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Sammanfattning 
När hytter skickas från fabrik till slutmontering skickas de på stativ, vissa marknader ligger 
långt bort från fabriken det blir då svårt och dyrt att ha ett returflöde av stativen. Lösningen 
som Scania har är att skicka dessa hytter på ett engångsstativ gjort av billigare material än de 
ordinarie transportstativen. Processen med byte av stativen innan de åker från fabriken är ny 
och sker manuellt. Det finns alltså rum för förbättringar inom den. Med kommunikation 
tillsammans med Scania arbetades frågeställningar fram för att få en uppfattning av KD-
enhetens kapacitet. Frågorna som arbetet besvarar är:	

• Finns det kapacitet för KD-enheten att ta in vad den här rapporten kommer kalla 
marknad X?	

• Vilka faktorer påverkar kapaciteten? 
• Förslag av effektiviseringsmöjligheter av order och lagerhantering. 	

Datainsamling till en nulägesbeskrivning utfördes i form av observationer och intervjuer på 
plats och en teoristudie genom sökning av en del nyckelord för att kunna analysera processen 
och ge förslag på förbättringar.  

Marknad X skulle idag innefatta en volymökning på 30 % jämtemot nuvarande volymer i 
Oskarshamn. Faktorer som påverkar KD-enhetens kapacitet är monteringsprocessen och 
lagret. Monteringsprocessen innefattar själva stativbytet från transportstativ till engångsstativ. 
I dagsläget utnyttjas enbart 14 % av monteringsprocessens kapacitet och om marknad X 
skulle inkluderas innefattar det en utnyttjandegrad av 20 % vilket fortfarande är väldigt lågt. 
Lagerkapaciteten är beroende av utsatt area för lagret. I dagsläget finns ett tält som är utsatt 
som lager för engångsstativen. I rapporten räknas en säkerhetsnivå på lager ut med avseende 
på variationen i efterfrågan och servicenivå som illustrerar hur mycket de olika faktorerna 
påverkar lagernivån. Ett förslag av layout resulterar i att lagret tillåter att ta in Marknad X. I 
slutsatsen föreslås områden som kan ge en effektivisering i flödet främst inom lager och 
beställningsprocessen.  

 

 

 

 

  



	
	

Abstract 
The cabs are transported on fixtures when leaving the assembly line. Some of the markets 
that Scania deliveries to are placed far away that leads to an expansive return stream of the 
fixtures. The solution is to change the fixtures on the cabs that have a final destination too far 
away to less expansive disposable fixtures. The changing process of the fixtures is a new 
activity in Oskarshamn and is made manually. This means that there are plenty of room for 
improvements in the process. Three questions were formulated with communication from 
Scania to get an idea of the capacity of the KD-unit. The questions that the thesis will answer 
is:   

• Is there enough capacity at the KD-unit to handle a new stream called market X? 
• Which factors do the capacity influence on? 
• Suggestions of possibilities that could make the management of the ordering and 

inventory more effective. 

Information was gathered to a current status report of the KD-unit in Oskarshamn. The 
information was made through observation and interviews besides a literature study with 
support of some keywords.     

Market X would increase the volume with 30 % if it were included in the flow today. The 
factors affecting the capacity are assembly process and storage. The assembly process is the 
manual change of fixtures; in the current state only 14 % of the capacity is used and if Market 
X would be included it would increase to 20 %. Storage is depending of the area dedicated 
for storage, in the report a safety storage is calculated depending on the variation in demand 
and cycle service level. A test layout is done which eventuate enough storage capacity if 
implementing Market X. The calculation illustrates how the different factors affect the total 
storage needed in a cycle and how it could be optimized.  
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Ordlista 

KD Knocked Down. 

Stativ Fixtur som hytter placeras på. 

Marknad X Ytterligare ett flöde som kan implementeras 
inom KD-enheten. 

Skal En variant av knocked down produkt. 

Komplett En variant av knocked down produkt. 

Part Period Delperiod 

SPS Scania Produktion system. 

SCM Supply chain management. 

JIT Just In Time. 

5S En metod inom Lean produktion. 

EOQ Economic Order Quantity. 

CSL Cycle Service Level. 

EDI Electronic data interchange. 

ERP Enterprise Resource Planning. 
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1. Introduktion 

Introduktionen hänvisar till bakgrund till problemformuleringen och 
uppdragets syfte. Kapitlet introducerar även läsaren till företagets 

bakgrund och historia för att ge en uppfattning om uppdragets betydelse. 

1.1 Bakgrund 
Augusti 2016 lanserade Scania en ny lastbilsgeneration. I och med implementeringen av den 
nya hyttgenerationen har Scania även implementerat nya förpackningar för transporten. 
Förpackningar innefattar bland annat stativ som hytterna placeras på vid transport. 

En ny process introducerades augusti 2018 på Scania i Oskarshamn. En process som 
innefattar transport av både kompletta samt skal-hytter som är en del av Scanias Knocked 
Down-produkter. Dessa KD-produkter levereras till marknader innefattande Europa, Asien 
och Afrika.  

Med en ny process, nya hyttgeneration och nya förpackningar finns ett helt nytt flöde hos 
Scania Oskarshamn. Ett flöde inkluderat orderplacering av stativ till hyttmontering vidare till 
transport av hytt med det nya stativet. Ett flöde med flertal processer som kan ses över, 
effektiviseras och förbättras, speciellt i den fas när processen är ny. 

I en uppstart av en ny process kan volymerna antas vara relativt låga. Hur skulle KD-enheten 
i Oskarshamn reagera om volymerna hastigt ökade? Hur mycket kapacitet har KD-enheten 
och kan processen och flödet effektiviseras? 

1.2 Scania CV AB 
1.2.1 Scania idag 
Scania CV AB grundades 1891 och den första lastbilen tillverkades redan 1902. Scania CV 
AB ägs idag av Volkswagen Truck och Bus som har en mängd andra dotterbolag. Scania 
besitter verksamhet i över 100 länder runt om i världen. 2017 hade Scania CV AB strax under 
50 000 anställda och en nettoomsättning strax under 120 000 MSEK. Scania är främst kända 
för sina lastbilar men tillverkar även bussar, motorer samt erbjuder ett stort utbud av 
finansiella tjänster. 

Scanias huvudkontor samt en del av verksamheten för forskning och utveckling är belägna i 
Södertälje som är en ort strax utanför Stockholm. Utöver Södertälje finns Scania 
produktionsverkstäder och försäljning globalt i hela världen - Figur 1. 
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Figur 1: Karta över Scanias anläggningar (lånad bild ur Scanias årsredovisning 2017) 

2017 producerade Scania totalt 82 472 lastbilar med försäljning fördelat globalt i 
Latinamerika, Europa, Afrika, Eurasien och Asien - Figur 2. 

	

Figur 2: Totalt producerade lastbilar 2017 fördelat procentuellt över världsdelar (lånad bild ur Scanias årsredovisning 
2017) 

En av anledningarna till Scanias framgång är Scanias modulsystem vilket skapar kundvärde 
då kunden kan skräddarsy produkten utefter sitt eget behov. Kunden kan välja mellan olika 
hytter, motorer, axlar, växellådor och ramar för att skräddarsy den perfekta lastbilen för 
kundens specifika syfte. Ett modulsystem tillåter ett varierat produktutbud då olika 
komponenter kan kombineras och skapa olika slutprodukter. 

Scanias modulsystem är ett resultat av en av Scanias viktigaste kärnvärde ”Kunden först”. 
Tillsammans med fem andra kärnvärden bildas ”The Scania Way”. The Scania Way är 
grunden för Scanias företagskultur och arbetstillvägagångsätt. Kärnvärdena som tillsammans 
lyfter ”The Scania Way” är förutom ”Kunden först” även ”Respekt för individen”, 
”Eliminering av slöseri”, ”Beslutsamhet”, ”Laganda” och ”Integritet”. (Scania AB, 2017) 
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Scanias produktionssystem även kallat SPS är inspirerat från Lean produktion där stort fokus 
ligger på att förebygga slöseri inom produktionen - Figur 3.   

	

Figur 3: SPS - Scania Produktionssystem 

Huset ska symbolisera en stabil grund av Scanias kärnvärden, pelare som håller upp huset i 
form av laganda och integritet samt taket med ständig förbättring. SPS innefattar en filosofi 
av hur resultat skall nås - Figur 4. Filosofin mynnar ut i en bas av Scanias kärnvärden, sedan 
principer vidare till metod och resultat. Uppstår problem i resultatet undersöks metoden. 
Skulle metoden inte innefatta några fel undersöks principerna och sedan om hela kedjan är fel 
studeras kärnvärdena. 

	

Figur 4: SPS filosofi 
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1.2.3 Scania Oskarshamn 
I staden Oskarshamn beläget i Kalmar län befinner sig Scanias hyttfabrik som är en av 
Kalmars största arbetsgivare. Scania har producerat hytter i Oskarshamn sedan 1946 då Be-
Ge, Bror-Göthe Persson, startade verksamheten. Scania-Vabis köpte år 1966 över 
karossfabriken vilket är den begynnande historien av Scania CV AB idag (Scania Sverige 
AB, 2018). 

Idag arbetar 2900 anställda på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Hyttfabriken är bestående av 
två enheter, Cab Body Production och Cab Assembly. Fabriken är även känd som en av 
Europas mest högteknologiska fabriker med sina 285 automatiserade robotar som arbetar i 
fabriken (Scania AB, 2017). 

1.3 Frågeställning 
På Scania i Oskarshamn är KD-enheten relativt nyuppstartad vilket betyder att volym och 
hantering av information samt flöden kan antas inte har stabiliserats än. Med kommunikation 
tillsammans med Scania har frågeställningar arbetats fram för att få en uppfattning av KD-
enhetens kapacitet. Frågor som ska besvaras är:	

• Finns det kapacitet för KD-enheten att ta in vad den här rapporten kommer kalla 
marknad X?	

• Vilka faktorer påverkar kapaciteten? 
• Förslag av effektiviseringsmöjligheter av order och lagerhantering. 	

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera den nuvarande KD-stativprocessen och flödet av 
engångsstativen för att strukturera, effektivisera samt se över KD-enhetens uträckning av 
kapacitet.  

1.5 Avgränsning 
Avgränsning är konstruerad i och med att arbetet är fokuserat på enbart KD-flödet och inte 
hela produktionsflödet. Inom KD-enheten är det kompletta och skal-hytter som arbetet 
behandlar, vilket avgränsar marknader som enbart innefattar monterings kit, alltså nedbrutna 
delkomponenter inom ”Knocked down”- flödet. Avgränsningen exkluderar även 
reservmarknaden från arbetet då det motsvarar en så pass liten del av det totala flödet av KD-
stativ. 	
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2. Metod 

Metoden ska ge läsaren en överblick över hur arbetets tillvägagångssätt är 
definierat samt vilken relevans delar av arbetet har för syftet av arbetets 

helhet.  

2.1 Metodval 
Arbetet är en fallstudie i sammarbete med Scania CV AB i Oskarshamn. Metodval är 
beroende på vilket slags uppdrag som utförs och hur frågeformulering är definierad (Eliasson, 
2006). Figur 5 visar arbetets tillvägagångsätt. 

 

Arbetet startade med att defininera frågeställning och fokusområde. Arbetet fortsatte sedan 
med en grundlig litteratursökning inom valt område med några specifika nyckelord. Några av 
nyckelorden är: 

• Produktion	
• Supply chain management	
• Lagerhållning	
• Prognos	

Nyckelord används för att kategorisera litteratursökningen och simplifiera sökningen efter 
konkreta artiklar och böcker (Ejvegård, 2003). Litteratursökningen har tagit plats genom 
böcker och sökmotorer såsom Google Scholar och Primo som är KTH biblioteks sökmotor.  

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  
Rapportens datainsamling är uträttat ur en kombination av kvalitativ och kvantitativa 
metoder, så kallad metodtriangulering (Eliasson, 2006). Den kvalitativa delen består av 
fallstudier innefattande mestadels intervjuer samt observationer av KD-enheten och dess 
process. Den kvantitativa delen är insamling av data inom KD-enheten som sedan analyseras 
för att tillsammans med informationen från nulägesbeskrivningen formulera ett resultat och 
en slutsats.  

2.3 Observation  
Fördelar med att observera är att observatören får en självständig uppfattning av att studera 
vad som händer istället för att någon förklarar. Observationer finns i både kvalitativa och 

Figur 5: Arbetets tillvägagångsmetod 
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kvantitativa metoder. Vid kvantitativ observation är det vanligt att observatören observerar 
utan att delta medan kvalitativ observation utgår från att observatören deltar eller avbryter för 
att ställa frågor (Gillham, 2000). I det här arbetet har författarna antagit både strukturerad 
samt ostrukturerad obeservationsteknik. Vid mätning av exempelvis monteringstid har en 
strukturerad obeservationsteknik uträttats med hjälpmedel som tidtagning och 
dokumentation. I syfte att skapa en uppfattning och korrekt nulägesbeskrivning har flera 
ostrukturerade observationer utförts.  

2.4 Intervjuer 
Intervjuer kan utföras med både kvantitativ som kvalitativ metod. Strukturen varierar mellan 
de olika metoderna och intervjuaren kan bestämma hur öppen och strukturerad 
intervjumetoden skall vara i syfte av vilket resultat intervjuaren vill uppnå. En kvantitativ 
intervjumetod är ofta strukturerad i den meningen att frågorna skall ställas i en specifik 
ordning och att den ordningen efterföljs genom intervjun. Vid en kvalitativ intervjumetod kan 
en mer öppen struktur ibland användas, det karakteriseras mer som en konversation än en 
intervju (Hartman, 2004).  

Intervjuerna i det här arbetet är utförda med semistrukturerad intervjumetod som innebär att 
intervjuerna har förberetts med frågor men att ordningen av frågor kan växlas. Tekniken 
valdes för att nulägesbeskrivningen skulle bli så korrekt som möjligt genom att 
intervjupersonerna får berätta öppet och ohindrat.   

2.5 Validitet och Reliabilitet  
Validitet syftar till att författaren ser till att undersöka rätt variabler för att få ut det önskade 
resultatet. Reliabilitet syftar till att det författarna valt att undersöka undersöks och mäts på 
korrekt sätt. Alltså om mätningarna skulle göras vid ett senare tillfälle under liknande 
omständigheter skulle likvärdigt resultat uppnås. (Ejvegård, 2003) 
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3. Teori 

Teorikapitlet redogör en kunskapsfördjupning inom området som arbetet är 
utfört inom.  

3.1 Supply chain 
En Supply chain, alltså en logistikkedja består av alla olika parter involverade i att uppfylla 
kundens efterfrågan. Tillverkare, underleverantörer, transportenheter och lager är exempel på 
vad som ingår i en Supply chain (Stevens, 1989). Figur 6 beskriver hur kedjan kan se ut i en 
produktion, alltså att ett företag kan ha flera underleverantörer exempelvis och att kedjan kan 
se väldigt olika ut beroende på företag och dess strategi (Chopra & Meindl, 2013).  
 

	
Figur 6: Kedja mellan de olika parter. (Bild lånad av (Chopra & Meindl, 2013)) 

 
En Supply chain är dynamisk och involverar ett konstant flöde av information och produkter 
mellan de olika enheterna. Huvudmålet för en Supply chain är att tillgodose kundens behov 
samt generera en vinst för den egna organisationen (Chopra & Meindl, 2013). För att lyckas 
med det behöver kundens krav samordnas med flödet av material från leverantörer så att en 
balans mellan bundet kapital i lager och låg kostnad per produkt uppnås (Stevens, 1989). 
 
3.2 Lean Produktion System 
Lean produktion som härstammar från Toyotas produktionssystem är en filosofi där slöseri 
elimineras för att mer värdeskapande aktivitet ska få ta plats. Lean Produktion används ofta 
inom produktion med stor volym. SPS – Scania produktionssystem härstammar ifrån Lean 
produktion därefter är även Lean-huset uppbyggt av kärnvärden likt Scania huset. (Dennis, 
2002).  
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Enligt författarna till ”Detta är Lean” består kärnan av Lean av fyra punkter (Åhlström, 
2013): 

• Teamwork 
• Kommunikation 
• Effektivt utnyttjande av resurser och eliminering av slöseri 
• Ständig förbättring 

 
3.2.1 Muda 
När Lean tillämpas är målet att eliminera slöseri ur varje process. Slöseri inom Lean 
Produktion definieras som Muda – aktivitet som inte är värdeskapande (Dennis, 2002). För 
tillverkningsföretag finns det viktigaste slöseriet i tillverkningsprocessen men det finns också 
i processerna kring tillverkningen.  
 
Det finns sju plus en olika slöseri-punkter definierade inom Lean produktion (Chiarini, 
2013): 
  

• Lager - Överdriven lagerhållning är en typ av slöseri som kan härstamma från 
ofördelaktiga inköpskontrakt. 

• Transport eller förflyttning – Idealt ska material endast röras för att lagerföras och en 
gång till för att tas till produktion. 

• Rörelse – Material som används ofta ska vara nära sitt användningsområde och 
material som används sällan kan hållas längre bort. 

• Vänta – Tid som spenderas att vänta på material, information eller personer som 
behövs för att slutföra uppgiften.  

• Överproduktion -Producera för mycket, för tidigt eller för sent för att möta efterfrågan 
från kund. 

• Överbearbetning – Produkter bearbetas mer än vad som hade gjort kunden nöjd. 
• Defekter – Reparering av defekt material eller produkt, desto längre i flödet en defekt 

produkt kommer desto dyrare blir det att rätta till den.  
• Beteende – Beteende som kommer ifrån hur man alltid gjort eller blivit visad att göra. 

 
3.2.1 Just In Time 
JIT - Just In Time strävar efter ett perfekt pull-system. Alltså ett system där produktionen 
baseras på kundorder. Med ett perfekt scenario av ett pull-system menas att en vara 
produceras i rätt mängd, i rätt tid och rätt kvalité (Dennis, 2002). Ett perfekt scenario är svårt 
att applicera i verkligheten och därför är Just in Time en strävan efter ett perfekt system. 
Exempelvis skulle lager inte behövas i ett perfekt system då lager binder kapital och är en 
aktivitet av väntan och alltså inte värdeskapande. Dock applicerat i ett verkligt scenario finns 
faktorer som gör att ett lager behövs, exempelvis lång ledtid. 
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3.2.2 Kanban 
Kanban är en metod som karakteriseras av en enkel visualiseringshjälp. Kanbankort 
exempelvis används ofta i råvarulager. När en råvara tas i bruk från råvarulagret placeras 
istället ett kanbankort där för att visualisera att här behövs det fyllas på. Kanban används för 
att visualisera brister och påvisa vart i produktionen som fokus bör ligga (Dennis, 2002). Med 
visualisering belyser företaget problem i tid alltså exempelvis att en vara är på väg att ta slut i 
lagret vilket betyder att orderbeställning kan göras i tid och eventuell lagerbrist kan undvikas 
(Lindh, 2004). 

3.2.3 5S 
5S är en metod inom Lean produktion som innefattar ordning och reda på arbetsplatsen med 
syfte att skapa en funktionell arbetsplats. Dem fem S:en står för (Per Petersson, 2010):  

• Sortera 
• Struktur 
• Systematiskt städa 
• Standardisera  
• Självdisciplin  

Metoden används för att eliminera icke värdeskapande tid genom att personalen alltid vet vart 
verktyg och material är placerade någonstans på arbetsplatsen. Betydelsen av placering är 
viktigt, exempelvis de verktyg som används mest ska placeras lättillgängligt och de verktyg 
som används sällan kan placeras längre bort. Ett verktyg som aldrig används skall inte 
befinna sig vid arbetsplatsen. En standardiserad arbetsprocess betyder att personalen vet hur 
de ska gå tillväga vilket medför att arbetet blir gjort snabbare.  

3.3 Lagerhantering 
Lager spelar en viktig roll inom Supply chain, det används för att möta en missanpassning 
mellan utbud och efterfrågan. Denna missanpassning kan vara avsiktlig för att kunna ha en 
jämnare produktion mellan toppar och dalar inom efterfrågan. Genom hållning av lager kan 
ett företag möta en tillfällig högre efterfrågan än normalen samt utnyttja skalfördelar (Chopra 
& Meindl, 2013).  
 
Primära målet med lagerhantering är att minimera lagerinvesteringar men fortfarande möta 
kraven för en accepterad tillgänglighet gentemot kunden (Toomey & Magad, 2000). Dålig 
lagerhantering kan komma ifrån delat ansvar för lagerhållning, överdrivna kriterium för 
produkttillgänglighet eller bristande prognoser till exempel (Gudehus & Kotzab, 2011).  
Förbättrad prognos och processreliabilitet kan sänka lagerhållning men fortfarande ge den 
efterfrågade tillgängligheten. En hög variation i efterfrågan leder till höga nivåer av 
säkerhetslager men en mer tillförlitlig prognos kan hjälpa till att sänka det (Toomey & 
Magad, 2000).  
 
Det finns fyra typer av lager:  

• Råmaterial: Köpt material och komponenter av leverantörer. 
• Pågående arbete: Material som det adderas värde till för att bli en färdig vara. 
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• Färdiga varor: Färdiga produkter, redo för försäljning. 
• Material, reparationer och operationer: Reservdelar och tillbehör. 

De olika typerna av lager kostar pengar att lagerföra utöver inköpskostnaden. Företag 
behöver göra en avvägning mellan kostnaden att föra ett lager och hur hög tillgänglighet de 
vill ha för att tillgodose kundens behov (Myerson, 2012).   

3.4 Layout 
Huvudmålet i ett lager är att lagra produkter för en tidsbegränsad period (Dolgui & Proth, 
2010). Många lager är fel planerade eller inte optimalt uppbyggda för sitt ändamål, det kan 
orsaka brist på lagringsplats eller flaskhalsar i hanteringen av produkterna (Gudehus & 
Kotzab, 2011). Att inneha ett lager kan verka paradoxalt då fokus ofta ligger på att reducera 
lager inom produktion, lager är dock en oundviklig del inom en Supply Chain (Dolgui & 
Proth, 2010).  
Ett lager gör att företag kan reagera snabbt vid ändringar i efterfrågan, gynnar större 
kvantiteter längre bort i en Supply chain vilket ger lägre produktionskostnader och ger 
möjlighet till inspektioner innan transport till kund eller omförpackning (Dolgui & Proth, 
2010).  
Designen och strategin vid uppbyggnad av en layout för ett lager kan dras ifrån huvudmålet 
och de olika delprocesserna som tillkommer (Gudehus & Kotzab, 2011): 

• Inkörning av nytt material. 
• Lagra produkterna. 
• Hämtning av material för värdeskapande operationer. 

Hänsyn måste också tas till framtida behov, en hög flexibilitet är att föredra vid större 
ökningar i efterfrågan och säkerheten för anställda och material (Dolgui & Proth, 2010).  

Två olika strategier inom lagerlayout är dedikerad layout och delad layout. Dedikerad layout 
innebär att alla artiklar har sin specifika plats och inget annat en den artikeln får ligga där. 
Det är dyrt då mer plats behövs men enkelt då operatörer kan lära sig snabbt var allt ligger 
(Dolgui & Proth, 2010).  

Delad layout innebär att det inte finns specifika platser för alla artiklar utan där det är ledigt 
ställs nya varor in. Det gör det jobbigare att hålla ordning och veta var allt ligger men mindre 
utrymme behövs gentemot dedikerad layout. Ordningsproblemet kan motverkas med 
dataprogram som håller ordning på platser (Gudehus & Kotzab, 2011).  

För att planera en layout behöver säkerhetslagar och ledtidslager räknas ut och tas i beaktning 
(Gudehus & Kotzab, 2011). 

3.5 Order planning 
Traditionellt sett har det varit människor som arbetat med orderscheman: hur mycket som ska 
beställas, vad som ska beställas och när det ska beställas, är frågor som måste besvaras för att 
göra en korrekt beställning. Idag används ofta datorer som med hjälp av algoritmer beräknar 
det optimala schemat istället. Det gör att den mänskliga faktorn tas bort och ett företags 
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orderschema är inte beroende av en anställd som kan sluta eller bli sjuk (Gudehus & Kotzab, 
2011).  
 
Orderläggare har oftast strategier som är systematiskt framarbetade av dem själva baserad på 
erfarenhet. Det är viktigt att dessa strategier är dokumenterade och instruktionsregler finns 
ifall den ordinarie orderläggaren inte kan lägga ordern. Många strategier finns dock enbart i 
huvudet på den ordinarie orderläggaren, vilket kan skapa problem vid sjukdom eller 
uppsägning (Gudehus & Kotzab, 2011).  
 
För att förbättra processen kring orderläggning måste strategier skapas, väljas och sedan 
dokumenteras. Bra orderläggningsprogram sköter det sedan automatiskt vilket gör att 
orderläggaren kan fokusera på specialartiklar och eventuella problem (Gudehus & Kotzab, 
2011).     
  
3.6 Lagernivå  
Lagernivån påverkas av olika typer av lager och faktorer, nedan beskrivs två lagertyper samt 
en faktor. 

3.6.1 Ledtidslager 
På grund av inköp i större kvantiteter än efterfrågan från kunder finns ledtidslager. Det 
motsvarar medelnivån som hålls i lagret. Med hjälp av användandet av ledtidslager kan 
företag komma åt skalfördelar på grund av avdrag vid större order. En större lagerhållning 
ger dock en högre innehavskostnad i form av att större yta samt fler produkter behövs. 
(Chopra & Meindl, 2013).  
 
3.6.2 Säkerhetslager 
Säkerhetslager används för att säkerställa möjligheten att möta tillgänglighet av produkter när 
efterfrågan varierar mellan perioderna eller när produktion eller supply chain brister i utbud 
(Gudehus & Kotzab, 2011). Genom att inneha ett säkerhetslager är risken mindre att ett 
företag missar en oväntad order. I storlek är säkerhetslagret medellagret när en ny leverans 
kommer. Att höja säkerhetslagret höjer produkttillgänglighet och då inkomsten för företaget 
men det ökar även på det bundna kapitalet (Chopra & Meindl, 2013). 
 
Storleken på säkerhetslagret bestäms av två faktorer: 

• Osäkerhet mellan utbud och efterfrågan. 
• Önskad nivå av produkttillgänglighet. 

 
I takt med att dessa ökar eller minskar ökar eller minskar storleken på säkerhetslagret. Dessa 
faktorer bestäms med hjälp av variabler såsom efterfrågan, ledtid och CSL för att kunna 
räkna ut en önskad nivå på säkerhetslager (Chopra & Meindl, 2013).    
 
3.6.3 Cykelservicenivå 
Cykelservicenivå är sannolikheten att alla kundorder uppfylls under en cykel. En cykel är 
intervallet mellan två påföljande leveranser av nya produkter. För att kontra en skillnad 
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mellan utbud och efterfrågan används säkerhetslager, säkerhetslager räknas i sin tur ut med 
hjälp av bland annat cykelservicenivå (Chopra & Meindl, 2013).     
 
3.7 Prognos 
För att ha något att förhålla sig till borde företag göra prognoser. När en prognos görs så finns 
det egenskaper som måste tas i beaktande (Chopra & Meindl, 2013):  
 

• Prognoser är alltid felaktiga i förhållande mot det verkliga utfallet, detta kan hjälpas 
om utöver det förväntade utfallet innehåller prognosen även en felmarginal (Chopra & 
Meindl, 2013). 

• Långsiktiga prognoser är oftast mer felaktiga än kortsiktiga. Standardavvikelsen 
kommer vara större relativt till medelvärdet (Toomey & Magad, 2000). 

• Aggregerade prognoser tenderar att ha en lägre standardavvikelse relativt till 
medelvärdet än disaggregerade prognoser (Chopra & Meindl, 2013). 

• Prognosen bör testas på historisk information för att se om rätt metod är vald 
(Toomey & Magad, 2000). 

 

För att kunna göra en bra lagerplanering är en prognos ett krav. Ett undantag kan vara om 
produkter är gjorda på beställning, en prognos kan dock vara nyttig i det fallet med, för 
kapacitets och finansiell planering (Toomey & Magad, 2000). 

Objektiva och subjektiva faktorer måste också tas hänsyn till, även om företag använder sig 
av dataprogram för att göra en prognos behöver en människa godkänna prognosen och lägga 
in eller ta bort efterfrågan baserat på subjektiva faktorer som en dator inte kan ta hänsyn till 
(Chopra & Meindl, 2013). 

Några av faktorerna prognoser påverkas av är: 

• Historisk efterfrågan. 
• Ledtid för påfyllning. 
• Tillståndet i ekonomin. 
• Var konkurrenter ligger. 

Beroende på om det är en stabil efterfrågan utan säsongsmönster eller om det är flera 
tillfälliga faktorer som ger uppkomst till efterfrågan finns det olika metoder att utföra 
prognosen på (Chopra & Meindl, 2013): 

• Kvalitativ: Primärt subjektiva som tar mänskliga åsikter i åtanke.  
• Tidserier: Baserade på historisk efterfrågan. 
• Tillfälliga: Antar att efterfrågan korrelerar med vissa faktorer såsom prisförändringar, 

räntor eller tillstånd inom ekonomin. 
• Simulation: Simulerar efterfrågan baserat på faktorer som kan påverka den, till 

exempel rabatter eller att konkurrenter kommer med nya modeller. 
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Det kan vara mer träffsäkert att kombinera flera av de olika metoderna än att enbart använda 
en (Chopra & Meindl, 2013).  

3.8 Lager eller kundstyrd produktion 
Olika strategier kopplade till Supply Chain Management påvisar vid vilken tidpunkt som 
produktionen av en produkt initieras. Vid en lager styrd produktion startar produktionen 
innan kunden lagt en order. En lager styrd produktion styrs baserat på prognos som hänvisar 
till en ungefärlig efterfrågan av produkten. Vid kundstyrd produktion startar produktionen 
efter kunden lagt en order vilket betyder att efterfrågan av produkten redan är känd (Chopra 
& Meindl, 2013).  

Inom Lean produktion är kundstyrd produktion något som eftersträvas då lagerhållningen 
minskar och därför minskar även bundet kapital. Däremot minskar risken av misslyckad 
leverans på grund av långa ledtider med ett lager.  

3.9 Strukturlista  

Strukturlista definierar en färdig produkt och vilka delkomponenter som ingår för att bygga 
den. Den är behövd inom inköp för att beställa rätt kvantiteter av komponenter och inom 
produktion för att se vad operatörerna ska använda för att montera ihop produkten (Toomey 
& Magad, 2000). 

3.10 Efterfrågan 
Det finns två olika typer av efterfrågan, beroende- och oberoende efterfrågan. Oberoende 
efterfrågan styrs inte av relation till en annan produkt medan efterfrågan till en produkt med 
beroende efterfrågan korrelerar med efterfrågan på en annan produkt (Toomey & Magad, 
2000). Relationen är definierad i produktens strukturlista.  

3.11 Kostnader 
Det finns olika kostnader som påverkar den totala kostnaden som kommer från lagret. Nedan 
beskrivs de tre som berör den här rapporten mest. 

3.11.1 Lagerhållnadskostnaden  
Kostnaden som uppkommer för att hålla ett lager innefattar olika faktorer - Figur 7. För att få 
en jämn bild av hur mycket varje produkt bidrar summeras de olika kostnaderna från varje 
faktor som påverkar ihop och delas upp per produkt eller pall till exempel (Sharma, 2017). 
Den största delen som bidrar till lagerhållnadskostnaden kommer från bundet kapital, 
kapitalet som produkterna kostar som ett företag behöver ligga ute med innan varan är såld 
(Silver, et al., 2016). 
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Figur 7: Kostnadsfaktorer 

 

3.11.2 Upphandlingskostnad  
Upphandlingskostnaden har också flera faktorer i sig, inköpskontrakt kan ge rabatter vid köp 
av större kvantiteter vilket sänker kostnaden (Sharma, 2017). 

3.11.3 Orderkostnad  
Orderkostnaden kommer från tiden det tar att lägga ordern samt kostnader för hjälpmedel 
som används för orderläggningen till exempel telefon eller dator. Om orderläggaren innan 
han lägger en order gör en inventering som beslutsunderlag ingår den tiden i orderkostnaden 
(Silver, et al., 2016). 

3.11.4 Lagerbristkostnad  
Lagerbristkostnaden kommer vid missad chans att sälja produkten på grund av för lågt lager 
till exempel. Dels missas inkomsten från försäljningen dels så kan den medföra merkostnader 
i form av rabatt till kunden eller att en extra leverans krävs (Sharma, 2017). Kostnader som 
kan uppkomma från lagerbrist innefattar också förlust av goodwill och risken att kunden 
handlar från ett annat företag nästa gång (Silver, et al., 2016) 

3.12 Informationsflöde 
Ett informationsflöde är olika metoder att utbyta information, kommunicera. Det finns 
varierande metoder att utbyta information och att kommunicera inom ett företag. För 
informationssystem finns det fyra utförandeformer (Mattsson, 2012). 

• Man till Man kommunikation	
• Man till System kommunikation	
• System till Man kommunikation	
• System till System kommunikation	

Det finns för-och nackdelar med de olika utförandeformerna. Man till man – kommunikation 
sker mellan två individer där informationen lagras på varierande utrymmen som minnet av 
individen, e-post eller dokument. Kontentan är att informationen finns utspritt och kan 
innebära brister. 

3.13 Automatisering 
Automatisering innebär att människors arbete ersätts med mekaniska, elektroniska eller 
datoriserade system. Syftet är att reducera onödig tid, mänskliga fel samt kostnader. I 
produktion har automatisering fått stort genomslag då många aktiviteter är standardiserade 
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och monotona vilket betyder att installation av en robot vid en sådan aktivitet kan reducera 
tid och verka positivt i form av att reducera antal anbud och olyckor då arbetsplatsen kan 
innefatta riskfylld aktivitet för mänsklig arbetskraft (Mattsson, 2012). 

I administrativt arbete kan automatisering vara till stor nytta i form av exempelvis olika 
affärssystem och informationsteknik. EDI betyder Electronic data interchange eller 
elektroniskt datautbyte. Inom produktion kan EDI användas i syfte för att dela information 
internt angående exempelvis lagersaldo, kundorder eller leveransinformation. Vid manuellt 
administrativt arbete finns en stor riskfaktor för att göra fel som kan leda till brist i kvaliteten 
samt ineffektivitet (Mattsson, 2012). 

3.13.1 Affärssystem 
Affärssystem eller det internationella uttrycket ERP – Enterprise Resource Planning är 
system för informationsbehandling. Affärssystem kan vara fullt automatiserade men är ofta i 
olika grad av automation. Hur långt automatiserat system ett företag innehar beror på vilken 
kategori av beslutsfattande företaget vill att system ska bistå med (Mattsson, 2012).  
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4. Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningens syfte är att skapa en uppfattning av den nuvarande 
situationen samt identifiera problematik med företagets nuvarande strategi 

och arbetstillvägagångssätt. 

4.1 Hytter 
2016 lanserade Scania en ny generation lastbilar. I samband med en ny generation lastbilar 
tillkommer även en ny generation hytter. Scanias hytter finns tillgängliga i olika serier P, G, 
R och S-serien. Känt är dock Scanias arbete av moduler och hytterna är då inget undantag. 
För att varje hytt ska ha möjlighet till att kunna bli så skräddarsydd som möjligt för kunden 
finns olika tillval på hyttserierna. Längden på hytten finns i tre olika varianter och benämns 
som 14, 17 eller 20. Kunden kan även välja till takhöjden vilket benämns N för normal, L för 
låg och H för highline vilket är den högsta takmodellen som kunden kan välja - Figur 8. Det 
finns såklart även en mängd olika interiörsbeslut inkluderat i hytten, som säten, belysning, 
instrument etc. 

	

Figur 8: Hyttmodell i P-serien med sovutrymme och takhöjd normal (lånad av www.Scania.se). 

	

4.2 Stativ 
Stativ benämns inom Scania som en slags fixtur för hytterna som används i montering samt 
vid transport. Det finns två varianter av transportstativ beroende på storleken på hytten. I KD-
enheten används engångsstativ tillverkade i trä i syfte av att undgå ett returflöde av 
transportstativen tillbaka till Oskarshamn.  
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Ett engångsstativ består av tre byggdelar, en bas samt ett fram och ett bakstöd. Det finns tre 
varianter av baser och nio varianter av stöd som tillsammans kan kombineras för att bistå alla 
hyttmodeller - Tabell 1. 

 

Tabellen visar vilka komponenter av engångsstativet som behövs för att skapa ett komplett 
engångsstativ samt vilken hyttmodell beroende på skal eller komplett, längd och takhöjd.  

MH4600, MH4676 och MH4679 i tabellen är baser, dock har MH4679 beslutats att inte 
beställas in mer på grund av att den basen har större dimensioner än de andra vilket försvårar 
transporten. MH4677 ”Lashing of cab” är spännband som används för att fixera hytten på 
engångsstativet. Spännbanden används vid alla kompletta hytter. Resterande komponenter är 
olika varianter av fram och bakstöd som hyttens vikt är fördelad på.  

4.3 Flödet 
Engångsstativen tillverkas i Nederländerna och levereras sedan till Scania i Oskarshamn. 
Engångsstativen ska förvaras i ett lager utanför KD-enheten där stativbytet sker. 
Hytterna levereras från montering till KD-enheten och lagras oftast utomhus men ibland även 
i lagret beroende på väderförhållanden. Innan stativbytet är hytterna placerade på 
transportstativ eller måleristativ beroende på vilken del av monteringen de kommer ifrån. 
Efter stativbytet placeras hytten på engångsstativet oftast utomhus där transporten avgår eller 
i lagret likt innan stativbytet beroende av väderförhållanden. Transport och måleristativen 
transporteras till kontroll och sedan tillbaka till montering eller kasseras om stativet är skadat. 
Lastbilar transporterar hytterna placerade på engångsstativ till Hasselt där de sedan byter till 
vidare transport som tar hytterna till sin slutdestination – Figur 9. Engångsstativen kasseras 
sedan på plats så att inget returflöde erfordras. Trianglarna i Figur 9 motsvarar väntetid 
mellan de olika aktiviteterna.  

Tabell 1: Komponentlista av engångsstativ kopplat till hyttmodell. 
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4.4 Beställning 
Beställning av komponenter, det vill säga råmaterial av engångsstativen, utförs av 
teamledaren för KD-enheten. Beställningen görs i dagsläget manuellt genom att studera 
orderboken för kompletta samt för skal-hytterna, alltså hur många hytter som är beställda för 
respektive hyttvariant. Totalt är det fyra personer som informationsflödet går igenom för att 
kunna lägga beställningar och alla ordar matas in manuellt. 

Planeringsavdelningen sammanfattar inlagda beställningar och skickar vidare till nästa person 
som sammanfattar antalet kompletta hytter och antalet skalhytter, efter det får teamledaren 
orderboken och kan utifrån det beställa de delar som behövs - Figur 10.	

	

	

Figur 10: Informationsflödet av orderboken 

Teamledaren gör en fysisk inventering i samband med beställningen som utförs varannan till 
var tredje vecka dock är ledtiden för leverans längre än så. Därefter matas lagernivån in 
manuellt i ett dokument där teamledaren sedan räknar ut hur mycket som behöver beställas 
med hänsyn till lagernivå, lagerkapacitet samt antalet ordar. 	

Figur 9: Logistikkedjan av stativ 
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Scania har kontakt med tillverkarna av engångsstativen vilket ger ett avtalat pris vid 
beställning av råmaterial som fyller en hel lastbil. Dock beställer teamledaren ibland halva 
ordar på grund av platsbegränsning i lagret.  	

Genom att beställningen sker manuellt och ingen tydlig rutin finns, är det enbart teamledaren 
som har kunskapen för att kunna göra en beställning.  

4.5 Lager 
Lager består av ett tält placerat utanför KD-enheten. Syftet med lagret är att förvara 
engångsstativen som är tillverkade i trä, därför finns ventilationssystem som håller lagret torrt 
så att materialet av engångssystemet inte förstörs. Det finns även utrymme för mindre 
volymer av engångsstativen inne i KD-enheten där stativbytet sker samt ett extra lager finns 
placerat i närheten av KD-enheten som en buffert. 

I taket av tältet finns reglar som kan behövas ta hänsyn till vid en eventuell layoutplanering. 
Likaså ventilationsanläggningen samt ut och ingångar - Figur 11. I dagsläget finns ingen 
tydlig layout över lagret. Komponenterna till engångsstativen är i dagsläget placerade spritt 
över området samt inuti lagret.  

	

Figur 11: Lager utanför KD-enheten 

   

4.6 Volymer 
I och med en ny generation av hytter samt en ny process av KD-enheten i Oskarshamn är 
volymerna fortfarande relativt låga jämförelsevis vad volymerna har varit i tidigare process. 
Från att Oskarshamn tog över KD-enheten kan en ökning konstateras i volymen.		
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Figur 12: Volym från KD-enheten i Oskarshamn med fördelning av skal samt komplett-flödena. 

4.7 KD-marknader 
KD-enheten innefattar flera marknader, det vill säga länder som KD-hytterna samt 
komponenterna levereras till. Det finns idag två flöden som KD-enheten fokuserar på, skal 
samt komplett-flöden. Fördelningen visualiseras i Figur 12. 

Marknad X är ett nytt flöde som har en annan slutdestination än de andra “knocked down” 
produkter som KD-enheten idag ansvarar för. Innebörden av att ta in Marknad X är att alla 
KD-hytter levererade till den destinationen transporteras på engångstativ istället för 
transportstativ.   

4.8 Arbetsstyrka 
KD-enheten innefattar ett förmiddagsskift på åtta timmar. För ett stativbyte behövs två 
personer. Endast en station för stativbyte finns inne i KD-enheten och därför är det enbart två 
personer som behöver vara stationerade på stativbytet. Däremot innehar personalen vid KD-
enheten även andra arbetsuppgiften än stativbytet. 

4.9 Stativbytet 
Stativbytet är monteringsprocessen när hytten placeras om från antingen ett transportstativ 
eller måleristativ till ett engångsstativ. Processen är helt manuell och behöver som tidigare 
nämnt två montörer som samverkar.  

  



21	
	

5. Analys 

Kapitlet hänför analys av mätningar och observationer som leder till 
resultat av frågeställningarna i begynnelsen av rapporten.  

5.1 Historik av volym 
I och med att processen av KD-enheten är relativt ny i Oskarshamn finns ingen lång historik 
av volym att tillgå. För att få en mer korrekt analys av volymerna analyserades 
volymhistoriken från tiden innan KD-enheten omplacerades till Oskarshamn - Figur 13. 

Historik har fåtts av respektive planerings-ansvarig för de olika flödena. Flödet för 
skalmarknaden fanns dock inte historik lika långt tillbaka som den kompletta marknaden och 
marknad X, därför har det använts en faktor på 1.19 för att få med skalmarknaden. Under 
tiden KD-enheten varit verksam i Oskarshamn har skal-flödet motsvarat i snitt 19 % av flödet 
till de övriga två marknaderna. 

	

Figur 13: Volymhistorik från 10 år tillbaka innan omplaceringen av KD-enheten. 

Volymhistoriken är inledningsvis låg men ökar sedermera med både toppar, dalar och 
avslutar med en hög topp. Genom att göra en korrelationsanalys i Excel fås en 
korrelationskoefficient på 0.12 ut. Det innebär att volymerna inte korrelerar, den är varken 
stadigt ökande eller minskande. Då inget mönster kan påvisas i volymerna är det svårt att 
göra en träffsäker prognos (Chopra & Meindl, 2013). Informationen som kan fås från 
historiken och analyseras är att se hur snabbt flödena har ökat och minskat, ifall Oskarshamn 
idag skulle klara av samma extremnivåer som funnits tidigare och vad som behövs i sådana 
perioder. 
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Figur 14: Volymhistorik innan Oskarshamn samt i Oskarshamn. 

Figur 14 visar samma historiska volym som Figur 13	 samt volymerna från Oskarshamn i 
form av de röda staplarna sedan starten för perspektiv. Som kan ses är Oskarshamns volymer 
avsevärt mindre än det varit i föregående flöde. Nivåerna i Oskarshamn är inte i närheten av 
när volymen var som störst tidigare, en avsevärd ökning kan inträffa väldigt snabbt. 

5.2 Volymfördelning av flöden 
I Figur 15 ses hur de olika flödena har utvecklat sig sen stativbyten påbörjades, de gula 
staplarna, Marknad x, ingår idag inte i KD-enhetens monteringsprocess och skulle innebära 
en ökning av volym på 30 %. 

	

Figur 15: Fördelning av de olika flödena ingående av KD-enheten 
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5.3 Maxkapacitet 
Genom analys av tidigare historik av KD-enheten finns stor risk till att nuvarande efterfrågan 
ökar i Oskarshamn. Maxkapacitet av en process kan undersökas med underlag av diverse 
metoder. Genom att analysera monteringsprocessen, orderhantering och lagermöjligheten i 
KD-enheten i Oskarshamn kan en maxkapacitet simuleras. 

5.3.1 Monteringsprocessen 
Monteringstiden varierar kraftigt beroende på hur familjär operatörerna är med processen. En 
tidtagning genomfördes för att få ut en genomsnittstid för ett stativbyte – bilaga A. 

Det första bytet tar längre tid på grund av att vid test 2 körs den klara hytten från test 1 och 
lämnas av montör 1 samtidigt som stativet inför test 2 monteras ihop av montör 2. 
Sammanfattningsvis vid ett kontinuerligt flöde av stativbyten är tiden för bytet relativt stabilt. 

5.3.2 Lager  
Lagerkapaciteten varierar med hur materialet sorteras upp och placeras inne i lagret. Lagret 
ska enligt planeringsenheten på Scania innefatta enbart komponenter till engångsstaiv och 
eventuell yta för hytter monterade på engångsstativ som väntar på att transporteras vidare. 

Kriterier för lagerlayout är: 

• Truck ska ha åtkomst i hela lagret samt kunna rotera 360 grader. 
• In och utgångar får ej blockeras 
• Beakttning för reglar i tak samt ventilationsrör  

Trucken som används för KD-enheten är ca 5-6 meter lång och 1,8 meter bred med en vikt på 
totalt fyra ton. I och med att en truck har styrningen på bakhjulen är svängningsradien relativt 
liten. 

För att få in antalet engångsstativ beräknad i bilaga B samt en yta för hytter som är 
dimensionerad för en del av en part periods volym har en ungefärlig layout blivit framtagen -
Figur 16.  
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Figur 16: Exempel på layout av lager av KD-enheten. 

5.4 Orderhantering  
För att illustrera var lagernivån bör ligga vid nuvarande nivåer räknades säkerhetslager och 
ledtidslager ut (se bilaga B). Härifrån kan också ett förslag på nuvarande layout härledas då 
nivåerna visar hur mycket av de olika delkomponenterna som behövs. 

Formlerna som använts för uträkningarna är: 	

 

!! = ! · ! 

!! = ! · !! 

 !! = !"#$%&!' !"# · !!  

 

! Efterfrågan. 
!! Efterfrågan per ledtid. 
! Ledtid. 
!! Standarddeviation av efterfrågan under 

ledtid. 
!! Standarddeviation av efterfrågan. 
!"# Cykelservicenivå  
!! Säkerhetslager 

 

Efterfrågan per part period hämtades från historiken sedan processen påbörjades i 
Oskarshamn. Ett medel per period räknades ut, som ses i bilaga B är den kraftigt ökande 
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sedan start vilket gör att medelefterfrågan under perioden dras ned kraftigt. 
Standarddeviationen för efterfrågan togs med fram från historiken. Cykelservicenivå är en 
antagen siffra utifrån att försening inte får inträffa, det går dock inte att välja 1, vilket vore 
det optimala.  

Då produktionen arbetar mot kundorder behövs egentligen inget säkerhetslager eftersom 
ledtiden för stativen är lägre än vad beställningarna sträcker sig. Dagens metod för order av 
stativen är dock komplicerad och det finns inget utrymme för att beställa fel. Beställningar 
måste också ske i fulla lastbilar på grund av rådande avtal. Det går alltså inte att beställa 
exakt så mycket som förväntas användas en specifik vecka till exempel ifall den ordern inte 
övergår avtalad volym.  
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6. Resultat 

Resultatkapitlet redogör de resultat som arbetet lett fram till med grund 
från analysen applicerat genom beräkningar och analys. 

6.1 Volym 

	

Figur 17: historik de senaste 10 åren per part period tillsammans med monteringskapacitet. 

Figur 17 visar historiken innan processen var i Oskarshamn de senaste 10 åren där varje blå 
stapel motsvarar en part period. Den röda linjen visar monteringskapaciteten för en part 
period i Oskarshamn som har tagits fram genom tidtagning se bilaga A. Nivån förutsätter att 
två montörer arbetar heltid med enbart stativbyte som sin arbetsuppgift. Figur 18 visar samma 
historik och kapacitet indelat i 4 part periods vilket motsvarar drygt en månad.  
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Figur 18: historik senaste 10 åren per 4 part periods med monteringskapacitet. 

6.2 Lager layout 
Figur 19 visar ett förslag på layout i lagret som kan klara av de historiska maxperioderna. Det 
finns ingen dedikerad plats för hytter i denna layout på grund av att få in så många stativ-
komponenter som möjligt. Stödemballage kan ställas på så kallad pallställ, med två 
emballage i höjd i denna layout för att ytterligare plats frigörs. Inkluderat i denna maxlayout 
är även sju emballage med stöd inne i Skanska samt två stuvar med baser.  

	

Figur 19: layoutförslag för ett max lager. 
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Figur 20 visar hur layouten av lagret skulle kunna se ut ifall Marknad X och säkerhetslager 
implementeras på KD-enheten i Oskarshamn. Antalet av varje komponent är baserat på 
beräkningarna av antal komponenter som behövs med avseende på historik av antal hytter 
inklusive säkerhetslager som visas i bilaga B. Alltså är den här layouten beräknad genom en 
metod av att ha en säkerhetsnivå. Se även bilaga C för mer precist antal komponenter. 
Layouten tillåter även viss förvaring av hytter vid ostadigt väderförhållanden i väntan på 
montering eller transport. 

	

Figur 20: layout för att klara nuvarande situation. 
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7. Slutsats och diskussion 

I slutsats och diskussion diskuteras de framtagna resultaten samt slutsatser 
presenteras. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt arbete. 

Som kan ses i de presenterade graferna i analysdelen var volymerna avsevärt högre innan 
processen kom till Oskarshamn. Det var de tidigare modellerna som såldes då, vilket gör att 
marknaden befann sig i ett mognare stadie med större volymer då de funnits en längre tid. 
Sannolikheten att nuvarande process kommer till de volymerna är stor och som kan ses i 
graferna kan det ske fort. Prioritet inom flödet borde vara att bygga upp processen så ifall 
volymerna snabbt ökar finns kapaciteten där att ta hand om dem utan stora omläggningar i 
arbetet.  

7.1 Monteringsprocessen 
Det som påverkar maxkapaciteten är i stort sett monteringskapaciteten samt ifall det finns 
plats att lagerföra tillräckligt med komponenter för stativen då ledtiden är lång för att få de 
beställda stativen. Som kan ses i Figur 17 och Figur 18 är monteringskapaciteten klart över de 
dåvarande volymerna redan nu i Oskarshamn, ifall två montörer är dedikerade till enbart 
stativbyte. Ifall det skulle behövas går det att utöka ytterligare i form av en bytesstation till, 
detta skulle dock kräva omändring av layouten inne i KD-enheten vilket kan vara 
svårgenomförbart utan en utbyggnad. Tillökning av ett skift som byter stativ på 
eftermiddag/kväll skulle också öka kapaciteten avsevärt och är enklare att genomföra än att 
lägga till en station. Tiden det tar att byta skulle kunna gå att korta ned med vid 
effektiviseringsarbete det ger dock inte en lika stor ökning som en station till.  

Behovet att utöka monteringskapaciteten är liten i nuläget, nuvarande nivåer motsvarar enbart 
cirka 14 % av kapaciteten vid två heltidsmontörer. Ifall Marknad X skulle inkluderas skulle 
det motsvara 20 % i utnyttjandegrad. Det finns alltså stort utrymme för ökning redan nu utan 
allt för stora ändringar i rutiner gentemot montering. 

7.2 Lager 
Den andra aspekten som påverkar kapaciteten är lager, ifall det finns tillräckligt med 
utrymme för att förvara komponenterna samt de färdigmonterade hytterna. I en drömvärld 
finns inget lager utan alla ordar sker med JIT-principen. Men många aspekter i verkligheten 
påverkar att ett lager behövs, exempelvis att ledtiden är lång som i KD-enhetens fall.  I 
dagsläget finns det ingen given layout för tältet som är det som är tänkt som ett lager för 
träkomponenter samt hytter monterade på trästativ. Det fungerar nu när volymerna är låga 
och processen klarar avsevärt högre volymer, i takt med att processen blir större och 
volymerna ökar kommer det behöva finns en layout som följs. Det underlättar att hitta rätt 
komponenter direkt och utnyttja ytan maximalt. Fokus borde vara på att förvara komponenter 
och färdigmonterade stativ i tältet som har ventilation för att ge ett torrt klimat och därmed 
skydda träet. Hytter som är monterade på transport- eller måleristativ behöver inte stå inne i 
lagret utan kan stå utomhus om det inte finns plats.  
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För att öka lagerkapaciteten går det att ställa in pallställ för pallarna med stöd, det skulle ge 
möjligheten att lagra på höjden vilket gör att fler stöd får plats i lagret. Baskomponenterna 
levereras i stuvar om ett antal i varje stuv, höjden inne i tältet tillåter dem att staplas högra än 
vad de görs idag och i så fall får det plats 30 % mer i varje stuv.  

I nuläget används även ett lager beläget i hamnen som buffert för en mindre volym 
baskomponenter, denna buffert är i dagsläget överflödig och tillför enbart att sprida ut lagret 
på flera olika platser – se beräkningar av lager i bilaga B samt ger upphov till onödiga 
kostnader. Om det finns önskemål för en buffert vilket kan vara bra får de plats inne i det 
dedikerade lagret. Fokus inom effektivisering och ur kostnadssynpunkt är som beskrivits i 
teoridelen att hålla ett så litet lager som möjligt, det som påverkar lagernivån mest är 
produkttillgängligheten som önskas att hållas samt ledtiden det tar att få produkterna, stativen 
i det här fallet. Ledtiden från tillverkaren av stativen är lång och skulle den kortas ned kan ett 
avsevärt mindre lager hållas i gengäld. Ledtiden korrelerar med ett högt säkerhetslagar då om 
KD-enheten skulle råka ut för lagerbrist kan produktionen stoppas under en lång tid vilket 
skulle innebära ett stort problem för Scania.  Produkttillgängligheten går inte att göra så 
mycket med då det är viktigt i den här processen att skicka hytterna vid rätt tid. 

7.3 Säkerhetsnivå av lager 
Det som påverkar beräkningen av säkerhetsnivå i lagret och ledtidslager är cykelservicenivå 
(CSL), ledtiden alltså tiden från beställning till leverans av komponenterna och variationen i 
efterfrågan. Vid en hög CSL, lång ledtid och stor variationen i efterfrågan ökar den 
resulterande säkerhetsnivån.  

CSL kan variera mellan 0 och 1, där 1 innebär att säkerhetsnivån av lagret är så hög att det 
alltid kommer finnas tillräckligt material lagrat. I ekvationen går det inte att sätta CSL till 
exakt 1 då det skulle ge en oändlig säkerhetsnivå. Som beskrivits tidigare är CSL 
sannolikheten att alla ordrar uppfylls under en cykel. I KD-enheten måste alla ordrar 
uppfyllas och därför har säkerhetsnivån beräknats med ett värde av 0,99 i CSL, vilket är 
väldigt högt. Ändras värdet av CSL till 0,9999 skulle säkerhetsnivån av lagret höjas med 60 
% med samma ledtid.  

Ledtiden vid nuvarande process är lång, skulle ledtiden kunna förhandlas ned med 60 % 
sänks säkerhetslagret med 37,5 % med ett CSL-värde på 0,99. Om ledtiden kan sänkas med 
60 % kan CSL höjas till ett värde av 0,9999 och ge samma säkerhetsnivå på lagret, vilket 
resulterar i en högre säkerhet gentemot att inte missa en order. Ledtiden påverkar lagret för 
att klara efterfrågan under ledtiden också likt CSL. Med en sänkt ledtid med 60 % och en 
höjning av CSL till 0,9999 skulle det ge en minskning på det totala lagret kring 46 % på de 
komponenterna som används flitigast. 

7.3.1 Variation i efterfrågan 
Variationen i efterfrågan påverkar lagernivån med inom säkerhetslagret, den använda 
variationen är mätt på 5 perioder. Det hade gett en mer rättvis siffra om det fanns fler 
perioder att mäta över. Dessa fem perioder är också stadigt ökande vilket ger en hög 
variation. 
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7.3.2 Marknad X 
Om Marknad X inkluderas i flödet med rådande ledtid och en CSL på 0,99 skulle 
säkerhetslagret behöva ökas med 25–29 % på de tre komponenterna som berörs. Dock ifall 
ledtiden sänks med 60 % och CSL ökas till 0,9999 sänks totallagret med 36 %. Om Marknad 
X skulle inkluderas så skulle det innebära en ökning med 30 % på de volymerna som varit i 
Oskarshamn. Slutsatsen är att marknad X kan inkluderas utan att påverka lagret för mycket 
och till och med sänkas om ledtid eller val av leverantör omförhandlas. 

Beställningen av stativen från leverantören kan kopplas ihop med säkerhetsnivån, så fort 
lagernivån kommer ned till säkerhetslagret görs en ny beställning för att återigen komma upp 
till den totala nivån som ska hållas för att klara sig till nästa cykel.  

7.3.3 Beställning med hjälp av nivå i lagret 
Ett förslag på strategi skulle vara att använda sig av lagernivåer för att signalera att det är 
dags att lägga en beställning på nya stativ. Beställaren skulle då lägga en ny beställning när 
föregående beställning levereras ifall det går volymmässigt från leverantören. Annars lägga 
en beställning när lagernivån har gått ned till den volymen i lagret som krävs för att kunna 
klara sig under en ledtid, alltså säkerhetslager och ledtidslager. 

7.4 Inventering av lager 
Teamledaren gör idag all inventering manuellt genom att gå runt i KD-enheten och räkna 
antal baser och stöd. Processen som utförs i dagsläget skulle definieras som bristfärdig då det 
inte finns en tydlig struktur över var stativen står vilket medför en försvåring av manuellt 
räknande av stativ. Samtidigt finns det många olika varianter och kombinationer av 
komponenter som tillsammans skapar stativ för de olika hyttmodellerna. Genom att ha någon 
slags visualiseringshjälp skulle denna process kunna effektiviseras. Genom att en ungefärlig 
säkerhetsnivå införs kan lagret standardiseras och inventeringen effektiviseras. 5S inom Lean 
produktion innebär att komponenterna till stativen skall ha en bestämd plats. En bestämd 
plats i lagret medför standardisering och missförstånd om var och hur många komponenter 
som finns kan undvikas.  Kanbankort som är en del av Lean produktion kan hjälpa 
teamledaren att se när en viss komponent behöver beställas. Eftersom komponenterna till 
stativen står i stuvar skulle även visualisering av lagernivån kunna ske genom att måla ett 
streck på väggen av lagret när säkerhetsnivån är nådd och ny beställning behövs göras.  

7.5 Orderhantering 
I dagsläget finns inte en nedskriven strategi för hur en beställning går till och det är enbart 
teamledaren som vet hur hela beställningsprocessen går till. Det kan skapa problem vid 
exempelvis lång frånvaro av teamledaren. Beställningsprocessen behöver skrivas ned med 
instruktioner så att en ökad flexibilitet i orderbeställningen kan ske, alltså att en annan person 
än teamledaren kan beställa. Dessutom hanteras orderläggningen av totalt fyra personer som 
skickar information till varandra genom Excel-ark, alltså man till man – kommunikation som 
kan leda till missuppfattningar och fel. Att informationen sker genom fyra olika led kan också 
lätt innebära missförstånd som leder till fel av beställning. Genom att ha en rutin för 
orderbeställning skulle det även kunna innebära att förhandlingar skulle kunna genomföras 
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för att få ett rabatterat pris på de komponenter som ofta beställs eller att vid beställning över 
en gräns innefattar rabatter. 

7.5.1 Beroende/Oberoende efterfrågan 
Som skrevs i teorikapitlet finns det två olika typer av efterfrågan beroende- och oberoende 
efterfrågan. Efterfrågan på stativen är beroende eftersom de beror helt på efterfrågan på hytter 
som ska till de marknader där de ska vara monterade på engångsstativ. Eftersom de är 
beroende av efterfrågan på hytter går det att veta efterfrågan på stativen i förväg, det kan 
användas i beställningsprocessen, vilket görs idag. Dock passar inte alltid den faktiska 
efterfrågan på stativen överens med vad som finns i lager och vad som avtalats med 
leverantören som minsta beställning. Om ledtiden och orderstorlek förhandlades ned med 
leverantör så skulle det bli enklare att passa ihop leveranserna med ett så minimalt lager som 
möjligt. 

7.6 Automatisering 
Manuell hantering medför stora risker för brister i orderhanteringen. För att förenkla 
orderläggning och inventering kan man automatisera vissa delar kring det. Ett exempel vore 
att ha ett affärssystem som följer användningen av stativen, som sköter inventeringen 
automatiskt i takt med att de monteras. Systemet kan också påvisa när det är dags att beställa 
mer av en komponent. Att manuellt inventera inför beställningar är tidsödande och inte 
värdeskapande, dessutom innebär misstag av inventering stora kostande för företaget då det 
kan leda till stora stopp i produktionen. Med ett affärssystem kan kommunikation för 
orderhanteringen som hanteras av totalt fyra personer gemensamt hanteras i samma system 
vilket minskar risken för missuppfattningar och fel i kommunikationen.  

7.7 Frågeställning 
I introduktionen till arbetet definierades frågeställningar som arbetet ska svara på. Nedanför 
finns frågeställningarna med sammanfattade svar. 

1.	Finns det kapacitet för KD-enheten att ta in vad den här rapporten kommer kalla 
marknad X? 

KD-enheten har i nuläget tillräcklig kapacitet för att ta i marknad X utan att omstrukturera 
någon av faktorerna som kapaciteten beror på. Marknad X skulle enbart höja volymen med 
30 % i dagsläget och motsvara 20 % av den totala monteringskapaciteten, volymen kan alltså 
femdubblas innan kapaciteten är nådd inom monteringen.  

2. Vilka faktorer påverkar kapaciteten? 

KD-enhetens kapacitet är enligt författarna beroende av två faktorer: 

• Monteringsprocessen 
• Lager 

Monteringsprocessen, alltså processen där stativbytet sker, är beroende av arbetskraft, antal 
stationer och tid. Tiden begränsas av arbetstillfällen alltså hur många och hur långa skift som 
KD-enheten anför. Ökad kapacitet är uppnåeligt vid fler skift eller vid övertid. Ökande antal 
stationer där bytet äger rum är i dagsläget inget som är möjligt då utrymme i lokalen för det 
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saknas. Beräkningar gjorda i analysen och som kan ses som resultat i bilaga A är baserade på 
två fasta montörer på KD-enheten med arbete enbart kopplade till monteringsprocessen. 
Beroende av huruvida KD-enheten ställer sig till att ha två fasta montörer för det specifika 
arbetet eller inte påverkar kapaciteten av hur många stativbyten som sker per dag. 

Lagerkapacitet beror på utrymmet avsatt för lager, alltså area utsatt för lager. Tältet som KD-
enheten används är fix och kan inte utökas på annat sätt än att antingen köpa in ytterligare ett 
tält, alternativt komplettera med fler lagerutrymmen. Ett annat alternativ är att sälja 
nuvarande tält för att köpa in ett större. 

3. Förslag av effektiviseringsmöjligheter av order och lagerhantering. 	

För en effektivare enhet skulle en layout behövas och riktlinjer som efterföljs kring 
lagerhantering. Rutiner kring orderläggning behöver definieras och skrivas ned ifall ordinarie 
orderläggare är borta. Genom att implementera en strukturerad processplan över KD-enheten 
kan lager, montering och logistikkedjan effektiviseras. 

Stor orsak till brist i logistikkedjan är ledtiden. Enligt Lean produktions Muda innefattar 
överdriven lagerhållningen slöseri för företaget. Även transport och väntetid bidrar till icke 
värdeskapande aktivitet. Ledtiden är lång och leverantören av trästativen är placerade i annat 
land. Eftersom leverantören är placerande i ett annat land är transporten lång och väntetiden 
för leverans av stativen är hög. Genom att ledtiden är hög medför detta även att 
säkerhetsnivån blir hög vilket betyder att varor i lagret blir stort. Om möjligheten finns skulle 
en ny leverantör placerade geografiskt närmre Oskarshamn kunna korta ned ledtiden markant 
vilket skulle förenkla orderbeställningen då planeringen kan ske närmre leveransdatum av 
stativen. Detta skulle enligt Lean produktion effektivisera flödet och icke värdeskapande 
aktivitet och tid elimineras.  

Genom att implementera delar av 5S ur Lean produktion skulle montörer, teamledare och 
planeringen hitta komponenter till stativen snabbare och tid kunna effektiviseras och icke 
värdeskapande tid elimineras. Genom att flytta komponenter och verktyg närmre stationen för 
stativbytet kan monteringstiden minska.  

7.8 Vidare arbete  
Ett nästa steg i fortsatt arbete kan vara att undersöka möjligheter kring en delvis 
automatisering av vissa arbetsmoment såsom inventering och orderläggning samt framarbeta 
en strategi kring orderläggning av nya engångsstativ för ett optimerat lager. 
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Bilaga A 
Bilagorna är censurerade på grund av skyddad information från Scania. 

 

Tabell Monteringstider 

Test  Tid 

1  

2  

3  

4  

5  

Medel  

	

Alla tester är gjorda precis efter varandra vilket förklarar varför tiden för test 1 är större än de 
andra. När hytten med trästativ från test 1 transporteras iväg har montör 2 påbörjat 
hopsättning av komponenter av trästativet till hytten i test 2.   



II	
	

Bilaga B 
Bilagorna är censurerade på grund av skyddad information från Scania. 

	

	

Säkerhetsnivå beräkningar med hjälp av formlerna i rapporten.   



III	
	

Bilaga C 
Bilagorna är censurerade på grund av skyddad information från Scania. 

	

MH Antal 
MH4600  
MH4679  
MH4602  
MH4672  
MH4603  
MH4671  
MH4673  
MH4685  
MH4641  
MH4642  

Plats för hytter  
 

 

Layoutförslag av stativkomponenter, antalet är beroende på beräkningarna av säkerhetsnivån 
från bilaga B. MH4685 är större stöd vilket gör att färre stöd får plats per emballage.  
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