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Sammanfattning 

Är lager en belastning eller en tillgång? Tidigare var det ett sätt att ha bra 

leveransservice. Idag ser man lager som ett bundet kapital man vill minimera. Scania 

CV AB bildades år 1900 och började tillverka cyklar. Idag är Scania en global 

tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industriella och marina motorer. Företaget har 

ett eget emballage som används för produktion och distribution av råvaror, 

komponenter och reservdelar. Krav på ständiga förbättringar florerar inom Scania, en 

möjlig förbättring är att se över hur emballagebeställning och emballageflödet fungerar. 

Syftet med projektet är att kartlägga Scanias emballageflöde och ge förslag på hur 

materialanskaffning av emballage kan förbättras för att undvika för stora lager.  

En kvalitativ metod har använts bestående av empiriskt insamling av material samt 

litteraturstudier för ökad förståelse av ämnet logistik. Observationerna har varit i form 

av en halv dags rundvandring på tre av företagets många avdelningar, motortillverkning, 

emballagenedbrytning och emballagepoolen.   

Våra slutsatser är riktade mot att materialplanerare på Scania måste få bättre 

information från emballageflödet. Då emballageflödet är enormt och komplext kan ett 

första steg till förbättring vara att börja förbättra det interna informationsflödet, för att 

senare utveckla det och förbättra informationsflödet mot leverantörer. 
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Abstract 

Are storage facilities a burden or an asset? In earlier times storage was regarded simply 

as a means to ensure reliable delivery. Today the additional complexity of being a fixed 

cost, that must be minimized, has risen. Scania CV AB was founded in 1900 originally 

as a bicycle manufacturer. It has now evolved to a global heavy duty vehicle and marine 

engines manufacturer. The company has its own packaging, which is used to facilitate 

production, distribution of goods, components, and spare parts. Striving for continuous 

improvements is explicitly emphasized in Scania’s mission statement. For packaging, a 

possible improvement can be achieved by gaining further insight into the companies 

packaging flow and ordering policies. Hence, the aim of this project is to map Scania’s 

package flow and to find plausible suggestions for how packaging management can be 

improved to avoid storage excess. 

A qualitative method consisting of empirical and literature studies is used to gain a 

deeper insight of logistics as a subject matter. Observations are made through private 

guided tours of three departments at Scania, namely engine manufacturing, packaging 

disposal and the main warehouse. 

The results show that material and packaging management at Scania must obtain better 

information flow from each intermediate station in the packaging flow. The packaging 

flow is vast and complex. Thus, a first step for improvement could most likely be to 

improve the internal information flow. Subsequently, the improved internal flow should 

be extended to improve the communication with suppliers. 
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Förord  

Denna rapport redogör för det kandidatexamensarbete som genomfördes under perioden 

januari till maj år 2012. Arbetet utfördes av två teknologer vid 

civilingenjörsutbildningen maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. 

Ett stort tack till vår handledare Charlotta Linse vid Industriell ekonomi som bidragit 

med god rådgivning och konstruktiv kritik genom hela processen. Vi vill även tacka 

Mona Strid Wallin och Britt-Louise Wahlström På Scania för vänlig mottagande och 

givande möten, det har varit en förutsättning för att kunna slutföra rapporten.  

 

Stockholm, 3:e Maj 2012 

José Huaiquio & Shabnam Alam 
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1. Inledning	  
Att ha lager var tidigare ett sätt att ha bra leveransservice och därför ansågs det vara en 
tillgång för de flesta företag. Idag ser man lager som en belastning eftersom det är 
kapitalbindande. Detta i takt med att kraven på kundanpassning och tillgänglighet har 
ökat är det dyrt att ha unika lager som svarar för olika kunders behov. Även fast 
lagerhållning är en belastning, går det inte att undvika lagerhållning utan att försämra 
leveransservicen. Därför finns det i praktiken välfyllda lager på flera ställen i ett företag. 
Dock finns det stor potential för effektivisering av lagerhållning som leder till 
lönsamhet, (Oskarsson 2009). Distribuerande och tillverkande företag ingår i en så 
kallad försörjningskedja som inkluderar alla aktörer från råvarutillverkare till slutkund. 
Effektivare relationer mellan dessa aktörer leder till bättre sammansmältning av 
försörjningskedjan. En av dessa aktörer i försörjningskedjan är 
materialplaneringsfunktionen som säkerställer lagernivån för ett företag. Stora företag 
har oftast lager på flera ställen som alla är kapital bindande och ska helst hållas på en 
effektiv lagernivå, (Mattsson 2002). 
1.1 Bakgrund 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania bildades år 1900 som cykeltillverkare. Idag är Scania 
en global tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industriella och marina motorer. En 
bred service och återförsäljningsnät erbjuds runt om i världen och finns i cirka 100 
länder. Produktionen är främst koncentrerad i Sverige men finns också i Nederländerna 
och Frankrike. Så kallade knocked-down kits levereras till den utomeuropeiska 
marknaden för lokal montering. Scania Parts Logistics består av centrala och regionala 
lager och står för distributionen av reservdelar till återförsäljare för eftermarknaden.  
På Scania används egna emballage för produktion och distribution av råvaror, 
komponenter och reservdelar. Kvalitét är viktig på Scania och därför använder deras 
leverantörer Scanias egna emballage och packar efter Scanias förpackningsinstruktioner 
gällande för vad som ska levereras. På så sätt kan kvalitén kontrolleras. 
Kundanpassning och kostnadseffektivitet är att eftersträva inom tillverkande företag 
vilket inte är lätt. Det kräver ett helhetsperspektiv och rätt information i rätt tid, 
(Mattsson 2002). Scanias materialplanerare har idag problem då det gäller beställning 
av emballage, det finns inget riktigt system utan det sker av ren intuition och erfarenhet. 
Det kan leda till att vissa beställningar blir dyra och onödiga vilket i sin tur leder till att 
lagernivåerna i de olika emballagepoolerna ibland blir överfulla.  
På Scania finns det krav på ständiga förbättringar därför är det högst aktuellt och 
intressant att göra ett kandidatexamensarbete inom materialanskaffningsprocessen för 
emballage på Scania.  

1.2 Problemformulering och syfte 
Krav på ständiga förbättringar florerar inom Scania. En förbättring som kan göras är att 
undersöka hur flödet av emballage ser ut, eftersom det har uppmärksammats av Scania 
att materialanskaffningen inte är effektiv. 

Syftet med projektet är att kartlägga den nuvarande processen samt ge förslag på hur 
materialanskaffning av emballage kan förbättras på Scania. 

Frågställning: Hur kan materialanskaffningen av emballage förbättras på Scania?  
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1.3 Avgränsningar 
I arbetet ingår en kartläggning av emballageflöden för Scania. Då Scania har flera olika 
typer av emballage samt att omfattningen av arbetet ska vara rimligt i förhållande till 
tidsplanen har avgränsningar gjorts till att endast behandla helpall och halvpall.  

2. Metod 
Kvalitativ metodik karaktäriseras enligt Wallén (1996) av intervjuer, fallstudier och 
observationer. Med denna metod studeras den bakomvarande orsaken till varför 
kartläggningen ser ut som den gör. Man söker alltså en modell som beskriver nuläget 
menar Olsson och Sörensen (2004). Fördelen med kvalitativ undersökning är att 
analysen är löpande; det vill säga att anteckningar har förts efter samtal och 
observationer som ofta lett till att företaget har kontaktats för ny information. Detta 
kandidatexamensarbete bygger på ett uppdrag från Scania. För att få en första inblick i 
uppdraget påbörjades arbetet genom ett samtal med uppdragsgivaren. Sedan gjordes en 
halvdags rundvandring på företagets tre olika avdelningar där emballage flödar. 
Avslutningsvis bokades möten med materialplanerare och en konsult på företaget. Data 
har samlats in från dessa möten till kartläggning av emballageflödet. Teorietiskt 
material har studerats för att skapa förståelse för ämnet logistik. Den empiriska studien 
och de vetenskapliga studierna har legat till grund för detta projekt.  
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2.1 Tillvägagångssätt  
Det finns olika sätt att uppnå syftet med vårt arbete. För att få en bra struktur och 
översikt på vårt arbetssätt, har schematiskt bild använts över tillvägagångssättet. Detta 
illustreras här nedan, (se Figur 1). 

 
Figur 1 schematisk bild över vårt arbetssätt. 

 

På så sätt har en helhetsbild över arbetssättet åstadkommits. Det har varit till stor hjälp 
då den har gett oss en bild över vart i processen vi befinner oss. De olika stegen har inte 
följt en linjär process, vilket innebär att arbetsuppgifterna har flutit in i varandra. 
Undersökningens slutsatser har erhållits med hjälp av analys av insamlat material, 
kartläggning av emballageflöde samt kurslitteratur.   
2.2 Litteraturstudier  
För att skapa sig en förståelse kring ämnet logistik har vetenskaplig litteratur studerats. 
Litteratur har även studerats för att vara väl förbered och öka kvaliteten på samtalen 
med Scania- anställda. I litteraturstudierna är det främst kursböcker inom ämnet logistik 
som har använts. Även olika böcker om forskningsmetodik har studerats för att få en 
ökad kvalitet på tillvägagångssättet.   

Frågeformulering och 
avgränsningar 

Teori Rundvandringar Intervjuer  Datainsamling 

Kartläggning 

Metod 

Analys 

Teori Nuläge 

Slutsatser och 
rekommendationer 
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2.3 Empirisk studie 
Ordet empiri kan översättas till erfarenhet. Det vill säga att få erfarenheter genom att 
observera verkligheten, (Patel och Davidson 2011). Observationerna har varit i form av 
en halv dags rundvandring på tre av företagets många avdelningar, motortillvekning, 
emballagenedbrytning och emballagepoolen. Observationerna började med en rundtur 
på motortillverkningen, därefter gjordes en rundtur på emballagenedbrytningen och 
slutligen besöktes emballagepoolen där Scania lagerhåller distributionsenheter 
(nedbrutet emballage). Under rundturen var det respektive avdelningsansvarig som 
presenterade flödet. Samtliga av Scanias anställda som ledde respektive rundtur hade 
mångårig erfarenhet. Både rundvandringar och möten med Scanias anställda har spelats 
in, detta för att försäkra mötesresultatet och eventuella misstag vid inspelning. 
Datainsamlingar har gjorts med god noggrannhet för att få en bättre förståelse om 
lagerhållning av emballagekvantiteterna. All data som samlats in har varit i form av 
Excel filer och PDF filer som Scanias ansvariga på respektive avdelning ansvarat för. 
Samtliga, förutom en som ställt upp på personliga möten har haft flera års erfarenhet av 
företaget och deras nuvarande tjänst. 
Teoristudier har relaterats till samtal, rundvandringar och datainsamlingsmaterial. Att 
relatera teorin med verkligheten är en viktig del i en vetenskaplig forskning, (Patel och 
Davidson 2011). 

3. Teori 
För att ge rapporten och dess resultat en teoretisk förankring har vi använt oss av ett 
antal teorier som stöd för studiens fortskridande. 

Marknadens höga krav på leveransservice och effektiva leveransprocesser gör att 
företag idag befinner sig under hög press både gällande kostnad och tidseffektivitet. Att 
kombinera höga krav, hög leveransservice och låga kostnader är vad logistik handlar om. 
Logistikens fokus är förflyttning och lagring av material från råvara till slutkund. Till 
detta behövs olika typer av information. Nödvändigt informationsflöde behövs för att 
materialflödet skall fungera, (Oskarsson 2009). Det är även viktigt att 
försörjningskedjan som helhet ska hitta optimala lösningar istället för att enbart 
optimera de individa aktörernas försörjningskedjor, vilket är suboptimalt. De företag 
som ser till att optimera förhållandena endast för det egna företaget kommer förr eller 
senare att drabba företaget självt, (Mattsson 2002). 

3.1 Förpackning/emballage 
Förpackning/emballage är ett materialhölje som en vara utrustats med, i syfte till att 
underlätta varans hantering och distribution, lämna information, behålla 
ursprungskvalitén och öka hållbarhetstiden. Förutom att skydda innehållet skall 
förpackningen ibland även skydda omgivningen för varan, t.ex. om det innehåller 
farliga gaser (Nationalencyklopedin, förpackning) 

Tre olika nivåer kan förpackningar delas in i: primärförpackning, sekundärförpackning 
och tertiärförpackning, (se Figur 2).  
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Figur 2 förpackningens tre olika nivåer. Uppifrån primärförpackning, sekundärförpackning och tertiärförpackning. 

• Primärförpackning 
Till vardags kallar vi denna för konsumentförpackning, den är utformad på ett sådant 
sätt att den utgör en säljenhet för en konsument eller slutlig användare, (Dominic 2000). 

• Sekundärförpackning 
Ett annat namn för denna förpackning är gruppförpackning Den innehåller ett antal 
primärförpackningar och sekundärförpackning kan vara ett komplement till 
lagerhyllorna eller säljas till konsument, (Dominic 2000). 

• Tertiärförpackning 
Den tredje nivån av förpackningar är tertiärförpackning som även kan kallas för 
transportförpackningar, dess syfte är att sammanhålla ett antal primärförpackningar 
och/eller sekundärförpackningar under transport på en lastpall, (Dominic 2000). 

Det emballage, dess flöde och lagerhållning som vi studerar i det här projektet tillhör 
tertiärförpackning. 

3.2 Lager 
Att ha lager är idag väldigt kostsamt och ses mer som en belastning än en tillgång. För 
att minska lagernivåerna krävs det effektivare processer, det finns stor potential för 
många företag att minska på lagernivåerna och därmed öka lönsamheten, exempelvis 
genom minskad lagerhyra och minskad bundet kapital. Företag har lager av olika skäl, 
en anledning är på grund av serviceskäl. I detta fall har företaget en så kallad 
säkerhetslager som innebär att man garderar sig mot osäkerheter. Anledningar till att 
företag vill ha säkerhetslager kan vara att gardera sig mot till exempel försenade 
leveranser, leverans av felaktiga produkter eller efterfrågevariationer, (Lumsden 2006).  
3.3 Planering av materialanskaffning 
När ett behov uppkommer som avser att fylla ett lager behandlas det av en 
materialplaneringsfunktion. Denna funktion ser till att fylla lagret till önskad kvantitet 
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och leveranstidpunkt, (Mattsson 2002). De olika stegen för order och leveransprocesser 
förklaras och illustreas här nedan, (se Figur 3).  

 
Figur 3 Ingående steg för order och leveransprocess, fritt efter Ostarsson (2009). 

Steg 1: Orderläggning 
Företagets behov under närmaste tiden jämförs med tillgängligheten i lagret. Genom att 
ett avrop görs via epost, telefon eller Electronic Data Interchange (EDI) till leverantören. 
Det kan vara en intern eller extern leverantör, (Oskarsson 2009). 

Steg 2: Ordermottagning  
Leverantören tar emot ordern och för in i det administrativa systemet. I detta steg börjar 
kunden bevaka ordern för att vara uppdaterad om förändringar som kan uppstå. Kunden 
har inte mycket kontroll över leveransprocessen mellan stegen 2-5 och därför är det 
viktigt att kunden bevakar processen för att vara uppdaterad om eventuella förseningar. 
Hur mycket bevakning det handlar om bestäms av hur stor leveranspålitligheten är, 
(Oskarsson 2009). 
Steg 3: Orderbehandling 

Leverantören gör en tidsplan till den aktuella ordern och eventuella kvantiter kan 
justeras här. I detta steg görs också planering för den fysiska processen, (Oskarsson 
2009). 
Steg 4: Färdigställande av order 

Vilka arbetsuppgifter som utförs i detta steg beror på hur omfattande ordern är. Om det 
till exempel finns i lager handlar det om plockning, packning och avsändning. Om hela 
produkten måste tillverkas kanske det till och med måste beställas råmaterial. Detta steg 
kan därför självt innehålla en eller flera processer, (Oskarsson 2009). 

 
 

Kund	  Leverantör 

Orderprocess 

Leveransprocess 

	  

Ordermottagning (2) 

Orderbehandling (3) Orderläggning (1) 

Färdigställande av 
order (4) 

Inleverans  
till kund(6) 

Transport (5) 
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Steg 5: transport 

Ordern transporteras ofta med externt tranportföretag. I vissa fall kommer kunden själv 
och hämtar sin order. För att kunden ska kunna bevaka var i flödet deras order befinner 
sig erbjuder ofta transportföretag ett informationssystem, (Oskarsson 2009). 
Steg 6: Inleverans till kunden 

Planeringssystemet får information om inleveransen som ofta utför en kvalitets och 
skadekontroll. Om allt är som det ska lagerförs ordern, i annat fall packas den om och 
skickas tillbaka, (Oskarsson 2009). 

3.4	  Försörjningskedjor	  	  

En kedja av tillverkande och distribuerande företag där ingående aktörer försörjer 
varandra med material för att skapa värde för slutkunden kallas för en försörjningskedja. 
De ingående aktörerna sträcker sig från leverantörernas leverantörer till kunders kunder 
som är den slutliga konsumerande aktören, (se Figur 4). Slutkunden är den aktör som 
tillför pengar i kedjan och vissa fall konkurrerar ut andra försörjningskedjor, (Jonsson 
2003). 

 
Figur 4 En enkel bild på en försörjningskedja, fritt efter Mattsson (2002). 

3.5 Försörjningskedjor med interna aktörer  
Försörjningskedjan inom ett företag omfattas av funktioner som tillsammans är 
medverkande i olika aktiviteter, exempelvis materialförflyttande aktiviteter längs 
materialflödet. Dessa funktioner kan till exempel vara en materialplaneringsfunktion 
som ser till att tillräcklig kvantitet finns i rätt tidpunkt. De interna aktörerna i 
försörjningskedjan består av materialförsörjningsfunktion, värdeförädlande och 
distribuerande funktion. Materialplaneringsfunktionen och de ingående interna aktörer 
kan betraktas som kunder och leverantörer till varandra och tillsammans ingå aktiviteter 
med de externa leverantörer och kunder. Hur och vilka aktiviteter som utförs för att 
styra det interna flödet av material styrs av de resurser som finns tillgängliga inom 
företaget, (Jonsson 2003) 
3.6 Försörjningskedjor med externa aktörer  
Att betrakta en försörjningskedja som endast består av interna aktörer gör det omöjligt 
att uppfylla dagens krav på leveransservice. Direkta kunder och leverantörer bör därför 
ingå för att minska på ”inom företagsperspektiv”. Ett utvidgat perspektiv inkluderar 
externa aktörer för att kunna åstadkomma metoder för effektivisering av 
försörjningskedjan, (Jonsson 2003).  
 

 

        

Leverantör	   
  

Leverantör	   
  

Produkt-‐ 
tillverkare 

Regional-‐ 
distributör 
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distributör 
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3.7 Helhetssyn på försörjningskedjor  
Alla företag är unika och det finns inget generellt recept som alla företag måste följa för 
att bedrivandet av verksamheten ska lyckas bäst. Men i vissa avseenden är 
distribuerande och tillverkande företag lika. Dessa har till exempel leverantörer och 
kunder som står i relation till varandra i en försörjningskedja som redan har beskrivits. 

 
Figur 5 En helhetssyn på försörjningskedjor, fritt efter Mattsson (2002). 

En helhetssyn som inkluderar leverantörers leverantörer och kunders kunder behövs för 
uppnå dagens krav på kundanpassning och kostnadseffektivitet. Detta utvidgade 
synsättet illusteras ovan och inkluderar alla, så väl interna som externa aktörer från 
råvarutillverkare till konsumerande slutkunder, (se Figur 5). Denna helhetssyn innebär 
att om åtgärder vidtas i ett företag måste det vara ekonomiskt försvarsbar för alla andra 
företagen i försörjningskedjan. Helhetssynet betonar också kundens roll, eftersom det är 
kunden som tillför pengar till försörjningskedjan, (Jonsson 2003). 

Detta perspektiv möjliggör 1) Försörjningskedjan från råvaruframställare till slutkund 
kan betraktas och ett helhetsperspektiv erhålls 2) Integrerande och värdeskapande 
processer blir möjlig, (Lumsden 2006). 
3.8 Supply chain visibility 
Supply chain visibility (SCV) betonar rätt information vid rätt tidpunkt. 
Försörjningskedjans effektivitet baseras till stor del på den tillgängliga informationen. 
Fungerande informationsflöde är en förutsättning för integrerande flödeskedjor och för 
att alla ingående aktörer ska kunna utnyttja sina resurser optimalt. Detta begrepp har 
vuxit fram i takt med att allt fler företag internationaliserar samtidigt som kundernas 
krav på leverans och service har ökat, (Grant 2006). Ett sätt att överföra information är 
att kommunisera med EDI. Denna typ av kommunikation gör dator till dator 
kommunikation möjlig och illustreras härnedan, (se Figur 6). 

 
Figur 6 Flöden vid EDI- kommunikation, fritt efter Mattsson (2002). 
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Kommunikationen sker genom ett standardiserat format så att den mottagande kan tolka 
och bearbeta information och kräver därför att båda systemen använder samma standard. 
Enligt Storhagen (2006) definieras EDI som:   

”Elektronisk dataväxling mellan fristående parter baserat på allmänna öppna 
standards med sikte mot att uppnå gemensam tillgänglighet över tiden vad avser 
affärsområden, system för informationsteknologi och typ av data.”  
Med denna metod kan frekventa och stora informationsutbyten göras. På så sätt skapas 
bättre förutsättningar för företag att effektivisera kund- leverantörsförhållanden och 
därmed hålla lagernivåer nere, (Woodside 2007). 

Effektivare informationsöverföring kan även uppnås via ett så kallt Enterprise Resource 
Planning, ERP- system som tillämpar sig väl för till exempel uppdatering av lagernivåer 
i realtid som leder till smidigare informationsflöde. Fördelarna med ERP är 
1) ”synlighet” genom hela försörjningskedjan blir möjlig 2) effektivisera 
materialanskaffningsprocessen 3) bättre kontroll över materialflöde 4) integrera alla 
ingående aktörer i försörjningskedjan. Nackdelen med EDI och ERP är att dessa system 
kräver att ingående aktörer måste ha samma system för att detta ska fungera, vilket kan 
vara problematiskt i stora försörjningskedjor, (Grant 2006). 

4. Nulägesbeskrivning 
Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge en överblick av hur beställning av emballage 
görs samt hur emballaget flödar på Scania. 

4.1 Emballage 
Scania har ett eget emballage som används för produktion och distribution av råvaror, 
komponenter och reservdelar. På Scania är man noggrann med kvalitén och kräver att 
deras leverantörer använder Scanias egna emballage och packar efter Scanias 
förpackningsinstruktioner gällande för vad som ska levereras. Med emballage menas en 
pall, ett antal kragar samt ett lock, (se Figur 7). 

 

 
Figur 7 Typiskt Scania emballage. 
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4.2 Emballagebeställning 
Innan det görs nybeställningar av emballage på Scania finns det flera parametrar att 
tänka på. I dagsläget finns det inget internt system som hjälper materialplanerarna med 
att beställa nytt emballage. Hjälpmedel som finns till förfogande är Excel-filer, diagram, 
Scanias produktionsprogram samt max/min-nivå för vissa artiklar. Varje dag skickar 
emballagepoolerna inventeringssiffror som materialplanerarna för in i diagrammen och 
kan då se hur lagernivåerna har rört sig. En gång i veckan är det sagt att det ska göras, 
men i verkligheten görs det flera gånger i veckan. Förutom denna information måste 
materialplaneraren ta hänsyn till hur mycket det är som har utlevererats förra veckan, 
vad som är planerat att utlevereras nästkommande vecka, returer som kommer från 
Sydamerika och hur mycket det har skrotats av olika anledningar. Utifrån all denna 
information måste materialplaneraren gissa sig till vad som ska beställas. 
4.3 Emballageflöde 
För att åstadkomma en störningsfri produktion krävs det ofta ett lager av råvaror och 
halvfabrikat. För Scania är det speciellt viktigt med ett lager av emballage eftersom 
emballaget innehåller alla sorters råvaror och halvfabrikat som behövs i produktionen. 
Flödet av emballage följdes på tre avdelningar, motortillverkning, 
emballagenedbrytning och emballagepoolen. På motortillverkningen flödar helpall fylld 
med komponenter i produktionen, där helpall töms på komponenter och körs sedan tomt 
ut från produktionen. De tomma emballagen lastas i lastbilar och körs till 
emballagenedbrytningen. I emballagenedbrytningen lossas emballaget och bryts ner till 
distributionsenheter. Distributionsenheterna lastas sedan i lastbilar för att köras till 
emballagepoolen. I emballagepoolen lagerhålls distributionsenheterna. 

Från emballagepooler skickas emballage till leverantörer, emballagetillverkare, 
reservdelar samt till knocked down. Scanias emballagetillverkare beställer emballage 
från emballagepoolerna för att kunna skicka nytillverkat emballage till 
emballagepoolerna och leverantörer. Knocked down beställer emballage från poolerna 
samt råvaror från leverantörer för att sedan skicka lastbilar i delar som monteras på plats 
i andra delar av världen. Reservdelar behöver emballage samt lastbilsdelar för att 
försörja återförsäljare, (se Figur 8). 
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Figur 8 Emballage som skickas från emballagepooler. 

Leverantörer använder emballaget för att försörja produktionen i Europa, produktionen i 
Sydamerika, reservdelar samt knocked down med råvaror och halvfabrikat, (se Figur 9).  

 
Figur 9 Flödet av emballage från leverantör. 

 

 

 

 

Den Sydamerikanska produktionen skickar tillbaka emballage i container på fartyg, 
dock vet materialplanerarna inte hur mycket som går att använda av emballaget som 
kommer tillbaka. Containerna kan bli kvar i hamnen ganska lång tid och resultera i att 
emballaget kan bli fuktskadat eller mögligt. En del av emballaget kan ha varit trasigt 
redan vid pålastningen i Sydamerika. I den Europeiska produktionen töms emballaget 
på råvaror och skickas vidare till emballagenedbrytningen för nedbrytning till 
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distributionsenheter. Från emballagenedbrytningen skickas emballaget antingen till 
rengöring, lagning eller direkt till emballagepoolerna, (se Figur 10).  

 
Figur 10 Flödet av emballage åter i emballagepoolerna. 

Sammanfattningsvis flödar emballaget genom hela verksamheten, (se Figur 11) och ser 
bland annat till att leverantörerna kan skicka sina råvaror till Scania, produktionen kan 
flöda och att reservdelar hamnar hos återförsäljare.  

 
Figur 11 Kartläggning av emballageflöde visar på ett förenklat sätt hur emballageflödet ser ut. 
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5. Nulägesanalys 
Syftet med nulägesanalysen är att ge en överblick av vad som händer vid beställning av 
emballage. 
5.1 Varför är det svårt att beställa?  
Första steget är att ett köp av emballage kommer igång, det kan exempelvis vara för att 
produktionstakten går upp, lagernivåerna går ner, mycket emballage har skrotats osv. 
Materialplanerarna på Scania har information om önskad kvantitet och ser därför till att 
säkerställa emballagets kvantitet och leveranstidpunkt, leveranstiden på emballage är 
två veckor. När denna orderprocess fortgår kan det hända en massa saker som gör att 
lagernivåerna inte är på en önskvärd nivå när emballaget väl anländer. Problemet 
illustreras härnedan, (se Figur 12). 

 
 

Figur 12 Illustration av emballagebeställningsprocess. 

Ändringar i produktionstakten och frigörelse av emballage från emballagenedbrytning, 
rengöring samt lagning ändrar befintlig lagernivå. Dessa ändringar är omöjligt att 
förutspå i dagsläget. Detta i samband med att leveransen ankommer gör slutligen att 
lagren blir överfyllda. 
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5.2 Osynligt emballage 
Kartläggningen av emballageflödet innehåller några hållplatser för osynligt emballage, 
med osynligt emballage menar vi emballage som materialplanerarna inte har i sina 
inventeringspapper men finns i omlopp och kan vara på väg att frigöras. Det är 
emballage som leverantörer kan ha i sitt eget lager, emballage som reservdelar eller 
återförsäljare har, emballage som finns i Sydamerika, emballage som finns i 
produktionen, emballage som finns i nedbrytningen, emballage som är på rengöring 
eller emballage som är på lagning. Dessa osynliga emballage resulterar i att 
materialplaneraren har svårt att förutse det verkliga kvantitetsbehovet. 

5.3 Helhetssyn och informationsflöde 
Problemet ligger inte i vad materialplanerarna vet utan i vad de inte vet. Det som i 
dagsläget är omöjligt för materialplanerarna att veta innan beställning av emballage görs, 
är hur mycket av tomt emballage som finns i produktionen och hos leverantörer. Detta 
är en viktig faktor som man bör ta med i beställningsprocessen. Viktigt att notera är att 
det handlar om väldigt mycket emballage som kan frigöras. 

I teorin har det nämnts att ett effektivt företag inte leder till en effektiv 
försörjningskedja. Effektivt flöde från råvara till slutkund ska ske på ett 
kostnadseffektivt och kundanpassat sätt, vilket alltid varit logistikens fokus. I takt med 
att företag internationalisers allt mer har behovet av integrerande företag som ingår i en 
försörjningskedja ökat allt mer. Detta leder till att informationsflödet mellan ingående 
aktörer blir allt viktigare. Vi tror att problemet ligger i att materialplanerarna inte har 
information om hur mycket emballage som kommer att frigöras. Materilaplanerarna vet 
heller inte hur mycket emballage leverantörer har i sina lager. I det här fallet saknas det 
en helhetssyn både på Scania och i försörjningskedjan, det vill säga externa leverantören 
inräknat. Varken materialplanerarna eller leverantörerna har någon helhetssyn på 
emballageflödet. 

6. Slutsatser 
Ett emballageflöde med bristande informationsflöde leder till att anskaffningen av 
emballage inte blir särskilt effektivt.  Då materialplanerarna oftast bara har information 
från emballagepoolerna leder detta till att det kan bli för stora lager. Detta har varit 
kostsamt för Scania då det har blivit svårt för emballagepoolerna att hantera det 
nyinkomna emballaget. Materialanskaffningen på Scania bedrivs med erfarenhet, 
intuition och bristfällig information. Emballageflödet är dock för komplext och stort för 
att endast lita sig på erfarenheter. Därför behövs det stöttande strukturer som hjälper 
materialanskaffningsfunktioen att hålla en säker lagernivå. 
Ur kartläggningen som visar en helhetsbild över emballageflödet framgår det att flödet 
är oerhört komplext. Därför att det viktigt att rikta uppmärksamheten på hur 
informationsflödet fungerar mellan de olika stationerna.  

Vi tror att ett första steg till effektivare materialanskaffning är att materialplanerarna 
måste få en helhetsyn av det interna emballageflödet. Detta görs med fungerande 
informationsflöde. Exempel på bättre informationsflöde kan vara att materialplanerarna, 
via telefon frågar emballagenedbrytningen om hur mycket emballage det kommer att 
frigöras den närmaste veckan. Personalen i produktionen som tar emot fylld emballage 
borde kunna lagerföra det som har kommit in. Samma sak gäller det för personalen i 
produktionen som lastar tom emballage i lastbilar. Det gör att det finns lagerförda 
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kvantiteter från olika stationer som materialplanerarna kan ta del av. På så sätt kan 
bättre information för materialanskaffning införskaffas. 

7. Reflektion 
Vi bedömer att Scania har bristfällig fungerande kommunikationsflöde både intern och 
externt. Då vi har föreslagit att ett första steg är att människor ska hantera 
informationsflödet, kan ett andra steg vara att satsa på ett automatiserat system. På detta 
sätt kan komplexiteten i emballageflödet hanteras på ett effektivare sätt. Vi tror att EDI- 
och ERP system är metoder som kan vara lämpliga att användas för effektivare 
informationsflöde, som senare kan tillämpas hos externa aktörer då även dessa behöver 
rätt information i rätt tidpunkt. På detta sätt kan Scanias försörjningskedja fungera som 
helhet.  

8. Vidare studier 
I denna studie har vi avgränsat oss till att göra en kartläggning av emballageflödet och 
gett förslag på eventuella stöttande strukturer i form av fungerade informationsflöde 
som kan underlätta materialskaffningen. Fortsatta studier är förslagsvis att studera om 
EDI och ERP systemen fungerar som stöttande strukturer på Scania. Därför bör dessa 
system studeras djupare och jämföras för att sedan dra slutsatser om vilket system som 
är tillämpbar i Scanias fall. Scania har flera olika typer av emballage och denna studie 
har avgränsats till att undersöka flödet av hel och halvpall. Vidare studier kan även vara 
att undersöka hur Scanias andra emballage flödar och om samma stöttande strukturer 
kan tillämpas för dessa. Det kan också vara intressant att undersöka ifall dessa system 
svarar på vad som triggar ett köp av emballage och vilken lagernivå på emballage som 
Scania bör hålla. 
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