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Sammanfattning 

Målet	med	detta	projekt	var	att	minska	skrotning	av	provartiklar	på	Scania	genom	att	ta	
fram	ett	förslag	på	flöde	för	vidare	distribuering.	Även	att	ta	fram	villkor	för	vilka	
artiklar	som	är	aktuella	för	vidareförsäljning,	kvantifiera	mängden	artiklar	som	kan	
säljas	vidare	och	utvärdera	ekonomin.	Detta	med	hänsyn	till	att	endast	undersöka	
avdelningen	RT	(Truck	Chassis	Development)	på	Scania.	

Projektet	startade	på	initiativ	av	Scania	CV	AB	då	de	såg	potential	för	vidareförsäljning	i	
artiklar	som	i	dagsläget	skrotades	efter	en	provmontering.	

Projektet	utfördes	i	fyra	olika	steg	under	10	veckor	och	arbetet	planerades	med	hjälp	av	
ett	GANT‐schema.		

I	nulägesbeskrivningen	utfördes	ett	antal	möten	och	besök	på	olika	inblandade	
avdelningar	på	Scania.	På	så	sätt	skaffades	en	överblicksbild	över	hur	problemet	såg	ut,	
hur	processen	runt	om	kring	var	uppbyggt	och	hur	information	för	att	lösa	problemet	
skulle	tas	fram.	En	undersökning	av	hur	flödet	ser	ut	innan	skrotning	utfördes	och	
presenteras	i	form	av	tre	faser	kallade	beställnings‐,	provnings‐	och	skrotningsfasen.		

Genomförande,	resultat	och	analys	består	av	rubriker	hämtade	från	planeringsstadiet	i	
PDCA‐hjulet.	Dessa	är	identifiering	av	problemet,	analys	av	problemet	och	presentation	
av	ett	lösningsförslag.	Även	en	utvärdering	av	ekonomin	presenteras	där	ekonomiska	
beräkningar	på	det	möjliga	försäljningsvärdet	från	ASB	(begagnat	försäljning)	som	
skrotades	under	2017,	antagna	implementeringskostnader	och	förväntade	intäkter	vid	
försäljning	hos	ASB	utfördes.	Dessa	utifrån	egna	antaganden	och	CW2:s	
(reservdelslager)	försäljningsstatistik	år	2017.	



 

 

Resultatet	presenteras	i	form	av	lösningsförslaget	som	är	ett	visuellt	flöde	mellan	MPAP	
(Prototype	Assembly)	i	By	220	och	ASB	i	Hovsjö.	Villkor	för	vilka	artiklar	som	är	aktuella	
för	vidareförsäljning	har	tagits	fram	i	form	av	komplettering	av	Scanias	befintliga	
skortoningsbedömning.	Kvantifieringen	av	mängden	serieartiklar	blev	1	113	stycken	
och	utgjordes	av	310	stycken	unika	serienummer.	Utifrån	utvärderingen	av	ekonomin	
blev	resultatet	att	flödet	skulle	kunna	ge	en	besparing	på	ca	1	Mkr	under	år	2017.		

En	slutsats	av	projektet	är	att	en	implementering	av	lösningsförslaget	skulle	bidra	till	
besparingar	och	även	minska	på	skrotningen	av	provartiklar.	
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Skrotning,	Besparing,	Flöde,	Begagnat,	Reservdelar,	Serieartiklar,	Provmontering	
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Abstract 

The	aim	of	this	project	was	to	reduce	scrapping	of	test	items	at	Scania	by	proposing	a	
flow	for	further	distribution.	Also,	present	terms	for	which	items	are	relevant	for	further	
distribution,	quantification	of	the	amount	of	items	that	may	be	sold	and	evaluate	the	
economy.	This	with	consideration	of	only	evaluate	the	RT	(Truck	Chassis	Development)		
department	at	Scania.		

This	project	started	on	the	initiative	of	Scania	CV	AB	because	they	saw	potential	for	a	
further	distribution	of	items	which	currently	are	scrapped	after	a	test	assembly.		

The	project	was	carried	out	in	four	different	steps	during	10	weeks	and	the	work	was	
planned	with	a	GANT‐schedule.		

In	the	description	of	the	current	situation	a	number	of	interviews	was	conducted	on	
different	departments	at	Scania.	Through	the	interviews	an	understanding	of	the	
problem,	how	the	process	looks	like	and	how	information	to	solve	the	problem	was	
gathered.	An	evaluation	of	how	the	flow	before	scrapping	was	carried	out	and	is	
presented	by	three	phases	called	ordering,	testing	and	scrapping	phase.	

The	implementation,	result	and	analysis	chapter	contains	headlines	gathered	from	the	
planning	phase	in	the	PDCA‐wheel.	These	headlines	are	identification	of	the	problem,	
analysing	the	problem	and	a	presentation	of	a	solution.	An	evaluation	of	the	economy	is	
also	presented	showing	the	possible	financial	calculations	of	the	total	scrapped	sales	
value	in	2017	from	ASB	(second‐hand	market),	assumed	implementation	costs	and	the	
expected	income	from	sales	at	ASB.	This	based	on	own	assumptions	and	CW2’s	(spare	
parts	storage)	sales	statistics	in	2017.			



 

 

The	results	are	presented	by	the	suggested	solution	which	is	presented	as	a	visual	flow	
between	MPAP	(Prototype	Assembly)	in	By	220	and	ASB	in	Hovsjö.	The	terms	of	which	
items	are	relevant	for	further	distribution	has	been	established	by	adding	terms	to	the		
scrapping	evaluation	at	Scania.	The	quantification	of	the	amount	of	items	was	1	113	
pieces	and	the	detected	amount	of	different	serial	numbers	was	310.	Based	on	the	
evaluation	of	the	economy	the	result	was	calculated	to	a	saved	amount	of	about	1	MSEK	
in	year	2017.	

The	conclusion	of	the	project	is	that	an	implementation	of	the	suggested	solution	would	
contribute	savings	and	reduce	the	scrapping	of	test	items.	
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer examensarbetet att presenteras utifrån dess bakgrund, mål, 

uppdragsmoment, avgränsningar och metoder som kommer att användas.  

 

1.1. Scanias företagshistoria 
Enligt Scanias egna företagshistoria (Scania, 2016) grundades ett företag vid namn 

Vagnfabriksbolaget i Södertälje 1891, även känt som VABIS, som då inriktade sig på att 

tillverka järnvägsvagnar. Efter en tid började företaget även att tillverka bilar och 

lastbilar. 

På ett annat håll i de södra delarna av Sverige, närmare bestämt Malmö, grundades år 

1900 en fabrik som då hette Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Scania är latin och 

betyder Skåne. Detta företag började precis som VABIS att tillverka bilar och lastbilar. 

År 1902 tillverkades den absolut första lastbilen som på den tiden såg ut som ett flak på 

fyra hjul med en ratt längst fram. Redan år 1911 bestämde sig VABIS och 

Maskinfabriksbolaget Scania för att slå ihop sig och tillsammans bli mer 

konkurrenskraftigt mot resterande lastbilstillverkare i Europa. Det gick ett en tid med 

produktion i både Malmö och Södertälje. År 1936 byggde Scania-Vabis sin första egna 

dieselmotor. 

Fram mot mitten av 1900-talet hade företaget vuxit enormt och Scania-Vabis hade 

hunnit bygga nya fabriker i andra delar av landet. I Oskarshamn tillverkades hytter och i 

Katrineholm bussar. Scania-Vabis hade även gått utanför landets gränser och byggt en 

fabrik i Brasilien. 1969 blir ett år där Scania-Vabis laserar den starkaste V8-motorn på 

den europeiska marknaden. Samma år går företaget även ihop med Saab som vid det här 

tillfället tillverkar både flygplan och bilar. De bildar tillsammans företaget Saab-Scania. 

Under senare delen av 1900-talet växer Scania ännu mer och öppnar upp tillverkande 

fabriker i Nederländerna, Argentina och Frankrike. 1995 blir Scania ett fristående 

företag och börsnoteras följande år i både Sverige och New York. År 2000 hade Scania 
11 fabriker i fem olika länder. 

Enligt Scanias Årsredovisning 2017 (Scania, 2017) hade Scania i slutet av året fått ett 

resultat på 8,7 miljarder kronor efter att ha tillverkat och sålt ca 82 500 lastbilar, 8 300 

bussar, 8 500 motorer och sålt tjänster för ca 27,7 Mkr. 

Idag är Scania uppköpt av Volkswagen och är ett dotterbolag i Volkswagenkoncernen. 

2018 har Scania dessutom varit en lastbilstillverkare i 127 år och nuvarande VD är 

Henrik Henriksson. 
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1.2. Bakgrund till examensarbetet 

En viktig del av Scanias filosofi finns presenterat i det som kallas Scaniahuset. Huset 

bygger på tre grundstenar som har namngetts till kunden först, respekt för individen 

och eliminering av slöseri. Därav har Scania sedan starten av sin tillverkning av lastbilar 

ständigt arbetat med att utveckla sina produkter och hela tiden strävat efter att alltid 

ligga i framkant jämfört med sina konkurrenter. En del av utvecklingsprocessen är att 

testa hållbarheten i detaljerna genom utmattning för att försäkra sig om att de håller i 

verkliga förhållanden. Även tester kring att en ny detalj passar fysiskt kan utföras och 

tester för att undersöka om detaljerna går att montera på ett enkelt och smidigt sätt i 
produktionslinan kan göras. 

På Scanias intranät finns information om Scanias provningsprocess. Enligt 

provningsprocessens steg krävs först och främst ett provningsuppdrag för att en detalj 

ska testas. Provningsuppdraget skapas av den som är provningsansvarig för detaljen 

som i sin tur fått ett konstruktionsuppdrag på detaljen. Det finns flera anledningar till att 

ett provningsuppdrag uppstår. Exempel på anledning kan vara att utveckla produkten 

för utökad funktion, göra bättre kundanpassningar utifrån vad marknaden söker, 

alternativt att nya lagkrav har införts vilket bidrar till att konstruktionen ibland måste 
ändras för att hålla sig till lagen. 

När det är dags att testa prototypen kommer fasen i provningsprocessen där 

provningsuppdraget utförs. Då beställs både en fysisk prototyp och eventuellt 

kompletterande serieartiklar beroende på vilket test som ska utföras. Främst beställs 

dessa serieartiklar från CW2 som är Scanias reservdelslager i Belgien. I annat fall 

plockas vissa artiklar från produktionslinan i Södertälje eller i sista fall beställs 

serieartikeln från en extern firma. Vid en fysisk provmontering av detaljen beställs alltid 

kringliggande serieartiklar för att göra ett så verkligt test som möjligt. När detta test är 

klart skrotas de flesta detaljerna, även serieartiklarna.  

År 2003 startade Scania Sverige AB, som ett dotterbolag till Scania CV AB, en 

demonteringsanläggning för Scanialastbilar som internt kallas ASB. ”Scania Begagnade 

Reservdelar” som anläggningen  heter ligger i Hovsjö, Södertälje och verksamheten 

består av demontering av lastbilar, källsortering av artiklar som ska skrotas samt 

försäljning av begagnade reservdelar. Merparten av de begagnade reservdelarna som 

säljs där idag demonteras från R&D:s testade lastbilar, men Scania Begagnade 

Reservdelar köper även in hela lastbilar för demontering från externa leverantörer. De 

begagnade reservdelarna som erbjuds marknaden ska vara serieproducerade och säljs 

via återförsäljarnäten i Sverige, Norge och Finland. År 2017 omsattes enligt Michael 

Schwabegger (Head of Used Spare Parts, ASB) 33 Mkr på försäljning av begagnade 

reservdelar. Efterfrågan på reservdelar har enligt deras statistik stegrat under de 

senaste tre åren och ett behov har uppstått av mer begagnade reservdelar för att kunna 
bemöta marknadsefterfrågan. 

Här finns en möjlig koppling mellan serieartiklarna som skrotas efter provmonteringen 

och det ökade behovet av begagnade serieartiklar hos ASB som Scania vill få undersökt.  
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1.3. Målformulering 
Ur uppdragsgivarens perspektiv skrotas för många serieartiklar efter att en 

provmontering utförts, vilket resulterar i slöseri av Scanias resurser. Målet med detta 

examensarbete kommer vara att ta fram ett förslag på flöde som möjliggör att 

begagnade/provmonterade serieartiklar tas till vara och sedan distribueras till ASB för 
försäljning.  

 

1.3.1. Uppdragsmoment 

Detta examensarbetet kommer att undersöka: 

• Vilka serieartiklar som är aktuella för vidareförsäljning med avseende på 

- försäljningspris 

- efterfrågan 

• Ekonomin med avseende på förväntade kostnader och intäkter 

• Kvantiteten av mängden serieartiklar som kan säljas vidare 

• Ett förslag för transportflöde till distribueringsplatsen  

  

1.4. Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att avgränsas genom att: 

• Endast undersöka beställningar av serieartiklar från avdelningen RT 

• Endast undersöka serieartiklar som ankommit till provmonteringen (By 220) 

• Endast undersöka serieartiklar som beställs från CW2 

- Endast se till de artiklar som är beställda från RT:s kundnummer  

• Endast ta fram ett lösningsförslag 

• Inte behandla serieartiklar som befinner sig i arkivet 

• Inte behandla kostnader eller intäkter som uppkommer vid skrotning 

 

1.5. Metoder 

Nedanstående metoder kommer att tillämpas under projektets gång för att nå fram till 

målet. Genom att använda nedanstående metoder kommer primär- och sekundärdata att 

kunna samlas in på ett korrekt sätt för att kunna ligga till grund vidare i projektet. 

 

1.5.1. Litteratur 

Relevant litteratur kommer att användas och hänvisas till. Här kan metoder om olika 

processer tillämpas som exempelvis transportflöden, ekonomiska beräkningar eller 

upprättning av standarder etc. 

Även från databaser kommer inspiration tas för att bidra till upplägget av den egna 

rapporten. Genom att läsa rapporter som finns går det också att få en helhetsuppfattning 
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över hur en rapportstruktur ser ut för ett examensarbete. Detta går att jämföra med de 

ramar projektet fått och utifrån det skapa en fulländad rapportstruktur. 

1.5.2. Scanias intranät 

Scanias intranät InLine kommer att användas för att skapa en bättre förståelse för 

företaget och kunna söka sig fram efter rätt information. Där finns bland annat 

information om alla som arbetar på Scania och värdefulla föreläsningar som handlar om 

Scanias provningsprocess. Denna information är viktig för att ta reda på vilka som blir 

nyckelpersonerna i detta projekt.  

 

1.5.3. Besök med rundturer 

Det kommer att utföras rundturer på de avdelningar som anses vara av intresse. 

Exempel på områden som ska besökas är avdelningen ASB i Hovsjö där begagnatlagret 

kan vara av stort intresse att se. Även vid provmonteringen i By 220 på Scania är det av 

intresse att se processen, vart de lägger sina färdigprovade detaljer och hur skrotningen 

går till. Dessa rundturer är högst intressanta för att förstå problemet utifrån egna ögon 

och skapa sig en förståelse av nuläget.  

 

1.5.4. Brainstorming 

Med hjälp av brainstorming går det snabbt att definiera upp problemställningar och 

identifiera orsaker och delorsaker. Här punktas allt som kommer upp i huvudet och som 

har med ämnet att göra ned på ett papper och i form av en tankekarta. Utifrån denna 

metod går det att sålla bort irrelevanta grenar eller välja ut i vilken tankebana projektet 

ska fortsätta med. 

 

1.5.5. Skisser 

Genom att skissa upp både fysiskt på en whiteboardtavla, ett papper eller digitalt på en 

dator kommer problemläget kunna definieras visuellt. Detta är en metod för att förenkla 

hur helhetsbilden av problemet ser ut. Utan denna blir problem komplexa och det är 

svårt att föreställa sig ett stort problem visuellt i huvudet med så många faktorer 
inblandade. 
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2. Teori 
I detta kapitel kommer teori från utbildningen att presenteras som ska användas i detta 

projekt. 

 

2.1. Lean Production 

Vid ett förändringsarbete krävs inte bara förändring av den fysiska delen, utan även 

tankesättet kring en förändring. Det finns många olika filosofier som kan tillämpas och 

en av dessa är Lean Production. Denna filosofi används i dagsläget av Scania för att hålla 
en hög standard av sin produktion och är även en stor del av deras verksamhet.  

Filosofin bygger på att skapa mer värde för mindre arbete och är ett genomgående tänk 

för alla förbättringsarbeten utförda med Lean Production. Denna filosofi arbetar med att 

förhindra onödiga arbetsmoment, minska slöseri av tid och pengar samt utföra ett 

arbete med struktur. Ett utav de första företagen att tillämpa filosofin Lean Production 

var Toyota redan under sent 1800-tal vilket kom att visa sig ha varit gynnsamt för 

företaget.  

En annan del av filosofin är att den strävar efter att dra lärdomar utav sina misstag 

istället för att se det som något negativt och till följd av det bli bestraffad (Bicheno & 
Holweg, 2009). 

 

2.2. Förbättringsprojekt med PDCA-hjulet 
Arbetet som krävs för att ta fram en ny process är ett svårt och långt arbete. Det behöver 

vara en iterativ process vilket betyder att processen behöver utföras upprepade gånger. 

Mycket vikt behöver ligga i förarbetet genom att undersöka, planera och jämföra 

lösningar innan en förändring genomförs. När en förändring har utförts är det viktigt att 

inte sluta där utan att fortsätta arbetet genom att analysera, utvärdera och fundera kring 

om förändringen verkligen blev en förbättring (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt; 
Studentlitteratur, 2012).  

För att utföra en förändring finns många olika verktyg att använda sig av där en 

gemensam faktor är att på ett systematiskt sätt genomföra en förändring. Ett av dessa 

förbättringsverktyg är PDCA-hjulet som är ett kvalitetsverktyg. PDCA står för Plan, Do, 

Check, Act och är framtagen av Edwards Deming. Den har däremot under åren 

förändrats för att anpassa olika former av förbättringsområden. Ett exempel på detta är 

att momentet ”check” har bytts ut mot ”study” för att tydligare förklara att momentet är 

en studerande fas av processen (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt; Studentlitteratur, 2012). 

PDCA-hjulet beskrivs som en förbättringscykel som används vid angripande av problem, 

exempelvis olika processer. Det är ett iterativt kvalitetsverktyg som ger bra 

förutsättningar för vidare förbättring av olika projekt. Nedan beskrivs kort de moment 

som behöver ske i varje del av PDCA-hjulet.  
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Plan  

• Identifiera problemet  

• Analysera och identifiera parametrar för problemet 

• Föreslå en eller flera lösningar och göra en bra planering 

Do 

• Genomför lösningen och utför mätningar 

Check 

• Samla in och utvärdera data 

• Om lösningen visar sig vara en bra förbättring, fortsätt arbetet med Act, 

annars återgå till Plan 

Act 

• Implementera och standardisera lösningen 

• Åter till Plan för att ständigt förbättra processen (iterativt arbete) 

För djupare undersökning av PDCA-hjulet kommer även nedanstående verktyg att 
användas.  

 

2.2.1. Ishikawadiagram 

När ett kvalitetsproblem valts ut behöver identifiering av vad orsakerna till att 

problemet uppstår kan vara. Genom att använda ett Ishikawadiagram går det att 

visualisera huvudorsakerna till problemet och även delorsaker. Detta diagram 

introducerades första gången i samband med ett förbättringsprojekt i Japan 1943 av 

Kaoru Ishikawa. För att få ut det bästa resultatet är det viktigt att arbeta med en 

huvudorsak i taget och grundligt undersöka vilka delorsaker som kan ligga till grund för 

huvudproblemet (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt; Studentlitteratur, 2012).  

 

7M - metoden 

Med hjälp av 7M-metoden blir det lättare att komma igång med ett Ishikawadiagram. 

Genom att ställa upp nedanstående sju ord som huvudorsaker till sitt problem blir det 

enklare att komma igång och strukturera upp ett diagram (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt; 

Studentlitteratur, 2012). 

• Management  

• Människan 

• Metod 

• Mätning 

• Maskin 

• Material 

• Miljö 

Figur 1, Diagram av Karn G. 
Bulsuk (http://www.bulsuk.com) 
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2.2.2. Kanomodell 

Detta är en konceptuell modell som används för att samla kundens alla olika sorters 

behov. Det finns exempelvis ofta behov som kunder inte ser som självklara behov, men 

när det saknas upplevs som ett missnöje eller ett irritationsmoment. På samma sätt kan 

kunder bli positivt överraskad av omedvetna behovs som blir tillfredsställda. Det finns 

även de så kallade uttalade behov som kunden upplever vara viktiga och förväntas bli 

tillfredsställda. (Bergman, Bo; Klefsjö, Bengt; Studentlitteratur, 2012) 

Enligt Noriaki Kano som tagit fram den här modellen så beskrivs att följande tre grupper 
av kundbehov behöver undersökas för att samla kundens alla olika sorters behov.  

• Basbehovet 

• Det uttalade behovet 

• Det outtalade behovet 

 

2.2.3. Brainstorming 

Brainstorming används för att generera idéer till i princip allt, både i grupp lika väl som 

ensam. När idégenereringen är klar sållas idéerna och arbetas endast vidare med de som 

kan leda någon vart. Brainstorming myntades av Alex Osborn 1930 och definierade det 

som” a creative conference for producing a list of ideas – ideas which can be 

subsequently evaluated and further processed” (Osborn, 1953). 

 

2.2.4. Implementeringsplan 

Det finns olika sätt att presentera ett förslag på lösning av transportflöde. Ett alternativ 

kan vara genom en implementeringsplan. I en implementeringsplan ingår det att göra 

funderingar kring vilka parter som kommer att beröras och hur de kommer att påverkas 

sett till ansvarsområde och arbetsuppgift. Dessutom behöver eventuella kostnader 

kopplade till genomförandet undersökas för att ge förslag på kostnader (Montgomery, 

2017). 

En implementeringsplan innehåller ett förslag på ett transportflöde. För att ta fram ett 

transportflöde används standardiserade symboler som visualiserar tydligt en 

materialflödeskartläggning (Jonsson & Mattsson, 2016). De olika symbolerna har alla 
olika betydelser och presenteras nedan. 

 

 

Figur 2, Symbolbeskrivning (Jonsson & Mattsson, 2016) 
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2.3. Processkartläggning 

Genom att visualisera kan en tydligare bild över hur alla moment och roller som spelar 

in i en process presenteras. Denna kartläggning används oftast när processen ska 

presenteras för andra, försöka minska kostnader eller öka effektiviteten i flödet. Med 

hjälp av en processkartläggning kan detta presenteras på ett strukturerat sätt (Westling, 
2012). 

 

2.4. Kostnadskalkyl 

Med hjälp av en kostnadskalkyl kan en hypotes på hur mycket flödet skulle kosta tas 

fram. Genom att ta reda på alla olika kostnader som kan uppstå kan i ett flöde 

presentera en total kostnad av flödet. 

 

2.5. Venndiagram 

Ett venndiagram är ett visuellt diagram som kan användas för att presentera mängder. 

Venndiagram består av cirklar inuti en rektangel där allt innanför rektangeln 

representerar den totala mängden och cirklarna representerar delmängder. Oftast 

består diagrammet av flera cirklar för att beskriva relationen mellan olika delmängder. 

Det finns olika sätt att beskriva olika mängder där mängdoperationerna kallas för union, 

snitt eller differens. Vid beräkning av union tages hänsyn till den mängd som cirklarna 

utgör tillsammans. Snittet beskriver mängden som utgörs av de område där alla cirklar 

tillsammans har en delmängd. När differensen beskrivs är det endast den mängd som en 

av cirklarna utgör ensamt. Se de olika venndiagrammen nedan (Matteboken, 2018). 

 

Figur 3, Venndiagram – Union              Figur 4, Venndiagram – Snitt                       Figur 5, Venndiagram – Differens 
(Matteboken, 2018)             (Matteboken, 2018)                       (Matteboken, 2018)  

 

2.6. Provningsprocessen 

Provningsprocessen hittas på Scanias intranät och är en del av deras produktutveckling. 

Här finns information angående hur Scanias provningsprocess ser ut från att en idé 

uppstår, ett prov och analys utförs, till att den provade artikeln skrotas eller arkiveras. 

På denna hemsida hittas även verktyg för att på ett strukturerat sätt utföra ett 

provuppdrag. Exempelvis mallar inom olika stadier som anskaffning, uppföljning, 

hantering etc. (Scania, 2018).  
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3. Nulägesbeskrivning  
I detta kapitel har en nulägesbeskrivning upprättats och beskriver ett antal problem som 

funnits i samband med faktainsamlingen till projekt.  

Nulägesbeskrivningen har definierats genom en processkartläggning för att läsaren ska 

få en tydligare bild över hur omfattningen av problemet ser ut. Förklaring av de olika 

förkortningarna i bilden hittas i ordlistan i början av rapporten. 

 

 

Processen har brutits ner så att ovanstående bild enbart behandlar projektområdet. Här 

har verktyget provningsprocessen som har upprättats av Scania själva använts som 

inspiration för att identifiera vilka områden projektet kan tänkas beröra. 

Provningsprocessen är en process som används varje gång vid provning eller 
provmontering av en ny prototyp. 

Provningsprocessen i sig är lång och bryts därför ner för att anpassas till de givna 

avgränsningarna. De områdena som är relevanta för detta projekt är endast från och 

med fasen där beställning av ett prov sker på begäran av konstruktören till att skrotning 

efter ett prov har utförts. Här emellan har tre olika faser definierats för att kunna 

beskriva problemet på ett strukturerat och förståeligt sätt. Dessa faser följer nedan och 
förklaras mer ingående som beställnings-, provnings- och skrotningsfasen. 

Dessa tre faser kommer alla beskrivas utifrån ett och samma visuella schema där olika 

markeringar finns för att beskriva vad som händer i de olika faserna. 

 

Figur 6, Visuell nulägesbeskrivning 
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3.1. Beställningsfasen 

 

Beställningsfasen som den presenteras här startar när en konstruktör ska beställa 

nödvändiga artiklar inför ett prov. Först bestäms vilket sorts prov som ska utföras 

exempelvis ett utmattningsprov, en provmontering etc. Efter det beställs en prototyp 

och eventuellt tillhörande serieartiklar beroende på hur provet ser ut. I detta stadie 

kommer en avgränsning att sättas till att endast undersöka serieartiklar som är 

beställda för en provmontering. Eftersom det vid exempelvis ett hållfasthetsprov inte 

går att lita på om alla artiklar är hela efteråt och blir därav inte relevanta för vidare 
distribuering. 

För att kunna utföra en så verklig provmontering som möjligt beställer konstruktörerna 

i de flesta fall de runtomkringliggande serieartiklar kring den prototyp som ska testas. 

Detta beställs via ExpartPlockOrder som i sin tur skickas till avdelningen OLSUM där 

Maria Thunell arbetar. Hon berättar att de främst beställer dessa serieartiklar från CW2. 

De har en försäljning till olika serviceställen över hela världen och även till R&D i 

Södertälje. Beroende på hur bråttom det är med leveransen och hur CW2’s leveranstider 

ser ut så frågar OLSUM ibland produktionen i Södertälje om de får ta en detalj från linan. 

I sista fall om det är akut med leverans kan en artikel beställas från en extern leverantör 

för att få detaljen i tid till provmonteringen. 

I och med denna information kommer ännu en avgränsning att göras där projektet 

endast ska undersöka leveranser från CW2. Enligt Thunell är dessa två delflödena som 

konstaterats ovan försumbara vilket gör att de utesluts från detta projekt och även 
nulägesbeskrivningen. 

Utifrån mötet med Thunell konstateras även att alla beställningar inte går igenom 

OLSUM. Hon var medveten om att det finns ett antal konstruktörer på R&D:s olika 

avdelningar som beställer själva direkt från CW2. Detta anses vara ett viktigare delflöde 

direkt mellan RT och CW2 som väljs att ha med i nulägesbeskrivning då detta påverkar 

beställningsstatistiken. 

Det utfördes även ett besök på provmonteringen i By 220. Där hölls ett möte med 

Torfinn Ingebrigtsen (Materials Supply & Planning) som berättade att även han beställer 

direkt från CW2. Detta blir ett ytterligare delflöde som väljs att ha med i 
nulägesbeskrivningen. 

Figur 7, Markering av beställningsfasen 
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3.2. Provningsfasen 

 

Figur 8, Markering av provningsfasen 

Provningsfasen som är markerad ovan startar när serieartiklarna levereras från CW2. 

Beroende på hur brådskande leveransen är transporteras godset därifrån med olika 

leveransmetoder. Om en akut transport behövs kommer godset att levereras med 

flygtransport till By 220X. En akut transport kan exempelvis behövas om något vid en 

pågående provning går sönder eller saknas. Leveranserna behöver anlända till By 220X 

då de förrådslägger och ankomstregistrerar allt som Scania tar in till Sverige. Därefter 

levereras godset till By 103 som i sin tur sorterar vart godset ska ta vägen. Om det varit 

en normal transport kommer godset levereras med lastbil och anlända direkt till By 103 

där artiklarna sorteras.  

För transporten av de artiklarna som ska till provningen i By 220 används Scanias egna 

transportfirma för att förflytta artiklarna. Avdelningen heter BL (Scania 

Transportlaboratorium AB) och ordnar bland annat med Scanias interntransporter. 

Väl i By 220X tas leveransen hand om av personalen på provmonteringen och sorteras in 

rätt i deras lager. Byggnaden är ett stort lager för prototyper som ska testas eller har 

testats. Vägg i vägg ligger By 220 där ett antal monteringsplatser finns som bokats för en 

provmontering. Under mötet med Ingebrigtsen gavs även en rundvisning av 

provmonteringen. Han berättade om hur provmonteringen utförs och ett konstaterande 

här är att serieartiklarna som använts i proven knappt är använda och anses fortfarande 
vara i nyskick.  

Ett annat problem som Ingebrigtsen berättade om är att han ofta ser serieartiklar ligga 

kvar i deras plastförpackningar efter att ett prov utförts. Detta medför att serieartikeln 

trots obruten förpackning behöver skotas eftersom den är ”urtagen ur systemet”. En 

anledning till detta ansåg han är att konstruktörerna beställer överflödiga serieartiklar 

och är ett allvarligt problem enligt honom. 

Ytterligare en anledning till samma problem som Thunell berättade är att de ibland 

behöver beställa med expressfrakt för att en serieartikel som beställts från början tagit 

längre tid än planerat att komma fram. Då har en ytterligare lika dan serieartikel 

beställts fast med expressfrakt vilket i slutändan leder till att två lika dana artiklar 

levereras till Scania. Detta är ett problem som har upptäckts och är värt att nämna. Dock 

ligger detta utanför projektets avgränsningar och kommer därav inte att diskuteras 

vidare i denna rapport. 



 

12 
  

3.3. Skrotningsfasen 

 

Här presenteras skrotningsfasen och vilka steg den innehåller innan en serieartikel 

skrotas. Från föregående fas då en provmontering har utförts och är färdigt ska alla 

detaljer, lika så prototyp- som serieartiklar, omhändertas på något sätt. 

Innan artiklar skrotas följs alltid en standard lista för att förhindra att en serieartikel 

oavkortat går till skrotning. Denna lista innehåller fem punkter och hjälper till med 

bedömningen om detaljerna är värda för företaget att spara. 

Denna lista kommer att kallas för skrotningsbedömning och innehåller följande:  

- Kan den användas i annat prov? 

- Kan det behövas av annan grupp? 

- Kan den användas i annat projekt? 

- Kan den genom enklare modifiering återanvändas? 

- Har den lång anskaffningstid? 

Med hänsyn till ovanstående lista identifierades fyra olika delflöden efter att en 

provmontering utförts. Övervägningar resulterade i att inte behandla ett av dessa 

delflöden. Det avgränsade delflöde som identifierades är när ett antal serieartiklar 

använts vid proverna skickas till arkivet och arkiveras ett tag där i väntan på direktiv 

från provledaren. Detta blir för omfattande för projektet att undersöka och därför 
avgränsas delflödet bort. 

Det första relevanta flödet som identifierats handlar om att en serieartikel vanligtvis ses 

som förbrukad efter en provmontering och skickas sedan iväg för skrotning. Under 

besöket hos MPAP i By 220 upptäcktes även att detaljer som har beställts av i överflöd 

och inte ens tagits ur sin förpackning också skrotas. Denna serieartikel är då helt 
nytillverkad men skrotas ändå. 

Ytterligare ett relevant flöde som identifierats är när potential för återanvändning syns i 

en serieartikel. Serieartikeln kommer att sparas för återanvändning i en annan 

provmontering. När denna serieartikel har återanvänds går den igenom 
skrotningsbedömningen igen där en eventuellt skrotas. 

Från mötet med Ingebrigtsen konstaterades att det inte fanns någon riktig standard för 

vilka delar som väljs ut för återanvändning utöver den visuella kontroll som utförs idag. 

Figur 9, Markering av skrotningsfasen 
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Ytterligare information om hur mycket som faktiskt skrotas varje år framgick också utav 

Ingebrigtsen. Han skattade att ca 11 000 artiklar årligen beställs in vid provning, ca 70% 

av dessa består av serieartiklar samt 50% av dessa går till skrotning på en gång utan 

återanvändning. Dessa serieartiklar uppgår emot 3 850 detaljer varje år. 

Det sista flödet som upptäcktes var att en serieartikel efter en provmontering kan läggas 

undan. Detta efter att Ingebrigtsen utfört en visuell kontroll och en personlig bedömning 

anser att serieartikeln har ett värde för vidare hantering. När han samlat på sig 

tillräckligt med serieartiklar skickas dessa upp till ASB i Hovsjö för försäljning.  
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4. Genomförande 
I detta kapitel kommer projektets genomförande att beskrivas. Här kommer 

planeringsfasen i PDCA-hjulet att stå till grund för de rubriker som används. Detta för att 
kunna fortsätta förbättringsarbetet av projektet på ett tydligt sätt. 

 

4.1. Identifiering av problemet 

Vid identifiering av problemet har främst nulägesbeskrivningen legat till grund som 

hittas i kapitel 2. Nulägesbeskrivning. Även de ramar som projektet har utifrån 

uppdragsmomenten samt avgränsningarna har använts vid identifieringen och finns 

presenterade i kapitel 1. Inledning. 

Under tiden undersökningen av nuläget pågick utfördes ett antal besök till olika 

inblandade parter. Parterna kontaktades för antingen ett möte eller ett besök för att 

identifiera deras roll och relevans. 

Den första personen som det hölls ett möte med var Fredrik Sunnerstedt (Forecast, 

Material Control Tower, NLM). Han kontaktades efter en konversation med handledaren 

Peter Barmyr (Design Engineer, RTEX) som berättade om att Sunnerstedt skrivit en 

relevant rapport och troligtvis hade koll på vilka personer som kunde kontaktas. När 

mötet genomfördes gavs en kort genomgång av hans rapport som utfördes för ca 2 år 

sedan. Efteråt introducerades ett antal namn med kontaktuppgifter som Sunnerstedt 
ansåg kunde vara till hjälp. Dessa verkade vara relevanta och skulle kontaktas. 

Därefter utfördes både ett möte och ett besök på ASB i Hovsjö. Där Schwabegger som 

anläggningschef ansvarar för begagnade reservdelar, vilka är av intresse för projektet. 

Under mötet framgick olika parametrar som efterfrågans- och försäljningsstatistik som 

hjälpte till för att klargöra nuläget. Han poängterade även att en serieartikel oftast blir 

attraktiv på begagnatmarknaden efter 5år. Efter besöket bedömdes att Schwabegger 

inte är bidragande för att identifiera problemet men är däremot mycket relevant för 

projektets lösningsförslag. 

Under mötet med Ingebrigtsen gavs en visning av provmonteringen där han beskrev hur 

processen från att artiklarna anländer, provet monteras och demonteras till att de 

arkiveras eller skrotas. Under visningen med Ingebrigtsen ställdes frågor som kom att 

ha stor betydelse för identifiering av hur stort problemet var. Här konstaterades även att 

för många serieartiklar skrotas efter provmonteringen.  

Under mötet med Thunell blev identifieringen av anledningen till problemet en mycket 

större process än vad som förväntats. Det framgick att det fanns fler beställningskanaler 

än förväntat för en provmontering. Detta i sig försvårade arbetet att identifiera de 

beställda kvantiteterna av serieartiklar eftersom att det inte gick att spåra 

beställningarna. En visning av godsmottagningen i By 103 gavs där möjligheten att 

räkna artiklar manuellt både i pappersform och i sparade PDF:er framgick. Efter mötet 

diskuterades det om detta kunde vara ett relevant sätt att få fram kvantiteterna. Efter 

överväganden togs ett beslut om att det skulle vara för omfattande för projektets 
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tidsbegränsning. Istället för att fortsätta i detta spår vändes identifieringen till CW2 som 

på ett smidigare sätt kunde få fram kvantiteterna utifrån vad som beställts från RT.  

Under mötet med ansvarig på BL framgick att det inte var några som helst problem att 

upprätta ett nytt transportflöde. Där gavs information över vad för input som behövdes 

för att upprätta en så korrekt offert som möjligt. Ytterligare information som exempelvis 

nya kontaktpersoner togs fram här. Efter mötet gavs en offert på olika alternativa 
transportflöden. 

Vid ett senare skede gav Barmyr tips om att kontakta Magnus Hulldin (Controller, RTA). 

Ett möte hölls med Hulldin och under tidens gång insågs det att mötet var givande för 

identifieringen av problemet. Ytterligare avgränsningar kunde göras efter mötet och 

även information kring vilka personer som kunde kontaktas för att få fram den 

ekonomiska informationen gavs. I detta skede kunde beslut tas om hur projektet skulle 

gå vidare med nästa steg. Förfrågan angående informationen skickades till de personer 
som identifierats under mötet. 

Genom alla dessa möten och besök kom ny information kring kontaktpersoner som var 

relevanta för projektet fram. Dessa kontaktades och ett antal mailtrådar skapades för att 

byta information med olika parter. Under projektets gång har mailkonversationerna lett 
till att viktig information kommit fram. 

Identifieringen av problemet slutar vid att det finns uppgifter kring att det skrotas för 

många serieartiklar och att detta är problemet som kommer arbetas vidare med. 

 

4.2. Analys av problemet 

För att kunna presentera ett lösningsförslag som är anpassat efter Scanias olika behov 

behövde en analys av problemet utföras efter identifieringen. Nedan presenteras olika 
metoder som genomfördes för att utföra analyseringen. 

 

4.2.1. Ishikawadiagram 

Genom de möten och besök som genomfördes kunde ett Ishikawadiagram skissas upp. 

Bland annat användes brainstorming för att undersöka vilka faktorer som var orsakerna 

till att problemet uppstått. För att enklare lägga upp hur strukturen skulle se ut på 

diagrammet användes från början 7M-metoden. Däremot byttes ”maskin” ut mot 
”leverantör” för att bättre anpassa de uppfattade orsakerna på problemet. 
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Figur 10, Ishikawadiagram 

Utifrån detta diagram kunde resonemang kring hur problemet ser ut i dagsläget utföras 

och då även styrka hur en lösning ska se ut. På detta sätt visualiserades vart problemen 

fanns och kunde användas som underlag för vilka problem som kommer kunna lösas 

med hjälp av lösningsförslaget.  

 

4.2.2. Kanomodell 

Vid definieringen av Scanias olika behov på hur ett lösningsförslag skulle se ut utfördes 

en Kanomodell. Med hjälp av denna modell utfördes undersökning från tre olika 

perspektiv. Identifieringen startade i en sammanställning av fakta från delorsakerna i 

Ishikawadiagrammet, Scanias intranät och relevanta möten utförda på Scania. Därifrån 

kunde olika basbehov och uttalade behov identifieras som projektgruppen ansåg vara 

relevanta för det här projektet. Dessa ansågs skulle bidra till att ge en bred bild av 

Scanias olika behov. Därefter diskuterades eventuella outtalade behov som projektet 

skulle kunna ta hänsyn till för att tillfredsställa Scania. 

De behov som identifierades för lösningsförslaget är följande: 

Basbehov:  

• Standardiserat arbetssätt (Scaniahuset) 

• Värna om miljö och hälsa (Livscykelperspektiv) 

• Följa lagar och regler utifrån svensk lagstiftning 

• Se på kostnader ur ett ekonomiskt perspektiv som gynnar Scania (Scaniahuset) 

• Ta hänsyn till Lean Production 

Uttalade behov:  

• Upprätta ett transportflöde 

• Endast redogöra för serieartiklar levererade till provmonteringen från CW2  

• Endast redogöra för serieartiklar beställda från RT:s kundnummer hos CW2 

• Identifiera förväntade kostnader och intäkter 

• Minskad skrotning av ovanstående serieartiklar 

• Analysera och dra slutsatser kring om lösningsförslaget är gynnsamt för Scania 
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Outtalade behov: 

• Upprätta en implementeringsplan för lösningsförslaget 

• Ge förutsättningar för ett fortsatt arbete med hjälp av PDCA-hjulet 

 

Genom dessa olika behov kunde en implementeringsplan upprättas. Behoven som det 

lades mest vikt på inför implementeringsplanen var basbehoven och de uttalade 

behoven. Detta eftersom att Scania förväntar sig att få dessa behov uppfyllda vid 

projektets slut. När dessa behov var uppfyllda lades resterande tid på att behandla de 

outtalade behoven för att försöka överträffa Scanias förväntningar på projektet.  

 

4.3. Förberedande moment till lösningsförslag 

Som en del av planeringsstadiet i PDCA-hjulet ska ett förslag till en lösning föreslås. 

Nedan presenteras framtagning av förberedande moment som behövs vid en 

implementering. 

 

4.3.1. Komplettering av skrotningsbedömningen 

En del utav lösningsförslaget är att listan skrotningsbedömningen som hittas i 2.3 

Skrotningsfasen ska komplettera med punkten ” – Kan den säljas vidare?”. Punkten ska 

först innefatta en lista på serieartiklar som sållas fram av villkoren som ställs nedan. 

Därefter ska en visuell kontroll av serieartikeln utföras för att vara säker på vidare 

distribuering. 

Serieartiklarna i listan är framtagna efter tre villkor. Grunden i listan förutsätter att 

serieartiklarna är beställda från CW2 och att serieartiklar under ett visst CA-pris är 

bortsorterade. Dessa sorteras bort på grund utav att serieartiklarna inte är tillräckligt 

värdeskapande vid en eventuell vidareförsäljning.  

Det första som sållas fram är serieartiklar som anses vara eftertraktade på marknaden. 

Genom undersökning av statistiken kring hur ofta en serieartikel beställs från CW2 till 

alla dess olika kunder kunde slutsatser kring efterfrågan göras. Ett antagande är att 

marknaden över hela världen återspeglar marknaden i Sverige och därav kan samma 

statistik användas för att se efterfrågan i Sverige.  

I nästa villkor sållas serieartiklarna med en hög beställningsfrekvens fram, oavsett om 

de sållats bort i förra villkoret. Detta för att fånga upp artiklar som det beställs mycket 

av. Viktigt är dock att undersöka så att inte alla serieartiklar har beställts av RT utan 

ändå har en lägre men rimlig efterfrågan. Dessutom utförs i tredje villkoret en sortering 

av kvarvarande serieartiklar i listan där serieartiklar som kan ses som ”guldkorn” även 

tas med i listan.  

 



 

19 
  

4.3.2. IT-stöd 

Under projektets genomförande undersöktes om ett IT-system skulle kunna vara till 

hjälp för implementeringen av projektet. Detta eftersom att det ansågs skulle vara 

mycket svårt att för hand jämföra vilka serieartiklar utifrån listan som ska sparas för 

vidareförsäljning hos ASB. 

Olika lösningar på detta IT-system lades fram och diskuterades. De mest attraktiva 

förslagen till en början var att föra in någon sorts markering i systemet TESTiT eller 

ExpartPlockOrder. I dessa två system var då tanken att konstruktören ska se vilka 

artiklar som är aktuella för vidareförsäljning. Även att Ingebrigtsen på MPAP kan få en 

markering på det prov-TA som kommer till honom med en sammanställning av artiklar 
som ska provmonteras. 

IT-ansvariga för beställningsprogrammen TESTiT och ExpartPlockOrder kontaktades 

där frågan om detta var möjligt att föra in i systemet ställdes. Svaret blev att allt är 

möjligt men att TESTiT snart ska göra större förändringar och att det då är onödigt att 
gå vidare med detta. 

Svaret från IT-ansvariga resulterade i att framtagning av IT-stöd fick riktas om. Istället 

för att koncentrera sig på de IT-stöd där konstruktören beställer ifrån blev centrala 
frågan kring datasystemet där all information om artiklarna tas ifrån. 

De IT-stöd som identifierades här med hjälp av Barmyr var AROS. I datasystemet finns 

all data som rör alla specifika artiklar. Här lades då förslaget fram om att lägga in 

information angående om serieartikeln kan gå vidare till ASB eller ej. Oberoende av 

vilket IT-system som används (TESTiT, ExpartPlockOrder, nytt system, etc.) kommer 

informationen ändå att framgå. Detta just eftersom att informationen är inlagd i 
produktinformationen. 

Efter vidare diskussioner med handledare framgick att AROS är under utfasning och 

håller på att ersättas av systemet OAS. Detta resulterade i att AROS så väl som TESTiT 

och ExpartPlockOrder inte är system att tillämpa i vidare studier. 

Fördelen med att använda sig utav IT-stöd som hämtar produktinformation från OAS 

ansågs vara att andra system som använder informationen kan förmedla att 

serieartikeln är godkänd för vidare distribuering. På så sätt underlättas bedömningen 

för provmontören vid undersökning av skrotningsbedömningen. I systemet ska det stå 

att ”denna serieartikel är ok för vidare distribuering”. Underhålls IT-systemet på detta 

sätt och fortsätter uppdateras i samband med att serieartiklarna uppdateras kommer 

serieartiklarna ständigt vara uppdaterad med vilka som kan vidaredistribueras. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultat och analys av detta projekt att presenteras. 

 

5.1. Implementeringsplan 

Efter att ha utfört brainstorming kring ett transportflöde ritades det upp ett visuellt 

flödesschema. Detta flödesschema definierades som en del av en implementeringsplan. 
Här presenteras resultatet av hur serieartiklarna bör flöda från By 220 till ASB i Hovsjö. 

Genom detta transportflöde togs två stationer fram för kontroll, två stationer för 

mellanlager samt ett transportflöde som sköts med den interna transportfirman. I 

flödesschemat syns att det är tre huvudparter inblandade i flödet. Nedan beskrivs 

lösningsförslaget mer ingående där ansvarsområden, aktiviteter samt kostnader och 

tidsåtgång presenteras. Symbolbeskrivning hittas i 3.2.4 Implementeringsplan. 

 

 

Figur 11, Förslag på transportflöde 

 

 Ansvarig Aktivitet Tid-Kostnad 

1 
MPAP Kontrollera om serieartikeln kan 

säljas vidare utifrån 
skrotningsbedömningen. 

Kostar tid i form av 
kontroll 

(personalkostnad). 

2 
MPAP Förflyttning av utvalda 

serieartiklar från provplats till 
lagerhållning i By 220. 

Kostar beroende på om 
befintliga truckflöden kan 

användas 
(truck-kostnad). 

3 
MPAP Lagerhållning av utvalda 

serieartiklar. 
Kostar i form av bundet 

kapital och lagerplats  
(lagerhållningskostnad). 

4 
MPAP Kontakta BL för hämtning av 

material. Paketera de artiklar som 
ska transporteras enligt BL:s 

standard för hämtning av gods. 
Kontakta även ASB om att gods är 

på väg. 

Kostar i form av tid och 
truckanvändning (truck- 

och personalkostnad). 

5 
BL Transportera godset från By 220 

till ASB i Hovsjö. 
Kostar då BL fakturerar 

för denna aktivitet  
(transportkostnad). 
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6 
ASB Lossa godset som kommer med 

transporten från  
By 220. 

Kostar i form av tid och 
truckanvändning (truck- 

och personalkostnad). 

7 
ASB Kontrollera om artiklarna är 

dugliga för vidare försäljning 
enligt deras standarder. 

Kostar tid i form av 
kontroll 

(personalkostnad). 

8 
ASB Sortera serieartiklarna enligt 

ASB:s standarder och lägg in i 
deras lager. 

Kostar tid i form av 
sortering 

(personalkostnad). 

9 
ASB Lagerhållning av serieartiklar som 

är möjliga att sälja vidare. 
Kostar i form av bundet 

kapital och lagerplats 
(lagerhållningskostnad). 

Tabell 1, Förklaring av transportflöde 

Diskussioner om vem som ska ta hand om detta flöde när projektet är avslutat fördes. En 

kandidat som valdes ut var avdelningen OLSUM. Med tanke på att denna avdelning har 

hand om logistiken för prototyp- och provartiklar på STC och arkiveringen i By 317 

ansågs det passande. Det beslutades att OLSUM ska bära huvudansvaret för hela flödet. 

Transportflödet är uppdelat i tre delar vilket resulterade i att ansvar för delområden 

även delades ut. Dessa beroende på vilken avdelning serieartiklarna befinner sig. Men 

för By 220 blir då MPAP ansvariga för det flödet, BL ansvariga för transportflödet och 
ASB ansvariga för vidareförsäljningen. 

 

5.2. Ekonomiska beräkningar 
För att undersöka om det ligger en ekonomisk lönsamhet i implementeringen behövde 

ekonomin undersökas. Beräkningar utfördes där tre punkter behandlades. Dessa tre 
punkter som ligger till grund för resterande del av kapitlet är: 

• Den totala summan som idag skrotas för som baseras på ASB:s försäljningspriser 

• De förväntade kostnaderna för implementeringen 

• De förväntade intäkterna vid försäljning hos ASB av framtagna serieartiklar  

 

5.2.1. Skrotat försäljningsvärde 2017 

För beräkning av det möjliga försäljningsvärdet som RT skrotat under 2017 togs en lista 

fram på vilka serieartiklar som hade beställts och serieartiklarnas kvantitet. Här 

användes RT:s kundnummer från CW2 för att ta reda på denna information. Listan 

innehöll då 932 stycken unika serieartiklar. Eftersom detta var för många artiklar att få 

pris enligt Borgbrant behövde listan sorteras innan den kunde skickas vidare. 

Vid en första undersökning av listan upptäcktes att en del av serieartiklarna inte var av 

intresse då listan även innehöll kläder, presentartiklar och liknande. Dessa serieartiklar 

var de första som sorterades bort. Med hjälp av personal på RTEX kunde även 

smådetaljer som inte ansågs vara värdeskapande sorteras bort exempelvis muttrar, 

skruvar och remmar. 
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Efter den sorteringen hade listan kortats ner till 547 stycken unika serieartiklar. Tanken 

från början var att sortera serieartiklarna efter inköpspriset från CW2 för att jämföra 

med totala kostnaden för RT under 2017. Det ändrades dock till att jämföra 

serieartiklarnas begagnade försäljningspris. Genom beräkningar i Excel togs en summa 

fram på vad dessa relevanta serieartiklar skulle haft för försäljningsvärde om de sålts 

från ASB i Hovsjö under 2017. Summan utifrån ASB:s försäljningsvärde blev ca 1,31 Mkr. 

 

5.2.2. Implementeringskostnader 

Utifrån den implementeringsplan som presenterats tidigare i kapitlet togs kostnader 

fram för varje moment som ansågs kosta pengar. Dessa kostnader kommer att 

presenteras där bilderna är tagna ur en Excel-fil som tagits fram. Excel-filen är uppbyggd 

för att enkelt kunna ändras i beroende på situation vilket presenteras genom de 

gulmarkerade områdena. 

 

Personalkostnader 

Den första kostnaden för implementeringen är de personalkostnader som kommer att 

uppstå i flödet. Utifrån hur implementeringsplanen är beskriven behöver 

personalkostnader för hantering hos både MPAP och ASB beräknas. 

 

Transport- och lagerhållningskostnader 

Kostnaderna för att transportera artiklarna mellan MPAP och ASB kan variera beroende 

på vilket alternativ av lagerhållning och transportsätt som ska användas. Alternativen 

som har undersökts är att MPAP sköter lagerhållning med egna kollin, emballage och 
containrar eller alternativt att hyra en container utav BL. 

Det är BL som sköter transporterna oavsett lagerhållning i denna kalkyl och 

kostnaderna baseras på en intern offert från BL. Faktorerna som spelade roll var om 

transporterna skulle vara schemalagda eller inte, om den ska ses som en akuttransport 

eller inte och vad vikten på transporterna skulle vara.  

 

Packningskostnader 

Beroende på vilken storlek serieartiklarna har som ska paketeras vid ett visst tillfälle för 

leverans är omöjligt i dagsläget att konstatera. Med tanke på detta har en 

genomsnittskostnad tagits fram för varje packning. Antaget är att en europapall kommer 

att användas vid varje leverans och att den kräver en pallkrage. Det har även här 

antagits att genomsnittskostnaden för emballeringsmaterial kommer att ligga på 

100kr/pall.  

Detta är endast en symbolisk kostnad eftersom Scania använder sina egna pallar vid 

transporter vilket gör att denna kostnadskalkyl blir dyrare än de verkliga kostnaderna.  
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Truck-kostnader 

Vid beräkning av kostnader för truck togs det fram olika alternativ på månadskostnader 

beroende på truckens lyftkapacitet som gavs utav OLL. Eftersom kostnaderna gavs som 

månadskostnader beräknades dessa om till timkostnader för att passa 

kostnadskalkylen. Dessa presenteras som användningskostnader och är inte helt 

korrekt antagna men används i detta fall endast för att få en timkostnad på 

truckanvändningen. Truck-kostnaden kan även variera beroende på om befintliga 
truckflöden används. 

 

Kostnadskalkyl summering 

Alla ovanstående kostnader summerades ihop till en kostnadskalkyl för 

implementeringen. Beroende på vad som matas in i de gula områdena på de olika 

flikarna ser kostnadskalkylen olika ut. Kalkylen kommer även kunna beräkna hur många 

timmar eller antal som de olika kostnaderna kommer att användas under ett år. Detta 
för att kunna uppskatta vad årskostnaden av implementeringsplanen kommer att bli. 

Den totala kostnaden med de utvalda alternativen kommer i detta fall att bli ca 154 tkr 
under ett år.  

Aktivitet 
% av totala 
kostnaden 

Personal By 220 7% 

Lagerplats i By 220 28% 

Packningsmaterial 5% 

Truckanvändning i 
By 220 

5% 

Transport 44% 

Personal Hovsjö 7% 

Truckanvändning i 
Hovsjö 

5% 

     
Tabell 2, En del av kostnadskalkyl av implementeringsplanen 

 

5.2.3. Förväntade intäkter 

För att ta reda på den förväntade besparingen som skulle kunna göras fortsatte arbetet 

med den tidigare nämnda listan över serieartiklar och priser.  

I första sorteringen sorterades serieartiklar som har ett CA-pris på mindre än 

200kr/styck bort (nydelspris vilket ger 100kr/styck för motsvarande begagnad del). 

Detta efter en mailkonversation med Michael Schwabegger om att ABS helst inte vill 

hantera serieartiklar som inte kan generera tillräckligt mycket värde. Efter sorteringen 
blev det kvar 392 stycken unika serieartiklar utav 547 stycken.  
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Därefter utfördes tre andra sorteringar för att ta fram de eftersökta serieartiklarna 

enligt uppdragsbeskrivningen. 

Dessa olika sorteringar utfördes efter:  

 

• Efterfrågan 

• Beställningsfrekvens hos RT 

• CA-priset 

 

De serieartiklar som ansågs vara intressanta med avseende på efterfrågan lyftes fram 

efter sortering. Här valdes det att undersöka serieartiklar där färre än var tionde har 

sålts till RT jämfört med världsmarknaden (mindre än 1/10). Denna efterfrågan är 

endast ett antagande för att inkludera serieartiklar som tros vara attraktiva på 

världsmarknaden. Efter sorteringen visade det sig vara ungefär 72% av 
serieartikelnumren som var intressanta och lades in i en ny lista. 

Vid undersökning av serieartiklar som låg utanför den utförda sorteringen upptäcktes 

att vissa av dessa skulle vara intressanta att ha med i beräkningen. Detta för att 

kvantiteten i världsförsäljningen var relativt hög men hade sorterats bort för att det 

även hade köpts in många av serieartikeln hos RT. Serieartiklarna sorterades ut och det 

beslutades om att inköpskvantiteten skulle vara 10 stycken eller fler inköpta av RT 

under 2017. Dessa togs fram och adderades in i den nya listan. Det visade sig vara 

ungefär 2,5% av alla serieartikelnummer värda att hantera och hade en förväntad intäkt 

på ca 120 tkr.  

Därefter undersöktes kvarstående serieartiklar och sortering av ”guldkorn” utfördes.  

Definitionen av detta ansågs vara de som ännu inte kommit in i listan men har ett CA-

pris på 5000 kr eller mer. Dessa serieartiklar stod för drygt 4% av totala antalet 

serieartikelnummer värda att hantera och hade en förväntad intäkt på ca 213 tkr. 

Utifrån dessa olika sorteringar skulle intäkten hos ASB kunnat bli under år 2017 ca 1,15 
Mkr.  

 

5.3. Resultat utifrån målformulering och uppdragsmoment 
Ett förslag på en lösning till ett transportflöde där serieartiklar ska tas från MPAP i By 

220 till ASB i Hovsjö för att distribueras vidare på andrahandsmarknaden har 
upprättats.  

Projektet har tagit fram vilka serieartiklar som är aktuella för vidareförsäljning utifrån 

2017 års försäljningsstatistik från CW2 till RT. Detta med avseende på försäljningspris 

och efterfrågan.  

Utifrån den nämnda försäljningsstatistiken har även undersökning om projektet är 

ekonomiskt gynnsamt kunnat utföras. Baserat på de ekonomiska beräkningarna blev 

Figur 12, Visualisering av utvalda sorteringar 
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resultatet att kostnaderna för transportflödet utifrån de antaganden som tagits 154 tkr 

under ett år.  

Även beräkningar av de förväntade intäkterna utifrån de beslut som togs gällande 

sorteringskrav hade under 2017 kunnat bli ca 1,15 Mkr hos ASB.  

Med hjälp av dessa resultat kunde den möjliga besparingen under år 2017 beräknas. 

Resultatet blev ca 1 Mkr i besparingar och med en jämförelse av det totala 

försäljningsvärdet under 2017 skulle besparingarna kunna bli på ca 76%. 

Kvantiteten av antalet serieartiklar uppgick efter sortering till 1 113 stycken och antalet 

unika artikelnummer uppgick till 310 stycken unika artikelnummer. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel förs diskussioner och resonemang kring hur vida målformuleringen 

uppnåddes, om arbetet kunde ha utförts annorlunda sett till genomförande och resultat. 
Kapitlet kommer även att presentera hur vidare studier ska ta vid och hur det bör ske. 

 

6.1. Uppnåddes målet? 

Målet för detta examensarbete var att ”ta fram ett förslag på flöde som möjliggör att 

begagnade/provmonterade serieartiklar tas till vara och sedan distribueras till ASB för 

försäljning”. Detta mål uppnåddes genom att ett förslag har tagits fram i form av en 

implementeringsplan som beskriver lösningen från MPAP till ASB.  

Utöver detta mål hade även ett antal uppdragsmoment definierats som projektet skulle 

behandla och hittas i 1.3.1 Uppdragsmoment. 

I rapporten presenteras vilka artiklar som varit aktuella för vidareförsäljning med 

avseende på försäljningspris och kvantiteten har tagits fram efter hur 

försäljningsstatistik från år 2017 sett ut. 

Under projektet har ett transportflöde upprättats där många avdelningar varit 

iblandade, huvudsakligen MPAP, BL och ASB. Vid beräkning av de olika 

kostnadsalternativen för dessa avdelningar har en Excel-fil upprättats där olika 

alternativen är valbara. BL bär den största kostnaden för transportflödet och gav en 

offert på ett antal transportalternativ. Då kostnadskalkylen är uppbyggd för att kunna 

ändras i beroende på situation är det enkelt att kunna beräkna andra kostnadsalternativ. 

Detta gäller även exempelvis för mantimmar, trucktimmar och lagerhållning. 

Projektet har visat sig vara ekonomiskt genomförbart där ekonomiska faktorer 

undersöktes med hjälp av olika beräkningar. Hänsyn togs till att försäljningen kommer 

ske hos ASB i Hovsjö. Utifrån dessa beräkningar kunde även en kvantifiering av möjlig 

vidareförsäljning utföras. Beräkningar av transportflödet utfördes i den ovannämnda 

Excel-filen som är en kostnadskalkyl. Tillsammans påvisade beräkningarna att flödet 

skulle kunna göra en besparing på ca 1 Mkr under år 2017.  

Utifrån dessa lösningar ses både målet för projektet samt uppdragsmomenten som varit 
definierade som uppnådda. 

 

6.2. Utfördes arbetet på rätt sätt? Kunde det utförts annorlunda? 

Efter en tillbakablick på arbetet görs den kritiska bedömningen att starten av projektet 

var aningen ivrigt. Personer som ansågs vara inblandade kontaktades utan att riktigt ha 

koll på vad de arbetar med eller vad de bidrar med till företaget. En hel del möten 

bokades in vilket projektgruppen ansåg resulterade i att tid förbrukades i onödan både 

sett från projektgruppens sida och för de som kallats till mötet. Hade fakta undersökts 
mer på djupet innan dessa personer kontaktats kunde tid ha besparats. 

Å andra sidan kan detta ha bidragit till att projektgruppen lärt sig mer än om mötena 

inte hade ägt rum. En större kännedom kring organisationen om vad varje avdelning 
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arbetar med och hur de arbetar för att nå bästa möjliga resultat har även varit till 

projektets fördel. Utöver detta har även huvudpersoner för projektet kunnat identifieras 

utifrån alla dessa möten. Resultatet ses ändå som att det har varit bra att alla dessa 

möten utförts. 

En annan kritisk punkt som uppstod relativt tidigt i detta projekt var framtagningen av 

inköpskostnader som visade sig vara känslig information. Det mailades fram och tillbaka 

under lång tid utan några riktiga framsteg till att projektet insåg att det var tvunget att 

byta spår. Istället undersöktes endast försäljningspriserna som visade sig fungera. 

Framtagningen var en tidskrävande del av projektet och den nedlagda tiden kunde ha 

reducerats kraftigt och lagts på annat arbete. En anledning till att projektgruppen inte 

bytte spår tidigare var för att det fanns ett ”tunnelseende” och endast 

inköpskostnaderna ansågs som en lösning på att beräkna de ekonomiska delarna. Hade 

en bredare synvinkel betraktats från början hade troligtvis framtagningen av kostnader 

inte tagit så lång tid. 

En positiv punkt var att den planerade tiden för framtagning av kostnaderna var lagd i 

ett tidigt skede i projektet. Detta resulterade i att inget blev ogjort på grund av tidsbrist. 

Här kunde också lärdomar fås om hur svårt det faktiskt är att få tag i sekretessbelagt 

material. 

En något kritisk punkt är också att resultatet kan bli relativt osäkert då den data som 

resultatet grundar sig i är från år 2017. Även inflation, efterfrågan och olika 

fluktuationer kommer bidra till att samma resultat som räknats fram aldrig kommer att 

bli samma igen. Någonting som skulle kunnat ha utförts annorlunda hade varit att 

projektet skulle undersökt efterfrågan över tid för att försöka bedöma den framtida 

efterfrågan. På så sätt skulle beräkningar på ett framtida resultat tagits fram. Detta 

skulle även gjort att approximation av efterfrågan om 5 år kunde tagits fram vilket 

skulle varit till stor fördel för lösningen av projektet. Med tanke på att enligt 

Schwabegger blir en serieartikel oftast intressant först 5 år efter att den lanserats för 
första gången. 

Även om ovanstående fakta angående efterfrågan om 5år skulle ha tagits fram för att 

göra de ekonomiska beräkningarna mer trovärdiga och mer precisa var inte det en del 

av projektet. Istället togs en Excel-fil fram som är uppbyggd för att vem som helst ska 

kunna ändra de olika ekonomiska bidragande faktorerna för att anpassa 

kostnadskalkylen efter olika ekonomiska kunskaper.  

För arbetets skull och dess tidsramar hade det troligtvis varit bra om fler avgränsningar 

definierats i början av projektet. Detta för att områden som egentligen inte hade behövt 

bli undersökta undersöktes och avgränsades bort i efterhand och därmed bidrog till att 

tid gick till spillo. Å andra sidan har kunskap erhållits som projektgruppen inte hade fått 

om fler avgränsningar hade definierats i början. Det har även gjort att många av 

avgränsningarna har tagits fram under projektets gång för att projektet ska hålla sig 

inom de givna tidsramarna. På en personlig nivå har detta lett till en ökad kunskap om 
områdena som ses som positivt av projektgruppen. 

Ett förbättringsområde projektgruppen anser vara bra att tänka på till nästa gång är 

samverkan med handledaren på skolan. Denna person har inte utnyttjats så mycket som 
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den skulle kunna ha gjorts. Exempelvis påverkade detta projektgruppen genom att 

teorikapitlet tog längre tid än nödvändigt. Hade styrningen mellan projektgruppen och 

handledaren varit aktivare kunde exempelvis dessa komplikationer förhindrats. 

Komplikationerna slukade tid då projektet inte kom vidare samtidigt som klockan 
tickade. 

En kontring till denna självkritiska punkt är att det har varit nyttigt för projektgruppen 

att jaga information själva och ta reda på vad som gäller. Detta tillämpar teorin ”learning 

by doing” och speglar upplevelsen. All information är framtagen utav gruppen själva och 

handledaren har egentligen varit där som stöd i form av att om någonting skulle gått 

snett och för att stämma av hur gruppen legat till tidsmässigt i projektet. 

Sammanfattningsvis finns en hel del förbättringspotential för både projektet och hur det 

utförts. Olika metoder och tillvägagångssätt kan ha brukats på andra sätt för att ha 

underlättat lösningsgången på problemet. I slutändan anser projektgruppen att det varit 

ett bra och lärorikt sätt att lösa detta problem på. Detta kommer troligtvis att påverka 

sättet projektgruppen löser andra problem i framtiden. 

 

6.3. Vidare studier och rekommendationer 

Denna uppgift bör läggas över på avdelningen OLSUM då projektgruppen anser att detta 

arbete platsar på denna avdelning. Detta för att avdelningen tidigare har erfarenheter 

angående transportflöden och redan har ett standardiserat arbetssätt när det kommer 

till Lean Production och Scaniahuset. I och med detta kommer ett av Scanias basbehov 
att uppfyllas redan vid start av implementering. 

För vidare studier bör fortsatt arbete enligt PDCA-hjulet utföras. Nästa steg skulle bli att 

ta ett beslut om arbetet ska gå vidare till utförandestadiet (Do) eller om 

planeringsstadiet behöver kompletteras för att komma fram till en bättre lösning. I 

utförandestadiet är det meningen att lösningsförslaget ska implementeras och testas på 

riktigt. Då är det även viktigt att samla in data kring hur lösningsförslaget fungerar och 

samtidigt ta fram liknande data som har undersökts i det här projektet. Detta för att 
kunna jämföra riktiga värden med de antagna värdena i denna rapport. 

En stor del av arbetet kommer behöva vara undersökning om de sorteringskraven som 

tagits fram är tillräcklig eller om komplettering behövs. Med tanke på att kraven som 

användes i detta projekts beräkningar är antaganden behöver detta undersökas mer.  

I undersökningsstadiet (Check) är det nödvändigt att utvärdera den insamlade data för 

att undersöka om lösningen visar sig vara en bra lösning eller inte. Visar det sig inte vara 

bra måste planeringsstadiet studeras igen och se om de går att göra på annat sätt. Detta 

för att sedan åter igen implementera i utförandestadiet och studera om resultatet blir 

bättre. I dessa tre stadier är det viktigt att arbeta iterativt för att ständigt förbättra den 
implementerade planen och i slutändan hitta den optimala lösningen för just detta flöde. 

Vidare studier skulle även kunna vara att förbättra de antaganden som har tagits i 

kostnadskalkylen. Faktorerna gällande leveransernas vikter, tider, hur det ska levereras 

etc. är rena antaganden i det här projektet vilket gör kostnadskalkylen osäker. Här skulle 
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olika personer på Scanias ekonomiavdelning behöva kopplas in. Exempelvis 

lönekontoret för att beräkna de verkliga och exakta lönekostnaderna för de olika 

befattningar som tagits med i detta projekt. Även marknadsavdelningen för att se hur 

mycket Scania faktiskt får sälja utav de artiklar som valts ut i detta projekt för att inte 
konkurrera med Scanias normala serviceställen. 

Ytterligare aspekter i kostnadskalkylen som skulle kunna undersökas är 

transportkostnaderna som BL står för. De vidare studier som skulle kunna utföras är att 

komma fram till vilken av alternativen givna i rapporten som är den bästa lösningen. 

Detta för att kunna beräkna på en fast årlig kostnad. Tas beslut kring detta och 

begränsar till ett bestämt antal avhämtningar per år eller ett schemalagt 

avhämtningsschema kommer kostnaderna inte fluktuera beroende på akuta 

avhämtningar eller liknande. 

Det finns även utrymme för att göra ett pålitligt IT-stöd. Denna uppgift bör läggas över 

på en IT-ansvarig för att undersöka hur det bör gå till och hur det kan göras möjligt. I 

dagsläget har endast möjligheten till att upprätta ett sådant system undersökts. Utifrån 

den informationen finns vetskapen om att ett sådant IT-stöd är möjligt, men att vidare 

undersökning behöver utföras praktiskt. Det mest krävande med att ta fram ett IT-stöd 

är troligtvis att lägga in serieartiklar manuellt i systemen första gången. Detta anser 
projektgruppen vara ett arbete för en person med IT-befattning. 

I dagsläget finns vetskapen om att en del IT-system kommer att bytas ut inom en snar 

framtid vilket medför svårigheter och slöseri med tid för projektgruppen att införa. 

Därmed kommer detta bli ett arbete för framtida IT-ansvarig att införa i det nya 

systemet. Detta medför att tid för planering och införande av IT-stöd behöver tas hänsyn 

till. Det är även nödvändigt för att få en standard för hela flödet. 

Hänsyn måste vid införandet av implementeringen även tas till axlar som nu också 

tillhör avdelningen RT. Denna information är inte nämnd i rapporten tidigare då detta 

infördes under år 2018 och rapporten grundar sig i uppgifter från år 2017. Detta medför 
att RT fr.o.m. år 2018 kommer få ett förändrat resultat gällande besparingen. 

Med tanke på att projektet endast gav ett förslag till avdelningen RT finns här 

möjligheter för applicering av lösningen på andra avdelningar. Om denna lösning verkar 

ha varit lyckad för distribuering av begagnade serieartiklar bör funderingar kring 

implementering av lösningen på andra avdelningar göras. Skulle flödet appliceras på fler 

avdelningar behöver inte transportflödet i sig förändras utan förändringen skulle främst 

vara att mängden artiklar som hanteras i flödet ökar. Inspiration för hur implementering 

bör ske kommer att kunna hämtas ur denna rapport. Självklart kommer lösningarna 

behöva anpassas efter de olika avdelningarna men förutsättningarna för att det ska gå 
smidigt är höga då en del av förarbetet finns i denna rapport. 

Projektgruppen rekommenderar att Scania CV AB ska granska denna rapport för att se 

det som en mall för implementering. Företaget behöver inte enbart använda denna 

rapport för att implementera den under avdelningen RT utan kan se den som en mall 
även för andra avdelningar där serieartiklar från provmonteringar kan tas till vara på. 
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