörjningen, normalt är förbrukningsställena (adresserna) vid linan få till antalet 
vilket skapar enkelhet.  
 
Nackdelarna med linjeorganisationen är enligt Storhagen (2003) dess störningskänslighet, där 
i värsta fall en störning längs linan kan orsaka totalt produktionsstopp. Vidare är ställtiderna 
långa och systemet är relativt oflexibelt och begränsar möjligheterna att producera varierande 
produkter. Segerstedt (1999) menar också att linjeorganisationen kan leda till ensidiga 
arbetsuppgifter, vilket även Lumsden (2006) anser. Det är väldigt sällsynt med en renodlad 
linjeorganisation enligt Storhagen (2003), oftast förekommer istället funktionella 
organisationer som stödjer linjeorganisationen med specialbearbetning eller förmontering för 
att hålla nere takttiden vid produktionslinan. 

3.5 Modularisering 
Modularisering är enligt Nationalencyklopedin (2007) en teknik som bygger på att man vid 
utveckling och konstruktion av en produkt bygger upp den av delar i form av standardiserade 
moduler och komponenter. Genom att delarna vid sammansättningen kombineras på olika sätt 
kan produkten tillverkas i olika utföranden utan någon merkostnad. Andersson & Aronsson 
(1989) menar att man med modularisering i stort sett kan eliminera behovet av 
färdigvarulager. Tekniken har för många företag varit väldigt framgångsrik då dels 
stordriftens fördelar i form av lägre styckkostnader och kortare leveranstider kunnat uppnås, 
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logistiksammanhang talas det ofta om att antalet ingående artiklar bör minskas för att kunna 

3.6 Materialförsörjning 
s som hemtagningen av material i syfte att försörja 

3.6.1 Scanias materialtillförselmetoder 
xlar kan enligt Sandra Ilmrud och Sofia 

bäst då slutmonteringen sker genom kombinationer av standardiserade, prefabricerade 
komponenter tillsammans med halvfabrikat på olika sätt, något som resulterar i kraftigt 
differentierade slutprodukter.  
 
I 
reducera kapitalbindningen genom att skapa stordriftsfördelar. Men om fokuseringen istället 
läggs på att tillfredställa kundernas efterfrågan menar Lumsden (2006) att artiklar med lägre 
volymvärde kommer att öka. Konsekvenserna med en bred artikelflora är bland annat att 
efterfrågan ökar då kunden har möjligheter att beställa mer anpassade produkter, vilket också 
leder till att företaget kan öka priserna. Samtidigt leder en ökad artikelflora också till högre 
kapitelbindning då fler artiklar måste hanteras och lagras. En annan viktig parameter att 
beakta är lagrets genomströmning vilket främst bestäms av vilken uttagsprincip som används, 
där FIFO (first in, first out) och LIFO (last in, first out) är de viktigaste principerna. Med 
FIFO-principen minimeras möjligheten att artiklar blir liggande för länge i lagret, vilket är 
viktigt med tanke på framförallt inkurans, det vill säga att kvaliteten försämras men också att 
artiklarna annars kan bli föråldrade då konstruktionsförändringar genomförts eller artiklar 
utgått. 

Materialförsörjning kan definiera
produktionen med de insatsvaror som behövs. Målet är att till så låg kostnad som möjligt 
försörja produktionen enligt deras krav och önskemål men också enligt de leverantörsavtal 
som gäller (Aronsson et al., 2003). Lumsden (2006) menar att systemen för 
materialförsörjning och montering ofta har starka kopplingar till varandra. Därför menar 
Lumsden (2006) att materialförsörjningen bör utvecklas tillsammans med monteringen och 
inte omvänt att materialförsörjningssystemet måste anpassas till monteringssystemet när detta 
är utvecklat. Materialförsörjningssystemet bör utformas med dess önskade funktion som 
fokus, och det bör inte begränsas av organisatoriska faktorer. Hela flödet ska omfattas, från 
lagrets funktion till montörens arbetsmoment, materialens olika egenskaper ska beaktas 
utifrån egenskaper som skaderisk, storlek, pris och produktstruktur. I slutändan bör 
materialtillförseln ske enligt någon av de tre principerna; kontinuerlig försörjning, försörjning 
för en serie av objekt (serieuttag) eller försörjning per monterat objekt. I många fall används 
två eller alla tre metoderna samtidigt, vilket innebär att metoderna för olika typer av artiklar 
effektivt kompletterar varandra.  

Artiklar i materialfasaden vid linorna på Scania A
Stjernström, som tillhör logistikprojektet för verksamhetsflytten, presenteras för montören i 
huvudsak på två olika sätt, antingen med artikelnummer eller med POP-ID. Material som 
presenteras utifrån artikelnummer kan montören plocka efter vad arbetsordern anbefaller, 
medan det för artiklar presenterade utifrån axelns POP-ID innebär att varje artikel är 
förutbestämd att monteras på en viss axel utifrån dess identifiering. Det senare alternativet 
förekommer dock i väldigt sparsam omfattning i Falun. Inför starten av de nya 
monteringslinorna till axelverksamheten i Södertälje har Scania planerat monteringsprocessen 
utefter att ett antal materialtillförselmetoder ska användas. Användningen av de framtagna 
materialtillförselmetoderna väntas möjliggöra att fler artiklar kan finnas presenteras på en 
mindre yta i materialfasaden jämfört med idag. Nedan följer en presentation över de 
materialtillförselmetoder som Scania tagit fram för detta ändamål. Vid varje metod ges 



 TEORETISK REFERENSRAM  
   
   

  

kopplingar till vedertagna materialförsörjningsteorier. I kapitel 3.6.2 Alternativa 
materialförsörjningskoncept ges en beskrivning över alternativa möjligheter för 
materialförsörjning och i kapitel 5.2.3 Emballage ges en beskrivning av de emballage som 
Scania använder. 
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Omplock – Nedskalning 
4, är en omplockningsmetod 

ptet mindre förpackningar. För att 

Omplock – Innerenhetsfurnering 
ras till Scania i 

er ballaget och 

Orderpicking (programplock) 
 metod som går ut på att artiklar 

 

Nedskalning, se figur 3.
vilket enligt Ilmrud & Stjernström (2007) innebär att 
artiklar plockas om från ett större emballage till ett 
mindre. Det kan exempelvis vara från pall till smallbox 
(SB) eller från smallbox till minibox (MB). Metoden kan 
liknas med vad Lumsden (2006) beskriver som en variant 
på försörjning per serie objekt (serieuttag), nämligen konce
möta situationen som ofta uppstår då en stor variation av artiklar tillåts är att använda mindre 
förpackningar, vilket resulterar i att mindre exponeringsyta erfordras. Om möjligt ska 
leverantören använda mindre förpackningar för att undvika onödiga hanteringskostnader, men 
då det inte alltid är möjligt tvingas företaget annars packa om materialet internt, och då oftast i 
förrådet. Dessutom påvisar metoden likheter med vad Lumsden kallar kontinuerlig 
försörjning, vilket beskrivs i nästkommande kapitel. 

Figur 3.4 Omplock - nedskalning

Vissa av artiklarna som levere
standardemballagen hel-, halvpall eller smallbox är 
förpackade i mindre innerenheter, exempelvis K2-
kartonger. Innerenhetsfurnering, se figur 3.5, är en 
metod som innebär att istället för att ha ett större 
emballage (oftast SB) med innerenheter av typen K2-
kartong presenterade vid linan, istället plockar ur kartong
presenterar dem direkt i materialfasaden som ett ”rör”. I ett ”rör” finns det i regel plats för ett 
antal K2-kartonger i rad beroende på ställagets djup (Ilmrud & Stjernström, 2007). Metoden 
kan också likt omplock – nedskalning liknas vid vad Lumsden (2006) kallar mindre 
förpackningar, som är en del av vad som benämns serieuttag, se ”Omplock – nedskalning”, 
dessutom påvisar metoden likt för nedskalning likheter med kontinuerlig försörjning. 

 

Figur 3.5 Omplock –  
innerenhetsfurnering 

na från det större em

Orderpicking, se figur 3.6, är en
med väldigt låg förbrukning inte ska ha någon egen plats i 
materialfasaden. Istället plockas dagsbehovet av dessa artiklar en 
förutbestämd tid innan förbrukningstillfället och presenterar dem i 
ett eller flera gemensamma emballage vid linan (Ilmrud & 
Stjernström, 2007). Metoden kan liknas vid vad Lumsden (2006) 
kallar exakt exponering, som är en del av serieuttagskonceptet. E
nämligen att ytbehovet för material vid linan minskas samtidigt som kvaliteten, genom att 
montera rätt artikel på rätt objekt, ökas. Konkret innebär det att endast de artiklar finns 
framme vid linan för de varianter som för tillfället produceras, något som kan göras genom att 
räkna upp det antal av varje artikel som exakt behövs till varje serie och sedan packa om det.  
 

 

 

xakt exponering innebär

Figur 3.6 Orderpicking
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När Lumsden (2006) beskriver materialförsörjning per monterat objekt uppmärksammas 
något som kallas för sekvenserade kanaler, vilket orderpickingmetoden påvisar likheter med. 
Ofta sker materialförsörjning till en lina i kanaler, en kanal för varje artikel, vilket skapar ett 
stort antal kanaler om artikelvariationen är stor. Materialfasaden vid linan kan inte hantera hur 
många kanaler som helst då linans yta i regel är begränsad, därför behöver kanalerna samsas 
om en viss yta i materialfasaden mot det monterade objektet. För att kunna bibehålla det 
effektiva flödet med kanaler och samtidigt få det att fungera mot linan kan ett antal liknande 
artiklar tillåtas nyttja samma kanal, vilket kallas sekvenserade kanaler.  
 
Dessutom menar författarna att orderpicking påvisar likheter med vad Lumsden (2006) 
benämner materialtorg. Med ett materialtorg (decentraliserat förråd) distribueras material 
från förrådet till en för flera arbetsstationer gemensam plockyta. Från plockytan kan sedan 
montören själv hämta material som behövs till det objekt som ska monteras. Ofta hämtar en 
montör material till ett antal montörer/arbetsstationer vid linan samtidigt vilket gör sättet till 
en blandning av olika försörjningsmetoder. Fördelen med ett materialtorg är att 
materialfasaden (ytan vid linan) minskar samtidigt som antalet materialadresser minskar. 
Principen med att använda materialtorg passar i regel mindre bra då arbetsstationerna 
geografiskt sett ligger skilda åt. 

Sekvensplock 
Sekvensplock, se figur 3.7, är en metod som enligt Ilmrud & 
Stjernström (2007) innebär att artiklar av en viss artikelgrupp 
plockas och förs till linan utifrån den produktionsordningen 
(sekvensen) de kommer att förbrukas. Lumsden (2006) pratar 
istället om sekvensläggning av artiklar som en del av 
serieuttagskonceptet. En av de största fördelarna är att de 
alternativa kanalerna (vägarna) för materialtillförsel till linan reduceras kraftigt. Aronsson et 
al. (2003) talar istället om sekvensleveranser. De menar att speciellt bilindustrin, med ett stort 
antal unika varianter, ofta arbetar med frågor som rör hur komponenter bäst kan matchas ihop 
med varandra. Ofta har varje fordon identifierats tidigt i flödet för att kunna förses med exakt 
de komponenter och konfigurationer kunden önskat. För att nå framgång i monteringen 
plockas ofta komponenter, som sedan levereras i exakt den ordning (sekvens) som objekten 
kommer att produceras i, något som även kan benämnas sekvensplock.  

 

Figur 3.7 Sekvensplock 

Satsplock 
Satsplock (eller kitting), se figur 3.8, innebär enligt Ilmrud & 
Stjernström (2007) att ett antal artiklar plockas ihop till en specifik 
individ i en sats, något som Lumsden (2006) kallar för satsning 
från förråd. Med satsning från förråd plockas i förrådet det material 
som krävs för ett objekt vilket därefter distribueras i en materialsats 
(ett kit) till respektive monteringsobjekt. Ofta kan denna hantering 
köpas in genom att låta leverantören utföra momentet alternativt att en tredjepartslogistiker 
(transportör som tar över del av kundföretagets logistiska uppgifter) sköter satsplockningen. 
Denna typ av exakt försörjning, som satsplockning är, ställer ofta stora krav på administrativa 
och informationssystem, dessutom är det viktigt att alternativa system tas fram som kan 
ersätta material som är felaktigt, har skadats eller saknas. Aronsson et al. (2003) menar 
dessutom att det material som ingår i materialsatsen bör plockas ihop och furneras till 
förbrukningsstället så sent som möjligt. För att få metoden satsplock att fungera fullt ut 

 

Figur 3.8 Satssplock 

17

 



 TEORETISK REFERENSRAM  
   
   

  

förutsätts det nästintill att ett MPS-system bryter ned produktionsorder till plocklistor över 
ingående material. Likheterna mellan sekvensleveranser och materialsatser (satsplock) är 
enligt Aronsson et al. stora, då de båda levererar artiklar till flera produktionsorder samtidigt. 

Taktat omplock 
Taktat omplock, se figur 3.9, utgår enligt Ilmrud & Stjernström 
(2007) efter en prognostiserad förbrukningstakt där det även tas 
med ett visst säkerhetslager. Likheterna till vad Lumsden 
(2006) kallar exakt exponering är stora. Exakt exponering 
beskrivs närmare under ”Orderpicking (programplock)” ovan. 
Metoden kan också till viss del liknas vid vad Lumsden (2006) kallar varierande exponering, 
vilket gäller då försörjning per serie av objekt avses. Varierande exponering innebär att 
ytbehovet minskar genom att linan förses med hela förpackningar av de artiklar som ingår i 
den aktuella serien. När serien är avslutad plockas förpackningarna bort och ersätts med nya 
till nästkommande serie. 

 

Figur 3.9 Taktat omplock 

3.6.2 Alternativa materialförsörjningskoncept 
Förutom de av Scania framtagna materialtillförselmetoderna finns det givetvis andra sätt att 
förse en produktion med material. Nedan ges övergripande alternativ och komplement på 
materialförsörjningskoncept till de sex framtagna metoderna. 

Kontinuerlig försörjning 
Med kontinuerlig försörjning förses produktionen med hanteringsmässigt lämpliga enheter 
som byts ut i den takt de förbrukas, något som gör att metoden ofta används i 
linjeorganisationer (linor). Dessutom motiveras användningen av metoden vid just 
linjeorganisationer eftersom i regel relativt få artiklar krävs till varje arbetsstation på grund av 
den korta cykeltiden (takttiden). Materialet ställs i regel fram vid linan i de emballage som 
leverantören använt. I fallet då en fullständig kontinuerlig försörjning tillämpas finns alla 
artiklar som krävs för att producera samtliga förekommande varianter tillgängliga vid en 
arbetsstation. Med tanke på den rådande tendensen med ökande antal varianter i linan kan 
kontinuerlig försörjning som metod skapa problem eftersom ytan för materialplacering inte 
räcker till. Materialflöden vid kontinuerlig försörjning i en linjeorganisation åskådliggörs i 
figur 3.10 (Lumsden, 2006).  
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Figur 3.10 Linjeorganisationens materialflöden vid kontinuerlig produktion enligt Lumsden 
(2006).  

Aronsson et al. (2003) nämner möjligheten att involvera leverantörerna i 
materialförsörjningen i stort sett direkt till produktionen (linan). Det kan finnas stor 
besparingspotential i form av framförallt minskad kapitalbindning och minskat lagerbehov 
genom att involvera leverantören i hanteringen så mycket som möjligt. Risken å andra sidan 
är det beroendeförhållande som uppstår mellan leverantören och produktionen. En annan 
möjlighet med kontinuerlig försörjning med involverade leverantörer är att använda 
tredjepartslogistiker som samordnar leveranserna från flera leverantörer. 
 
Kontinuerlig försörjning är konceptet som beskriver hur huvuddelen av materialförsörjningen 
vid Scanias axelverksamhet sker idag. 

Försörjning per serie av objekt – serieuttag 
Vid serieuttag försörjs monteringen enligt Lumsden (2006) med ett bestämt antal kända (en 
serie) objekt. Denna metod passar bäst när det i produktionen finns väl avgränsade serier 
(batcher) av objekt som ska monteras. Serieuttaget kan ske på olika sätt, de huvudsakliga 
sätten är; mindre förpackningar (likt omplock), sekvensläggning av artiklar (likt 
sekvensplock), exakt exponering (likt orderpicking) och varierande exponering (till viss del 
likt taktat omplock). 

Försörjning per monterat objekt 
I takt med fler varianter samtidigt som allt mer parallelliserade system tillämpas för montering 
har utvecklingen av materialförsörjningssystem förändrats från generell till individuell 
försörjning. I allt större omfattning planeras numera materialförsörjningen mot varje enskilt 
objekt (enskild produkt) i monteringen istället, för att undvika problem som annars uppstår. 
Problemen handlar bland annat om att både ytan per arbetsstation (position), men också totalt 
blir för liten, att antalet materialadresser ökar, materialhanteringsarbetet ökar, 
förbrukningstakten per förpackning minskar samtidigt som en ökad risk för att brister uppstår.  
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Med metoden försörjning per monterat objekt finns det flera sätt som kan användas för att 
reducera ovanstående nackdelar, de viktigaste är materialtorg, satsning från förråd och 
sekvenserade kanaler. Tiden för manuell hantering är normalt snarlik mellan de tre sätten, 
dock är möjligheten att samordna plockning till flera objekt samtidigt störst om plockning 
sker i förråd, vilket då normalt leder till en ökad plockeffektivitet (Lumsden, 2006). 

3.7 Lastbärare och emballage 
En lastbärare är en anordning som bär, sammanhåller och medföljer lasten samt är speciellt 
utformad för att underlätta hantering och fungerar även som ett hjälpmedel för stapling av en 
större mängd förpackningar. Genom att använda lastbärare undviks många hanteringsskador. 
(Johansson et al, 2000)  
 
Ett emballage (eller en förpackning) är en produkt som används för att innehålla, skydda, 
hantera, leverera och presentera varor, från råmaterial till slutgiltig produkt och från 
producent till användare och konsument. Även engångsartiklar som används i samma syfte 
kallas emballage. Förpackningens utformning är av stor betydelse, då dåligt utnyttjande av 
volymen ger höga kostnader för hantering, lagring och transport. Förpackningen kan 
dessutom vara tänkt att vara till hjälp för kommunikationen, det vill säga som en 
informationsbärare (ibid.).  

3.7.1 Returlastbärare 
En returlastbärare är enligt Stahre (1996) en lastbärare som cirkulerar i ett system. Storleken 
på en returlastbärare bör vara dimensionerade som en multipel av basmodulen, till exempel en 
helpall. Formen på returlastbäraren har stor betydelse för hantering, transporter och lagring. 
Grovt sett delas ofta formen in i rak eller konisk. Den raka lastbäraren ger bland annat ett 
maximal volymutnyttjande och bra förutsättningar att stapla samtidigt som den inte kan 
komprimeras vid returflöden. Den koniska formen ger å andra sidan lastbäraren mindre 
volymutnyttjande och sämre förhållande för att kunna staplas samtidigt som den ger 
effektivare lagring och volymutnyttjande vid returflöden.  
 
Enligt Stahre, som hänvisar till van Amstel (1986), är de mest betydande parametrarna att 
studera vad gäller fysisk distribution det som kallas värdedensitet (värde per volym) samt 
förpackningsdensitet (förpackningar per lastbärare). För produkter med hög värdedensitet 
(produkter med högt värde per volymenhet) bör filosofin vara att minimera lagringen 
(kapitalbindningen) medan produkter med hög förpackningsdensitet (produkter med stort 
antal förpackningar per lastbärare) bör ges fokus på mekanisering och effektivare hantering. 
Effektiva transporter och lagring är inriktningen som bör följas för produkter med låg 
värdedensitet, särskilt i kombination med låg förpackningsdensitet. 
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4 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en återblick över Scanias historia och en inblick över 
verksamheten i allmänhet och verksamheten i Falun i synnerhet. Informationen är 
huvudsakligen hämtad från Scanias årsredovisning 2006 (2007). 

4.1 Historia 
 Den globala lastbilskoncernen Scania CV omnämndes för första gången redan 1891 då Vabis 
(Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge) grundades. Verksamheten kretsade då kring 
tillverkning av järnvägsvagnar. 1897 byggde Vabis sin första bil. Maskinfabriksaktiebolaget 
Scania kom till världen år 1900 då de i Malmö började tillverka cyklar. 1901 tillverkade 
dåvarande Scania sin första personbil, 1902 kom den första lastbilen ut från fabriken i Malmö, 
samma år som Vabis i Södertälje tillverkade sin första lastbil. 1911 fusionerades Vabis och 
Scania och blev Scania-Vabis, där motor- och personbilstillverkningen förlades till Södertälje 
medan lastbilstillverkningen hamnade i Malmö. Namnet Scania-Vabis levde kvar fram till 
1969 då det genomfördes ett samgående mellan de då Wallenbergägda bolagen Saab och 
Scania-Vabis som fick namnet Saab-Scania. 1995 urskiljdes Scania som eget bolag från Saab-
Scaniakonstellationen. Scania AB, sedermera Scania Commercial Vehicles (CV) AB var 
grundat.  

4.2 Verksamhet 
Scanias huvudsakliga verksamhet idag är tillverkning av tunga lastbilar (totalvikt över 16 
ton), busschassier, kompletta bussar samt industri- och marinmotorer som används i 
generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt fartyg och fritidsbåtar. Men även 
tjänster, omfattande allt från reservdelar, underhållsavtal och verkstadstjänster dygnet runt i 
olika världsdelar till förarutbildning och IT-stöd för transportplanering, blir en allt mer 
betydande verksamhet för företaget. Under 2006 tillverkades över 66 000 fordon, 
omsättningen uppgick till över 70 miljarder kronor och med ett resultat före skatt på drygt 8.5 
miljarder kronor gör Scania till en 
av världens framgångsrikaste och 
lönsammaste lastbilstillverkare. 
Den 31 december 2006 hade 
Scaniakoncernen 32 820 
anställda, fördelat i cirka 100 
länder. Tillverkningen sker 
huvudsakligen i Sverige och 
Brasilien, men även Argentina, 
Frankrike, Nederländerna, Polen 
och Ryssland är betydande vad 
gäller tillverkande enheter, se 
figur 4.1 om Scanias 
modulsystem. Den geografiska 
marknaden för Scanias produkter 
är huvudsakligen Europa, 
Latinamerika och Asien.  

Figur 4.1 Scanias modulsystem  

21

 



 FÖRETAGSBESKRIVNING  
   
   

   

22

I Sverige finns idag tillverkning på fem orter; Södertälje, Falun, Luleå, Oskarshamn och 
Sibbhult, under senare delen av 2008 kommer dock endast tre svenska orter; Södertälje, Luleå 
och Oskarshamn, ha tillverkning kvar då verksamheten i Falun och Sibbhult kommer att 
flyttas till Södertälje. Idag har Södertälje med cirka 7 500 anställda tillverkning av 
komponenter och motorer samt slutmontering av lastbilar och busschassier. Falun med cirka 
800 anställda producerar axlar, enheten i Luleå (det helägda dotterbolaget Ferruform) med 
drygt 600 anställda producerar rambalkar och bakaxelbryggor, Oskarshamn med cirka 1 700 
anställda producerar hytter och Sibbhult med drygt 600 anställda producerar växellådor. 
 
Den europeiska slutmonteringen av lastbilar sker i Södertälje, men även i holländska Zwolle 
och franska Angers. I Polen och Ryssland sker montering av busskarosser. I Sydamerika 
tillverkas växellådskomponenter i Argentina medan motorer, växellådor, axlar, hytter, 
lastbilar och busschassier tillverkas i Brasilien. 

4.3 Vision och affärsidé 
Företagets vision är: ”Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa 
bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.” 
 
Scanias affärsidé är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för 
kvalificerade tunga varu- och persontransporter på väg.  

4.4 Framgångsfaktorer 
Scanias framgångsrecept kan återfinnas i deras strategier, men även i företagets kärnvärden. 
Förutom strategier och kärnvärden anses Scanias framgångar återfinnas i företagets ledning, 
som är väl insatt i företagets hela verksamhet och som tillåts att agera långsiktigt. Det leder 
till att Scania kan drivas utifrån ”management by means” istället för ”management by 
results”.  
 
Strategierna – ”fordon för tunga transporter”, ”modulärt produktsystem”, ”integrerad affär 
– fordon, tjänster och finansiering” och ”selektiv tillväxt” - är centrala för företaget.  
 
Med fokusering på fordon för tunga transporter menar Scania att de har störst krav, men 
också den högsta lönsamheten och den högsta tillväxten inom segmentet. Vad gäller modulärt 
produktsystem kan Scania erbjuda sina kunder optimerade fordon, detta är viktigt för 
åkerierna då de kan få anpassade fordon för den uppgift de är tänkta att utföra vilket genererar 
en god ekonomisk drift. Det modulära system som Scania använder sig av innehåller ett väl 
avvägt antal huvudkomponenter med standardiserade funktioner. Detta leder till att företaget 
kan erbjuda stor flexibilitet samtidigt som det förenklar till exempel reservdelshanteringen 
och bidrar till högre servicegrad.  
 
Kundanpassade helhetslösningar som Scania erbjuder sina kunder är vad som menas med 
”integrerad affär – fordon, tjänster och finansiering”. Det är viktigt att förstå kundernas 
behov och i många fall är det väldigt viktigt för kunden att fordonet kan rulla så mycket som 
möjligt. Därför erbjuder Scania till exempel ett omfattande servicenätverk, dessutom är de 
behjälpliga med andra tjänster såsom finansiering. Selektiv tillväxt innebär att Scania 
fokuserar på de marknader och segment där de anser sig ha bäst framtidsförutsättningar för att 
uppnå en uthållig och lönsam tillväxt. Scania menar att det är viktigare att ha återkommande 
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nöjda kunder än maximal nybilsförsäljning, därför ställer det stora krav på Scania när de ger 
sig in på en ny marknad med tanke på de åtaganden de får gentemot de kunderna.  
4.5 Scania Axlar i Falun  

Figur 4.2 Produktionsanläggningen i Falun 

Scania Axlar startade upp verksamheten i 
Falun 1975. Figur 4.2 visar ett flygfoto 
över produktionsanläggningen som idag 
(juni 2007) sysselsätter cirka 800 
personer. Verksamheten kan delas upp i 
två huvudområden; bearbetning samt 
montering. Den största delen av 
bearbetning är skärande bearbetning där 
prefabricerade komponenter bearbetas av 
multifunktionella maskiner samt robotar 
till färdigt gods. Bearbetningen togs dock 
till största delen över av externa lokala 
aktörer under sommaren 2007. Vid 
monteringen monteras de ingående 
artiklarna samman längs linan. Varje axel 

är kundspecifik och därför finns det en rad olika varianter av artiklar för att skräddarsy 
kundens önskemål. För att optimera linjebalanseringen och minimera takttiden förbereds vissa 
axelkomponenter vid förmonteringsstationer som ligger vid sidan av monteringslinan. Innan 
axlarna lämnar Falun målas de i det automatiserade måleriet där robotar sprutmålar axlarna 
för att sedan transporteras vidare genom torken. Scania Axlars kunder är Scanias 
slutmonteringsanläggningar i Södertälje, Zwolle (Holland), samt Angers (Frankrike). Centralt 
för verksamheten är att varje axel som monteras är specificerad och tillverkad för en viss 
lastbil eller buss. Axlarna lastas och levereras i sekvens, det vill säga exakt i den ordning de 
skall in på chassimonteringen hos kunden för att träffa sitt chassi. 
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4.5.1 Produkttyper 
Scania Axlar tillverkar fyra typer av axlar; fram-, stöd-, bak- och kardanaxel. Nedan i figur 
4.3 ges en kort beskrivning av vardera axeltyp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Stödaxeln är placerad 

mellan framaxeln och 
bakaxeln på fordonet och 
har som uppgift att stöda 
upp fordonets balk-
konstruktion så att 
fordonet kan lastas med 
tungt gods. Stödaxeln kan 
också vara drivande. 
 

 
 Driver kraften mellan motor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stödaxel framaxel bakaxel 

Framaxeln är den axel som 
är längst fram på fordonet 
och ger fordonet dess 
styrförmåga. 

Bakaxeln är fordonets 
drivande axel och därför 
är bakaxeln försedd med 
centralväxel.  
 

Kardanaxeln är länken 
mellan motorn och den 
drivande axeln. 

kardanaxel 

Figur 4.3 Scanias axeltyper
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5 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet syftar till att ge dig som läsare en förståelse över framförallt framaxel- 
och delar av bakaxelproduktionen som sker vid Scania Axlar i Falun. Fokus har 
lagts på materialtillförseln till linorna. 

5.1 Produktionsbeskrivning 
Vid axelverksamheten i Falun sker idag montering av olika axeltyper till Scanias europeiska 
lastbils- och bussproduktion. Fram-, bak-, stöd- och kardanaxlar monteras i Falun direkt mot 
kundorder. Produktionen är uppdelad i huvudsakligen tre stora produktionslinor, dessa är; 
framaxellinan som står för monteringen av framaxlar samt styrda stödaxlar, skivlinan som står 
för monteringen av bakaxlar med skivbroms och kombilinan som står för monteringen av 
övriga drivna bakaxlar samt vissa typer av stödaxlar. Monteringen sker huvudsakligen i 
tvåskift, men framaxellinan tvingas dock hålla igång sin verksamhet även under ett tredje 
nattskift på grund av den stora efterfrågan som råder på marknaden. Både skiv- och 
kombilinan behöver växlar till sina axlar och därför finns även två stödlinor som förser dem 
med växlar. Dessa är enkelväxellinan (CVX) som förser skivlinan, samt boggieväxellinan 
(RPX) som huvudsakligen förser kombilinan med växlar. De tre huvudlinorna har alla en 
flödesorientering som liknas vid ett seriesystem, se kapitel 3.4.1 Seriesystem. Förutom de 
nämnda produktionslinorna ovan finns även stödaxellinan där en småskalig produktion av 
stödaxlar sker. 
 
Denna studie omfattar materialtillförseln till kombi- och framaxellinan varför endast dessa 
får en närmare beskrivning i de kapitel som följer. 

5.1.1 Kombilinan 
Kombilinan är kontinuerligt driven med en takttid på 450 sekunder. Om inte montören hinner 
klart med erforderliga moment vid sin position ges en signal. Signalen som här ges i form av 
knapptryckning eller att montören drar i ett snöre innebär att axeln stannar och stopptiden 
börjar räknas. Vid linan arbetar även så kallade jokrar, vilka har till uppgift att vara i 
beredskap om hjälp behövs för att snabbt kunna hjälpa montören om det finns risk att 
arbetsmomenten inte hinns med under utsatt tid. Anledningen till att takttiden är lång för 
kombilinan beror framförallt på att de tillverkar bakaxlar med trumbroms. Trumbroms är 
betydligt ovanligare än skivbroms vilket skapar en lägre efterfråga och generellt är mer 
tidskrävande att montera, vilket i sin tur styr linjebalanseringen och takttiden. På kombilinan 
arbetar montörerna enskilt vid respektive position. 
 
I början av kombilinan lyfts varje brygga ur det rack de transporteras i med ett lyftverktyg. 
Fyra positioner, eller cirka 30 minuter, senare monteras växeln på bryggan. Växlarna är 
tillverkade individuellt för varje axel, vilket ställer höga krav på att sekvensen efterlevs. Likt 
vid framaxellinan växer sedan axeln fram vid de drygt 20 återstående positionerna. Efter 
monteringen transporteras axeln med AGV-truck till en station där olja fylls på till växeln 
innan den fortsätter till måleriet, eller dess framförvarande buffert.  

5.1.2 Framaxellinan  
Vid den intermittent drivna framaxellinan arbetar montörerna idag efter en takttid på 162 
sekunder. När montörerna, som på framaxellinan arbetar parvis vid respektive position, är klar 
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med erforderliga arbetsmoment ger de signal, varefter axeln efter takttidens utgång åker 
vidare till nästa position för vidare montering. Hinner inte montören/montörerna utföra 
erforderliga moment inom takttiden blinkar en orange lampa vid linan där stoppet orsakats 
och en tavla på väggen börjar räkna stopptiden. Precis som för kombilinan finns även här 
jokrar som är redo att hjälpa till där och om det behövs. 
 
Framaxellinan består dels av en kedjebana, men också ett conveyorsystem. I början av linan 
startas produktionen av framaxlar, eller i förekommande fall stödaxlar, då montören vid den 
positionen lägger på den efterfrågade balken på kedjebanan. Vilken balk som efterfrågas 
bestäms av den tillverkningssekvensordning som fastställts av produktionsplaneraren på 
Scania Axlar, som i sin tur styrs av Scanias centrala planering. På kedjebanan pressas 
axeltappar fast på balken, vilket är grunden för att den färdiga axeln ska kunna ha 
styrförmåga. Efter kedjebanan lyfts balken över till ett conveyorsystem (en i taket rälsburen 
bana) med hjälp av en kran. Balken förvandlas till färdig axel under transport med 
conveyorsystemet genom de drygt 20 positionerna. Totalt finns 236 artiklar vid linan, med 
vilka en stor variation av kundspecifika axlar kan tillverkas. Med anledning av den stora 
artikelvariationen samtidigt som ytorna längs med framaxellinan är begränsade är det idag på 
vissa ställen väldigt trångt i materialfasaden.  

 

Figur 5.1 Beställning av artiklar 
med handenhet 

 

Figur 5.2 AGV-truck med helpall 
som last 

5.2 Materialförsörjning till lina 
Materialtillförseln (furneringen) till de olika linorna 
utförs i huvudsak av linans egna furnerare. Varje 
furnerare har ett område som denne ansvarar för vad 
gäller materialbeställningar samt påfyllning av 
material. Mer konkret har linans furnerare som 
arbetsuppgift att tillse att allt material som behövs för 
monteringen alltid finns vid linan. Normalt åker 
furneraren runt linan för att observera eventuella 
brister. Om materialbrist uppmärksammas beställer 
furneraren nytt material genom att skanna av en 
streckkod på ställaget vid aktuell artikels placering  
(se figur 5.1), där det genom det interna 
materialhanteringssystemet SIMAS genereras en 
beställning från centrallagret.  

 
Centrallagret i Falun är ett automatiskt höglager där 
merparten av alla inköpta artiklar förvaras innan det 
flyttas till dess förbrukningsställe. För hel- och halvpall 
utförs transporten i regel med hjälp av automatiska 
truckar, så kallade AGV-truckar (se figur 5.2), ut till 
olika avlastningsplatser vid de olika linorna. För de 
artiklar som finns presenterat i smallboxar är det en 
särskild furnerare (benämns smallboxfurnerare) som 
fyller på material med jämna mellanrum, dock beställs 
även de artiklarna av linans furnerare. 
Smallboxfurneringen utförs av en särskild truck som är 
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försett med ett rack anpassat för tolv smallboxar. Förutom furnering av nytt material har de 
olika furnerarna även till uppgift att samla ihop och transportera bort tomt emballage från 
linan.  

5.2.1 Kombilinan 
De kritiska delarna av materialförsörjningen till kombilinan är tillförseln av bryggor och 
växlar, vilket är ett problem idag. I början av kombilinan lyfter montören ur bryggor från en 
häck för att få bryggan till linan. Häckarna med bryggor hämtar furneraren från en synlig 
buffert som ligger i nära anslutning till linan. Varje häck innehåller sex individmärkta bryggor 
som ska ligga i rätt följd utifrån den planerade sekvensen. Till varje brygga hämtar furneraren 
en individmärkt växel som sedan ska monteras på bryggan. Växlarna tillverkas av RPX-linan, 
som är lokaliserad alldeles intill kombilinan och har sin buffert av färdiga växlar bredvid 
bufferten med bryggor. Furnerarna har i trucken en dygnssammanställning över vilka bryggor 
och växlar som ska hämtas utifrån den planerade sekvensen.  
 
Om en brygga eller en växel saknas i bufferten antecknas detta och sekvensen måste ändras. 
Oftast beror sekvensändringar på att RPX-linan inte lyckats tillverka växlar i tid, men fel vid 
leverans av bryggor från det helägda dotterbolaget Ferruform är också en orsak till plötsliga 
sekvensändringar, även om problem med växlar är vanligare. Vid sekvensändring meddelar 
furneraren montören som lägger på bryggorna vid linan att en viss arbetsorder inte kan 
monteras, alternativt går furneraren själv till linan och tar ur arbetsordern från högen med de 
sekvenslagda arbetsorderna och lägger den i ett bristfack. När furneraren senare får 
information om att saknad brygga och växel finns klar för montering prioriteras detta och 
arbetsordern tas ut från bristfacket och läggs tillbaka överst i högen med arbetsorder.  
 
Parallellt med ovanstående process finns det en annan materialtillförselaktivitet som är 
synkroniserad med tillverkningssekvensen av axlar, nämligen sekvensplock av 
bromscylindrar och nav. Varje dag när dygnsbehovet skrivs ut, skrivs även plocklistor för nav 
och bromscylindrar ut. Eftersom det finns ett trettiotal olika artikelnummer av bromscylindrar 
och ett antal olika artikelnummer av nav och samtliga presenteras i helpall används 
sekvensplockmetoden till dessa artiklar för att minimera ytanvändningen av materialfasaden. 
För bromscylindrar står det i plocklistan vilka tio cylindrar som ska plockas i varje pall och i 
vilken sekvens, för nav är motsvarande siffra sex. På plocklistan finns information om vilket 
artikelnummer som ska vara på höger respektive vänster sida om axeln. När plockaren har 
plockat färdigt plockpallarna furneras de ut till respektive sida om linan för att sedan 
förbrukas i monteringen.  
 
Vid linan presenteras sekvensartiklarna i ett tvåbingesystem. När en plockpall är tom byts den 
ut mot en som plockats färdigt. Det är med andra ord tre plockpallar i omlopp för att få 
tvåbingesystemet att fungera. Då det förekommer att en växel eller brygga fattas och den 
planerade sekvensen inte kan hållas, kan det leda till fel eller brister i plockpallen, något som 
för med sig att montören saknar erforderlig artikel. I förekommande fall går montören till 
plockstationen, som ligger alldeles intill linan och hämtar aktuell artikel.  

5.2.2 Framaxellinan 
Vid framaxellinan används också sekvensplock som metod för tillförsel av bromscylindrar, 
men inte riktigt på samma sätt som vid kombilinan. För de axlar som har skivbroms (cirka 80 
%) är förbrukningen så pass hög vilket gör att de tillhörande cylindrarna presenteras i helpall 
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direkt vid linan. Totalt rör det sig om tre artikelnummer fördelade på fem pallplatser. De 
övriga drygt tjugo cylindrarna som används för axlar med trumbroms plockas vid 
plockstationen utefter den planerade sekvensen. Vardera plockpall är uppdelad i åtta fack, ett 
fack för varje bromscylinder. I dagsläget har det vid framaxellinan periodvis varit frekventa 
sekvensändringar på grund av dels materialbrister, men också fel på verktyg såsom de pressar 
som pressar fast axeltappen på balken. Sekvensändringar leder idag till att de plockade 
cylindrarna i sekvenspallen inte överrensstämmer med den faktiska sekvensen, vilket leder till 
att montörerna själva går och hämtar den cylinder som saknas. 

5.2.3 Emballage 
För materialtillförseln till axellinorna använder Scania olika typer av emballage. Vad som 
avgör i vilken typ av emballage en viss artikel levereras i är främst storleken på artikeln, 
renlighetskrav samt hur snabbt artikeln förbrukas. Inom Scania är det den största förbrukaren 
av en enskild artikel, det vill säga den produktionsenhet som förbrukar mest, i samråd med 
leverantören som bestämmer vilken typ av emballage som en artikel ska levereras i. 
Förklaringen är att Scania vill att leverantören använder samma emballage oberoende av 
vilken produktionsenhet som är mottagare, något de ser som en fördel för inköpspriset.  
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Till linorna kommer idag vissa artiklar i större emballage än vad som är nödvändigt utifrån 
förbrukningstakten, vilket gör emballagets täcktid onödigt lång. För att få ner 
emballagestorleken väljer Scania Axlar därför att för vissa artiklar internt plocka om dem till 
mindre, mer hanterbara emballage. I tabell 5.1 samt figur 5.3 presenteras de emballage Scania 
använder sig av. Vissa artiklar med framförallt renlighetskrav presenteras dock i 
innerenhetspåse, fast då i ett annat emballage såsom smallbox. 
 

Figur 5.3 Scanias olika emballage.

 
Tabell 5.1 Scanias olika emballage. 
Emballage Benämning Mått (mm) 
Helpall E-pall 800 x 1200 
Halvpall H-pall 800 x 600 
Smallbox SB 400 x 600 
Minibox MB 400 x 300 
Innerenhetskartong K2 140 x 180 

 
I testet förekom även 

Pyttebox PB 200 x 300 
 

5.2.4 Artiklar vid framaxellinan 
Intressant för denna studie är att titta på potentialen av att kunna minska på 
emballagestorlekar genom att implementera materialtillförselmetoder i verksamheten. En av 
de viktigaste parametrarna för att kunna minska på emballagestorleken är att se över 
täcktiden. En del av de nuvarande emballagen har lång täcktid, det vill säga att artiklarna som 
ligger i emballaget räcker längre än vad som är önskvärt. På framaxellinan finns det idag 
totalt 236 artiklar, där täcktiden för dem varierar från nästan 0 till över 5000 timmar för ett 
emballage. Täcktiden är framräknat teoretiskt som ett genomsnitt av förbrukning under en 
längre tid med en total efterfrågan på cirka 80 000 lastbilar.  
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Tabell 5.2 Fördelning av artiklar till framaxellinan med avseende på emballagens täcktid. 
Täcktid per emballage Antal artiklar av totalt 

under 1 timme 7 3 % 
1 - 5 timmar 34 14 % 

5 - 20 timmar 46 19 % 
20 - 100 timmar 56 24 % 
över 100 timmar 62 26 % 

inte kartlagda 31 13 % 
TOTALT 236 100 % 

 
I tabell 5.2 kan fördelningen utläsas utifrån täcktiden per emballage. Sju artiklar som 
presenteras i helpall har en täcktid under en timme, medan 118 artiklar har en täcktid över 20 
timmar, vilket är intressant. Med tanke på att 20 timmar motsvarar två skift (med marginal) är 
dessa artiklar extra intressanta att studera för att eventuellt hitta andra mindre emballage 
och/eller alternativa materialtillförselmetoder att använda. I tabellen saknas klassificering på 
31 av de 236 artiklarna, något som förklaras av att dess förbrukningsinformation inte kunnat 
kartläggas.  
 
Artikelgrupperna vid axellinorna innehåller i regel både högfrekventa och mindre frekventa 
artiklar av samma typ, exempelvis bromscylindrar vid framaxellinan som dels förekommer i 
ett antal högfrekventa varianter med tämligen låg täcktid samt cirka 20-25 lågfrekventa 
bromscylindrar med således en hög täcktid. Idag är högfrekventa bromscylindrarna avskiljda 
från de lågfrekventa genom att endast de tre högfrekventa presenteras direkt vid linan. De 
lågfrekventa bromscylindrarna sekvensplockas och furneras utefter dess planerade sekvens i 
en gemensam plockpall till linan.  
 
Studeras täcktiden för en smallbox (SB) finns det dels en täcktid för hela smallboxen, men i 
regel också en täcktid för respektive innerenhet. Ett stort antal smallboxar innehåller nämligen 
en viss kvantitet innerenheter, antingen i form av standardkartonger (K2) eller påsar. Totalt 
cirka 20 artiklar i smallbox till framaxellinan innehåller innerenheter i form av kartonger och 
cirka 50 artiklar innehåller innerenhetspåsar.  

5.2.5 Materialfasad 
Materialfasaden, det vill säga det ställage/hyllsystem som används för förvaring av material, 
vid respektive axellina innehåller idag i stort sett alla artiklar som kan användas i 
monteringen. De artiklar som inte finns presenterade direkt vid linan finns istället i 
förmonterings- eller plockstationer. Materialfasaden som används vid framaxellinan är idag 
utformad så att artiklarna ligger i minst emballage av typen smallbox. Vid kombilinan 
förekommer dock kartongemballage av typen K2 samt innerenhetspåsar med artiklar direkt i 
materialfasaden.  
 
Idag sker ingen omplockning av artiklar från ett emballage till ett annat, bortsett från att 
smallboxar och K2-kartonger lastas om/av hel- eller halvpallar som leverantörerna använder 
som lastbärare. En extra hantering som förklaras med att Scanias största förbrukare 
bestämmer emballaget. Täcktiderna, det vill säga hur länge artiklarna i ett emballage räcker, 
varierar det väldigt mycket mellan olika artiklar. Exempel på artikeltyper som förekommer i 
ett stort antal utförande och med varierande förbrukning är ABS-sensorer och bromscylindrar. 
Med tanke på att framaxellinan använder smallbox som minsta emballage förekommer det 
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täcktider för enskilda emballage på flera hundra timmar (motsvarar veckor). Materialfasaden 
blir därför onödigt stor/lång vilket resulterar i att montören måste gå längre för att plocka på 
sig erforderligt material, något som leder till en högre takttid än nödvändigt. 
 
I materialfasaden vid de olika linorna presenteras material på olika sätt, dels i enbingesystem 
men också varianter på tvåbingesystem förekommer. 
 
Enbinge 
Enbingesystemet innebär att endast ett emballage av aktuell artikel finns tillgängligt vid linan. 
Det är nästan uteslutande två faktorer som styr valet av att använda enbinge, det första är 
utrymmet och det andra är förbrukningen. Större emballage som hel- och halvpall kan lätt ta 

allt för stort utrymme vid linan om det presenteras i 
dubbel uppsättning. Om artikeln har relativt lång täcktid är 
det inte nödvändigt, och inte heller önskvärt, att presentera 
den i dubbla uppsättningar. Nackdelen med ett 
enbingesystem är att det ställer högre krav på furneraren 
som måste hinna furnera ut ett nytt emballage innan det 
vid linan tar helt slut. Om materialet hinner ta slut kan det 
i Faluns fall ta lång tid innan emballaget kommer ut till 
linan på grund av den höga beläggningen på det 
automatiserade höglagret där det ofta förekommer 
väntetider. I Falun används enbingesystemet 
huvudsakligen för artiklar i stora emballage, exempelvis 
för p-stag till framaxellinan, se figur 5.4.  

Figur 5.4 P-stag presenterade i 
ett enbingesystem 

 
Falsk tvåbinge 

Figur 5.5 Falsk tvåbinge (andrabingen till 
vänster mot väggen). 

Med ett falskt tvåbingesystem finns det dubbla uppsättningar emballage av en viss artikeltyp 
vid linan, dock endast ett emballage (binge) i materialfasaden direkt vid linan. Den andra 
bingen finns istället i nära anslutning till linan vilket gör det relativt enkelt för furneraren att 
snabbt byta ut det tomma emballaget mot ett 
nytt, se figur 5.5. Fördelen med ett falskt 
tvåbingesystem är precis som för 
enbingesystemet besparingen av utrymme i 
materialfasaden, därför används det också 
för stora emballage där artikeln har relativt 
kort täcktid. Nackdelen är att furneraren 
måste finnas till hands när artikeln vid linan 
tar slut, annars uppstår materialbrist. Vid 
exempelvis framaxellinan används det falska 
tvåbingesystemet för bland annat nav som 
presenteras i helpall. Egentligen kan det 
falska tvåbingesystemet ofta kallas för falskt 
flerbingesystem, då det ofta förekommer fler 
än en pall av en viss artikel utanför linan. 
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Äkta tvåbinge 
Med ett äkta tvåbingesystem finns alltid dubbla uppsättningar emballage av en viss artikel 
presenterade direkt vid linan. Fördelen med detta system är om artikeln tar slut i ett emballage 
kan montören börja plocka från det andra utan att furneraren behöver finnas till hands. Även 
under själva emballagebytet kan montören plocka erforderligt material. Det är med andra ord 
minst störningskänsligt av de olika sätten att presentera material i materialfasaden. Furneraren 
har ofta relativt god tid på sig att fylla på andrabingen innan den första tar slut. För de mindre 
emballagen, det vill säga i storleksordningen smallbox och mindre, är äkta tvåbinge mycket 
vanligt. För de större emballagen är det lämpligt med äkta tvåbinge när emballaget har en kort 
täcktid. I Falun används äkta tvåbingesystem för nästan alla artiklar som presenteras i 
smallbox, men även för andra emballage, se figur 5.6 för exempel. 

Figur 5.6 Olika varianter av äkta tvåbingesystem; styrarmar i halvpall (t.v.),  
smallbox (mitten) samt nav i helpall (t.h.). 

5.3 Scanias systemstöd för logistik 
Scania använder sig av det egenutvecklade systempaketet MONA som systemstöd för 
produktion och logistik. Bakgrunden till skapandet av MONA var en hög personalomsättning 
i verkstäderna vilket påkallade ett behov av bra information till outbildad personal om vad 
som skulle monteras och hur det skulle göras. Med tiden insåg Scania att denna information 
även kunde förbättra materialflödet. Idag pratas det om MONA-systemen då det består av flera 
sammanlänkade system som stödjer olika funktioner i produktionen. Systemen är så kallade 
common systems, vilket innebär att de är Scaniastandard och används i alla 
produktionsenheter till skillnad från ett local system som endast används på en 
produktionsenhet.  
 
Nedan beskrivs kortfattat de tre, för denna studie, väsentligaste delarna av MONA-systemen. 
 
MC (Material Control) 
MC är tänkt att ge stöd för materialplaneringen på varje produktionsenhet. Det består av både 
ett, för produktionsenheten, lokalt delsystem som bland annat beräknar den totala efterfrågan 
för olika artiklar samt när inleveranserna skall ske. Men också ett centralt system som 
summerar alla produktionsenheters efterfråga för att på så sätt förse leverantörer med 
förväntade inköpsnivåer. 
 
MONA Assembly 
Till MONA Assembly kommer kundordern i detaljform och omsätts till ett 
produktionsunderlag med hjälp av information om produktstrukturen. Ur respektive 
kundorder skapas ett antal interna order för varje förmontering som i sin tur skall produceras. 
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Produktionsunderlaget i form av produktionsschemat generar i sin tur skarpa arbetsorder som 
definierar vad, när och hur komponenter skall monteras. Arbetsordern använder sedan 
montörerna för att montera enligt vad kunden beställt. Även underlag i form av plocklistor till 
bland annat sekvens- och satsplock samt orderpicking fås från MONA Assembly. 
 
SIMAS (Scania Internal Material Administration System) 
SIMAS är ett system för internlogistik, det vill säga administration av materialhanteringen 
inom en produktionsenhet, och hanterar bland annat lagersaldon och materialplaceringar. 
Hanteringen startar då materialet anländer från leverantör och fortsätter genom lager och 
interna transporter till dess att materialet används i monteringen eller på annat sätt förbrukas 
(även kasseras).  
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5.4 Den nya framaxellinan i Södertälje 
Med ökade produktionsvolymer, större variation/kundanpassning och hopslagning av linor 
ställs nu Scanias axelverksamhet inför stora utmaningar i och med verksamhetsflytten till 
Södertälje under 2008. En av de kritiska faktorerna som uppmärksammats för att klara av 
utmaningen är att se över hur alla ingående artiklar kan presenteras vid, och föras till, linan.  

5.4.1 Besparingspotential – yta 
För att få en bild över vilken besparingspotential det finns ur ett ytperspektiv presenteras här 
en jämförelse mellan i vilka emballage de ingående artiklarna presenteras utifrån två 
scenarion vid framaxellinan. Först presenteras scenariot om inga materialtillförselmetoder 
skulle användas, därefter potentialen som finns med att använda materialtillförselmetoderna, 
vilket är avsikten i Södertälje. I båda fallen är det procentsatser som anger fördelningen 
mellan de olika emballagen, volymen av vardera artikels emballageanvändning är mindre 
intressant i diagrammen då antalet artiklar (cirka 230) är oförändrat, åtminstone i jämförelsen. 

Helpall (E-pall)
30%

Övrigt emballage
4%

Minibox (MB)
1%

Smallbox (SB)
45%

Halvpall (H-pall)
20%

 
Diagram 5.1 Fördelning av artiklar till framaxellinan med hänseende på ingående 

emballagetyp om inte materialtillförselmetoderna används. 
 
I diagram 5.1 kan fördelningen mellan de olika emballagetyperna som ingående artiklar 
presenteras i när de skickas från leverantören till produktionsenheten i Falun utläsas. 
Diagrammet visar på den situation som skulle råda om ingen materialtillförselmetod används. 
Anmärkningsvärt är att hela 50 % av artiklarna idag presenteras i någon form av pall (E- och 
H-pall), vilka är de mest ytkrävande emballagen. Ungefär lika stor del av artiklarna 
presenteras i smallbox, vilket innebär att de också hanteras och furneras av särskild 
smallboxfurnerare. Med övrigt emballage menas specialemballage såsom specialpallar och 
rack. 
 
I samband med beslutet att flytta verksamheten till Södertälje påbörjades också arbetet med 
att planera hur de nya linorna skulle se ut. En del av planeringen handlade om 
materialfasaderna. I den nya verksamheten dimensioneras linorna för avsevärt mycket högre 
produktionsvolymer jämfört med idag, vilket innebär ökad takttid. Ökad takttid i sin tur 
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innebär att montören måste lägga maximalt av den erforderliga tiden på själva 
monteringsoperationerna och minimalt på annan tid såsom gångtid till och från 
materialfasaden. Med anledningen av drivkraften att minska på montörernas gångtid, 
samtidigt som materialfasaden påvisar begränsningar på hur mycket artiklar den klarar av att 
hantera/presentera, tror sig Scania med hjälp av bland annat nya materialtillförselmetoder 
kunna uppnå den högre kapaciteten. För att kunna minska på antalet ställage utmed linan 
förutsätts det att Scania presenterar artiklar på ett lämpligare (effektivare) sätt jämfört med 
idag. Innan denna studie påbörjades hade Scania kartlagt vilka artiklar de avser presentera på 
ett annorlunda sätt jämfört med idag. Med hänvisning till den kartläggningen presenteras 
nedan den besparingspotential som implementeringen av materialtillförselmetoderna innebär. 
 

Helpall (E-pall)
15%

Övrigt emballage
6%

Minibox (MB)
4%

Smallbox (SB)
45%

Halvpall (H-pall)
7%

Kartong (K2)
8%

Pyttebox (PB)
15%

 
Diagram 5.2 Fördelning av artiklar till framaxellinan med hänseende på ingående 

emballagetyp efter att materialtillförselmetoderna har implementerats. 
 
I diagram 5.2 kan utläsas att två nya emballageformer (pyttebox, PB och kartong, K2) dykt 
upp jämfört med dagsläget (diagram 5.1). Intressant är att de tre boxvarianterna tillsammans 
med K2-kartong utgör över 70 % av emballageanvändningen, medan exempelvis halvpall (H-
pall) endast utgör cirka 7 % mot tidigare 20 % och helpall (E-pall) utgör 15 % istället för 30 
%. 
 
Den procentuella förflyttningen från användning av pall till box/kartong innebär för 
framaxellinan en besparingspotential på totalt cirka 32 ställageplatser vid användning av de 
nya materialtillförselmetoderna. En ställageplats motsvarar cirka en meter, vilket innebär en 
ytbesparing för materialfasaden på cirka 32 meter, vilket på framaxellinan med cirka 24 
positioner motsvarar en besparing på cirka 1.3 meter i genomsnitt per position. Den stora 
potentialen ligger främst i användningen av sekvensplockmetoden som gör att framförallt ett 
stort antal bromscylindrar, bromsok och nav i helpall inte presenteras direkt i materialfasaden. 
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Viktigt att beakta är att författarna valt att definiera en ställagefaktor för respektive emballage. 
Ställagefaktorn för exempelvis en E-pall (helpall) är definierad som 2/3 (eller 0.67), vilket 
tolkas som att i genomsnitt tre E-pallar får plats på två ställage. Se bilaga A för vidare 
underlag till uträkningen av besparingspotentialen.  

5.4.2 Besparingspotential – personal 
För att få en förståelse varför Scania anser det vara av stor vikt att kunna minska ner på 
materialfasaderna i den nya verksamheten som startas upp i Södertälje under 2008 följer 
nedan en kort och grov kostnadsbeskrivning över alternativet att inte använda sig av de 
framtagna materialtillförselmetoderna vid exemplet framaxellinan. Exemplet tar inte hänsyn 
till linjebalanseringen som i nedanstående fall påverkas, utan syftar endast till att få en 
förståelse för vikten av att presentera material vid linan på ett effektivt sätt. 
 
I Södertälje har framaxellinan dimensionerats för att Scanias materialtillförselmetoder ska 
användas. Den nya linan kommer enligt Magnus Eklöw (2007), projektledare för 
framaxellinan, att innehålla cirka 24 positioner med en positionslängd på ungefär 2.4 meter. 
Takttiden, som är baserad på efterfrågan, kommer att vara 107 sekunder, vilket ger en 
kontinuerlig hastighet på 1.3 meter per minut för conveyorsystemet. Scania har en regel som 
säger att en conveyor inte får färdas snabbare än 1.5 meter per minut för att det ska vara 
möjligt att montera samtidigt.  
 
Om inte Scania använder sig av de framtagna materialtillförselmetoderna, utan presenterar 
alla ingående artiklar i ursprungsemballaget direkt vid framaxellinan räcker inte två meter per 
position. Enligt uträkningen i föregående kapitel skulle framaxellinan bli cirka 1.3 meter 
längre per position om inte materialtillförselmetoderna används, något som innebär en 
positionslängd på cirka 3.7 meter. Om takttiden förutsätts vara densamma (107 sekunder), 
samtidigt som positionslängden är cirka 3.7 meter skulle linan få en hastighet på cirka 2.1 
meter per minut. En hastighet som är högre än vad Scania anser vara acceptabelt. En lösning 
skulle kunna vara att conveyorn, liksom idag, förflyttas intermittent, det vill säga att axeln 
snabbt förflyttas till nästa position för att sedan stå still medan erforderliga artiklar monteras 
fast. Här finns det dock också en regel som säger att hastigheten för snabba transporter med 
conveyor inte får överstiga 15 meter per minut. I detta fall innebär det enligt Eklöw (2007) att 
förflyttningarna mellan varje position tar ungefär 15 sekunder med acceleration och 
inbromsning. Med andra ord går 15 sekunder förlorade för varje takt, vilket leder till att det 
endast blir 92 effektiva sekunder per takt där arbete kan utföras. 
 
På samtliga cirka 24 positioner innebär detta att sex minuter (360 sekunder) per axel går till 
enbart transporter och alltså inte tillför något arbete. De sex minuterna skulle kunna 
kompenseras med att linan utrustas med ungefär fyra extra positioner (tidsförlusten dividerat 
med arbetbar takttid i sekunder = 360/92). De fyra positionerna skulle väga upp för de 15 
sekunder som förloras i arbetstid vid varje position. Fyra positioner betyder åtta extra 
montörer per skift då det är en montör på varje sida om axeln per position. Linan i Södertälje 
är gjord för att kunna tillgodose efterfrågan med tvåskift, vilket innebär att totalt cirka 16 
extra personer skulle behövas. Om Scania ska sätta kronor på detta kan de grovt räkna med en 
lönekostnad för en montör på 350 000 kronor per år, vilket i detta fall ger en årlig besparing 
på totalt 5.6 miljoner kronor om materialtillförselmetoderna används. 
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Ovanstående uppgifter är grovt tilltaget men försöker ge en bild över varför 
materialtillförselmetoderna ur ett ekonomiskt perspektiv är användbara. Det är många 
parametrar som exemplet inte belyser. Dessa är bland annat linjebalanseringen, den minskade 
gångtiden för montören och de kostnader som de olika materialtillförselmetoderna kräver i 
form av personal och yta. Det är oerhört svårt och komplicerat att ge en helt rättvisande bild 
över hur den totala kostnaden skulle se ut i de olika scenariona eftersom att det är många 
parametrar som styr utfallet. Vidare är det tänkt att materialtillförselmetoderna och de 
kostnader de för med sig inte bara ska serva en lina, utan flera, vilket gör att dessa kostnader 
kan delas upp mellan linorna. 
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6 Testupplägg 
Detta kapitel beskriver dels de nyckelfaktorer som ligger till grund för testerna, 
men också hur artiklarna till testet valdes. Dessutom presenteras de huvudsakliga 
uppläggen på de olika testerna som utförts för att läsaren i analyskapitlet ska 
kunna förstå hur de har utförts. 

6.1 Nyckelfaktorer 
För att kunna analysera och utvärdera de framtagna materialtillförselmetoderna på ett relevant 
och systematiskt sätt har författarna utarbetat fem nyckelfaktorer som testerna (metoderna) 
utvärderas utifrån. Faktorerna är främst hämtade från Scanias produktionssystem (SPS) samt 
Toyotas motsvarighet; TPS, där lean- och JIT-filosofin ingår.  
 
Nedan presenteras nyckelfaktorerna med en kort tillhörande beskrivning. 

6.1.1 Komplexitetsaspekter 
Enligt SPS är standardisering viktigt för att minimera möjliga felkällor och på så sätt skapa 
förutsättningar till förbättringar. Med ändamålsenliga verktyg, däribland väl utformade rutiner 
och instruktioner ska det vara lätt att göra rätt och i princip omöjligt att göra fel. Med andra 
ord ska det vara lätt för montören att plocka rätt artiklar. Förutsättningar för att fel uppstår 
behandlas i testet som en komplexitetsaspekt, likt de resurskrav metoderna ställer. Resurskrav 
är en aspekt som analyseras för att ge Scania en uppfattning om hur mycket tid och vilka 
resurser som krävs för respektive materialtillförselmetod.  

6.1.2 Kvalitetsaspekter 
Scania har nischat sig mot att hålla en hög och jämn kvalitet på sina produkter, något som bör 
genomsyra materialtillförseln. Därför analyseras metoderna utifrån kvalitetsaspekter såsom 
hur metoden påverkar artiklarnas spårbarhet och krav på renlighet. Om det visar sig att det är 
fel på en artikel är det viktigt att det går att spåra tillbaka från vilken leverantör och serie 
artikeln kommer ifrån, så att leverantören kan vidta rätt åtgärder. Renlighet är också en viktig 
parameter då det finns artiklar med särskilda renlighetskrav. När en avvikelse uppstår är det 
viktigt att metoden påvisar ett reaktivt beteende, vilket möjliggörs genom att utarbeta en 
lämplig avvikelsehantering. En hantering som snabbt kan åtgärda uppkomna problem utan att 
påverka kvaliteten eller medföra onödiga produktionsstopp, vilket även det betraktas som 
kvalitetsaspekter i testerna. 

6.1.3 Systemaspekter 
Enligt JIT-filosofin ska system för materialflöde utformas så enkelt som möjligt så att endast 
ett enkelt styrsystem behöver användas.  Dessutom menar Liker (2004) i The Toyota Way att 
endast pålitlig och välbeprövad teknik som passar medarbetarna och processerna bör 
användas. Här analyseras därför om metoden har särskilda och invecklade systemkrav. Om de 
har det, vad kan då göras för att göra metoden enklare att arbeta med? 

6.1.4 Visualiserbarhetsaspekter 
Fördelen med ett visuellt system är enligt SPS att det enkelt och tydligt visar på hur läget är 
gentemot normalläget. Ett visuellt system visar också på problemen, vilket ger möjligheter att 
i realtid kunna handla om avvikelser uppstår. Dessutom menar TPS att visualisering av 
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verksamheten gör att problemen inte döljs, likt vad som i lean beskrivs som den japanska 
sjön. Visualiserbarheten för de olika metoderna är enligt författarna viktig att beakta i 
testerna. 

6.1.5 Ytaspekter 
Eftersom materialtillförselmetoderna syftar till att spara yta i materialfasaden vid linan är det 
av stor vikt i denna studie att analysera hur effektiva metoderna är gällande potentialen för 
ytbesparing. Dessutom strävar författarna att belysa vilka ytbehov metoderna har utanför 
linan. 

6.2 Val av artiklar till test 
Då Scania planerar att använda sig av de framtagna materialtillförselmetoderna i den nya 
verksamheten i Södertälje, har de själva tagit fram förslag på artiklar som lämpar sig för de 
olika metoderna. Förslagen har Scania tagit fram genom att analysera data såsom information 
om nuvarande emballagestorlek, artikelvikt, antal artiklar per emballage, antal artiklar per 
innerenhet samt emballagets respektive innerenhetens täcktid utifrån olika 
förbrukningsscenarion för respektive artikel.  
 
Författarnas val av testartiklar har utförts genom analys av befintlig data för att finna tänkbara 
testartiklar. Testerna har delvis kretsat kring att tydligt kunna visa på aspekter såsom 
ytbesparing, därför har författarna i samråd med montörer valt ut lämpliga artiklar. 

6.3 Omplock (innerenhetsfurnering samt nedskalning) 
Nedskalning och innerenhetsfurnering var de två första metoderna författarna valde att testa. 
Metoderna påminner mycket om varandra varför de stundtals endast benämns under det 
gemensamma namnet omplock. Testerna inleddes med att författarna genom interna 
databassökningar studerade lämpliga artiklar vid framaxellinan med lång täckttid i 
standardemballage. Förutom täcktiden studerades även artiklarnas storlek och vikt, då även 
dessa faktorer ansågs vara väsentliga. Parallellt med analysarbetet arbetade författarna med att 
ordna fram yta samt ställage för den nya plockstation som skulle krävas för testverksamheten. 
Den tilldelade ytan medförde att testet kom att omfatta 23 artiklar i smallbox, vilka 
presenterades i tvåbingesystem vid plockstationen. Tillsammans med montörerna valdes 
sedan artiklar som uppfyllde kraven för metoderna. 14 artiklar valdes för nedskalning till 
pyttebox och nio artiklar för innerenhetsfurnering (K2-standardkartong). En viktig faktor i 
valet av artiklar var att artiklarna helst skulle finnas på samma position (ställage), för att på så 
sätt tydligt kunna visualisera ytbesparingen med metoden. I testet var det artiklar på tre 
positioner som valdes. Artiklarna i pyttebox presenterades i äkta tvåbingesystem i 
materialfasaden, medan artiklarna i K2-kartonger presenterades i rör med definierade min- 
och maxnivåer.  

6.4 Orderpicking (programplock) 
Testet av orderpicking omfattade fyra artiklar (två manuella bromshävarmar samt två 
styrlänkarmar) vid framaxellinan och utfördes med visst systemstöd, från både 
beredningssystemet MONA Assembly och det interna materialstyrningssystemet SIMAS. 
Tanken var dock att SIMAS med automatik skulle trycka ut etiketter med information om 
förbrukningsobjekt (POP-ID samt i förekommande fall CU-nummer), adress i 
materialfasaden, artikelnummer, artikelbenämning samt kollinummer en gång dagligen. Men 
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Figur 6.1 Orderpickingetikett med flera 
artiklar och således flera POP-ID. 

SIMAS klumpade samman flera order på samma etikett vilket föranledde att samtliga behov 
under ett dygn av en viss artikel hamnade på en och samma etikett, se figur 6.1. Eftersom den 
önskade funktionaliteten inte gick att få på kort sikt, valdes till testet ett mer manuellt system 
där plockaren fick skriva ut plocklistor. Bromshävarmarna hade en adress på linan medan 
styrlänkarmarna hade en annan, något som innebar att det skapades två order och sedermera 
två plocklistor i SIMAS varje dygn, en till varje adress. Plockaren kunde då plocka 
erforderliga artiklar utifrån plocklistorna och fick därpå manuellt märka upp vardera artikel 
med POP-ID samt plockdag med en penna. 
Plockdagsmärkningen utgjorde en signal för att 
artiklarna inte skulle bli liggande vid linan för 
länge om något fel i flödet uppstått. För 
montören uppmärksammades metoden genom 
att en tilläggstext att artikeln skulle ”plockas 
från anvisat orderpickingemballage” lades till i 
arbetsordern. Fokus under testet blev hur 
artiklarna bör hanteras från plockstation till lina 
men också på hur avvikelser bör hanteras.  

6.5 Sekvensplock 
Sekvensplock är den enda av studiens materialtillförselmetoder som använts skarpt vid Scania 
Axlar redan innan denna studie påbörjades. Sekvensplockning har bland annat utförts för 
bromscylindrar till både framaxel- och kombilinan. Dessutom har nav sekvensplockats till 
kombilinan. Testet av sekvensplockmetoden utfördes vid den befintliga sekvensplocken av 
bromscylindrar till kombilinan. Läget när författarna började kartlägga nuläget var att den 
planerade sekvensen inte alltid överrensstämmer med den faktiska sekvensen. Problematiken 
hade dock dolts eftersom plockstationen är belägen direkt intill linan, vilket möjliggjort för 
montörerna att enkelt och snabbt själva kunna plocka cylindrar som saknats vid linan därifrån. 
Inledningsvis var planen med testet av sekvensplockmetoden att flytta plockstationen till en 
annan yta, en bit från linan, för att kunna åskådliggöra vilka problem som egentligen doldes 
genom att montörerna själv hämtade bristcylindrar från plockstationen. Det blev dock ingen 
flytt på grund av resursrelaterade faktorer, istället utfördes testet på den befintliga 
plockstationen där inledningsvis rutiner och instruktioner för dels den normala hanteringen, 
men också för avvikelser utarbetades. Det fokus författarna hade under testet var att det skulle 
utföras som om plockstationen fysiskt sett var lokaliserad längre från linan. 

6.6 Satsplock 
På grund av stor arbetsbelastning för beredarna vid Scanias faluverksamhet hann inte de 
artiklar som var avsedda att testas för satsplock beredas av verksamhetens beredare under den 
avgränsade perioden för denna studie. Författarna kommer istället i analyskapitlet dra 
paralleller till metoden sekvensplock som liknar satsplock i flera avseenden, inte minst vad 
gäller vikten av att ha en uppdaterad sekvensordning. 

6.7 Taktat omplock 
Metoden taktat omplock förutsätter att särskilda vagnar används för furneringen. Då Scania 
inte hunnit beställa dessa vagnar bestämdes i samråd med handledaren på företaget att inte 
utföra tester och inte heller analys för denna metod, då det inte skulle vara möjligt under 
studiens avgränsade period.  
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7 Resultat av testverksamheten 
Detta kapitel syftar till att visa på det resultat som erhållits från testerna av 
materialtillförselmetoderna utifrån de nyckelfaktorer som presenterades i kapitel 
6 Testupplägg. Varje metod presenteras med information om testverksamheten 
samt de problem som uppmärksammats.  
 

Enligt TPS och dess leanfilosofi är standardisering av arbetsuppgifter grunden för 
kontinuerlig förbättring och kompetensutvecklig. Först när det standardiserade arbetssättet 
uppnåtts kan analys av arbetsmetoderna utföras och förbättringar kan dokumenteras så att 
berörda kan ta del av dess resultat, vilket kan leda till stora effektiviseringar. Författarna har i 
linje med teorierna tagit fram rutiner, instruktioner och avvikelsehantering för respektive 
metod. Dessa har under hela testverksamheten använts för att skapa ett standardiserat 
arbetssätt och därför utgjort en bas vid utvärderingen av de olika metoderna.  

7.1 Omplock (innerenhetsfurnering samt nedskalning) 
Författarnas ambitioner om hur materialtillförseln av omplockade artiklar skulle fungera 
krävde vissa ändringar i det interna materialsystemet SIMAS. Plockstationen utformades i 
SIMAS som ett specialförråd, vilket innebar att det automatiskt beställdes artiklar från 
höglagret då behov fanns vid plockstationen. Konkret innebar det att när lagersaldot för en 
viss artikel vid plockstationen understigit en viss nivå (att den ena bingen/smallboxen var 
tom), skickades en beställning på en ny smallbox till höglagret. Vid smallboxutlastningen 
skrevs per automatik en etikett ut till varje smallbox där det angavs att den skulle till 
plockstationen. Samtidigt som etiketten skrevs ut vid höglagret uppdaterades både höglagrets 
samt plockstationens lagersaldo.  
 

Figur 7.1 Exempel på etikett för 
artiklar från plockstationen 

För att minimera risken för felaktiga lagersaldon är det väldigt viktigt att det hela tiden 
plockas rätt antal artiklar, varför författarna fastställde hur många innerenheter 
(kartonger/innerenhetspåsar) det skulle plockas till vardera pyttebox i förekommande fall. 
Något som också tydligt angavs vid plockstationen. Vid linan ändrades fasadetiketterna så att 
när furneraren beställde artiklar med handdatorn, beställdes artiklar i pyttebox eller K2-
kartong istället för som tidigare smallbox. Systemmässigt gjordes dessutom en förändring 
vilket möjliggjorde att flera pytteboxar/kartonger kunde beställas samtidigt, något som inte är 
möjligt för smallbox. När beställningen skickades 
iväg genererade det en uppdatering av lagersaldot 
vid plockstationen, samtidigt som etiketter (se 
figur 7.1) skrevs ut vid en etikettskrivare som låg i 
relativt nära anslutning till plockstationen. 
Etiketterna använde sedan plockaren som en 
plocklista, då de innehöll information om vad som 
skulle plockas, i vilket antal, i vilket emballage, 
samt adress till förbrukningsstället. När furneraren 
plockat erforderliga artiklar märktes därefter 
emballaget med etiketten innan den furnerades ut 
till dess förbrukningsadress vid linan. 
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7.1.1 Uppmärksammade problem 
Under testets genomförande har problem uppstått/uppmärksammats. Nedan följer en kort 
beskrivning över problemen utifrån de nyckelfaktorer som testerna avsett att belysa. 

KOMPLEXITETSASPEKTER 
• Personalresurs 

Smallboxfurnerarna, se figur 7.2, åtog sig uppgiften att plocka och furnera 
omplockningsartiklar vid tre tidsbestämda tillfällen per dag under testet. Vid linan 
innebar tre furneringstillfällen att furnerarna fick planera sina beställningar utefter de 
fastställda furneringstiderna. Tyvärr förekom det ibland att furnerare vid linan 
beställde artiklar innan de gick hem för dagen. Vilket innebar att när sedan nästa skift 
kom uppmärksammade de brister och beställde även de samma artiklar, något som 

resulterade i en för stor beställningskvantitet. 
Felkällan återfinns huvudsakligen i 
beställningsrutinerna för smallbox, där 
SIMAS har konfigurerats att inte tillåta 
beställningar på mer än en box åt gången av 
ett visst artikelnummer. Det har även 
förekommit att furnerarna som beställt artiklar 
vid linan inte haft tålamod att vänta till den 
förutbestämda tiden för furnering, utan själv 
åkt och hämtat direkt från plocklagret vilket i 
förekommande fall lett till omfattande 
saldofel. 

 

 

Figur 7.2 Smallboxtrucken 

• Innerenhetsfurnering utan omplock 
Under testet har författarna valt att kartongerna ska presenteras liggande, vilket gjort 
att det maximalt rymts sex kartonger i ett rör. Anledningen till att kartongerna 
presenterats liggande beror på att det ska underlätta för montören som då lättare kan 
öppna och/eller ta ur kartongen. Vid kombilinan används också innerenhetsfurnering, 
men där plockas inte artiklarna om, utan hela smallboxen furneras ut och alla 
innerenheter i smallboxen plockas över direkt till materialfasaden. Kartongerna läggs 
istället på högkant, alternativt på varandra, för att möjliggöra att alla kartonger från 
smallboxen får plats. Fördelarna med det sätt som används på kombilinan är att 
omplockning inte behövs, något som kan ses som en tidsbesparing, men också en 
ytbesparing, då plockstationen inte behövs. Nackdelen är att täcktiden kan bli väldigt 
lång för vissa artiklar, samt att montören får artiklarna mindre optimalt presenterade.  
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• Metodens tidsåtgång 
Omplockningsmetodens komplexitet utifrån ett tidsperspektiv kartlades i denna studie. 
Under testperioden furnerades omplockningsartiklar vid tre tillfällen per dygn. I 
genomsnitt tog omplockningshanteringen cirka åtta minuter per tillfälle plus tiden för 
furnering som i genomsnitt tog cirka sju minuter, dock furnerades 
omplockningsartiklarna tillsammans med smallboxartiklarna, vilket innebar att ingen 
enkom resurs för furnering knöts under testet. Hanteringen av pyttebox, det vill säga 
metoden nedskalning, är enligt testet mer tidskrävande jämfört med 
innerenhetsfurnering, något som kan förklaras med att nedskalning förutsätter fler 
hanteringssteg inklusive hantering av tomemballage, se formel 7.1. Totalt sett under 
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testet ger metoden en genomsnittlig tidsåtgång på knappt en och en halv minut per 
plockat emballage. Se bilaga B för underlag till resultatet. 
 

zxY 93.041.085.5 ++=  (7.1) 
 
Y = total plock- och furneringstid (minuter) 
x = antalet artiklar i innerenhet (K2) 
z = antalet artiklar i pyttebox (PB) 

KVALITETSASPEKTER 

Figur 7.3 
Etikettskrivaren 

• Etikettshantering 
Vid ett antal tillfällen upptäcktes det att etiketterna som signalerade ett plockbehov var 
kastade i papperskorgen vid etikettskrivaren. Dessutom uppmärksammades att artiklar 
plockats utan att beställningsrutinerna följts, det vill säga att SIMAS inte involverats. 
Tillsammans utgjorde de två scenariona ett stort 
problem, då lagersaldot vid plockstationen vid flera 
tillfällen visade på fel nivåer. Vid ett antal tillfällen 
tvingades författarna att inventera och uppdatera 
plockstationens lagersaldo så SIMAS kunde agera 
utifrån verkliga kvantiteter.  
 
Etikettskrivaren, se figur 7.3, vid plockstationen var inte 
placerad i direkt anslutning till plockstationen, utan 
delades med en annan plockfunktion. Författarna anser 
att en enkom etikettskrivare direkt vid plockstationen 
skulle innebära tydligare signalering på plockbehov 
samt mindre avvikelser såsom saldofel. 
 

 

Figur 7.4 Smallbox med 
innerenheter 

• Varierande antal innerenheter i smallbox 
Under testets gång har det visat sig att antalet innerenheter per smallbox inte alltid 
varit detsamma då de plockats om internt från pall. Kvantiteten i varje smallbox är 
fastställd av Scanias emballagetekniker och ska följas vid omplockning. Vid samtal 
med berörd personal vid plockstationen för smallbox konstaterade författarna att det 

fanns brister i denna hantering.  Personalen 
menade att det var ”onödigt att endast plocka om 
ett fåtal innerenheter om det fanns plats för fler i 
en smallbox, så länge de höll sig under 
viktbegränsningen, vilken är cirka 45 kilo för en 
smallbox”. Vid normal materialtillförsel med 
smallbox direkt till linan spelar det inte så stor 
roll om det ligger exempelvis sex eller åtta 
innerenheter i en smallbox, se figur 7.4, men i 
testet hade det stor betydelse då SIMAS 
reagerade utifrån plockstationens lagersaldo. 
Följden blir annars att kontinuerlig inventering 
krävs.  
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• Hantering av pyttebox (PB) 
När ett nytt emballage införs på Scania är det väldigt viktigt att beakta olika 
kvalitetsaspekter, inte minst vad gäller renlighet och spårbarhet. Författarna valde att 
föra dialog med Leif Lindström på Q-team i Falun som arbetar med kvalitetsfrågor, 
Scanias produktionsenhet Motor i Södertälje samt med Dalaemballage om hanteringen 
av pyttebox. Det är viktigt med spårbarhet vid fel på artiklar, inte minst då 
leverantören vill ha så omfattande information som möjligt om exempelvis 
tillverkningsdag och batch. Därför bestämdes att artiklar som redan ligger i 
innerenhetspåse i smallbox bör ligga i samma 
innerenhetspåse i pyttebox, något som dessutom 
minskar onödig, ej värdeskapande hantering av 
artiklar. Om innerenhetspåsen är för stor för att 
rymmas i en pyttebox eller om artiklarna ligger 
löst i smallbox ska först en innerenhetspåse läggas 
i boxen. Författarna har i samråd med Polypac 
tagit fram en innerenhetspåse på prov för testet 
med bottenmåtten 300 x 170 mm samt 450 mm i 
höjd, se figur 7.5. Alternativet, eller 
komplementet, till innerenhetspåse är tvättning av 
pyttebox. Enligt Dalaemballage är det fullt möjligt 
att tvätta pytteboxen på samma sätt som idag görs 
med smallboxen. 

 
Figur 7.5 Pyttebox med 
innerenhetspåse från Polypac 

SYSTEMASPEKTER 
• För få platser i SIMAS 

Det uppmärksammades att smallbox skickats ut från höglagret till plockstationen trots 
att inget verkligt behov fanns. Det visade sig att det var för få platser tillgängliga för 
de ingående artiklarnas emballage i datasystemet SIMAS. Då testet omfattade 23 
artiklar hade endast 30 platser skapats för plockstationen. Det hade inte tagits hänsyn 
till att plockstationen använde tvåbingesystem, vilket innebar att det behövdes minst 
46 platser i SIMAS. Följden blev att när en artikel nått beställningspunkten skickades 
en beställning till höglagret om att fylla på med mer material. Men eftersom det redan 
var mer än 30 smallboxar där blev det ett problem för SIMAS som inte kunde 
uppdatera lagersaldot, då det blev fler boxar än vad det fanns ”plats” för. Eftersom att 
lagersaldot inte kunde uppdateras var fortfarande artikelkvantiteten, i SIMAS, under 
beställningspunkten vilket genererade ytterligare beställningar. Felet åtgärdades av 
systemadministratören för SIMAS genom att han utökade antalet smallboxplatser. 
Efter att de släpande beställningarna tagits bort var problematiken borta. 

VISUALISERBARHETSASPEKTER 
• Bristande tvåbingesystem 

Vid nedskalning till pyttebox valde författarna artiklar där täcktiden per pyttebox 
skulle bli mer än åtta timmar. Eftersom att täcktiden var så pass lång ansåg författarna 
att metoden skulle appliceras till ett äkta tvåbingesystem. Då ställagens djup tillät mer 
än två pytteboxar i rad sattes etiketter upp med definierade min- och maxnivåer (min 
1, max 2). Anledningen till att författarna valde att uttrycka tvåbingesystemet i min- 
och maxnivå var för att trycka på att flerbingesystem inte skulle tillämpas. Dock 
uppmärksammades vid ett antal tillfällen att det fanns fler och i vissa fall långt fler 
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antal pyttebox i materialfasaden. Några furnerare menade att om fler än två boxar 
användes i fasaden skulle de behöva lägga mindre tid på beställning, vilket skulle ge 
dem mer tid över till andra arbetsuppgifter.  
 

Figur 7.6 Innerenheter i rör vid kombilinan.

• Tröga rör för innerenheter 
Vid furnering av innerenheter har styrlister använts så att kartongerna kunnat 
presenteras i så kallade ”rör” i materialfasaden. Styrlisterna har gjort att kartongerna 
inte kunnat glida över och hamna på någon annan artikels plats. Hyllplanen har varit 
lutande ner mot linan och tanken har varit att när en innerenhet förbrukas och tas bort 
från materialfasaden ska efterföljande kartonger glida ner. Tyvärr har inte 

innerenheterna glidit på hyllplanet, 
vilket försvårat för furnerarna som då 
inte fått den visuella signalen på att 
nivån passerat beställningspunkten 
(minnivån). För att lösa 
problematiken anser författarna att 
rullskenor är ett bra alternativ. 
Rullskenor används idag vid 
kombilinan (se figur 7.6), med 
tillfredställande resultat. 

 

 

Figur 7.7 PB med Kanbankort på 
Scanias motormontering 

• Användning av Kanbankort 
Ett alternativ på ett äkta tvåbingesystem är enligt författarna ett Kanbansystem. På 
Scanias motormontering i Södertälje används Kanbankort för delar av 
materialtillförseln till linan. Där märks emballaget med information om bland annat 
artikelnamn, artikelnummer, kvantitet, eventuell innerenhet samt en bild på hur en 
färdigplockad box bör se ut. Kanbanalternativet är mycket visuellt, men ställer också 
stora krav de interna materialtransporterna. 
Varje box försedd med ett Kanbankort, se 
figur 7.7, bör gå i ett slutet system, det vill 
säga inte beblandas med den normala 
tomemballagehanteringen. Om ett 
tvåbingesystem vid linan önskas måste minst 
tre emballage med Kanbankort ingå i 
systemet. Om looparnas regularitet mellan 
plockstationen och linan är låg bör fler 
emballage/kort diskuteras. Mer information 
om Kanban finns under kapitel 3.2.2 Kanban. 

YTASPEKTER 
• Yta för plockstation 

Omplockningsmetoderna förutsätter att det finns en särskild yta för en plockstation. 
Ytan ska rymma de emballage som artiklar ska plockas från, men även utgående 
emballage, exempelvis pyttebox, ska få plats. För att få hållbarhet i metoden bör 
huvuddelen av plockstationens emballage presenteras i ett tvåbingesystem, vilket gör 
metoderna mindre störningskänsliga. Vidare bör ytan ha plats för systemtillbehör 
såsom en etikettskrivare och eventuellt en datorterminal för möjligheten att uppdatera 
lagersaldon. 
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• Ytbesparing vid lina 
Metoderna skapar goda förutsättningar att minska på materialfasaden, då artiklarna 
presenteras i mindre emballage. I testet blev besparingen cirka två ställageplatser 
(cirka 2.4 meter) på 23 artiklar. Utgångsläget var totalt åtta ställage som genom att 
använda omplockmetoderna kunde minskas till sex ställage, med samma artiklar 
presenterade. En smallboxplats motsvarar ett halvt hyllplan, vilket motsvarar två 
pytteboxar eller två och en halv kartong. Om exempelvis samtliga artiklar i två 
ställage presenteras i pyttebox istället för smallbox skulle endast ett ställage erfordras. 
Det är viktigt att beakta att det bör vara ett antal olika artiklar i nära anslutning till 
varandra som använder metoden för att besparingen ska bli påtaglig, annars blir 
resultatet luftiga ytor på vissa hyllplan. Dock bör beaktas att luftiga ytor skapar 
förutsättningar för att nya artiklar kan presenteras i materialfasaden. 
 
Totalt sett, det vill säga ytbesparingen vid linan och plockstationen, visar på ett 
negativt resultat då den kräver mer yta jämfört med att inte använda metoden. Det 
negativa resultatet förklaras av att det ursprungliga emballaget från leverantören 
presenteras vid plockstationen, samtidigt som det omplockade emballaget dessutom 
presenteras vid linan. Med andra ord är det negativa resultatet lika stort som den yta de 
omplockade emballagen erfordrar. 
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7.2 Orderpicking (programplock) 
Testet av metoden orderpicking blev fördröjt på grund av problem med systemkopplingen till 
det interna materialhanteringssystemet SIMAS. När väl testet påbörjades utfördes själva 
plockningen av en befintlig resurs tillhörande framaxellinan.  Plockaren fick under ett tillfälle 
varje förmiddag bege sig till plockstationen för att skriva ut plocklistor för de i testet fyra 
utvalda artiklarna. Utifrån plocklistorna fick sedan plockaren plocka och märka upp de 
artiklar som anges för att slutligen furnera ut dem till linan. Vid linan presenterades de fyra 
artiklarna vid två adresser (platser) i materialfasaden utifrån dess förbrukningspositioner. 

7.2.1 Uppmärksammade problem 
Under testets genomförande har problem uppstått/uppmärksammats. Nedan följer en kort 
beskrivning över problemen utifrån de nyckelfaktorer som testerna avsett att belysa. 

KOMPLEXITETSASPEKTER 
• Personalresurs 

Metoden har i testet utförts av befintlig personal från framaxellinan. Detta har setts 
som en bra lösning då det snabbt går att få tag i ansvarig person om en avvikelse 
uppstått, vilket kräver omedelbart handling. Metoden kräver enbart plockning vid ett 
tillfälle per dag, såvida inte avvikelse uppstår, varför författarna i ett 
Södertäljeperspektiv anser att plockningen bör utföras av resurs från en annan 
plockfunktion. Om en avvikelse uppstår bör den intilliggande plockfunktionens resurs 
således snabbt kunna åtgärda bristen. 
 

• Tidsåtgång 
Vad gäller tidsaspekten för metoden orderpicking har en tidskartläggning utförts som 
en del av testverksamheten. I bilaga C kan resultatet av tidsstudien utläsas men också 
en reflektion som författarna gjort om metoden använt etiketter istället för den under 
testet manuella system- och uppmärkningshanteringen. Vidare valde författarna att 
presentera tre scenarion utifrån olika plocksituationer, från vilka författarna erhållit ett 
linjärt samband. Med den manuella hanteringen är resurskraven näst intill dubbelt så 
stora jämfört med det uppskattade värdet för etikettshanteringen. Med 
etikettshantering menar författarna att etiketterna ska skrivas ut automatiskt och att 
plockaren således inte behöva logga in i materialhanteringssystemet SIMAS och 
manuellt starta utskrift och kvittering. Enligt formlerna 7.2 samt 7.3 kan de olika 
linjära samband som råder enligt den manuella, respektive den mer automatiska 
hanteringen utläsas. Intressant att beakta är att författarna kan påvisa en betydligt 
mindre fast tidsandel vid etikettshaneringen jämfört med den i testet utförda manuella 
hanteringen, vilket kan motivera mindre plockkvantiteter per plocktillfälle. Det tog i 
testet ungefär 15-20 minuter per dygn att plocka och furnera ut testartiklarna. 

 
zxYmanuell 37.342.087.4 ++=  (7.2) 

zxYetikett 67.225.000.1 ++=   (7.3) 
 
Y = total plock- och furneringstid (minuter) 
x = antalet artiklar 
z = antalet utdelningsadresser vid linan 
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• Felaktig uppmärkning/artikel 
Om en artikel märks med fel POP-ID eller att montören slarvar och tar rätt artikel men 
med fel POP-ID leder det till avvikelser. En avvikelse för framaxellinan med 
nuvarande takttid på 162 sekunder är kritisk, även fast det snabbt går att tillkalla 
ansvarig person är det knappt möjligt att hinna hämta aktuell artikel inom utsatt 
takttid. Att för plockaren gå och hämta en artikel från plockstationen tog under testet 
ungefär fyra minuter. 

KVALITETSASPEKTER 
• Spårbarhet 

Då orderpickingmetoden lämpar sig för artiklar med väldigt låg förbrukning är det 
tacksamt ur ett spårbarhetsperspektiv. Det ursprungliga emballaget med dess 
uppmärkning finns kvar vid plockstationen ända tills det är tomt och behöver bytas, 
vilket underlättar spårbarheten vad gäller från vilken batch och leverantör respektive 
artikel kommer från. 
 

• Avbruten montering av axel 
Om en axel spärras på grund av felmontering innebär det att en ny arbetsorder som är 
prioriterad skrivs ut. Har axeln spärrats efter att orderpickingartikeln monterats 
innebär det en kommande materialbrist, vilket genererar samma sorts avvikelse som 
vid felmärkning. Eftersom att rivningar i regel inte görs direkt efter det att en 
rivningsaxel anländer till justerstationen, är det inte någon vinning att den spärrade 
axelns monterade orderpickingartikel läggs tillbaka i det anvisade 
orderpickingemballaget, då den aktuella axeln förmodligen redan tillverkats. Därför 
anser författarna att en ny artikel ska hämtas när det visar sig att en spärrad axel 
innehåller en monterad orderpickingartikel. Den spärrade axelns orderpickingartikel 
hanteras genom att texten eller etiketten med identifieringsmärkning tas bort. Därefter 
läggs artikeln tillbaka i det ursprungliga plockemballaget. 

SYSTEMASPEKTER 
• Etiketter 

Problem uppmärksammades för plockningen i form av bristande plocksignal (etikett). 
Författarna arbetade aktivt med att få SIMAS att dela upp de behov av 
orderpickingartiklar som MONA Assembly dagligen skickar till SIMAS, utifrån POP-
ID och artikelnummer. Idag delas endast artiklarna upp utifrån artikelnummer, vilket 
gör att ett antal artiklar med samma artikelnummer, fast till olika objekt (axlar) 
hamnar på samma etikett. För att få bukt på problematiken utformade författarna 
tillsammans med projektmedlemmar i logistikprojektet ett change request (CR) där 
förslag på förändringar lades fram. Under testet fick plockaren istället skriva POP-ID 
för hand på orderpickingartiklarna, något som tog förhållandevis lång tid och gav ett 
något ofördelaktigt testresultat.  
 

• Information mellan systemstöden Mona Assembly och SIMAS 
Författarna ville att endast nästkommande dygnsbehov av orderpickingartiklar skulle 
plockas. Fördelen med att hela tiden ligga ett dygn före med plockningen är att det 
spelar mindre roll vilken tid det utförs. Om det bara hade plockats artiklar för dygnets 
produktion hade det medfört att plockaren fått plocka de erforderliga artiklarna innan 
produktionen startas. I Mona Assembly finns det en begränsning som innebär att 
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SIMAS först två dygn innan produktionsstart får reda på vilka orderpickingartiklar 
som ska monteras, och därför behöver plockas. Fördelen med en kortare 
informationstid är att färre artiklar presenteras i materialfasaden vid linan, samtidigt 
blir dock nackdelen att risken för materialbrist ökar. Om artiklarna endast plockas ett 
dygn innan produktionsstart kan ett positivt produktionsläge, det vill säga att 
produktionen ligger långt före planerat läge, innebära att orderpickingartiklarna saknas 
vid linan, då de behöver förbrukas tidigare än planerat.  
 

• Långsamt och mindre användarvänligt systemstöd 
Under testet har SIMAS inte kunnat skriva ut dygnsbehovet av testartiklar per 
automatik, utan det har fått göras manuellt vid en datorterminal. Det visade sig att 
systemet tog väldigt lång tid för att skriva ut plocklistorna. Det har förekommit att det 
tagit uppemot tio minuter att skriva ut dygnsbehovet av fyra artiklar, vilket författarna 
anser vara väldigt ineffektivt. Återigen en anledning att använda etiketter istället för 
den manuella hanteringen som pågått under testperioden. Systemstödet kräver att 
användaren måste använda många specialkommandon för att orientera sig i systemet. 
Dessutom har det varit tämligen omständligt att kvittera de aktuella orderna i SIMAS. 

VISUALISERBARHETSASPEKTER 
• Ojämn förbrukning 

I testet valdes artiklar i halvpall som hade en genomsnittlig förbrukning om maximalt 
tre artiklar per dygn. Det ska nämnas att en genomsnittlig förbrukning i verkligheten 
ofta innebär att det kan tillverkas flera axlar med aktuell artikel den ena dagen, och 
ingen den andra. Författarna upplevde att en av orderpickingartiklarna, en styrarm, 
hade för ojämn förbrukning för att lämpa sig för metoden. Det ledde till så pass många 
styrarmar i det emballage, en smallbox, som användes vid linan att montören var 
tvungen att vrida och vända på artiklarna för att kunna utläsa dess POP-ID. Författarna 
löste dock problemet på kort sikt genom att använda ytterligare en smallbox för att 
glesa upp bland artiklarna så att POP-ID syntes tydligare. 

YTASPEKTER 
• Yta för plockstation 

Orderpickingmetoden förutsätter att det finns en plockstation där artiklar kan 
individplockas från ingående emballage till ett emballage som lämpar sig för 
respektive artikel/artikelgrupp vid linan. I testet var ytanvändningen vid 
plockstationen motsvarande fyra halvpallplatser, se figur 7.8. Då artiklar som hanteras 
som orderpicking bör vara så kallade ”lågvolymare”, det vill säga har en låg 
förbrukning, är det inte av största vikt att de presenteras i mer än ett enbingesystem. 
Vidare bör ytan ha plats för systemtillbehör såsom en etikettskrivare och eventuellt en 

datorterminal för möjligheten att 
uppdatera lagersaldon. 
Plockstationen för orderpicking bör 
kunna samsas med andra metoders 
plockhantering, inte minst med 
tanke på att orderpickingartiklar 
plockas väldigt sällan och under en 
begränsad period. 

 
Figur 7.8 Plockstation för orderpickingartiklar
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• Ytbesparing vid lina 
Eftersom att metoden kan vara förhållandevis 
störningskänslig för produktionen, om inte 
plockstationen ligger väldigt nära linan, bör 
ytbesparingen vara så pass stor att det uppväger. 
I testet valdes fyra artiklar som alla presenterades 
i halvpall vid linan. Ytbesparingen blev påtaglig 
då fyra halvpallar byttes ut mot två smallbox, se 
figur 7.9. Ergonomin förbättrades dessutom 
påtagligt för åtminstone en av smallboxarna, då 
boxen kunde placeras i bättre arbetshöjd istället 
för i golvnivå där de tidigare placerats.  

Figur 7.9 Uppmärkta 
orderpickingartiklar vid linan 
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7.3 Sekvensplock 
Testet av sekvensplockmetoden inleddes med en kartläggning över hur de befintliga 
sekvensplockfunktionerna till framaxel- och kombilinan fungerade. Fokus låg framförallt på 
att åskådliggöra källor till varför sekvensen inte alltid kunde efterlevas men också på hur 
avvikelser, utifrån det befintliga produktionsupplägget, skulle kunna hanteras på ett bättre 
sätt. Skillnaden med sekvensplock mot de andra metoderna var just att Scania Axlar sedan 
tidigare använt sekvensplock som materialtillförselmetod i verksamheten. 
 
Nedan följer de enligt författarna huvudsakliga felkällorna till varför inte sekvensen kunnat 
efterlevas i kombilinans fall. 
 

• Materialbrister 
Materialbrister av framförallt växlar men också till viss del bryggor till kombilinan är 
ett återkommande problem, vilket ställer till det för den som sekvensplockar 
sekvensartiklar. Författarna har försökt att kartlägga materialbristernas källa genom att 
bland annat kontakta den huvudsakliga leverantören av växlar, den interna RPX-linan. 
Enligt produktionsledaren på RPX, Kenneth Nyman, är dem medvetna om vissa 
problem med att leverera växlar utifrån den fastställda sekvensen, något som 
huvudsakligen förklaras med att dem i sin tur har återkommande materialbrister. För 
att minimera leverans- och sekvensförseningar från RPX finns idag en buffert av 
färdiga växlar mellan linorna, totalt finns det plats för 96 växlar fördelade på tre 
ställage i bufferten. Stundtals kan bufferten ha tillfredställande nivåer, fast med för 
sekvensen felaktiga växlar och ibland tvingas RPX att riva växlar i ett sent skede på 
grund av felmonteringar eller dylikt. Om RPX tvingas riva en växel eller återstarta en 
montering skickas ingen signal om detta till kombilinans furnerare, något som skulle 
underlätta kommunikationen om närstående materialbrister mellan linorna och i sin tur 
till plockstationen. 

 
• Bristande systemstöd 

Det systemstöd, Mona Assembly, Scania idag använder för att skriva ut arbetsorder 
samt plocklista för sekvensplocken fryses fem dagar innan produktionsstart. Med 
andra ord, om en artikel är slut går det inte i systemstödet att frysa de order som 
innehåller motsvarande artikel. Detsamma gäller för sekvensplocklistan. Istället skrivs 
ett dygnsbehov arbetsorder ut och om någon artikel är slut plockas de arbetsorder 
innehållande den aktuella artikeln ur och läggs i ett bristfack, något som innebär att 
högen för arbetsorder är mer uppdaterad än vad sekvensplocklistan är. En del plockare 
struntar därför i sekvensplocklistan och läser istället av från högen av arbetsorder i 
vilken sekvens axlarna och i sin tur cylindrarna kommer, medan andra plockare tittar 
på bristfacket. Är det tomt i bristfacket tror sig plockaren veta att sekvensen inte 
ändrats, utan arbetsorderna ligger i samma sekvens som sekvensplocklistan. Ligger det 
däremot order i bristfacket så är det en signal att sekvensplocklistan inte längre gäller, 
utan plockaren läser då istället av arbetsorderna på respektive axel vid linan för att se 
vilken sekvens bromscylindrarna ska komma i.  

 
• Bristande rutiner 

Personalomsättningen vid falufabriken är för tillfället hög, vilket till stor del förklaras 
med beskedet om verksamhetsflytt som tagits. Med ständigt inflöde av nya montörer 
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och furnerare saknas stundtals den erfarenhet och rutin som är önskvärd för att få en 
väl fungerande, och i många fall mindre störningskänslig verksamhet. För ett företag 
som Scania, med monteringsverksamhet, är det viktigt att det finns tydliga rutiner som 
för montören är enkla att följa. Det ska dessutom vara svårt för montören att göra fel, 
något som dessutom belyses i Scanias produktionssystem, SPS, där det talas om ”rätt 
från mig”.  
 
Något som uppmärksammats vid kombilinan, vad gäller bristande rutiner, är att 
montörerna vid materialbrister av sekvensartiklar själva lämnat linan för att hämta den 
bristande artikeln vid plockstationen. Anledningen till att en artikel saknas vid linan 
kan bero på att plockaren tagit fel artikel eller att sekvensen förändrats efter det att 
plockningen utförts.  

7.3.1 Nytt upplägg 
Inledningsvis valde författarna att presentera ett nytt upplägg för sekvensplockmetoden för att 
uppnå ett tydligare och mindre störningskänsligt flöde jämfört med tidigare. Nedan ges en 
förklaring över det nya upplägget med tillhörande illustration. 
 
För att plockaren ska kunna arbeta utifrån den faktiska sekvensen, det vill säga den som i 
verkligheten används, krävs det att den är känd en viss tid innan. Inledningsvis strävade 
författarna att den faktiska sekvensen skulle vara känd en viss tid innan positionen där 
bromscylindrarna monteras, nämligen motsvarande tid som fås av produkten av ”antalet 
cylindrar per sida” multiplicerat med takttiden. I kombilinans fall kan detta ses på flera sätt, 
men förutsätts det att maximalt 18 cylindrar, det vill säga tre plockpallar med sex cylindrar 
per pall, är plockade åt gången (per sida) krävs en sekvensfrysning cirka 18 x 7,5 minuter = 
135 minuter (2 timmar och 15 minuter) innan bromscylindrarna monteras på aktuell axel. I 
kombilinans fall innebär det att alla materialbrister är genomgångna och sekvensens 
nästkommande 18 bryggor och 18 växlar, från platsen där tillförsel av bromscylindrar sker, är 
inventerade. Eftersom att bromscylindrarna monteras på den nionde stationen och växlarna 
kommer in på den fjärde, innebär det att furneraren ständigt behöver ha inventerat att de 
nästföljande nio bryggorna och 13 växlarna finns redo i bufferten. Se figur 7.10 för en 
förklarande illustration över scenariot. 
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Figur 7.10 Tänkt scenario för sekvensplock enligt författarna 
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7.3.2 Uppmärksammade problem 
Under testets genomförande har problem uppstått/uppmärksammats. Nedan följer en kort 
beskrivning över problemen utifrån de nyckelfaktorer som testerna avsett att belysa. 
 
Testet av sekvensplock har belyst ett antal intressanta parametrar som är viktiga att beakta när 
metoden ska implementeras i en större skala. Testet har delvis fokuserat på hur de plötsliga 
sekvensändringarna som uppstått på grund av materialbrist av växlar och bryggor kunnat 
minimeras. Den ursprungliga planeringen av testet innebar att plockstationen fysiskt skulle 
flyttas från dess befintliga läge, strax intill kombilinan, till en annan lokal för att, likt vad som 
beskrivs av TPS som den japanska sjön, problemen lättare skulle kunna åskådliggöras. 
Flytten ställde krav på att plockstationen skulle bemannas med en heltidsresurs per skift, samt 
att en annan yta skulle behöva frigöras. På grund av läget som rådde i verksamheten med stora 
släp i produktionen, hög efterfrågan på lokalytor samt i viss mån även brist på furnerare 
bestämdes att testet skulle utföras vid den befintliga plockstationen. Under studiens gång har 
sekvensleveranserna av bryggor dock fungerat tämligen tillfredställande medan leveranserna 
av växlar regelbundet påvisat brister i form av förseningar. Det har också förekommit en 
felkälla i form av att de färdiga växlarna inte placerats på de anvisade buffertställagen. 

KOMPLEXITETSASPEKTER 
• Personalresurs 

Under testet av sekvensplock har det normala personalupplägget vad gäller furnering 
använts. Tre personer per skift har arbetat med furneringen inklusive 
sekvensplockning till kombilinan, dock har en av furnerarna ålagts att dessutom 
inventera bryggor och växlar. Under testet ställdes större krav på huvudsakligen 
furnerarna jämfört med tidigare. Dels krävdes det att furnerarna hade en bättre 
framförhållning, för att undvika plötsliga materialbrister, men också att furnerarna 
kommunicerade med varandra på ett helt annat sätt. Furneraren som skötte 
plockningen av sekvensartiklar (plockaren) skulle under testet minska antalet plockade 
cylindrar per pall från tio till sex vilket innebar mer frekventa loopar och mer 
regelbunden plockning, samtidigt som denne skulle utföra andra arbetsuppgifter.  
 

• Framförhållning 
Under testet har det förekommit att plockaren plockat för många cylindrar per 
sekvenspall. Vissa plockare har tyckt att detta varit tidskrävande och att plockningen 
tagit längre tid med färre artiklar per pall. Författarna har då påtalat att det är av stor 
vikt att det inte plockas mer än sex cylindrar, då de under testet önskat kortare 
uppdateringstid för sekvensen. Skillnaden mellan 
tio och sex cylindrar per pall innebär att 
furneraren/plockaren istället för att behöva känna 
till nästkommande 20 växlar och 30 bryggor 
istället endast behöver känna till nästkommande 
12 växlar och 18 bryggor. Figur 7.11 visar en häck 
med sex bryggor. Med tanke på att RPX till viss 
mån inte lyckats färdigställa erforderliga växlar i 
tid, kan det vara kritiskt med krav på en buffert 
med 20 växlar i sekvens innan produktionsstart 
jämfört med endast 12. Figur 7.11 Häck med sex 

bryggor 
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• Sekvensändringar 
När tidigare brister ska återföras in i produktionen är det furneraren som ansvarar för 
brygg- och växelfurneringen som tar beslut om när de ska in på linan. Att köra brister 
innebär att linan går ur sekvens, vilket i sin tur har inneburit att furneraren har 
ansvarat att meddela plockaren om den faktiska sekvensordningen. Detta har i testet 
fungerat bra, men dock har det endast varit envägskommunikation från furneraren till 
plockaren. Plockaren är i regel före med plockningen. Under testet plockades sex 
cylindrar i varje plockpall, vilket innebär tolv cylindrar i ett fullt tvåbingesystem. Från 
att bryggan läggs på linan till att den ska monteras med bromscylinder är det nio 
positioner. Detta har medfört att bromscylindrarna vid flera tillfällen redan varit 
furnerade till linan när furneraren gett information om att brister ska in i produktionen.  
 

• Tidsåtgång 
Sekvensplockmetoden har ur ett tidsperspektiv kartlagts utifrån två scenarion; ett 
verkligt scenario där artiklarna har individmärkts manuellt samt ett fiktivt scenario med 
etikettsmärkning. Det fiktiva scenariot bygger delvis på uppskattade värden. Med 
etikettshantering påvisar författarna ett minskat resursbehov om cirka 20-24 % jämfört 
med den manuella märkningen. Enligt formlerna 7.4 samt 7.5 kan utläsas de olika 
linjära samband som råder enligt den manuella respektive den fiktiva hanteringen med 
etiketter. Intressant att beakta är att den fasta tidsandelen förväntas vara konstant 
oberoende om etiketter används eller ej, dock skiljer tiden per artikel på grund av en 
snabbare märkprocess. I testet med sex cylindrar i sekvens per plockpall uppskattades 
att plockning och furnering krävde cirka 28 % av en heltidsanställd, eller en timme 
och fyrtio minuter per skift. 
 

xYmanuell 35.127.4 +=   (7.4) 
xYetikett 92.027.4 +=  (7.5) 

 
Y = total plock- och furneringstid för båda sidorna (minuter) 
x = antalet artikelpar 

KVALITETSASPEKTER 
• Avvikelsehantering 

Om en bromscylinder inte kunde monteras på grund av att den tillhörande axeln blivit 
spärrad eller att det var fel cylinder vid linan fastställde författarna i testet att cylindern 
skulle tillbaka till plockstationen. De returnerade bromscylindrar lades i en särskild 
returpall vid plockstationen för att invänta senare användning. Anledningen till detta 
var att det inte funnits plats på linan för bromscylindrar ur sekvens. Skulle plats finnas 
behövs inte bromscylindrarna skickas tillbaka till plockstationen, utan kan stanna vid 
linan till att de ska förbrukas.  
 
Signalen till furneraren att ett bromscylinderpar ska tillbaka till plockplatsen har under 
testet varit att de lagts i en smallbox, som i sin tur lagts i sekvensplockpallen. Vid ett 
par tillfällen har det brustit i rutinerna, montören hade inte lagt det returnerade 
cylinderparet i smallbox, utan låtit de ligga kvar i sekvenspallen. Följden blev att 
furneraren trodde att det fortfarande fanns tid kvar innan sekvenspallen behövde bytas, 
och därför gjorde andra arbetsuppgifter. Författarna har påtalat vikten av att 

53

 



 RESULTAT AV TESTVERKSAMHETEN  
   
   

  

avvikelsehanteringen följs för montörerna och att den fastställda signalen ska ges till 
furnerarna vid avvikelser.  

SYSTEMASPEKTER 
• Aktiv produktionsplanering 

Dialog har förts med Dan Weslien, beredare för monteringsystemet MONA Assembly, 
angående problematiken som finns med återkommande avbrott från den planerade 
sekvensen som idag sker vid kombilinan. För att minska felkällor som materialbrister 
skulle en lösning enligt Weslien (2007) kunna vara att använda aktiv 
produktionsplanering. Aktiv produktionsplanering innebär att produktionsplaneraren 
tillåts frysa order som inte kan produceras, på grund av materialbrister som finns eller 
som kommer att uppstå. När materialet åter finns på plats kan de order som blivit 
frysta åter släppas för produktion. Denna metod är tänkt att användas för den nya 
verksamheten i Södertälje, något som tros leda till en viss reducering av de plötsliga 
sekvensändringarna.  

 
Idag är produktionsplaneringen inte särskilt dynamisk, då sekvensen fastställs fem 
dagar innan produktionsstart, något som innebär att materialbrister som uppstår med 
kortare varsel än fem dagar måste hanteras manuellt. Med manuellt menas att de 
fysiska arbetsorderna innehållande artiklar som saknas, plockas ur högen med 
arbetsorder som är sorterade utifrån den planerade sekvensen. Med aktiv 
produktionsplanering kan en systemmässigt avsevärt mycket senare uppdatering ske, 
om det fastställs att material- och produktionsplanerare träffas dagligen kommer 
sekvensen kunna bli uppdaterad i stort sett lika ofta.  
 

• Etiketter 
Om plockaren skriver fel POP-ID eller CU-nummer på cylindern, trots att det är rätt 
artikelnummer har det under testet lett till att montören skickat tillbaka cylindern till 
plockstationen. Det är mänskligt att skriva fel, men den manuella märkningen innebär 
ur kvalitetssynpunkt en risk. Därför anser författarna att Scania bör använda sig av 
klisteretiketter där artikelnummer, POP-ID och CU-nummer finns angivet för den axel 
artikeln ska monteras på samt information om artikeln ska monteras på vänster eller 
höger sida, se figur 7.12.  Om etiketter används innebär det att remsan som skrivs ut 
följer den planerade sekvensen, något som gör det mer visuellt och enklare att plocka. 
Om information fås om en brist lämnas helt enkelt de etiketterna kvar på remsan 
medan efterföljande etiketter plockas.  
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Figur 7.12 Etiketter som sekvensplocklista 
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VISUALISERBARHETSASPEKTER 
• För många artiklar plockade 

Det uppdagades att det stundtals hade plockats upp till tio 
cylindrar per plockpall, vilket gjort situationen för furneraren 
ohållbar, se figur 7.13. Tio cylindrar i varje plockpall innebär 
att furneraren som ansvarar för bryggor och växlar måste 
känna till efterföljande 25 växlar och 21 bryggor, istället för 
endast 13 växlar och nio bryggor som fallet är vid sex 
cylindrar per plockpall. Införande av fackindelade plockpallar 
torde vara ett effektivt sätt att hålla antalet konstant, eftersom 
att fackindelningen omöjliggör att det plockas fler cylindrar 
än antalet fack.  

 
Figur 7.13 Överfull 
sekvenslåda 

YTASPEKTER 
• Yta för plockstation 

Sekvensplockmetoden förutsätter att plockningen 
sker vid en särskild plockstation. Ytan bör 
dimensioneras utifrån antalet artiklar samt utefter 
dess förbrukning, det vill säga att artiklar med låg 
förbrukningstakt endast behöver presenteras i ett 
enbingesystem medan de med hög förbrukning bör 
presenteras i ett tvåbingesystem. I testet 
presenterades samtliga bromscylindrar utom en i 
endast enbingesystem vid plockstationen, se figur 
7.14. Dessutom bör artiklar med lägst förbrukning 
placeras längst bort från plockpallarna och vice 
versa. 
 

 
Figur 7.14 Plockstation för 
bromscylindrar till kombilinan 

• Ytbesparing vid lina 
Sekvensplockmetoden är mycket lämplig att använda då det förekommer ett större 
antal artiklar av en viss artikelgrupp. Om artiklarna dessutom förekommer i stora 
emballage som hel- eller halvpall kan besparingen bli väldigt påtaglig. I 
sekvensplocktestet var omfattningen cirka 30 bromscylindrar i helpall som vid linan 
presenterades i ett äkta tvåbingesystem på vardera sida. Besparingen blev att artiklar 
från 30 helpallar kunde presenteras i totalt två helpallar, en ställageplats, per sida vid 
linan. 
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7.4 Satsplock 
Vilket nämnts i kapitel 6 Testupplägg har inte metoden satsplock fysiskt testats i denna studie. 
Författarna har dock valt att övergripligt analysera/utvärdera metoden utifrån gjorda analyser 
vid sekvensplocktestet, då metoden sekvensplock påvisar stora likheter med satsplock, samt 
litteraturstudier. Lumsden (2006) menar att satsning, eller kittning, av artiklar till ett 
monteringsobjekt ställer stora krav på informationssystem, samt att det finns tydliga rutiner 
för hur avvikelser ska hanteras.  
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8 Analys 
I detta kapitel analyserar författarna de olika metoderna utifrån nyckelfaktorerna.  
Avslutningsvis visas en matris på de huvudsakliga styrkorna respektive 
svagheterna de olika metoderna påvisar, samt en metodklassificering. 

8.1 Omplock 
Författarna har genom testerna kommit fram till att 
omplockning (nedskalning samt innerenhetsfurnering) är 
effektiva materialtillförselmetoder för att spara yta i 
linans materialfasad. Det ryms två smallbox i bredd per 
hyllplan i ställagen, medan det med omplockmetoderna 
ryms upp till fem innerenheter (K2) eller fyra pyttebox 
på samma yta. Författarna har dessutom fått positiv 
feedback från montörerna som uppskattat att artiklarna 
presenterats närmare varandra och på en mindre utsträckt 
yta, vilket har underlättat deras arbete.  

 
Figur 8.1 Omplock – nedskalning 
 
 

 
Figur 8.2 Omplock –  
innerenhetsfurnering  
Det praktiska kring metoderna, själva omplockningen, är tämligen enkel då etiketterna som 
skrivs ut tydligt visar vad som ska plockas samt i vilken kvantitet. Trots detta har det varit en 
rad problem med metoderna under testverksamheten. Författarna anser att de förslag på 
rutiner, instruktioner samt avvikelsehantering som gjorts varit korrekta, enkla och tydliga att 
följa, något som är viktigt enligt SPS. Viss del av problematiken har återfunnits i det interna 
materialhanteringssystemet SIMAS som påvisat vissa begränsningar, vilka dock har anpassats 
under studiens gång. 
 
Med ett bättre resursutnyttjande i form av att samma personal ansvarar för plockning och 
furnering, samt en etikettskrivare som bara tillhör plockstationen, anser författarna att 
metoderna bör fungera bra. Testet omfattade 23 artiklar som plockades vid tre tillfällen per 
dygn. Vid varje tillfälle plockades i snitt mellan fem och tio emballage vilket ger en total tid 
på knappt 40 minuter per dygn för metoden. Om metoderna tillämpas på ett större antal 
artiklar, vilket är planerat i den nya verksamheten, alternativt att plockresursen har andra 
åtaganden finns det en stor potential att använda metoderna innerenhetsfurnering och 
nedskalning. Störst besparingspotential har innerenhetsfurnering som kräver mindre 
personalresurser för plockhanteringen samtidigt som ytbesparingen i materialfasaden blir 
något större än vid nedskalning till pyttebox. 
 
Författarna anser att Scania bör fundera över fördelen med att använda innerenhetsfurnering 
utan omplock för de artiklar som inte har påtagligt lång täcktid, jämfört med att plocka om 
dem vid en plockstation, vilket generar en extra kostnad. Ett bra alternativ för att hålla de 
förutbestämda maxnivåerna är att använda Kanbankort, där ett fixt antal kortmärkta 
emballage cirkulerar i fasta loopar. Vid användning av Kanbankort är inte kraven på 
systemstöd lika stort, vilket innebär att plockaren manuellt beställer in mer material till 
plockstationen vid behov, något som kan liknas vid hur smallbox beställs till linan idag.  
 
Författarna menar att Scania bör föra en dialog med inköpsorganisationen om huruvida 
tankesättet med att den på Scania största förbrukaren ska bestämma vilket emballage som hela 
företaget ska använda för en viss artikel är lämpligt i alla hänseenden. I fallet med 
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omplockmetoden nedskalning skulle inte den extra hantering som idag krävs för omplockning 
behövas om leverantörerna direkt skickade artiklar i ändamålsenliga emballage. 
 
En av de huvudsakliga fördelarna med omplockmetoderna är att de ger möjligheter för 
tvåbinge (eller flerbinge) vid linan för artiklar som annars skulle ha oförsvarbart lång täcktid. 
Dessutom minskar behovet av tillgängliga furnerare och problemen med inkurans, samtidigt 
som materialet får en bättre visuell presentation. Nackdelen är att täcktiden per emballage 
minskar och antal byten ökar. Författarna menar att nedskalning lämpar sig för mindre 
artiklar, som har en så pass lång täcktid, att minst en halvering av antalet artiklar per 
emballage inte har någon betydande påverkan på furnerarnas beläggningsgrad. 
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8.2 Orderpicking 
Författarna anser att orderpicking som materialtillförselmetod bäst 
lämpar sig för lågfrekventa artiklar i framförallt stora emballage. 
Med lågfrekventa artiklar menar författarna att en genomsnittlig 
dygnsförbrukning inte bör överstiga två artiklar. Detta motiveras 
genom att det i testet valdes en artikel där den genomsnittliga 
dygnsförbrukningen var cirka tre artiklar, något som för en enskild 

dag kunde leda till att allt för många artiklar behövde plockas för att samtidigt kunna 
bibehålla visualiseringsaspekten. Anledningen till att stora emballage rekommenderas är att 
störst ytbesparingspotential finns för dessa, något som anses befogat, då metoden till viss del 
är störningskänslig. Vidare bör artiklarna inte vara för tunga. Anledningen till 
viktbestämmelserna är att metoden innebär transport och manuella lyft utan lyftverktyg, vilket 
enligt Scania inte bör göras om artikeln väger mer än tolv kilo. 

 

 
Figur 8.3 Orderpicking 

 
Då metoden är störningskänslig vid större sekvensändringar eller om en axel spärras efter att 
en orderpickingartikel monterats, bör hanteringen av aktuella artiklar skötas av en särskild 
plockare. Plockaren kan då direkt komma med en artikel om information ges att en artikel 
behövs, istället för att en montör från linan måste ta sig till och från plockstationen. Plockaren 
bör dock utföra andra arbetsuppgifter under sin arbetstid då metoden tar förhållandevis lite tid 
i anspråk per dygn.  
 
Dessutom rekommenderar författarna att automatiska etikettutskrifter bör användas som 
plockunderlag/-signal för orderpicking. Utskriftsförfarandet bör även ge signal till SIMAS att 
plockningen ska kvitteras. Fördelarna är förutom en tydligare uppmärkning framförallt den 
uppskattade tidsbesparingen, då plocktiden förväntas att nästintill halveras.  
 
Metoden ställer krav på ett arbetssätt med tydlig kommunikation mellan montör och 
plockare/furnerare, så att en avvikelse snabbt kan åtgärdas. Något som strider mot SPS men 
som skulle underlätta följdhanteringen efter en avvikelse och samtidigt göra situationen 
mindre kritisk är att ha en backup med orderpickingartiklar i nära anslutning till linan, 
exempelvis en av varje artikel. Detta gör att ett eventuellt produktionsstopp kan undvikas och 
plockaren fyller på backupen istället. Risken med backup är att montören slarvar och istället 
för att söka efter rätt artikel utifrån dess identifiering hämtar en ”backupartikel” istället. 
Risken med denna avvikelsehantering kan vara att avvikelser accepteras och att de byggs in i 
systemet, något som motstrider en process med ”ständiga förbättringar” och ”rätt från mig”. 
 
Författarna anser att det bör utredas vidare om det räcker att det plockas artiklar till endast 
nästkommande dygns förbrukning. I testerna visade det sig att förbrukningen var tämligen 
ojämn, därför kan det vara befogat att gå ner från två till ett dygns förbrukning då det 
försvårar för montören att finna aktuell artikel om det blir för många i 
orderpickingemballaget. Å andra sidan möjliggör en kortare framförhållning av plockningen 
att en något högre dygnsförbrukning kan tillåtas, eftersom att antalet artiklar i 
orderpickingemballaget minskas med ett dygns förbrukning. Alternativet med en kortare 
framförhållning skulle kunna vara att fler artikelnummer i samma emballage kan hanteras till 
linan.  
 

59

 



 ANALYS  
   
   

   

60

En möjlighet för att skapa bättre visualiserbarhet är att använda ett större emballage, såsom en 
halvpall istället för som i testet en smallbox. Riktlinjen bör vara att artiklarna ska presenteras i 
materialfasaden på ett sådant sätt att alla artiklars märkning lätt kan ses. 
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8.3 Sekvensplock 
Författarna anser att sekvensplock är en nödvändig och bra 
metod för att spara yta i materialfasaden. Men metoden ställer 
också stora krav på att sekvensen efterföljs. Därför anser 
författarna att kommunikation är avgörande för att 
sekvensplockning ska fungera. Även om Scania lyckas att 
minska på materialbrister, vilket underlättar sekvenshållningen, 

kommer sekvensändringar alltid att förekomma. När det förekommer avvikelser är det viktigt 
att informationen direkt når plockstationerna, som i tid kan plocka om efter den faktiska 
sekvensen som sekvensändringen innebär. Författarna anser att användningen av plocklistor 
är olämpligt, eftersom den inte tar hänsyn till faktiska förändringar i sekvensen. Införandet av 
dygnssammanställningslista, det vill säga en lista där de planerade sekvensen presenteras, för 
även plockfunktionen har varit framgångsrik. Plockarens dygnsammanställningslista 
uppdateras utifrån den information som ges av brygg- och växelfurneraren, som sedan tidigare 
haft dygnssammanställningslistan (växellistan) som ett hjälpmedel, och får på så vis den 
faktiska sekvensen istället för enbart den planerade. 

 

 
Figur 8.4 Sekvensplock 

 
Ur artikelsynpunkt lämpar sig sekvensplock för större artiklar i stor variantflora som är 
presenterade i stora emballage. Anledningen till att sekvensplock anses lämpligt för artiklar i 
stora emballage (halv- och helpall) är att sekvensplock är resurskrävande och därför krävs det 
betydliga ytbesparingar vid materialfasaden för att den ska vara motiverad att använda. Om 
det i en artikelgrupp förekommer både högfrekventa och lågfrekventa artiklar, bör de 
högfrekventa artiklarna presenteras direkt vid linan (såvida utrymme finns), medan de 
lågfrekventa artiklarna sekvensplockas. 
 
Metoden sekvensplock är tämligen avancerad vid avvikelser, vilket har medfört att rutiner, 
instruktioner och avvikelsehanteringar blivit mer komplexa. Under testet har plockningen 
utförts av flera olika plockare, vilket gjort det svårt att få kontinuitet i arbetssättet. Ibland har 
plockaren inte använt den av författarna framtagna avvikelsehanteringen och istället löst 
problemet efter eget tycke. Vidare har författarna i testet fingerat att plockstationen inte varit i 
nära anslutning till linan, och därför utformat instruktionerna som om plockstationen varit 
längre bort. Vilket medfört att vissa instruktioner, ur plockarens och montörens synvinkel, 
verkat för omständliga och onödiga att följa.  
 
Författarna anser att rutiner, instruktioner och avvikelsehantering under rådande förhållanden 
varit tydliga. Däremot borde det ha framgått mer tydligt att brygg- och växelfurneraren, eller 
vad författarna anser vara skiftets produktionsplanerare, ska ha en dialog med plockaren 
innan brister återinförs för att passa flödet bättre. I kombilinans fall har bromscylindrar i regel 
varit färdigplockade innan bryggor och växlar furnerats till linan, vilket innebär att om en 
tidigare brist ska återinförs måste furneraren först undersöka med plockaren när det lämpar 
sig att den ska återinföras.  
 
Testet visade att plockstationen bör bemannas av åtminstone en resurs per skift, så att denne 
har möjlighet att följa med i realtid på förändringar som dyker upp. Dessutom skapas en bättre 
kontinuitet om ett färre antal olika personer utför plockningen, något som möjliggörs med 
”rena” plockare. Sekvensplockstationen har under testet påvisat ett högt resursutnyttjande 
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utifrån de tidsstudier som författarna utfört, vilket enbart för bromscylinderhanteringen 
hamnar på mellan 24 och 28 %, beroende om tio eller sex cylindrar plockats.  
 
Under testet har plockaren individmärkt artiklarna genom att skriva POP-ID och CU-nummer 
på dem. Författarna anser att den manuella märkningen lätt kan leda till onödiga avvikelser, 
eftersom en felaktigt märkt artikel inte ska monteras, utan skickas tillbaka till plockstationen. 
Därför rekommenderas att artikelnummer, POP-ID och CU-nummer presenteras på etiketter 
som fästs direkt på artikeln. I Södertälje kommer vissa bromscylindrar dessutom att 
förmonteras med nipplar vilket dessutom ställer krav på individmärkning. Innan testet har 
montörerna endast tittat på artikelnumret för att försäkra sig om att det är rätt bromscylinder 
som plockas. Tilläget med två extra nummerserier, POP-ID och CU, har gjort att det blir fler 
siffror för montören att hålla reda på, därför bör kanske endast unika siffror framhävas medan 
andra kan dämpas. Med etikettsanvändning uppskattas dock resursutnyttjandet minskas från 
mellan 24 och 28 % till mellan 18 och 22 % enligt de antaganden och uträkningar som gjorts i 
bilaga D.  
 
För att göra det enklare och mer visuellt anser 
författarna vidare att användningen av fackindelade 
plockpallar underlättar. Den fackindelade plockpallen 
är indelad i numrerade fack efter det antal artiklar 
som fastställts per pall, se figur 8.1 för prototyp. 
Fördelen med numrerade fack är den visuella signal 
till furneraren som ges när pallen är förbrukad, då 
sista facket är tomt. Skulle det ligga kvar någon 
artikel i något av de andra facken är det således en 
signal i sig att den artikeln är en retur.  

Figur 8.5 Prototyp på fackindelad 
 plockpall för sex cylindrar 
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8.4 Satsplock 
Författarna har som tidigare nämnts inte haft möjlighet att testa metoden satsplock, utan har 
istället valt att analysera metoden utifrån testet av den snarlika metoden sekvensplock samt 
litteraturstudier. 
 

Vid sekvensplocktestet uppmärksammat vikten av att information 
om förändringar i produktionssekvensen når stödfunktioner såsom 
plockstationer så fort som möjligt. I sekvensplocktestet, se kapitel 
7.3 Sekvensplock, valde författarna att utse en furnerare till skiftets 
produktionsplanerare, då läget inte möjliggjorde test av 
systemförändringar. Furneraren fick till uppgift att kontinuerligt 

inventera de kritiska huvudkomponenter som erfordras en tid framåt, något som gjordes för 
att akuta sekvensändringar inte skulle uppstå lika ofta vilket påverkar plockstationerna 
negativt. Testet var i stor utsträckning framgångsrikt och påvisade vikten av att 
kommunikationen mellan de olika funktionera fungerade väl, men också av en bättre 
framförhållning jämfört med tidigare.  

 

Figur 8.6 Satssplock 

 
Metoden satsplock skiljer sig dock mot sekvensplockmetoden i det avseendet att den 
presenterar en sats, ett antal artiklar, till ett visst objekt samtidigt, istället för enskilda artiklar. 
Satsen kan innehålla en felaktigt plockad artikel medan övriga artiklar i satsen 
överensstämmer med vad som efterfrågas, något som skapar en högre störningsfaktor jämfört 
med sekvensplockmetoden. 
 
Det som är centralt för sekvensplock, och också för satsplock, är att metodens komplexitet 
och störningskänslighet minskar desto senare i flödet sekvens- eller satsartiklarna tillförs. I 
testet med sekvensplock av bromsylindrar plockades cylindrar till axlar, där monteringen 
ännu inte påbörjats. Förklaringen till hur det kunde vara framgångsrikt beror på att en 
furnerare fick agera produktionsplanerare och inventera att de kritiska materialen fanns för att 
kunna tillverka axlar enligt den planerade sekvensen, samt att informera plockaren om 
sekvensläget. Desto längre fram i produktionen, det vill säga desto fler positioner som axeln 
passerat innan de sekvens- eller satsplockade artiklarna tillförs, desto färre artiklar behöver 
inventeras. 
 
Praktiskt kring satsplock innebär enligt författarna att varje sats, likt varje sekvensartikel, bör 
individmärkas. Satserna presenteras lämpligen i fack eller ändamålsenliga boxar på vagn i ett 
äkta tvåbingesystem vid linan. Fördelen med fackuppdelning är att de kan dimensioneras mer 
exakt utefter satsartiklarnas storlek. Eftersom satsplock handlar om tillförsel av fler än en 
artikel till samma objekt bör inte de ingående artiklarna individmärkas, utan istället bör 
satsen, eller kitet, förses med märkning. Lämplig märkning är en etikett med information om 
satsens innehåll, utifrån ingående artikelnummer och artikelbenämningar, samt POP-ID och 
eventuellt CU-nummer, vilket läggs eller fästs på satsen.  
 
Metoden lämpar sig, enligt författarna, bäst för artikelgrupper innehållande medelstora 
artiklar, där en sats förbrukas varje takt. Att artiklar tillhörande artikelgrupper är önskvärt 
beror på att besparingspotentialen i materialfasaden således blir störst. För stora artiklar är 
metoden inte lämpligt att använda, då ett antal satser bör få flats i materialfasaden samtidigt. 
Är artiklarna däremot för små, exempelvis muttrar och brickor, är metoden inte heller 
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lämplig, på grund av den störningskänslighet som trots allt satsplockmetoden innebär. 
Konsekvenserna som kan uppstå om en montör till exempel tappar en liten mutter vid 
monteringen, är i värsta fall att linan drabbas av ett tillfälligt produktionsstopp.  
 
Tidsbesparing ser författarna som en annan viktig förväntad fördel. Tid i form av mindre 
gångtid, men även eftersom montören slipper söka och plocka ihop ett antal artiklar till ett 
objekt. Dessutom förväntas risken att montören plockar fel artikel minska. 
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8.5 Metodernas styrkor och svagheter 
 
Tabell 8.1 Styrkor och svagheter för de testade metoderna, inklusive satsplock. 
Metod Styrkor Svagheter 
Omplock – 
innerenhet 

+  Lätthanterlig (extra 
lätthanterlig om omplock vid 
plockstation utesluts) 

+ Relativt resurssnål 
+ Visuellt – flerbinge 
+ Låg störningskänslighet 
+ Kräver ingen 

returemballagehantering 
 

- Svår att systemmässigt administrera om 
det är olika antal innerenheter i det 
ingående emballaget 

- Bör endast användas om det är möjligt att 
ett antal intilliggande artiklar kan 
använda nedskalning/innerenhets-
furnering, annars är nyttan tveksam 

Omplock – 
nedskalning 

+  Visuellt – tvåbinge 
+ Relativt resurssnål 
+ Låg störningskänslighet 
 

- Renlighetskrav och spårbarhetskrav kan 
vara svåra att följa 

- Kräver returemballagehantering 

Order-
picking  

+  Möjliggör stor ytbesparing i 
materialfasad 

+ Resurssnål 
+ Möjliggör att 

kvalitetsaspekter såsom 
spårbarhet är god 

 

- Störningskänslig 
- Kan vara svårt att dimensionera om 

ojämn förbrukning. 
- Kan leda till ökade gångsträckor för 

montörer 
- Strängt systemberoende 

Satsplock +  Potential för stor ytbesparing 
i materialfasad 

+ Möjliggör enkel och tydlig 
materialpresentation vid 
linan vilket förenklar för 
montören att plocka rätt 
artikel; tidsbesparing och 
kvalitetshöjning 

 

- Strängt sekvens- och systemberoende  
- Ställer stora krav på kommunikationen 

mellan plockstation och lina 
- Väldigt resurskrävande 

Sekvens-
plock 

+  Potential för mycket stor 
ytbesparing i materialfasad 

+ Visuellt 
 

- Strängt sekvens- och systemberoende 
- Ställer stora krav på kommunikationen 

mellan plockstation och lina 
- Resurskrävande 
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8.6 Metodklassificering 
Ur tabell 8.1 kan utläsas de olika metodernas styrkor och svagheter. Intressant att beakta är att 
sats- och sekvensplock påvisar stora likheter, likt omplockmetoderna innerenhetsfurnering 
och nedskalning. Orderpicking återfinns någonstans däremellan beroende på vilka aspekter 
som beaktas. Författarna har valt att benämna sats- och sekvensplock för sekvensberoende 
metoder. Figur 8.2 visar på sambanden mellan metoderna, vilket också kan ses som hur 
metoderna med fördel kan appliceras tillsammans i verksamheten. Metoden taktat omplock 
påvisar i teorin störst likheter med vad författarna har valt att kalla sekvensoberoende metoder 
(innerenhetsfurnering samt nedskalning). 

SEKVENSBEROENDE 
METODER 

Satsplock 
Sekvensplock 

Orderpicking

SEKVENSOBEROENDE 
METODER 

Innerenhetsfurnering 
Nedskalning 

(Taktat omplock) 

 
Figur 8.7 Klassificeringar av materialtillförselmetoderna 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
Med läget som råder för Scania med kraftigt ökad efterfrågan, samtidigt som 
axelverksamheten snart ska flytta är det mycket de bör tänka på, inte minst när de 
ska implementera materialtillförselmetoder i den nya verksamheten. Författarna 
valde att citera Nationalencyklopedins definition av ordet ”logistik” i kapitel 3.1 
Logistik. Ett kort utdrag är värt att återupprepas; ”… åstadkomma metoder för 
att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid”. Denna studie har 
fokuserat på just detta, hur Scania kan få rätt material på rätt plats vid rätt tid. I 
detta kapitel ger författarna sina slutsatser på studien. Kapitlet innehåller också 
rekommendationer för Scania hur arbetet bör fortskrida för att lyckas med den 
storskaliga metodimplementeringen fullt ut. 
 

Denna studie har på flera sätt försökt beskriva de problem som uppmärksammats under den 
testverksamhet som bedrivits vid Scanias axelverksamhet i Falun. Det övergripande 
problemet kretsar kring att materialet helt enkelt inte får plats med dagens 
materialförsörjningskoncept i materialfasaden vid de nya linorna. Dessutom har Scania utifrån 
inte minst marknadens efterfråga, men också de nya produktionslokalernas dimensioner i 
Södertälje, tvingats att kompromissa när de har utarbetat en layout över de nya 
monteringslinorna.  
 
I viss mån skulle en längre lina tillåta att materialet presenteras på ett liknande sätt som det 
idag görs i Falun, men samtidigt skulle takttiden då bli allt för lång för att fullt ut kunna 
tillgodose marknadens efterfråga, utformade bemanningsplaner och den planerade 
skiftgången. För att bland annat kunna hålla personalkostnader nere och tillgodose 
marknadens efterfråga har Scania valt att ge logistiken ett större ekonomiskt utrymme, i form 
av att inledningsvis tillåta högre kostnader för den interna materialförsörjningen jämfört med 
idag, genom att implementera ett antal materialtillförselmetoder. Den huvudsakliga nyttan 
med materialtillförselmetoderna är att de tillåter Scania att presentera ett stort antal artiklar på 
en viss yta i materialfasaden, något som idag inte skulle vara möjligt. Det bör dock beaktas att 
metodanvändningen innebär minskade kostnader för produktionen, eller linan, dels med den 
kortare linan och således ett kortare conveyorsystem tillsammans med ett minskat 
personalbehov. Detta är aspeketer som bör beaktas för att få en lämplig ekonomisk 
styrning/balans för att motivera metodanvändningen. Dessutom har Scania satt upp mål för 
materialfasaderna i form av att de inte får överskrida en beläggningsgrad på cirka 80 %. 
Något som motiveras med att verksamheten måste kunna möta ytterligare framtida 
utmaningar i form av en trolig ökad artikelflora samtidigt som volymerna utifrån efterfrågan 
antas fortsätta att öka. 
 
Nedan följer de faktorer som författarna anser är de mest centrala i studien, vilka således 
utgör studiens slutsatser och rekommendationer. 
  
Sekvensdisciplin 
I ett Södertäljeperspektiv, det vill säga när produktionen flyttas, kommer inte den 
omfattningen av sekvensfel som finns idag tillåtas. Det är oerhört viktigt att inte akuta 
sekvensändringar tillåts eftersom ett stort antal artiklar kommer hanteras med de 
sekvensberoende metoderna sats- och sekvensplock, men även till viss del orderpicking, vilka 
ställer stora krav på sekvensordningen. Om en sekvensändring utförs sent innebär det att de 
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plockade artiklarna inte ligger i samma följd som den faktiska monteringssekvensen, vilket 
kan resultera i ett produktionsstopp. Å andra sidan menar författarna att sekvensändringar som 
inte är akuta men ändå uppstår kortare än fem dagar innan produktionsstart på grund av kända 
materialbrister måste hanteras på ett bättre sätt jämfört med idag. Med aktiv 
produktionsplanering där materialläget synkroniseras mot produktionsplaneringen tror 
författarna att sekvensen kommer bli lättare att hålla och de för stödfunktionerna besvärliga 
akuta sekvensändringarna kommer att reduceras kraftigt. Det är inte hållbart att en montör 
ändrar den planerade sekvensen genom att vid linan plocka bort den arbetsorder som 
innehåller en axel som inte kan monteras, då risken är påtaglig att stödfunktionerna såsom 
plockstationerna inte får vetskap om den faktiska sekvensen. 
 
Monteringen (produktionen) vs logistik - rollfördelning 
Det finns en klassisk fras som säger att ”man ska göra det man är bra på”. Författarna menar 
att det är ett viktigt synsätt som bör återspeglas i Scanias verksamhet. Montörerna ska aldrig 
behöva lämna linan för att hämta material eller åtgärda andra avvikelser, då bland annat linans 
balansering inte tillåter det. I stället är det logistikpersonalens, det vill säga furnerarnas och 
plockarnas, uppgift att serva linan med rätt material i rätt tid och i rätt kvantiteter. Uppstår 
avvikelser i form av framförallt felplockade, men också felaktiga, artiklar är det 
logistikpersonalen som ska åtgärda felet. Varför logistikpersonalen bör åtgärda problemet 
beror dels på den återkoppling som då fås, vilket leder till möjligheter att reflektera över 
problemet och tillsammans med sina kollegor undersöka och försöka eliminera orsaken till 
avvikelsen. Något SPS påtalar vikten av då principen ”rätt från mig” beskrivs, nämligen att 
avvikelser undersöks och bedöms av den som orsakade/bidrog till avvikelsen samt om den 
uppstod då det standardiserade arbetssättet användes.  
 
Modularisering 
Det torde enligt författarna vara befogat att fråga sig huruvida den stora variantrikedom som 
Scania idag använder i produktionen verkligen är nödvändig och försvarbar, inte minst ur ett 
produktionsekonomiskt perspektiv. Under studiens gång har författarna exempelvis 
uppmärksammat att inte mindre än cirka 30 olika varianter av bromscylindrar kan monteras 
på en bakaxel med trumbroms. Visserligen är huvuddelen av cylindrarna sidberoende, men 
fortfarande är frågan befogad om det verkligen är nödvändigt med så många varianter för att 
tillgodose kundernas önskemål. Förklaringen till varför Scania Axlar behöver implementera 
de nya materialtillförselmetoderna i verksamheten beror till stor del på just den stora variation 
som erbjuds, vilket leder till att ett stort antal varianter måste få plats vid linan.  
 
Scania menar att det modulära produktionssystemet, som innebär att företagets kunder kan 
erbjudas optimerade fordon, är en av företagets framgångsfaktorer. Det modulära systemet 
som Scania använder innehåller, enligt företaget, ett väl avvägt antal huvudkomponenter med 
standardiserade funktioner. Frågan är vad som är en ”huvudkomponent med standardiserade 
funktioner”. Författarna menar att en bromscylinder borde kunna klassificeras som en sådan. 
Det ter sig för författarna att funktionsskillnaden mellan cylindrarna inte borde vara så 
påtaglig att det stora antalet varianter motiveras. 
 
Givetvis måste modulariseringen, eller standardiseringen av ingående artiklar inom ett 
avgränsat produktområde, börja någonstans i det sammanlagda monteringsflödet. Men skulle 
färre ingående varianter erfordras i monteringen skulle inte materialtillförseln till 
materialfasaderna vara lika kritisk. Dels då en mindre variantflora finns, samtidigt som 
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volymerna av respektive artikel troligen skulle öka och felkällan att plocka fel artikel minskas 
då det blir ett mindre urval att plocka från. 
  
Resursbehov 
Utifrån testverksamheten och de litteraturstudier som utförts har författarna kartlagt vilka 
resurser metoderna kräver i form av personalbehov men också yta. 
 
Omplockning, i form av nedskalning och innerenhetsfurnering, är båda i studien 
klassificerade som sekvensoberoende metoder och påminner mycket om varandra, varför de 
också lämpar sig att användas tillsammans. Metoderna antas fungera bäst om furneringen görs 
mer kontinuerligt än vad som gjordes under testverksamheten, vilket medför att författarna 
anser att metoderna bör ha en resurs per skift som ansvarar för både omplockning och 
furnering. Vidare är metoderna inte särskilt tidskrävande i sig, vilket innebär att resursen även 
bör ha andra arbetsuppgifter. Metoderna är relativt enkla ur hanteringssynpunkt för att frigöra 
yta i materialfasaden, men eftersom varje emballage byts ut mot ett mindre blir besparingen 
per emballage inte lika stor som för de andra metoderna.  
 
Orderpicking klassificeras att ligga mellan de sekvensoberoende och sekvensberoende 
metoderna. Metoden har normalt ett väldigt litet resursbehov eftersom plockning och 
furnering endast utförs vid ett tillfälle per dygn, vilket inte tar lång tid med rätt 
förutsättningar. Metoden kräver dock snabba åtgärder vid avvikelser, vilket gör att den 
resursmässigt rekommenderas att användas tillsammans med någon annan plockfunktion. 
Plockaren kan då vid avvikelser snabbt plocka och furnera ut aktuell artikel. 
Ytbesparingspotentialen vid linan är stor eftersom att flera artiklar, i helst stora emballage kan 
tas bort från linan och istället presenteras i gemensamma emballage vid ett fåtal adresser. 
 
Sekvens- och satsplock klassificeras båda som sekvensberoende metoder, då de har mycket 
gemensamt. Båda metoderna styrs efter den faktiska sekvensen, individmärker artiklarna till 
dess förbrukare och har dessutom liknande hantering av avvikelser. Satsplockmetoden anses 
dock som mer komplex då flera artiklar ska plockas ihop till en sats vilket kan leda till fler 
avvikelser. Resurskraven är på grund av metodernas komplexitet stora varför författarna 
rekommenderar att särskilda resurser ansvarar för både sekvens- och satsplock. Metoderna har 
stor ytbesparingspotential, då de båda rekommenderas för större artiklar i stora artikelgrupper, 
medan satsplock rekommenderas för medelstora artiklar i stora artikelgrupper.  
 
Mindre emballage direkt från leverantör 
Att plocka om från ett emballage till ett mindre för att minska på materialfasaden har genom 
analysen från testverksamheten visat sig som bra metoder. Enligt Lumsden (2006) är också 
användningen av mindre förpackningar en naturlig följd när mindre exponeringsyta erfordras. 
Scania har tagit fram pytteboxen på prov för att använda det som ett potentiellt mindre 
standardemballage. Viktigt att belysa gällande pytteboxens utformning är att den är rak, vilket 
ger maximal volymutnyttjande och bra förutsättningar för att stapla. Men vid returhantering är 
pytteboxens utformning sämre då den inte kan komprimeras, vilket skulle vara möjligt om 
formen är konisk, likt smallboxen. 
 
Det ska belysas att all extra materialhantering, exempelvis att använda en 
materialtillförselmetod, medför kostnader i form av yta, utrustning och personal. Därför 
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tycker författarna att Scania bör undersöka vad alternativkostnaden blir om leverantören 
istället direkt levererar aktuella artiklar i mindre emballage. 
 
Inom Scania är det i dagsläget den enskilt största förbrukaren av en artikel, det vill säga den 
produktionsenhet som förbrukar mest, som i samråd med leverantören bestämmer vilken typ 
av emballage en artikel ska levereras i. Något som är fallet även om flera andra 
produktionsenheter tillsammans tycker att artikeln ska presenteras i ett annat emballage. 
Förklaringen till varför Scania vill att leverantören använder samma emballage oberoende av 
vilken produktionsenhet som är mottagare, är att Scania menar att de då kan få ett bättre 
inköpspris. Författarna anser att dessa regler är väl statiska då de varken tar hänsyn till vad 
majoriteten tycker, eller vad alternativkostnaden blir att själva plocka om material. 
 
Vad är de olika ytorna värda? 
Författarna har tidigare i rapporten nämnt att det är väldigt svårt att sätta en prislapp på en 
materialtillförselmetod, och på så vis kunna motivera den genom att värdera vilka 
kostnadsbesparingar en kortare lina medför. En kortare lina innebär förutom reducering av 
resursbehovet, ett kortare conveyorsystem samt en kortare materialfasad. Det finns även flera 
mjuka faktorer som måste vara med i beräkningarna. Vad är kostnadsbesparingen om 
montören har materialet presenterat närmare sig, vilket minskar gångtiden? Vad kostar en 
timmes stopptid i produktionen, eller en felmonterad axel? Författarna har medvetet låtit bli 
att beakta dylika aspekter då de ansett att de lätt kan vinklas för att försköna verkligheten, 
vilket skulle leda till en bristande reliabilitet.  
 
Dynamisk artikelklassificering 
Den klassificering Scania utfört för att finna lämpliga materialtillförselmetoder för respektive 
artikel/artikelgrupp måste ses som en färskvara. Med anledning av de ständigt förändrade 
förutsättningarna som råder på marknaden förändras i vissa fall efterfrågemönsterna påtagligt 
för vissa artiklar, något som måste avspeglas i valet av materialtillförselmetod. Något 
författarna uppmärksammade under studiens gång, inte minst vid valet av lämpliga artiklar för 
metoden orderpicking. De efterfrågevolymer som hade kartlagts i juni överrensstämde inte 
alltid längre i september, då volymen för en enskild artikel hade ökat från en genomsnittlig 
förbrukning av cirka två till upp mot fem artiklar per dygn. En ökning som är helt avgörande 
huruvida den störningskänsliga metoden orderpicking bör användas, då den endast lämpar sig 
för en väldigt låg förbrukning. 
 
Kommunikation 
Författarna har under testverksamheten uppmärksammat att det är viktigt med kommunikation 
för att få en välfungerande metodanvändning. Särskilt för metoderna sekvens- och satsplock 
då plockaren snabbt måste få reda på om sekvensen ändrats. Lika viktigt är det när en brist 
återinförs på linan att plockaren tillsammans med furneraren diskuterar när bristen lämpar sig 
att införas. Vad gäller sekvensplocktestet uppmärksammade författarna att furneraren för 
bryggor och växlar hade informationen om den faktiska sekvensen, vilket författarna i testet 
utnyttjade till att denne utsågs till ansvarig för att sekvensen kommunicerades vidare till 
plockaren och linan.  
 
Vilken enskild metod är bäst? 
Av de fem materialtillförselmetoder som analyserats genom teoristudier och testverksamhet 
har författarna funnit att det inte går att rangordna vilken/vilka enskilda metoder som Scania 
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bör använda sig av, utan det är den rådande situationen som avgör vilken metod som är bäst. 
Det ska dock poängteras att samtliga materialtillförselmetoder medför en merkostnad och 
därför ska inte metoderna användas mer än vad som linan kräver.  
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9.1 Förslag till implementering  
Efter att ha läst rapporten bör Scania studera sitt framtagna förslag på artiklar för respektive 
metod för att eventuellt, efter vad författarna kommit fram till med denna rapport, revidera 
sina artikelval för de olika metoderna.  
 
När kartläggningen är genomförd bör Scania sammanställa hur många artiklar som avses att 
användas för respektive metod samt hur mycket yta och tid de antas ta i anspråk utifrån 
resultatet i denna studie. Vilket sedermera bör ligga som underlag då bemanningsplaner för 
furnering och plockning fastställs.  
 
Vid val av yta för metoderna anser författarna att Scania kan utgå ifrån att sats- och 
sekvensplock bör placeras i nära anslutning till varandra och gärna nära förbrukningsplatsen. 
Vidare bör de två omplockmetoderna, innernehetsfurnering samt nedskalning, också placeras 
tillsammans men de har inte samma behov av närhet till linan då de är mindre 
störningskänsliga. Finns det tid för sekvens- och satsplockaren för ytterligare arbetsuppgifter 
är det tänkvärt att denne även har hand om orderpickingartiklar, då de påminner om sekvens- 
och satsplockade artiklar vad gäller individuppmärkning och den snabba hanteringen vid 
avvikelser. 
 
I ett tidigt stadium bör dessutom Scania undersöka möjligheterna, och de förväntade 
fördelarna, av att använda automatiskt genererade etikettplocklistor till bland annat metoderna 
sekvens- och satsplock. Varför denna undersökning bör utföras i ett tidigt stadium beror på 
den långa handläggningstid som finns för hantering av förändringsförslag gällande Scanias 
interna systemstöd. 
 
En annan parameter som bör undersökas i ett tidigt skede är behovet av 
kommunikationshjälpmedel mellan lina och plockstation, i synnerhet om de är fysiskt 
avskilda.  
 
När Scania kommit så långt att det är dags att implementera materialtillförselmetoderna och 
lära upp berörd personal är det bra att först låta personalen läsa igenom samtliga framtagna 
rutiner, instruktioner och avvikelsehantering rörande metoden. Även de föreskrifter som inte 
direkt berör enbart den egna yrkeskategorin bör läsas, då alla berörda ska ges möjlighet att 
bilda sig en egen helhetsuppfattning om varför det är viktigt att just de följer framtaget 
arbetssätt. Vidare är det lämpligt att arbetssättet diskuteras med berörda så att eventuella 
frågetecken rätas ut och utformningen av arbetssättet kan uppdateras. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel presenteras de reflektioner som författarna gjort under 
examensarbetet. Aspekter som tas upp är hur studien utförts, vad som skulle 
kunna ha gjorts annorlunda men också reflektioner såsom hur författarna ser på 
studiens reliabilitet och validitet. 

10.1 Reflektioner 
En befogad fråga vid projekt av denna dignitet är vad som kunnat göras annorlunda om 
studien skulle ha påbörjats idag. Författarna tror att de vid en omstart skulle ha kartlagt 
nyckelpersonerna för studien i ett tidigare skede. Eftersom projektet påbörjades strax innan 
sommarens semesterperiod förekom det att det tog lång tid innan viktiga nyckelpersoner 
kunde kontaktas och för projektet viktig information kunde erhållas. Vidare skulle författarna 
i ett tidigare stadium arbeta fram de nyckelfaktorer som testverksamheten utgått ifrån, något 
som skulle ha påskyndat och underlättat när väl testverksamheten påbörjades. Istället strävade 
författarna inledningsvis att starta testerna så fort som möjligt och när de första testerna kunde 
inledas, påbörjades arbetet med att ta fram bedömningsfaktorerna, eller nyckelfaktorerna.  
 
Under studiens gång har författarna i vissa avseenden varit direkt beroende av nyckelpersoner, 
framförallt för de olika systemstöden som Scania använder. Beroendeförhållandet har gjort att 
projektets fortskridande i flera fall blivit lidande i form av att mer tid än önskvärt har åtgått. 
Vidare har viktig input och avstämning för projektets fortskridande fåtts under de veckovisa 
projektmöten författarna varit delaktiga vid, där flyttprojektets logistikfrågor behandlats. Den 
nära relationen med handledaren och övriga i logistikprojektet som författarna haft, har 
bidragit positivt till studiens fortskridande då viktiga parametrar som relevanta nyckelfaktorer 
och rutiner kunnat diskuteras regelbundet. Att författarna gavs möjlighet att praktisera vid en 
av axellinorna, framaxellinan, hade i stort sett avgörande betydelse för den goda relation som 
uppstod till montörer och furnerare. Under testverksamheterna visade det sig i form av stor 
hjälpsamhet och engagemang, vilket troligen blev den viktigaste inputen till studiens resultat. 
 
Med facit på hand kan författarna konstatera att denna studie framförallt varit till hjälp för 
Scania i det avseendet att de värsta minorna upptäckts under examensarbetet, istället för under 
skarpa produktionsförhållanden. Används resultatet från denna studie som underlag till 
igångsättandet i Södertälje menar författarna att fokus bör läggas på att undersöka hur väl de 
utvalda artiklarna passar för de olika materialtillförselmetoderna. Men det är också viktigt att 
reflektera över att studien och dess resultat är intressant för andra aktörer med liknande 
verksamhet, då metoderna och problematiken konceptuellt sett bygger på en generell tolkning 
och lösning som inte enbart behöver kopplas till Scania och dess axelverksamhet. 
 
Studiens teorikoppling återfinns huvudsakligen i att de framtagna materialtillförselmetoderna 
inledningsvis har analyserats utifrån allmän materialtillförselteori för att i testverksamheten 
utvärderas utifrån de nyckelfaktorer författarna har utarbetat. Nyckelfaktorerna har 
huvudsakligen inspirerats av Scanias och Toyotas Produktionssystem. 
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10.2 Metodproblem 
I metodkapitlet beskrivs metodproblem, validitet och reliabilitet, ur ett teoretiskt perspektiv. 
Här reflekterar författarna utifrån den givna beskrivningen hur de ser på studiens 
tillförlitlighet och giltighet. Strävan har varit att få en så stor överrensstämmelse mellan 
teorier och data i analysen/slutsatsen.  
 
Författarna började under den inledande praktiken följa flödet vid framaxellinan genom att 
främst observera, men också prova på de olika monteringsmomenten. Genom praktiken 
erhölls en helhetsbild över produktionen och en bättre förståelse för vilka faktorer som utifrån 
linans perspektiv är viktiga vad gäller tillförsel och presentation av material.  
 
I detta examensarbete har författarna försökt att skapa så hög validitet som möjligt genom att 
primärt sträva efter att använda flera källor, litteraturkällor som intervjukällor, men också att 
båda författarna deltagit vid intervjuer och observationer. Dessutom har handledare och 
logistikprojektgruppen varit viktiga verktyg för att uppnå hög validitet, då gruppen kunnat 
reflektera och validera vad författarna kommit fram till.  
 
Vidare utfördes ett stort antal intervjuer med dem som direkt arbetar med materialförsörjning, 
vilket innebär furnerare, plockare och montörer. Trots allt är det enligt författarna de personer 
som dagligen arbetar med materialförsörjningen som kan ge den bästa insynen över hur 
materialtillförselprocessen verkligen går till. Vad gäller tidsstudierna som utförts som en del 
av testverksamheten anser författarna att det hade varit önskvärt med fler mätningar för att få 
en högre reliabilitet. Resultatet är dock ändå intressant att arbeta utefter då det bygger på ett 
antal mätningar för varje metod utförda med olika plockare/furnerare. 
 
För att öka reliabiliteten vid intervjuer av de personer som arbetar med den dagliga 
materialförsörjningen har författarna intervjuat personal från flera skift, vilket minimerar att 
egenutvecklade lösningar ses som standardiserat arbetssätt.  
 
Reliabiliteten kunde ha varit något högre för de tidsstudier som utförts, då författarna tror sig 
ha påverkat testpersonerna som agerat plockare då det ansträngt sig att utföra arbetsmomenten 
så noggrant som möjligt. Vilket i tidsstudien kan innebära att tiderna kan ses vara något i 
överkant. 
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11.3 Intervjuer 
Intervjuer och samtal har förts med ett antal personer under examensarbetets fortlöpande, 
varför inga specifika datum kan ges. Ett stort antal montörer och furnerare vid de berörda 
linorna har också involverats i intervjuer, samtal och diskussioner.  
 
Amadusun, Emmanuel Emballagetekniker Falun 
Annebäck, Erik Logistikutvecklare Falun/Södertälje 
Dahlin, Jan Furnerare Falun 
Danielsson, Joakim Beredare, SIMAS Falun 
Eklöw, Magnus Projektledare, framaxellinan Södertälje 
Glansborg, Adrian Logistikutvecklare Motormonteringen, Södertälje 
Grönberg, Torbjörn Logistikutvecklare Falun 
Helander, Alf Produktionsledare, kombi Falun 
Henningsson, Charlotta Furnerare Falun 
Holmer, Sara Produktionsledare, framaxel Falun/Södertälje 
Ilmrud, Sandra Logistikutvecklare/handledare Falun/Södertälje 
Karlsson, Bert Säljare Polypac AB, Stockholm 
Lindström, Leif Produktionsledare, Q-team Falun 
Lotinac, Suad Beredare, MONA Assembly Falun/Södertälje 
Magnusson, Peter Logistikchef Södertälje 
Nilsen, Anders Emballagetekniker Falun 
Nygårds, Bengt Montör  Falun 
Nyman, Kenneth Produktionsledare, RPX-linan Falun 
Perta, Filip Gruppchef, materialplanering Falun 
Princis, Annette Verkstadstekniker Motormonteringen, Södertälje 
Sjöblom, Joakim Furnerare Falun 
Sköldberg, Anders Produktionsplanerare Falun 
Stjernström, Sofia Projektledare, logistik Falun/Södertälje 
Stoor, Leif Produktionsledare, internflöde Falun 
Sundström, Jan Produktionsledare, internflöde Falun 
Svälas, Jan Produktionsledare, framaxel Falun 
Weslien, Dan Beredare, MONA Assembly Falun/Södertälje 
 
Samtliga är anställda vid Scania Axlar om inte annat anges. 
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Bilagor 

Bilaga A - Potentiell ytbesparing för framaxellinan 
 
Tabell A.1 Emballageförändringar vid framaxellinan om materialtillförselmetoderna införs i 
den utsträckning som Scania planerat.  
Föreslagen 
emballageförändring 

Förändrings-
förekomst Ställageförändring 

SB  PB 17 -1,42
1x  2x 1 -0,34
2x  K2 7 -1,84
SB  K2 7 -0,70
SB  MB 5 0,00
2x  PB 4 -0,99
2x  SB 11 -1,80
2x  TaO 8 -1,64
1x  OP 4 0,00
2x  OP 5 -0,65
Sekvens bromscylinder 23 -13,34
Sekvens trumnav 3 -1,00
Sekvens skivnav 2 -0,33
Sekvens bromsok 12 -6,00
SB  OP 16 -1,67
Förändringar utan 
betydelse för ställage-
användningen 7 0,00

TOTALT 132 förändringar -31,72 ställage
 
 
Tabell A.2 Förklaring av benämningar i tabell ovan, samt i uträkningarna använd 
ställagefaktor. Med ställagefaktor menar författarna hur stor del av ett ställage vartdera 
emballage antas ta (avser tvåbingepresentation). 
Benämning Förklaring Ställagefaktor 
1x  Helpall (E-pall) 0,667 
2x Halvpall (H-pall) 0,333 
SB Smallbox 0,167 
MB Minibox 0,167 
PB Pyttebox 0,083 
K2 Innerenhet, K2 0,067 

TaO Taktat omplock 

Metoden uppskattas totalt 
göra anspråk på en 
ställageplats 

OP Orderpicking uppskattas individuellt 
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Tabell A.3 Förekomst av de nya materialtillförselmetoderna vid framaxellinan i Södertälje 
enligt Scanias planerade layout. Nämnvärt är att metoden satsplock inte är tänkt att användas 
på framaxellinan. 

Metodanvändning 
Metod-
förekomst 

Innerenhetsfurnering 14 artiklar
Nedskalning 45 artiklar
Orderpicking 25 artiklar
Sekvensplock 40 artiklar
Taktat omplock 8 artiklar
SUMMA: 132 artiklar
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Bilaga B - Tidsstudie omplock (innerenhetsfurnering och nedskalning) 
 
Tabell B.1 Tidsstudie för omplock (plockning och furnering) 

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel
Om 10 

K2 
Om 10 

PB 
10 K2 + 
10 PB 

Plockning   0 1 100  
Hämta etiketter vid terminal (per tillfälle) 01:25 01:45 02:08               01:46 01:46 01:46 01:46 
Plocka och placera K2 (innerenhet) (per st) 00:15 00:19 00:23 00:12 00:16 00:09 00:14 00:20 00:20 00:19 00:17 02:47 00:00 02:47 
Plocka till PB och placera på rack (per st) 00:27 00:34 00:19 00:21 00:38 01:04 00:27 00:26 00:18 00:25 00:30 00:00 04:59 04:59 
Kontrollera plock och fäst etikett (per st) 00:06 00:08 00:07 00:08 00:10 00:18 00:07 00:09 00:07 00:09 00:09 01:29 01:29 02:58 
Kontrollera hela plockningen (per tillfälle) 00:55 00:47 01:12               00:58 00:58 00:58 00:58 

Summa tid 07:00 09:12 13:28 
 medel per emb: 00:42 00:55 00:40 

                

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel
Om 10 

K2 
Om 10 

PB 
10 K2 + 
10 PB 

Furnering       

Transport från plockstation till lina,  
cirka 150 meter (per tillfälle) 01:15                   01:15 01:15 01:15 01:15 
Transport/inlagring i materialfasad (per st) 00:22 00:35 00:22 00:14 00:23 00:10 00:13 00:14 00:14 00:08 00:17 02:55 02:55 05:50 
Upphämtning av tomemb (per PB-adress) 00:07 00:06 00:09 00:10             00:08 00:00 01:20 01:20 
Transport till plockstation (per tillfälle) 01:35                   01:35 01:35 01:35 01:35 

Avlastning av tomemballage  
(per tillfälle med PB) 00:15 00:20                 00:17 00:00 00:17 00:17 

Summa tid 05:45 07:23 10:17 
medel per emb 00:35 00:44 00:31 

 
Total tid 12:45 16:35 23:45 

 medel per emb: 01:16 01:39 01:11 
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Bilaga C - Tidsstudie orderpicking 
 
Tabell C.1 Tidsstudie för orderpicking vid manuell hantering av utskrift och märkning 

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 medel
Om 5 art, 

2 adr 
Om 10 art, 

3 adr 
Om 20 art, 

3 adr 
Plockare (manuell hantering av plocklistor)   5 10 20 
Utskrift av plocklista (exkl skrivartid, per tillfälle) 03:45 04:35               04:10 04:10 04:10 04:10 
Sortera papper (per tillfälle) 00:30 00:55               00:42 00:42 00:42 00:42 
Plocka artiklar (per st) 00:04 00:07 00:08 00:05 00:05 00:06 00:21 00:04 00:05 00:07 00:36 01:12 02:24 
Märkning av artiklar samt iläggning i SB/på truck 
(per st) 00:15 00:14 00:16 00:20 00:17 00:21 00:16 00:18 00:28 00:18 01:32 03:03 06:07 
Kontroll av plock (per adress) 01:05 00:40 02:10 00:55           01:12 02:25 03:38 03:38 
Furnering till linadress, cirka 150 meter  
(per adress) 01:25 00:42 01:02             01:03 02:06 03:09 03:09 
Inlagring av box i materialfasad (per adress) 00:40 01:15 01:30 01:05           01:07 02:15 03:23 03:23 

Total tid 13:46 19:17 23:33 
medel per art: 02:45 01:56 01:11 

  medel per adress: 06:53 06:26 07:51 
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Tabell C.2 Tidsstudie för orderpicking vid ”automatisk” etikettsmärkning 

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 medel
Om 5 art, 

2 adr 
Om 10 art, 

3 adr 
Om 20 art, 

3 adr 
Plockare (etiketter som plocklista)           

Hämta etiketter (uppskattat värde, per tillfälle) 01:00                 01:00 01:00 01:00 01:00 
Plocka artiklar (per st) 00:04 00:07 00:08 00:05 00:05 00:06 00:21 00:04 00:05 00:07 00:36 01:12 02:24 
Etikettsmärkning av artiklar samt iläggning i emb 
(uppskattat värde, per st) 00:08                 00:08 00:40 01:20 02:40 
Kontroll av plock (uppskattat värde, per adress) 00:30                 00:30 01:00 01:30 01:30 
Furnering till linadress, cirka 150 meter  
(per adress) 01:25 00:42 01:02             01:03 02:06 03:09 03:09 
Inlagring av box i materialfasad (per adress) 00:40 01:15 01:30 01:05           01:07 02:15 03:23 03:23 

Total tid 07:37 11:34 14:06 
medel per art: 01:31 01:09 00:42 

  medel per adress: 03:49 03:51 04:42 
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Bilaga D - Tidsstudie sekvensplock 
 
Tabell D.1 Tidsstudie för sekvensplock – manuell märkning 

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl 
Furnerare (plockare) - plock sekvens (manuell hantering)   6 8 10 
Uppdatera 
dygnssammanställningslistan  
(per furneringstillfälle) 00:37 00:40                 00:39 00:39 00:39 00:39 
Plocka bromscylinder (per par) 00:18 00:24 00:28 00:32 00:32 00:35 00:14 00:24 00:19 00:27 00:25 02:32 03:22 04:13 
Uppmärkning av bromscylinder  
(per par) 00:46 00:27 00:29 00:33 00:30 00:29 01:05 00:23 00:33 00:38 00:35 03:32 04:42 05:53 
Iläggning av bromscylinder (per par) 00:10 00:09 00:10 00:09 00:17 00:09 00:06 00:06 00:09 00:11 00:10 00:58 01:17 01:36 

Bocka av i 
dygnssammanställningslistan (per par) 00:09 00:14 00:13 00:15 00:11 00:12 00:07 00:08 00:12 00:14 00:11 01:09 01:32 01:55 

Summa tid 08:49 11:32 14:15 

  
medel per 

cylinderpar: 01:28 01:27 01:26 
  

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl 
Furnering sekvens     
Hämta och furnera tom sekvenspall till 
plockstation (per pallpar) 02:20 01:50 01:40               01:57 01:57 01:57 01:57 
Furnera och lämna full sekvenspall vid 
lina (per pallpar) 01:45 01:50 01:25               01:40 01:40 01:40 01:40 
                        Summa tid 03:37 03:37 03:37 

                       
medel per 

cylinderpar: 00:36 00:27 00:22 
                            

                        TOTAL TID 12:25 15:09 17:52 

                        
medel per 

cylinderpar: 02:04 01:54 01:47 
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Tabell D.2 Tidsstudie för sekvensplock – etikettshantering (innehåller delvis uppskattade värden) 
Furnerare (plockare) - plock sekvens (etikettshantering) medel Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl 
Uppdatera dygnssammanställnings-
listan (per furneringstillfälle) 00:37 00:40                 00:39 00:39 00:39 00:39 
Plocka bromscylinder (per par) 00:18 00:24 00:28 00:32 00:32 00:35 00:14 00:24 00:19 00:27 00:25 02:32 03:22 04:13 
Etikettsuppmärkning av bromscylinder 
(uppskattat värde, per par) 00:10                   00:10 01:00 01:20 01:40 
Iläggning av bromscylinder (per par) 00:10 00:09 00:10 00:09 00:17 00:09 00:06 00:06 00:09 00:11 00:10 00:58 01:17 01:36 
Bocka av i 
dygnssammanställningslistan  
(per par) 00:09 00:14 00:13 00:15 00:11 00:12 00:07 00:08 00:12 00:14 00:11 01:09 01:32 01:55 
                        Summa tid 06:17 08:10 10:02 

            
medel per 

cylinderpar: 01:03 01:01 01:00 
                 

Arbetsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 medel Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl 
Furnerare (plockare) - furnering sekvens   
Hämta och furnera tom sekvenspall till 
plockstn (per pallpar) 02:20 01:50 01:40               01:57 01:57 01:57 01:57 
Furnera och lämna full sekvenspall vid 
lina (per pallpar) 01:45 01:50 01:25               01:40 01:40 01:40 01:40 

                        Summa tid 03:37 03:37 03:37 

            
medel per 

cylinderpar: 00:36 00:27 00:22 
               
            Total tid 09:54 11:46 13:39 

            
medel per 

cylinderpar: 01:39 01:28 01:22 
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Tabell D.3 Sammanställning av plockresurser och resursutnyttjande utifrån test 

MANUELL HANTERING Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl
Täcktid per pallpar (timmar) 00:45:00 01:00:00 01:15:00
Antal prod.timmar per skift 07:30:00 07:30:00 07:30:00

Antal pallpar per skift 10 7,5 6
Total plocktid av cyl per skift (timmar) 02:04:14 01:53:36 01:47:13

Resursutnyttjande 28% 25% 24%
         

ETIKETTSHANTERING Om 6 cyl Om 8 cyl Om 10 cyl
Täcktid per pallpar (timmar) 00:45:00 01:00:00 01:15:00
Antal prod.timmar per skift 07:30:00 07:30:00 07:30:00

Antal pallpar per skift 10 7,5 6
Total plocktid av cyl per skift (timmar) 01:38:56 01:28:18 01:21:55

Resursutnyttjande 22% 20% 18%
         

Resursbesparing om byte till etiketter 20% 22% 24%
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