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i 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån nuvarande upplägg för order och distribution av Scanias 

lastbilar till ryska marknaden, kartlägga flödet, analysera det och undersöka vilka 

effektiviseringsåtgärder behövs. Ryssland är en av Scanias största marknader vad det gäller 

lastbilar. Flödet mot ryska marknaden är mycket komplicerat med många aktörer som är 

involverade i olika funktioner. För att kunna förstå vilka effektiviseringsåtgärder behövs är 

det angeläget att skapa en översyn av alla funktioner som ingår i flödet och analysera varje av 

dem på djupet.  

 

Kartläggning av flödet samt identifiering av flödets problemområden görs i studien. 

Undersökningen baseras på kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. 

Huvudsakligen bygger studien på intervjuer med sjutton personer som har olika befattningar 

inom det studerade flödet. Även kvantitativ undersökning i form av ledtidsanalys av tjugo 

beställningsorder genomförs.  

 

En teoretisk referensram som senare har utgjort en utgångspunkt för analys av studiens empiri 

utformas. Processen betraktas som sammansättning av tre flöden – informations-

/administrativt -, fysiskt - och betalningsflöde. Order – och leveransprocessens beståndsdelar 

presenteras så som tillvägagångssätt vid analys av ledtider. Betydelse av valet av 

logistikprocessens mätsystem poängteras samt en rad angreppsätt som kan tillämpas för 

effektivisering av processer beskrivs. 

 

Studien visar att många aktörer upplever brist på aktuell, komplett och omfattande 

information och att ett mer enhetligt system för hantering av order saknas. Brister i samarbete 

mellan visa funktioner, avsaknaden av ett bra mätsystem för mätningen av logistikprocesser, 

för lite fokus på kundens preferenser samt långa ledtider för produktion och distribution anses 

vara flödets problemområde.  

 

Effektivisering av de processerna som driver informationsflöde, en viss 

organisationsomfördelning, granskning av ledtider inom produktion och distribution samt 

undersökning av kundens preferenser är några av de åtgärder som föreslås. 

 

Nyckelord: flöde, effektivitet, funktioner, problemområde, effektiviseringsåtgärder, 

mätsystem 
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Abstract 

The purpose of this study is to map, analyze and propose actions to improve the efficiency of 

the process, which is based on the current structure for order and distribution of vehicles to 

the Russian market. Russia is one of Scania's largest truck sales markets. The flow of the 

Russian market is very complicated due to many operators involved in the process. To 

understand which efficiency actions are required, in order to create a review of the whole 

processes and analyze each of them. 

The flow mapping and identification of the problems areas are made in this study. 

Investigation is based on quality research methods in accordance with quantitative approach. 

It is mainly based on interviews with seventeen people who have different positions in the 

studied flow. Even quantitative research in the form of lead time analysis of twenty purchase 

order is implemented. 

A theoretical framework, which later formed(as a) starting point for the analysis of the study's 

empirical was formed. The process is considered as the composition of three flows - 

information-/administrative, physical - and cash flows. Order - and delivery process elements 

are presented, as an approach in the analysis of lead times. Meaning of the choice of the 

logistics process measurement systems is emphasized.  

The study shows many operators are experiencing a lack of actual, complete and extensive 

information. Operators need a uniform system for handling orders. Deficiency in cooperation 

between functions, the lack of a good measurement system of logistics processes, little focus 

on customer’s preferences and the long lead times in production and distribution indicate the 

problem areas of the flow. 

Process efficiency that drives the flow of information, a certain organization reallocation, and 

examination of the lead time in the production and distribution as well as investigation of 

customer preferences are some of the proposed actions. 

 

Keywords:  flow, efficiency, functions, problem area, effective actions, measuring system 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Scania grundades år 1891. Idag är tunga lastbilar företagets viktigaste produkt och år 2011 

kunde 72 120 truckar levereras till olika kunder. Samma år tillverkade Scania 7 988 bussar 

och 6 960 industriella och marina motorer (Scanias hemsida).  

Scanias affärside handlar om att erbjuda hållbara och lönsamma transportlösningar som är 

specifikt utformade efter kundens affärsverksamhet. Företagets produkter och tjänster ska 

överträffa konkurrenterna vad gäller kvalitet och tillförlitlighet och kunderna ska känna att 

Scania är just den leverantören som de behöver. Förmåga att förstå och ha kunden i fokus så 

väl som respekt för sina medarbetare, gediget kunnande och känsla för kvalitet går som en röd 

tråd genom företagets historia.  

Scanias första produktionsanläggning utanför Sverige invigdes i början av 1950-talet i 

Brasilien. Under 60-talet ökar produktionskapaciteten ytterligare med en anläggning i Zwolle, 

i Holland. På 70-talet fortsätter produktion anläggningar att bli fler och fabriken i Tucuman i 

Argentina invigs år 1976.  

I början av 80- talet lanserar Scania sitt första modulbyggda lastbilsprogram och 

modultänkande utvecklas ständigt. Scanias modulsystem består av ett antal komponenter och 

artiklar som kan kombineras ihop till en skräddarsydd slutprodukt.  Antalet komponenter 

minskar samtidigt som antalet gemensamma komponenter mellan lastbilar, bussar och 

industri- och marin motorer ökar, vilket underlättar service och hantering av reservdelar 

världen över. 

Scanias största fabrik samt huvudkontor och utvecklingscentrum finns i Södertälje. 

Produktion av delar till fordonen finns i Tucumán (växellådor) i Argentina, i Södertälje 

(motorer, växellådor, retarder, transmissionsartiklar, framaxlar, bakaxlar och stödaxlar), 

Oskarshamn (hytter), Luleå (bakaxelbryggor, tvär- och sidobalkar, stötfångare) samt i 

Holland, Brasilien, Polen och Ryssland. 

Under 1990- talet, för att kunna komma närmare kunden börjar Scania löpande koppla till sig 

distributörer från olika länder. Idag, enligt företagets hemsida, är företaget verksamt i ungefär 

100 länder i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Scania ser varje marknad 

som långsiktigt åtagande där företaget växer i takt med sina kunders framgångar. 

En av Scanias största marknader är Ryssland. 



Inledning 

2 

Den ryska marknaden 

Ryssland anses vara en intressant marknad med många affärsmöjligheter för det svenska 

näringslivet. Enligt Sveriges ambassad i Moskva fanns ungefär 400 svenska företag 

representerade på den ryska marknaden år 2011. Samma år var Ryssland Sveriges 13:e största 

exportmarknad, tredje störst utanför EES, då exporten till landet utgjorde 2,3 procent av 

Sveriges totala varuexport (Sveriges ambassad). Transportmedel, kemiska produkter och 

telekommunikationsutrustning dominerar i svensk export till Ryssland.  

Enligt Exportrådet är Ryssland en stor och växande marknad, där det finns ett stort behov av 

modernisering och effektivisering i många avseenden och efterfrågan på kvalitativa produkter 

och lösningar är stor (Exportrådet). Landets befolkning är cirka 140 miljoner och utgör ett 

mycket tydligt konsumtionssamhälle idag. Även om svenska varor kan uppfattas som något 

dyra, är de kända som gedigna och pålitliga produkter av hög kvalitet. De långa historiska 

förbindelserna mellan Ryssland och Sverige skapar nästan entydigt positiv bild av Sverige hos 

rysk befolkning, vilket kan ses som en stor fördel. Efter mångårigt eftersatt underhåll av 

infrastruktur och miljö är investeringsbehoven enorma och inom de flesta sektorerna är 

marknadens tillväxtpotential mycket stor. Ryssland ligger närmast Sverige av alla BRIC – 

länder
1
, vilket skapar ytterligare förutsättningar för framgångrikt samarbete mellan de två 

länderna.  

Det finns dock en del utmaningar som utländska företag ställs inför på den ryska marknaden 

och som kräver stor uthållighet om man vill vara affärsverksam i landet. Ett allvarligt 

samhällsproblem i Ryssland är korruption och enligt Transparensy Internationals årliga 

mätning över korruptionen i världen låg Ryssland på plats 133 av 182 år 2012 (Transparency). 

Undermålig infrastruktur med vägnätets mycket låg standard, långsam järnväg och 

otillförlitlig postgång skapar stora problem för många företag. Enligt Logistiks Performance 

Index (LPI), ett index som beräknar olika länders logistikförutsättningar i Världsbankens 

undersökningar, rankas Ryssland på plats 95 av 155 år 2012 (Worldbank).  

En annan stor utmaning är systemets tröghet. Den tunga byråkratin, tullproblem, den stora 

mängden av ofta otydliga och motstridiga föreskrifter samt godtyckliga tillämpning av dessa 

gör spelreglerna oförutsägbara för utländska företagare (Sveriges ambassad). Det finns dock 

förhoppningar för ökad förutsägbarhet för handel och förenklade procedurer på den ryska 

                                                             
1 BRIC (på svenska ibland även BRIK) är en förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina (China), fyra 

stora, snabbt växande tillväxtmarknader. 



Inledning 

3 

marknaden i och med Ryssland blev antagen som medlem i världshandelsorganisationen 

WTO den 22 augusti 2012. Ryssland förbinder sig att inte tillämpa tull- och exportskatter över 

specifikt angivna nivåer, försäkrar mer öppenhet och åtar sig att inte diskriminera utländska 

produkter och aktörer (Kommerskollegium). Ökat marknadstillträde förväntas medföra många 

positiva effekter för handel med Ryssland och kan gynna svenska industriföretag som kan öka 

sin export till landet. Och Scania är inget undantag.   

Scania i Ryssland 

I Ryssland startade Scania sin verksamhet före revolutionen 1917 med försäljning av 

brandsläckningsutrustning och marina motorer. Den första Scanialastbilen såldes i Ryssland 

år 1910 men på grund av Första världskriget och Ryska revolutionen avbröts Scanias 

verksamhet på ryska marknaden för att återvända ditt först 70 år senare. I maj 1993 öppnades 

Scaniakoncernens representationskontor i Ryssland, och år 1998 grundades företaget ”Scania- 

Ryssland”, officiell importör och distributör av Scanias fordon i landet som år 2008 bytte 

namnet till ”Scania-Rus” (Scanias hemsida). Idag är Scania-Rus ett snabbt växande företag 

som levererar Scaniabilar till ryska marknaden och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster 

inom finansiering och underhåll.  Företagets huvudkontor ligger i Moskva med 51 regionala 

återförsäljare och servicecentrer i landet. 

Figur 1: Scanias top tio marknader, antal sålda bilar, år 2011. Källa: Scanias officiella 

presentation, år 2012. 

 

 

År 2010 öppnade Scania sin fabrik i S:t Petersburg som tillverkar alla typer av fordon med 

dagens produktionskapacitet i 5000 enheter per år. Etableringen var ett led i Scanias strategi 
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för att stärka positionen på den viktiga ryska marknaden. Det pågår ett arbete med syfte att 

öka produktionskapacitet till 7 500 enheter per år (Scanias hemsida).  

 

Total försäljning av lastbilar i Ryssland uppgick till ca 359 920 enheter från januari till 

december 2012 och 150 430 av dem var importerade från andra länder, vilket utgjorde cirka 

41,8 procent (ASM Holding). Det finns både europeiska och utomeuropeiska lastbilsmärke 

representerade på ryska marknaden men det är fortfarande lokala biltillverkare som har 

ledande position. Enligt tidningen Rosijskaja Gazeta tenderar dock andelen av lokalt 

tillverkade lastbilar minska, dels på grund av att lokala lastbiltillverkare ligger efter i 

utveckling av nya, mer konkurrenskraftiga modeller, dels på grund av Rysslands medlemskap 

i WTO. En minskning av tullavgifter vid import från 25 procent till 10-15 procent kommer att 

leda till en märkbar nedgång i efterfrågan på inhemskt producerade fordon och en ökning av 

lastbilimporten, enligt bolaget ”Ernst & Young” (Rosijskaja Gazeta). Det skapar goda 

förutsättningar för Scania för att öka export av sina produkter till Ryssland men hård 

konkurrens på marknaden och kundens höga krav på leveranssäkerhet och korta ledtider 

kräver ständigt sökande efter nya arbetsmetoder.  

1.2 Problembeskrivning 

Ryssland är en av Scanias största marknader vad det gäller lastbilar. För att kunna konkurrera 

på marknaden med korta leveranstider och hög leveransleveransprecision måste företaget 

oupphörligt leta efter nya arbetssätt. Flödet mot ryska marknaden är väldigt komplicerat med 

många aktörer som är involverade i processen. De funktionerna som utförs av en aktör i 

kedjan har direkt eller indirekt påverkan på det arbetet som görs av kedjans andra aktörer. 

Därför är det viktigt för alla involverade att veta vem som gör vad, hur eget arbete påverkar 

effektiviteten i hela flödet och vad som kan göras på ett mer effektivt sätt. Den transparensen 

saknas i flödet mot ryska marknaden. I dagsläge finns det ingen tydlig kartläggning av hela 

flödet vilket omöjliggör att se de problem som finns i kedjan. För att kunna förstå vilka 

effektiviseringsåtgärder behövs är det angeläget att skapa en översyn över alla processer och 

sedan analysera varje av dem på djupet.   

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån nuvarande upplägg för order och distribution av Scanias lastbilar 

till ryska marknaden kartlägga och analysera flödet samt undersöka vilka 

effektiviseringsåtgärder behövs. 
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1.4 Frågeställningar  

Hur ser flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden ut? 

Var i flödet finns problem och vilka? 

Hur kan flödet effektiviseras? 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att fokusera på kartläggning av flödet, dess analys och de 

effektiviseringsåtgärder som krävs.   

Arbetet berör flödet av Scanias lastbilar endast mot ryska marknaden och innefattar flödet av 

helbil, Complete Built Unit (CBU). 

För att begränsa studiens omfattning undersöker vi enbart det fysiska flödet och andra flöden 

som är relaterade till detta. Hela kedjan från orderläggning till distribution av bilen till 

slutkund granskas. Kartläggning och analys av de aktiviteterna som produktion av Scaniabilar 

består av ingår dock inte i studien.  

Införtullning av ankommande till Ryssland bilar är den processen som inte ska undersökas på 

djupet. Förslag till annat transportupplägg ska inte utarbetas i denna studie heller.  

1.6 Studiens disposition 

I kapitel 2 diskuteras studiens metoder. Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med 

kvantitativ ansats och i kapitlet redovisas hur studien har genomförts praktiskt. Personliga 

intervjuer, som studien huvudsakligen bygger på, samt kvantitativ analys av 20 

beställningsorder hjälpte oss att kartlägga flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden och 

identifiera de problemen som uppkommer i flödet. 

 

I kapitel 3 redovisas studiens teoretiska referensram. Processflödesanalys tillämpas i studien 

för identifiering och granskning av flödesaktiviteterna. Processen betraktas som 

sammansättning av tre flöden – informations-/administrativt -, fysiskt - och betalningsflöde. 

Order – och leveransprocessens beståndsdelar presenteras, så som tillvägagångssätt vid analys 

av ledtider. Betydelse av logistikprocessens mätsystem diskuteras samt en rad angreppsätt 

som kan tillämpas för effektivisering av processer definieras och beskrivs i kapitlet . 
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I kapitel 4 presenteras kartläggning av flödets funktioner, respondenternas uppfattningar om 

flödets olika aktiviteter och om de problemen som uppstår. Dessutom redovisas 

ledtidsanalysen som gjordes vid uppföljning av 20 order. I kapitel 5 analyseras insamlade data 

med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. En rad åtgärder som kan genomföras för 

att effektivisera flödets processer föreslås i kapitel 6.  Studiens resultat presenteras i kapitel 7.
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2. Metod 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Ett av forskningsarbetets grundläggande syften är att producera ny kunskap som ska vara 

förankrad i relevanta för det studerade problemområdet teorier och modeller. Ett annat syfte 

är att utveckla och pröva nya teorier som ska hjälpa människor att förstå verkligheten. En 

teori byggs på empiri och definieras som ”ett system av antaganden eller satser som beskriver 

den del av verkligheten som är studieobjektet” (Patel, 2008). Forskarens sätt att relatera teori 

och empiri till varandra ses som vetenskaplig ansats. 

Det finns två olika tillvägagångssätt som forskaren utgår ifrån i sitt arbete – den deduktiva och 

induktiva ansatsen. Skillnaden mellan dem utgörs av studiens utgångspunkt. En deduktiv 

studie baseras på redan existerande teoretiska antaganden som forskaren testar på 

verkligheten. Utgångspunkten för en induktiv studie är empiriska fakta som ska generera en 

teori och leda till slutsatser som förklarar fenomenet (Bryman, 2002). Patel (2008) 

introducerar ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapliga studier – abduktion, en 

kombination av induktion och deduktion (figur 2). 

Figur 2. Relationen mellan teori och verkligheten. Källa: Patel, 2008. 

 

Denna studie bygger på en deduktiv ansats. Arbete inleddes med skapandet av teoretisk 

referensram. Det finns ett relativt stor antal teorier och teoretiska modeller som belyser det 

studerade problemområdet från olika perspektiv. Syftet med studien är att kartlägga flödet av 

Scanias lastbilar mot ryska marknaden samt föreslå åtgärder som skulle bidra till 
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effektivisering av processen. Vi har valt ett antal teorier som vi anser vara mest relevanta och 

lämpliga för att hjälpa oss att uppnå studiens syfte. Teorierna utgjorde grunden för 

formulerandet av intervjufrågor. Samlade data har sedan tolkats och analyserats utifrån det 

valda teoretiska ramverket.  

2.2 Undersökningsansats 

Undersökningsansats berör studiens ”grundläggande tekniska utformning” och fastställs enligt 

Lekvall (2001) i två huvuddimensioner, 

 dels med avseende på om forskaren i analysen av data vill gå på djupet i ett enskilt fall 

eller mer översiktigt studera ett större antal fall, 

 dels med avseende på om forskaren vill använda sig av kvantitativa eller kvalitativa 

metoder.   

 Fallstudie 

En fallstudie innebär att forskaren följer och analyserar ett händelseförlopp (Olsson, 2011). 

Med denna studie har vi för avsikt att studera flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden 

och därför kan den ses som en fallstudie. Som tillvägagångssätt är fallstudie mest lämplig när 

forskaren vill ”tillhandahålla en förklaring som kan hantera komplexiteten och subtiliteterna i 

verkliga situationer” (Denscombe, 2009).  Det studerade flödet är en mycket komplex process 

som består av olika aktiviteter där många aktörer är inblandade.  Dessutom tillåter fallstudie 

att använda flera olika datakällor i forskningen (Denscombe, 2009), vilket också gjordes i 

denna studie som baseras dels på personliga intervjuer, dels på olika slags av dokumentation 

och annat data som hämtades från företagets datasystem.  

Kvalitativ studie med kvantitativa inslag 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökningsansats berör forskarens sätt att 

generera, bearbeta och analysera den insamlade informationen. Vid kvantitativ forskning 

används mätningar samt statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Fokus på intervjuer vid 

datainsamlingen, tolkande analyser och verbala resonemang kännetecknar en kvalitativ studie 

(Patel, 2008). Enligt Kidder & Fine (1987) kan forskare kombinera kvantitativa och 

kvalitativa tekniker i en undersökning vilket kan förbättra studiens validitet. 
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För att få ett helhetsperspektiv över alla processer och aktiviteter som ingår i detta flöde som 

studeras behövde vi samla så omfattande information som möjligt. Det är många personer 

som är inblandade i processen på olika sätt och som utför olika uppgifter. För att kunna 

kartlägga flödet behövde vi få deras beskrivning av de aktiviteterna som olika delprocesser 

består av. Dessutom var det viktigt att fånga individernas uppfattning om de problemen som 

uppstod i det dagliga arbete och deras syn på eventuella effektiviseringsåtgärder. Därför 

ansågs den kvalitativa metoden vara mest lämplig som huvudmetoden.  För att kunna se hur 

lång tid det tog för en order att passera genom hela kedja behövde vi dock använda oss av 

data i sifferform, vilket kännetecknar en kvantitativ metod.  Därför ser vi vår undersökning 

som en kvalitativ studie med kvantitativa inslag. 

2.3 Datainsamling 

    2.3.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som har tidigare framtagits och sammanställts av andra individer i ett 

annat syfte än studiens och som har hämtats från litteratur, tidigare forskningar, tidskrifter, 

Internet och är en tids- och kostnadseffektiv informationskälla (Olsson, 2011). Sekundärdata 

som användes i studien består av ämnesrelevanta böcker, rapporter, informationsmaterial från 

Scanias intranät och databaser samt olika webbsidor. 

     2.3.2 Primärdata 

Primärdata är data som har införskaffats av utredarna på egen hand från den ursprungliga 

källan med syfte att besvara studiens forskningsfrågor (Lekvall, 2001). Samlandet av 

primärdata kan ske med hjälp av intervjuer, enkäter eller observationer (Denscombe, 2009). 

Primärdata för denna studie har införskaffats via intervjuer med personer som har olika 

befattningar inom det studerade flödet. I de fall forskaren vill få insikt i människors åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer en lämpligaste metod för 

informationsinsamling, enligt Denscombe (2009). Att få detaljerade beskrivningar av ett 

fenomen är ett annat syfte med intervjuer (Thomsson, 2010). För att kunna kartlägga 

processen och skapa förståelse för de problem som uppstod och hur de skulle kunna åtgärdas, 

var beskrivningar av delprocesser samt individernas erfarenheter och uppfattningar viktiga 

aspekter att analysera. För att samla in denna information använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer.  

Enligt Denscombe (2009) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att intervjuaren har en 

lista med frågor som ska besvaras flexibelt i förhållandet till ämnenas ordningsföljd. Det är 
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också viktigt att kunna beakta teoretiska perspektiv i intervjuer, vilket skapar förutsättningar 

för en välgrundad tolkning och analys av intervjumaterialet (Alvesson, 2011). Därför har 

frågor till intervjuer i denna studie formulerats utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna. 

Sammanlagt genomfördes intervjuerna med sjutton personer och några av dem blev 

intervjuade flera gånger. För att skapa bättre förståelse för de aktiviteter som ingick i 

processen behövde vi få beskrivning av de arbetsuppgifter som olika personer utförde längs 

kedjan. Som hjälpmedel använde vi ”critical incident” metoden (Bell, 1993) då vi bad 

respondenter att beskriva de viktiga handlingarna som deras arbetsuppgifter bestod av.  

Fokusen i intervjuer låg på beskrivning av respektive respondentens arbetsuppgifter, dennes 

uppfattning om eventuella problem och möjligheter för effektivisering av processer. Många 

valde att beskriva inte bara de problemen som berörde utförandet av just deras arbetsuppgifter 

utan även de problem som var bekanta för dem trots att de fanns i en annan del av flödet. 

Vissa frågor handlade om kommunikation och informationsutbyte mellan de aktörerna som 

befann sig innan eller efter den tillfrågade personens befattning i kedjan. 

Samtliga respondenter intervjuades på deras arbetsplatser. Eftersom olika aktörer i kedjan 

befinner sig i olika länder användes olika sätt av kommunikation vid intervjuer. Med de 

personerna som arbetar på Scania i Södertälje utfördes personliga intervjuer. Vid personlig 

intervju ställs frågorna och besvaras muntligt vid personligt sammanträffande mellan 

intervjuare och respondenter (Lekvall, 2001). Intervjuer med de aktörerna som befinner sig i 

Ryssland skedde via telefonsamtal, så kallade telefonintervjuer. Med respondentens 

godkännande spelades alla samtal in. Innehållet av intervjuer överfördes sedan till utskrifter 

för att sammanställas och analyseras. En tredje typ av intervjuer, intervjuer via Internet 

användes också i studien, då kommunikation med respondenten som befinner sig i Zwolle 

skedde via mail. Sammanfattning av intervjuer presenteras i följande tabeller. 
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Tabell 1: Sammanfattning av intervjuer med Scanias officiella återförsäljare i Ryssland 

(bilaga 1) 

Respondent Befattning Område Datum Längd 

Sergey Mishukhin Head of Sales Återförsäljare i 

Krasnoyarsk 

25.04.2013  20 min 

Oleg Ryabov Bussines manager Återförsäljare i 

Moskva 

25.04.2013 20 min 

Vyacheslav Zhukovsky Head of Sales Återförsäljare i 

Ekaterinburg  

29.04.2013 20 min 

 

Tabell 2: Sammanfattning av intervjuer med medarbetare på Scania Rus, Moskva 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent Befattning Område Datum Längd 

Leonid Kaljchik Head of Truck Sales Försäljning 28.03.2013 

 

30 min 

Anders Wettstam 

 

 

Head of Truck Pre 

sales 

 

Försäljning 

Sales support 

7.03.2013 30 min 

Irina Bezuglova, 

 

 Truck Pre Sales  Orderläggning 

Specifikationer 

4.03.2013 45 min 

Svetlana Karpukhina 

 

Logistikspecialist Fakturering 

Förflyttning 

6.03.2013 60 min 

Andrej Kramarenko 

 

Logistik manager 

Lokallogistik  

Leveranskoordinerin

g inom Ryssland  

19.03.2013 30 min 
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Tabell 3: Sammanfattning av intervjuer med medarbetare på Scania, Södertälje 

 

 

Tabell 4: Sammanfattning av intervjuer med medarbetare på Scania, Zwolle (Holland) 

 Respondent Befattning Område Datum Längd 

Dick Nijsink Global 

Outbound 

Färdigrapportering; 

Transportbokning 

25.04.2013 Via mail 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Studiens uppgift presenterades för oss av vår handledare på Scania. Ursprungligen handlade 

den om kartläggning och reducering av ledtider för Scanialastbilar mot ryska marknaden. För 

att vi inte skulle lägga så mycket arbete på kartläggning av flödet fick vi ta del av en rapport 

från ett tidigare projekt som genomfördes inom företaget. Tanken var att rapporten skulle vara 

en input till vår studie och fokus i vårt arbete skulle läggas på reducering av ledtider. Efter 

genomgånget av rapporten upptäckte vi att den kartläggningen som presenterades i rapporten 

var inte tillräklig nog för att vi skulle kunna göra en djupare analys och ge förslag till 

Respondent Befattning Område Datum Längd 

Kristofer Palm 

 

Orderkoordinator; 

TPOC  

Tar emot order 26.02.2013 45 min 

Filip Perta 

 

Manager; 

TPOC 

 22.04.2013 10 min 

Sofia Söderberg  

 

Orderanalytiker  29.04.2013 30 min 

Carina Vidqist och 

Kent Halvardsson 

 

Delivery Function 

 

 

Färdigrapportering; 

Transportbokning 

20.03.2013 45 min 

Jenny Hedman 

 

MDO Transportplanering 22.03.2013 30 min 

Ellica Andersson 

 

Exportkoordinator; 

TPOX 

Fakturering 6.03.2013 

7.03.2013 

30 min 

30 min 

Therese Reinhammar 

 

Projektledare Projekt ”Flow 

Control Russia” 

28.03.2013 30 min 
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eventuella effektiviseringar. Vi behövde göra en egen kartläggning av hela flödet själva, 

vilket är ett mycket tidskrävande arbete i sig. Därför behövde studiens syfte ses om och 

preciseras ytterligare, vilket diskuterades först med handledaren på Scania och sedan med 

handledaren från skolan. Efter ett antal avgränsningar kom vi överens att vi ska kartlägga 

flödet mot ryska marknaden, identifiera de problemen som uppstår längs flödet och ge förslag 

till effektiviseringsåtgärder.  

Som det poängterades tidigare, bygger studien på intervjuer med de personer som är 

involverade i olika aktiviteter längs kedjan. Första kontakten skedde oftast via mail, då tiden 

för personlig eller telefonintervju bokades. Under arbetets gång skapades det allt bättre 

förståelse för vilka aktiviteter flödet mot ryska marknaden bestod av och vilka funktioner var 

avgörande. Urval av de personer som skulle intervjuas gjordes ofta med hjälp av de 

respondenterna som intervjuades först och som hänvisade till de avdelningarna som de hade 

direkt samarbete med. De respondenterna som befinner sig på Scania i Södertälje träffade vi 

på deras arbetsplatser. Intervjuer med respondenterna i Ryssland skedde via telefon. 

Författarnas goda kunskaper i ryska språket skapade oftast goda förutsättningar för öppna och 

givande samtal. Med hjälp av några medarbetare på Scania Rus kunde vi få tillgång till viktig 

information, bland annat till data som var nödvändig för att kunna följa order, från den 

tidpunkt en order lades in i fabrikens system till den tidpunkt bilen lämnades hos slutkunden. 

En av studiens författare är anställd på Scania och hennes arbetsuppgifter riktar sig mot bland 

annat ryska marknaden. Hon har oftast daglig kontakt med många av de personer som var 

relevanta för vår studie, vilket underlättade i införskaffandet av data betydligt . 

2.5 Metoddiskussion 

För att studiens analyser och slutsatser skulle ses som giltiga och hållbara krävs det bevis att 

data som har insamlats håller en hög kvalitet. Därför måste forskaren visa att undersökningen 

bygger på de tillvägagångssätt och metoder som ”är erkända att vara en utgångspunkt för god 

forskning” (Denscombe, 2009). Detta ökar studiens trovärdighet och är en viktig del av 

forskningsprocessen. Att mätta och kontrollera kvalitet hos en kvalitativ studie kan vara svårt 

eftersom sådana faktorer som tid och social inramning kan påverka uppfattningar om 

fenomenet.  

Det som kan påverka kvalitet av denna studie mest är tidsfaktor.  Sökandet efter nya och mer 

effektiva arbetsmetoder leder ofta till små som stora förändringar och omorganiseringar inom 

den studerade processen. Vid den tidspunkten då studien avslutades såg flödet av Scanias 
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lastbilar mot ryska marknaden något annorlunda ut än vid studiens början. Detsamma gäller 

de problem som vi har fått kännedom om under studiens gång. Några av de problemen är så 

djupgående att det troligen kommer att ta en lång tid för att upptäcka och åtgärda dem. Det 

finns dock många problem som har blivit identifierade och eventuella förbättringar har redan 

börjat genomföras. Detta gör att den bilden av problemområden som vi har fått under studiens 

början har förändrats något till tidspunkten då insamlade data skulle analyseras. I stort sätt 

avspeglar studien organisationen så som den såg ut vid de aktuella intervjutillfällena.  

Ett annat faktum som kan påverka studiens trovärdighet är att olika individer kan förstå och 

förklara ett fenomen på olika sätt (Denscombe, 2009).  Det har visat sig att vissa sätt att utföra 

arbetsuppgifter upplevdes som ett problem av en grupp människor, samtidigt som andra 

beskrev samma arbetsätt som välfungerande. 

Studiens validitet och reliabilitet 

Ett av de kriterier som kan användas för att bevisa att data som undersökningen bygger på 

håller en hög kvalitet är validitet. Validitet handlar om hur lämpliga och träffsäkra de data 

som studien bygger på är och i vilken mån dess resultat stämmer överens med verkligheten. 

Vissa forskare (Bryman& Bell, 2007; Kvale, 1997) påstår att begreppet validitet inte kan 

appliceras på en kvalitativ studie. Detta eftersom verkligheten är flerdimensionell och 

förändrig och det finns ”inga fasta och objektiva företeelser som väntar på att bli upptäcka, 

observerade och mätta” (Merriam, 2008). Däremot finns det forskare (Denscombe, 2009) som 

påstår att det är ändå möjligt att övertyga läsaren att data  som studien bygger på är ” med 

rimlig sannolikhet” giltig och relevant.  

Reliabilitet är en annan variabel som utgör bedömningsgrund för studiens kvalitet. Med 

reliabiliteten värderas mätningarnas tillförlitlighet eftersom den visar i vilken utsträckning det 

valda tillvägagångssättet ger samma resultat vid olika tillfällen. De tillfälligheterna som kan 

påverka intervjusituationen och med detta orsaka låg reliabilitet kan exempelvis bero på 

respondentens tillstånd (trötthet, stress motivation), interaktionen med intervjuaren, 

distraktioner i intervjumiljön, oklarheter i frågor eller variationer i sättet att ställa dem 

(Lekvall, 2001). 

Validitet och reliabilitet står i nära förhållande till varandra vilket gör att man inte kan lägga 

fokus på det ena och bortse från det andra. Enligt Patel (2008) finns det tre sätt att se 

sambandet mellan dem.”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. Att mätta huvudets 
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omkrets med ett måttband kan ge tillförlitligt resultat och hög reliabilitet. Dock om syftet med 

mätningarna är att mätta personens intelligens blir de inte relevanta och har låg validitet. ”Låg 

reliabilitet ger låg validitet”. Om inte mättningsmetoder är tillförlitliga kan inte de leda till 

giltigt och relevant resultat. ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 

validitet”, då man mäter det man avser mäta och gör det på ett tillförlitligt sätt (figur 3). 

Figur 3: Relation mellan reliabilitet och validitet. Källa: egen bearbetning efter Björklund, 

2003.  

 

Som det nämndes tidigare hämtades data för denna studie från sekundära och primära källor. 

Sekundärdata anses ha lägre trovärdighet. Vi vill dock påpeka att den litteraturen som vi 

använder i vår undersökning är skriven av forskare och används ofta i utbildningssyfte, vilket 

tillåter betrakta denna litteratur som välgranskade. Litteraturen har dessutom en hög 

relevansgrad för studien eftersom den berör de problemområden som granskas. En annan del 

av sekundär data är den material som inhämtades dels från Scanias intranät och dels från 

företagets databaser och system och som har direkt koppling till de processerna som studeras.  

Denna information är i stort sätt tillgänglig för de forskare som vill göra om studien.  

Primär data insamlades via intervjuer. Intervjufrågorna formulerades utifrån de valda 

teoretiska utgångspunkterna vilket ökade dess relevans för undersökningen. Frågorna ställdes 

till de personer som är involverade i processens olika aktiviteter och som därför ansågs besitta 

den informationen som är lämplig och relevant för studien. Många intervjuer genomfördes på 

ryska. Det faktumet att båda författare har goda kunskaper i detta språk minimerade 

eventuella misstolkningar och missförstånd vid bearbetning av data från intervjuerna. Som 

nackdel kan ses det faktumet att en del av intervjuer genomfördes via telefon eller mail vilket 

gjorde att vi kunde gå miste om den informationen som man kan skaffa genom sådana 

informationskanaler som kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge (Ekholm, 1992). Som fördel 
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kan ses att en av författarna har mycket kontakt med några av respondenterna genom sina 

arbetsuppgifter vilket kan skapa goda förutsättningar för mer öppna samtal. Frågor som 

ställdes till respondenterna berörde respektive arbetsuppgifter och skulle med hög sannolikhet 

besvaras på samma sätt vid annat tillfälle, även om arbetssättet hade förändras något i vissa 

delar av flödet.   

Därför anser vi studiens sekundär- och primärkällor vara lämliga, relevanta, tillförlitliga och 

därmed trovärdiga. 

Studiens objektivitet 

Studiens objektivitet är ett till faktum som kan påverka undersökningens kvalitet och som 

handlar om hur forskaren själv inverkar på studien och studiens resultat. Forskarens 

värderingar och attityder påverkar alltid analysprocessen och enligt Denscombe (2009), är det 

omöjligt att tolka studien på ett helt objektivt sätt. Han påpekar att det är viktigt att forskaren 

försöker ha ”kontroll över sina normala attityder” (Denscombe, 2009). Att alltid vara 

medveten om vad som framstår som något objektivt kan vara svårt. Resultat av studien 

tolkades och analyserades av två personer. En av författarna är anställd på företaget och de 

arbetsuppgifterna som hon utför är nära relaterade till studiens forskningsområde, vilket kan 

göra det svårare för henne att vara objektiv vid tolkning och analys av insamlade data. 

Däremot hade den andra författaren inte någon inblick i processen innan studiens början, 

vilket gjorde att problemområden kunde ses ur bredare utanförperspektiv och på ett mer 

objektivt sätt.  För att skapa balans försökte vi rannsaka varandra och se till att personliga 

attityder och värderingar skulle appliceras på studiens slutsatser så lite som möjligt. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Processflödesanalys 

Enligt Olhager (2000) är Processflödesanalys en metod som kan användas för att 

dokumentera aktiviteter detaljerat, kompakt och grafiskt som underlag för bättre förståelse av 

processen och för att tydliggöra potentiella processförbättringar. Processflödesanalys kan 

variera i detaljeringsgrad och information som tas med i beskrivningen. Grundläggande 

stegen: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna. 

2. Dokumentera processen som helhet. 

3. Analysera processen. 

4. Rekommendera lämliga processförändringar. 

5. Genomföra beslutande förändringar. 

De frågor som ska ställas vid granskning av varje arbetsaktivitet är av typen Vad? När? Av 

vem? Var? Hur länge? Hur? Och varför? (Olhager, 2000). 

3.2 Logistikens tre flöden  

Det traditionella sättet att organisera tillverkande och distribuerande verksamheter bygger på 

antagandet om effektivitet genom specialisering. Varje funktion i organisationen arbetar i 

princip separerat från avdelningarna före eller efter och strävar efter optimering av sin egen 

verksamhet (Oskarsson, 2011). Med förutsättningar som rådde under första halvan av 1990 - 

talet, då det gällde att producera varor med låga kostnader och bra kvalitet, ofta baserat på 

standardisering och stora volymer, var det en naturlig utveckling (Storhagen, 2011). Dagens 

villkor och förutsättningar för att bedriva verksamheter ser dock mycket annorlunda ut. 

Hårdare och mer global konkurrens, kortare produktlivscyklerna och mer förändliga 

kundpreferenser samt teknologisk utveckling kräver andra sätt att se på verksamheten och 

styra den. Att ta ett helhetsgrepp på de försörjningskedjor som företaget är inbladat i har fått 

mycket större betydelse (Matsson, 2012). Det ömsesidiga beroendet mellan avdelningarna och 

funktionerna inom ett företag och mellan dess leverantörer och kunder har ökat väsentligt, och 

begreppet flöde har kommit i fokus (Storhagen, 2011). ”Samordning mellan en rad olika såväl 

mänskliga som administrativa och fysiska resurser” för att öka flödeseffektivitet är, enligt 

Storhagen (2011) en viktig målsättning för verksamheten.  Han definierar tre typer av flöden 

inom och mellan organisationer – informations-/administrativa flöden, fysiska flöden och 

betalningsflöden (figur 4). 
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Figur 4: Flödeseffektivitet inom och mellan organisation. Källa: Storhagen, 2011.   

  

 

3.2.1 Informations-/administrativa flöden 

Begreppet information har flera olika innebörder men i det aktuella sammanhanget kan enligt 

Storhagen (2011) definieras som ”ett integrerat människa/maskin system som gör information 

tillgänglig för att stödja beslutfattande funktioner inom organisationen”. Detta system kan 

omfatta olika typer av databaser, kommunikationslösningar som Internet och EDI, 

datorisering i form av hård- och mjuk data.  

Informations-/administrativa flödens huvuduppgift är att administrera de övriga flödena för att 

öka deras effektivitet. Exempelvis, sätter beställningarna igång materialflöden och fakturor 

betalningsflöden. Särskilt nära samband finns mellan informations- och det fysiska flödet, då 

fullständigt, frekvent och aktuell informationsflöde skapar möjligheter för betydligt lägre 

lagernivåer (Paulsson, 2000). Med allt större krav på hög flexibilitet, korta ledtider och 

snabba materialflöden ökar informationsflödes betydelse för hela försörjningskedjan.  

Det informations-/administrativa flödet är dubbelriktat. Det är huvudsakligen 

efterfrågeinformation som flödar i riktningen mot leverantör, information som ger den 

levererande parter möjligheter att planera verksamheten på ett effektivt sätt och verkställa 

efterfrågan. I kundriktningen strömmar tillgånginformation som avser exempelvis 

orderbekräftelser, leveransbevakningar, leveransaviseringar och fakturor. Denna information 

tillåter kunden planera och genomföra sina egna aktiviteter på ett kostnadseffektivt och 

tillförlitligt sätt (Matsson, 2012).  I de flesta företag är informationsutbyte ett av de viktigaste 

elementen i leveransservice (Bjørnland, 2010). 
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3.2.2 Fysiska flöden 

Det fysiska flödet av råmaterial och färdigprodukter från leverantör till slutkund har 

traditionellt setts som logistikens primära flöde. Det utgör stora värden och kräver oftast stora 

resurser för att genomföras (Jonsson, 2005). Flödet består främst av själva varorna, men även 

förpackningar, lastbärare och transportmedel. Det fysiska flödet går alltid i riktning från 

leverantör till kund, då råvaror och komponenter flödar in till och genom företaget och färdiga 

produkter flödar från företaget till kund. Det fysiska flödet som går åt motsatt riktning utgörs 

av returer i samband med återvinning och reklamationer (Jonsson, 2005).  

Storhagen (2011) definierar ett antal aktiviteter som påverkar det fysiska flödet av material 

och produkter inom ett företag (figur 5). 

Figur 5: Aktiviteter som påverkar det fysiska flödet av material och produkter inom ett 

företag. Källa: Storhagen, 2011. 

 

 

 

Inköp är det första ledet i material- och produktflödet och har som uppgift ” att köpa rätt 

kvalitet av material vid rätt tidpunkt i rätt kvantitet från rätt källa till rätt pris” (Storhagen , 

2011). Med hjälp av råmateriallager säkras försörjningen till en produktionsenhet med 

nödvändiga insatsvaror. Produktion ska inte ses som en ren vidareförädlingsprocess utan 

hänsyn till marknads- och produktorientering ska tas. Färdigvarulager kan vara fabrikslager 

som ligger i anslutning till produktionsenhet eller en fristående från produktionen terminal 

som har uppgift ”att fånga upp svängningar mellan tillgång och efterfrågan för en produkt” 

(Storhagen, 2011).  
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De fysiska och administrativa aktiviteterna som tillgodoser att företagets produkter blir 

tillgängliga på marknaden betraktas som distribution. Den fysiska distributionen omfattar 

förflytning av varor till den plats där köparen finns och därmed skapar platsnytta. Ytterligare 

värde, tidsnytta, adderas om produkten kan tillgänglig i den tid som kunden önskar. 

Möjligheter att öka produktens plats- och tidsnytta genom ett vällstrukturerat 

distributionssystem är omfattande och därför medvetna beslut kring val av transportmedel och 

distributionskanaler spelar en avgörande roll (Storhagen, 2011).  

Storhagen (2011) påpekar att expansion av verksamheten medför ofta ökat inslag av 

internationell, gränsöverskridande distribution för många företag. Trots att det inte finns större 

principiella skillnader mellan internationell och nationell logistik definitionsmässigt, präglas 

internationell distribution av en högre grad av komplexitet. Orsaker till det ökade 

komplexiteten kan bland annat vara sådana som längre ledtider och ökad osäkerhet, behovet 

av förflyttningar mellan olika transportmedel, potentiella förseningar och hinder vid nationella 

gränsövergångar, ökade krav på dokumentationen, risker förenade med hantering av olika 

länders valutor (Storhagen, 2011).  

Annan aktivitet som påverkar det fysiska flödet är en terminal – lokal mellanlager eller 

distributionslager, med syfte att antingen vara en buffert eller utföra värdeskapande aktiviteter 

så som slutmontering av produkter eller service.  

Ändpunkten i det fysiska flödet ska nås när färdig produkt ska överlämnas till kunden och 

sättet som det ska göras på definieras som leveransservice. De traditionella 

leveransserviceelementen omfattar lagertillgänglighet (servicegrad), leveranstid (ledtid), 

leveranspålitlighet (leveransprecision) och leveranssäkerhet (rätt vara i rätt kvantitet).  Andra 

viktiga serviceelement är informationsutbyte i både riktningar, förmåga att leva upp till 

kundens önskemål, administrativ service i samband med leveransen (Storhagen, 2011).   

Underhåll, service och reservdelar är aktiviteter som har betydelse längs hela material- och 

produktflödet. Oförutsedda störningar i produktion och distribution begränsas av 

välfungerande underhåll. Tillgänglighet av reservdelar är av stor betydelse i två fall. I det 

första fallet behövs de för att sköta underhållet och det andra, för att ge företagets kunder 

service efter till exempel en viss tid av produktnyttjande. För att begränsa antalet nödvändiga 

reservdelar och kunna hålla låga priser på dem ska standardisering och sortimentsbegränsning 

av reservdelar eftersträvas (Storhagen, 2011). 
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3.2.2.1 Incoterms 

International Commercial Terms 2010 är ett regelverk för internationella leveransvillkor som 

är sammanställda av internationella Handelskammaren. Detta är internationellt erkända regler 

som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom 

hänvisning till dessa regler kan onödiga missförstånd mellan köpare och säljare undvikas. 

Incoterms talar om: 

 Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader. 

  

 Till vilken plats transporten ska ske. 

  

 Om lastning och lossning ingår. 

  

 När risken övergår från säljaren till köparen.  

Incoterms består av 11 olika handelstermer (bilagor 2 och 3) som är indelade i fyra grupper:  

E-gruppen 

När köparen eller hans ställföreträdare hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt 

ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet. 

F-gruppen 

Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen 

kontrakterat. Kan till exempel vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår 

risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten. 

 

C-gruppen 

Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för 

huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det 

fartyg som ska transportera den. 

D-gruppen 

Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna till angiven 

plats (Incoterms 2010). 
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3.2.3 Betalningsflöden 

Som följd av det fysiska flödet från leverantör till kund följer betalningsflöden i motsatt 

riktning. Det är viktigt att leverantörerna kan få betalt för sina produkter på ett snabbt, säkert 

och kostnadseffektivt sätt.  

 För betalning i samband med utlandsaffärer används huvudsakligen fyra olika 

betalningsformer - banköverföring, checkinbetalning, bankinkasso och remburs. 

Betalningsformerna utgör grunden för utformning av betalningsvillkor. De skiljer sig 

avseende säljarens och köparens åtagande, dokumenthantering, komplexitet i handläggningen, 

snabbheten i genomförande samt säkerheten för betalningen (Grath, 2004) . 

 Den enklaste och mesta använda av samtliga betalningsformer är banköverföring, som 

innebär att köparen, efter att ha erhållit faktura från säljaren, beordrar sin bank att verkställa 

betalningen till säljarens bank (figur 6): 

Figur 6: Banköverföring. Källa: Grath, 2004. 

 

Denna form av betalning anges vara enkel, billig och flexibel. Et problem som kan uppstå 

med banköverföring är dröjsmål, främst vad det gäller sydeuropeiska och utomeuropeiska 

länder. Kravet på överränta vid sen betalning, bevakning och uppföljning av kundreskontra är 

mest verksamma sätt att påskynda betalningarna (Grath, 2004). 

Checkbetalning, har fått allt mindre betydelse i takt med utveckling av andra, mer effektiva 

och kostnadseffektiva betalningssätt. Tanken med bankinkasso som betalningsformen är att 

betalning ska ske innan köparen ska ta kontroll över produkten vilket genomförs genom 

förmedling av handlingar via köparens och säljarens banker. Remburs (Letter of Credit) är 
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den säkraste betalningsformen efter förskott, där säljaren erhåller betalt av banken mot att 

banken får alla handlingar (Stöth, 2011).  

3.3 Order- och leveransprocessen. 

Order - och leveransprocessen förekommer i olika delar i företaget och integrerar 

materialförsörjning, produktion och distribution med varandra och omfattar informations-

/administrativa och fysiska flöden (Oskarsson, 2011).  

Figur 7: Order- och leveransprocessens steg. Källa: Oskarsson, 2011. 

  

Oskarsson (2011) har definierat sex steg i order- och leveransprocessen:  

Administrations-/administrativa flöden 

Steg 1: Orderläggning – genom ett avrop meddelar kunden leverantören via brev, telefon, fax, 

e-post eller EDI vad, hur mycket och när ska beställas. 

Steg 2: Ordermottagning – leverantören tar emot order och för den in i det administrativa 

system som används för bearbetning och behandling av ordar. Kunden skulle få möjlighet att 

bevaka beställningen för att få information om eventuella förseningar tidigt och snabbt. 

Kundens överenskommelse med leverantören om vissa avstämningspunkter i leverantörens 

flöde skulle kunna underlätta orderbevakning. 

Steg 3: Orderbehandling – de fysiska aktiviteter som krävs för att färdigställa ordern planerar 

in tidsmässigt av leverantören. 

Fysiska flöden 

Steg 4: Färdigställande av order – slutmontering eller tillverkning av produkten eller 

plockning, packning och avsändning i de fall leverantören har produkten på lager. 
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Steg 5: Transport och spedition – för utföring av detta arbete anlitas oftast ett specialiserat 

transportföretag. Denna aktivitet i order- och leveransprocessen kan antingen höra till 

leverantören eller kunden, beroende på kontaktens överenskommelse om vem av parter har 

ansvar för upphandling av transporter.  

I vissa fall kan kunderna få tillgång till information om vad produkten befinner sig under 

transporten. 

Steg 6: Inleverans - inkommande gods rapporteras in i kundens planeringssystem, nödvändiga 

transportskade- och kvalitetskontroller görs. Vid behov packas godset och märkas om för att 

sedan lagras in.  

Oskarson (2011) påpekar att effektiv order- och leveransprocess kräver samarbete från både 

leverantörens och kundens sida vilket i sin tur leder till ökat effektivitet i hela flödet. 

3.4 Mätning av logistikprocesser 

Att ha relevanta räkenskaps-, uppföljnings- och effektivitetsmättningssystem är av stor 

betydelse för företagets logistikverksamhet. Eftersom logistikaktiviteterna förväntas bidra till 

företagets lönsamhet, måste man kunna mäta detta bidrag. De olika måtten utgör dessutom ett 

viktigt stöd i det materialadministrativa förbättringsarbetet. Ett bra mätsystem ger uttryck för 

innehållet av logistikprocesserna, effektiviteten i dem och indikerar ”i vilken grad man är på 

väg i den riktning man önskar” (Bjørnland et al, 2010). Med hjälp av ett mätsystem får 

aktörerna information om de effekter som deras insatser ledde till vilket skapar goda 

förutsättningar för uppföljning av utvecklingen mot uppsatta mål.    

I logistiska sammanhang skiljer man på passiva funktionella mätningar och aktiva 

processorienterade mätningar. Passiva mätningar, som resultat- och balansräkningar 

avspeglar de ekonomiska konsekvenserna av tidigare beslut och handlingar och därför är inte 

särskilt användbara för att påverka företagets materialflöde i den dagliga driften. För att kunna 

omedelbart reagera på de signaler som mätningarna ger, borde de vara mer processorienterade 

och ha en hög aktualitet. I de fallen behövs det aktiva mätningar där tiden utgör en kritisk 

faktor (Storhagen, 2011).  

Det är viktigt att använda de mått som är enkla att använda i praktiken och som är möjliga att 

påverka. Man måste veta exakt hur måttet mäts och vad det står för. Något utrymme för 

”diskussionszoner” skall inte finnas (Storhagen, 2011).  
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Logistikprocesser kan enligt Bjørnland et al (2010) mättas från tre olika perspektiv – 

kundperspektiv, ägarperspektiv och processägarperspektiv. Från kundens perspektiv är det två 

aspekter som är avgörande i en logistikprocess, nämligen responsivitet och kvalitet. 

Responsivitet avspeglar företaget gensvar på kundens speciella krav och behov och kvalitet 

handlar om leveranskvalitet, noggrannhet i fakturering och servicegrad (tabell 5). 

Tabell 5: Logistikprocessens avgörande aspekter från kundens perspektiv. Källa: egen 

bearbetning efter Bjørnland et al, 2010. 

Responsivitet Kvalitet 

Svarstid 

Leveranstid 

Planeringstid 

Flexibilitet 

ets. 

 

Perfekta order 

Rätt tid 

Kompletta 

Rätt plockade 

Skadefria 

Riktig faktura 

 

Variabilitet 

Svarstid 

Leveranssäkerhet 

De aspekter som är centrala från ett ägarperspektiv är kostnader som exempelvis kan vara 

relaterade till budget och tillgångar som uttrycks i lagerinvesteringar, omsättningshastighet 

osv. Variabler som gäller processägarperspektivet är svåra att generalisera, dock nyttjande 

grad av olika resurser och produktivitetstal kan nämnas som förklaringsvariabler. 

3.5 Ledtidsanalys 

Ledtid beskrivs av Oskarsson (2011) som tid från order till leverans. Den mätts genom 

registrering av tidpunkten för orderläggning och tidpunkten för leverans.  

Figur 8: Ledtid – från orderläggning till leverans. Källa: Oskarsson, 2011. 
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Ledtidsanalysen handlar om genomgång och analys av informations- och materialflöde på ett 

strukturerat sätt för att minska den totala tiden i flödet. För att kunna genomföra en 

ledtidsanalys behöver en flödeskartläggning och kompletterande beskrivning av flödet göras. 

Det viktiga är att allt som ska göras i samband med ledtidsanalysen måste vara 

situationsanpassade. Enligt Oskarsson (2011) finns det två principer att hitta bra alternativ i 

arbetet. Det första princip handlar om de generella principer för hur tider kan förkortas och 

som beskrivs i litteratur. Att utgå från praktisk kunskap om vad som är bra, bygger det andra 

princip på. Vilken princip ska väljas och hur den ska tillämpas beror på situationen och avgörs 

av de personer som genomför ledtidanalysen. 

3.6 Angreppssätt för effektivisering av processer 

Enligt Matsson (2012) handlar effektivisering av försörjningskedjor till stor del om 

effektivisering av de processer som driver informations-, material- och betalningsflödena i 

dessa kedjor. Han definierar och beskriver en rad angreppsätt som kan tillämpas för att 

effektivisera de flödena (figur 9).  

Figur 9: Strategier för effektivisering av processer. Källa: Matsson, 2012. 

 

Vissa samband och beroende förhållanden föreligger mellan alla angreppsätt. 

Förenkling/rationaliserings 

Att förenkla och rationalisera innebär att eliminera de aktiviteter som utförs på ett irrationellt 

sätt och de aktiviteter som tillför inget eller ett mycket begränsat värde. Även nödvändiga för 

kedjan aktiviteter kan rationaliseras för att utföras på mest rationella sätt, med minsta möjliga 

resursförbrukning och på kortast möjliga tid. Att fastställa processens omfattning, kartlägga 

och beskriva hur de aktuella processerna ser ut i dagsläge och eliminera alla former av slöseri 

är de steg som förenkling -/ rationaliserings angreppsätt består av.  
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Informationsutbyte 

För att material- och betalningsflöden skulle kunna komma till stånd krävs det effektivt 

informationsutbyte från en part till en annan. Tillgång till aktuell, komplett och tillräckligt 

omfattande information är en nyckelförutsättning för att åstadkomma samverkan och 

integration över avdelnings- och företaggränser och skapa synkroniserade flöden. Det är 

också en nödvändig förutsättning för att aktörerna längs försörjningskedjan skall kunna 

utnyttja resurser på ett optimalt sätt.  

Information representerar underlag för beslut och analyser och därför kvaliteten i den 

information som överförs mellan aktörerna i en försörjningskedja blir avgörande för hur 

effektiva övriga flöden blir. Enligt Matsson (2012) står begreppet informationskvalitet för ” i 

vilken utsträckning som den information som finns tillgänglig inför ett visst beslut uppfyller 

alla realistiskt ställda krav på att kunna skapa förutsättningar för ett optimal beslutsfattande”. 

Han betraktar informationskvalitet utifrån tre olika dimensioner (figur 10). 

Figur 10: Dimensioner av informationskvalitet. Källa: Matsson, 2012. 

 

  För att betraktas som korrekt måste informationen ha hög valididet och vara noggrann och 

tillförlitlig. Leverantör och kund måste exempelvis ha samma uppfattning om vad en lovad 

leveranspunkt är, då leverantören kan avse med det den tidpunkt som produkt kommer 

levereras ut från hans fabrik medan kunden uppfattar den som en tidpunkt då produkten 

kommer att bli tillgänglig vid hans godsmottagning. 

Informationen måste också vara tidsaktuell och kunna representera tillståndet vid den tidpunkt 

som är relevant för beslutstagandet eller handlingar. Informationskvalitet försämras på grund 

av tidsfördröjning. Hur komplett informationen är kan ses i förhållande till vad den kan och 

bör vara för att ge ett fullständigt underlag för analys och beslutsfattande. Detta kan mycket 

bero på hur organisationens informationssystem är utformade och hur mycket relevant 

information finns tillgänglig i organisationens databaser. Den tekniska lösningen för 
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överföring och bearbetning av information kan därför vara av avgörande betydelse. 

Medarbetarnas beteende, attityder, kompetens samt vilja att dela med sig den information man 

besitter, har stark påverkan på informationskvalitet. Positiva attityder mellan inblandade 

parter och förståelse för varandras informationsbehov är viktiga förutsättningar som behövs 

för ett effektivt informationsutbyte. 

Automatisering 

Automatisering innebär att de arbetsinsatser som utfördes av människor helt eller delvis tas 

över av någon form av mekaniska, elektroniska och datoriserade system. Exempelvis kan 

administrativt arbete i affärsprocesser delas in i följande kategorier: automatiserad 

informationsinrapportering, automatiserad informationsmottagning, automatiserad 

uppdatering av information samt automatiserad informationsbehandling.  

Omkonfigurering 

Med omkonfigurering menas att utförande av och ansvar för processer och aktiviteter fördelas 

mellan olika avdelningar på ett nytt sätt eller slås samman. Gränsytor mellan organisatoriska 

avdelningar kan i vissa fall förorsaka tidsåtgång i form av ledtider. Med reducering av antalet 

gränsytor eller omfördelning av aktiviteter kan, bland annat, kvaliteten i informationsutbyte 

mellan inblandade aktörer öka, vilket i sin tur skapar förutsättningar för effektivisering av 

hela kedjan. 

Samverkan 

Samverkan innebär effektivisering genom samarbete och genom samordning av 

resursutnyttjande och materialflöden. För att kunna åstadkomma sådan samverkan är det 

nödvändig med ett omfattande informationsutbyte, inte minst efterfrågeinformation.  

3.7 Teorisammanfattning 

Det ömsesidiga beroendet mellan avdelningar och funktioner inom ett företag och mellan dess 

leverantörer och kunder har ökat väsentligt under senaste åren och begreppet flöde allt mer 

kommer i fokus. Föra att kunna genomföra en ledtidsanalys och se var 

effektiviseringsåtgärder behöver genomföras, måste en flödeskartläggning och 

kompletterande beskrivning av flödet göras. Man kan identifiera tre typer av flöden inom och 

mellan organisationer – informations-/administrativt flöde, fysiskt flöde och betalningsflöde. 

Informations-/administrativa flödens huvuduppgift är att administrera de övriga flödena för 
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att öka deras effektivitet och detta flöde är dubbelriktad. Det fysiska flödet går i riktning från 

leverantör till kund, då råvaror och komponenter flödar in till och genom företaget och färdiga 

produkter flödar från företaget till kund. De fysiska och administrativa aktiviteter som 

tillgodoser att företagets produkter blir tillgängliga på marknaden betraktas som distribution 

och är en viktig aktivitet inom det fysiska flödet. Expansion av verksamheten medför ofta 

ökat inslag av internationell distribution som har en högre grad av komplexitet. Som följd av 

de fysiska flödena från leverantör till kund följer betalningsflöden i motsatt riktning. Det är 

viktigt att leverantörerna kan få betalt för sina produkter på ett snabbt, säkert och 

kostnadseffektivt sätt. 

I olika delar i företaget förekommer order - och leveransprocesser som integrerar 

materialförsörjning, produktion och distribution med varandra och omfattar informations-

/administrativa och fysiska flöden. Order- och leveransprocessen består av sex steg - 

orderläggning, ordermottagning, orderbehandling, färdigställande av order, transport samt 

inleverans till kund. 

Att ha relevanta räkenskaps-, uppföljnings- och effektivitetsmättningssystem är av stor 

betydelse för företagets logistikverksamhet. Det är viktigt att använda de mått som är enkla att 

använda i praktiken och som är möjliga att påverka. Man måste veta exakt hur måttet mäts 

och vad det står för. 

Effektivisering av försörjningskedjor handlar till stor del om effektivisering av de processer 

som driver informations-, material- och betalningsflödena i dessa kedjor. De angreppsätt som 

kan tillämpas för att effektivisera de flödena  handlar om förenkling/ rationalisering, 

informationsutbyte, automatisering, omkonfigurering och samverkan. 
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 4. Empiri 

4.1Kartläggning av flöde och problemidentifiering 

Flödet mot ryska marknaden är ett väldigt komplicerat flöde med många aktörer som är 

involverade i processen. De funktionerna som flödet består av avspeglas i figur 11. 

Figur 11: Kartläggning av flödet mot Ryssland. Källa: egen framställning. 

 

Scania Rus är Scanias officiella importör och distributör i Ryssland med huvudkontoret i 

Moskva. Försäljning av Scanialastbilar på ryska marknaden sker via återförsäljare som 

befinner sig i olika regioner av landet. Återförsäljaren tar emot order från kunden och placerar 

den i ett gemensamt för alla Scania Rus återförsäljare system. Truck  Sales är den avdelning 

på Scania Rus som arbetar med direkta kontakter med återförsäljarna inklusive arbete med 

specifikationer, prislistor, tekniska aspekter samt kommunikation med fabriker. Order från 

återförsäljarna tas emot och kontrolleras av Scania Rus Truck Pre Sales avdelningen.  

Vidare hanteras den av TPOC avdelningen i Södertälje. Där sker verifiering av de 

specifikationer som görs efter kundens önskemål på den bil som beställs, hantering av 

eventuella specifikations förändringar samt fördelning av kundorder till produktion 
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(allokering). Efter det placeras order in i produktionsplaneringssystem och bilen produceras. 

Om inga problem uppstår går order vidare genom systemet automatiskt.  

Bilar till ryska marknaden produceras på fabriker i Södertälje och Zwolle. 

Transportupplägg för didstribution av färdigproducerade bilar från slutmonteringen till första 

leveransadress sätts upp av MDO avdelning i Södertälje. 

Information om att bilen är färdigproducerad och slutkontrollerad får Delivery Function 

avdelningen som finns på fabriker i Södertälje respektive Zwolle. Delivery Function ansvarar 

för rapportering av lastbilar som är färdiga för leverans, hantering av delivery stop, 

transportbokningar samt uppföljning av leveransprecision. Efter det faktureras bilen. 

Fakturering, som omfattar sammansättnig av chassipriser, exportdokument enligt kundens 

krav, snittförsäkring och olika tilläg för visering eller inspektion utförs av TPOX avdelningen 

i Södertälje. 

Inkommande fakturor tas emot och kontrolleras på Scania Rus Logistikavdelning. 

Förberedelse av den dokumentation som krävs för införtullning av fordon påbörjas. För hjälp 

med införtullning anlitas tullbroker. Ansvaret för leveranskoordinering av införtullade bilar 

inom Ryssland ligger på Lokal logistikavdelning på Scania Rus. Återförsäljaren kan antingen 

hämta bilar själv på Scania Rus lager eller kan bilen levereras till återförsäljaren.   

4.1.1 Återförsäljare i Ryssland 

Återförsäljarens roll är marknadsföring och försäljning av bilar, reservdelar och tillhörande 

tjänster i olika regioner i Ryssland. Scania Rus säljer lastbilar endast via regionala 

återförsäljare. Varje återförsäljare har rätt att sälja Scanias lastbilar i sitt ansvarsregion samt i 

andra regioner som saknar  Scanias officiella återförsäljare. 

Återförsäljaren tar emot order från slutkunden, hanterar den, kontrollerar att alla 

specifikationer stämmer och placerar den i systemet. Den information som åtrförsäljaren 

tillhandahåller anger bland annat bilens hyttfärg,  Part period , Confirmed Delivery Date 

(CDD), data från logistikavdelning om var fordonet befinner sig (transport, lager), bilens 

tekniska tillstånd (hur komplett den är), registrerings dokumentation (bilens pass, 

registreringnummer), leveransavtal och tillgänglighet för försäljning. Orderhantering sker i 

SOWA, ett internet baserat system som används av Scania Rus och Scanias alla officiella 

återförsäljare i Ryssland.  
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Återförsäljaren i Krasnoyarsk (bilaga 1) 

Ltd ”SibScanServis” är den officiella återförsäljare av lastbilar Scania Group Produktion i 

Krasnoyarsk region, Chakassien och Tuva republikerna sedan år 2003.  

Leveranstid för de bilar som finns på lager är ca 5-7 dagar och för de som beställs mot order 

ca 2,5 – 3 månader. Ca 90 -95 % av bilar hämtas av slutkunden antingen i Moskva eller St. 

Petersburg. Resten transporteras av anlitade transportföretag från Moskva till återförsäljarens 

lager i Krasnoyarsk.  

Scania Rus transporttjänster används inte. Krasnoyarsk ligger ca 4 500 km från Moskva och 

de flesta kunder föredrar att hämta upp bilarna i Moskva eller i St. Peterburg och köra dem 

tillbaka lastade med gods.  

Under de senaste två år sålde återförsäljaren ca 100 bilar per år vilket är relativt många för 

regionen. I år förväntas försäljningen att öka till ca 120 -  130 bilar.  

Ca 10 – 15 % av bilar köps in för lager och den andel beror på marknadssituationen. Om 

efterfågan är stor och leveranstider är långa, beställs det fler stockbilar. Leveranstid för 

Scanias bilar upplevs som fullt acceptabelt.  

Vid beställningen skapar återförsäljaren en specifikation på bilen utifrån kundens önskemål. 

Specifikationer, slutpris samt preliminär leveransdatum bekräftas av Scania Rus. Innan order 

läggs betalas det 10 % av bilens pris för standard modell och 20 % för unik modell i förskott. 

För att kunna hämta upp bilen måste slutkunden betala fullpris. Detta beror på att när en bil 

överlämnas till slutkunden sker övergång av äganderätten på bilen samtidigt, vilket bekräftas 

med märkningar i bilens registrerings bevis (pass). Att lämna bilen till kunden utan att få 

betalt för den är därför mycket riskabelt.  

Återförsäljaren har 30 dagar kredit hos Scania Rus som används dock sällan. Betalningar till 

Scania Rus sker så fort återförsäljaren får pengar från slutkunden.  

Det föreskrivs i säljavtalet att kunden får rätt till garanti först med registrering av bilens 

registreringsdokument och  nummer. Det data förs in i systemet och bilen får status ”Start of 

Warranty”, vilket visar att bilen ägs av slutkunden. Många kunder ignorerar dock att lämna 

information till återförsäljaren om  registrering. Detta datumet bli känd för återförsäljaren 

antingen när bilen går igenom första besiktning, ca en månad efter köpet eller om bilen 

behöver repareras tidigare.  
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Samarbete med Scania Rus och logistikprocessen upplevs fungera utmärkt och leveransdatum 

som lämnas till kunden stämmer relativt ofta. Även om det händer att bilar blir försenade 

beror det oftast på utomstående faktorer som exempelvis förändrad lagstiftning eller liknande. 

Återförsäljaren i Moskva 

”Scan-syd-öst” är Scanias största återförsäljare i Europa. År 2012 sålde de 729 Scania 

lastbilar. Deras lager ligger på territorium som hör till Scania Rus.  Leverans av färdig bil tar 

ca tre – fyra veckor från fabriken i Holland och ca 3 veckor från Sverige. Scania Rus har 

ansvar för leverans till återförsäljarens lager. 

Återförsäljaren använder systemet SOWA för orderläggning och för att följa order. 

Leveransdatum som anges vid beställning stämmer ofta bra och de kan ge den information till 

slutkunden.  

Ca 99 % av alla lastbilar levereras till kunden direkt från lager. De har egen logistikavdelning 

som ansvarar för kontroll av inkommande bilar och tilhörande dokumentation, överlämning 

av bilar till kunder samt för utbildning av lastbilförare.  

Vid köp av bilen betalar återförsäljaren i förskott 10 – 20 % av bilens pris, beroende på om 

det är en standard eller unik modell. Resterande summa kan betalas till Scania Rus inom 30 

dagar. Slutkund måste betala 100 % för att kunna hämta upp bilen. Slutkunden kan finansiera 

sin köp med leasing. År 2012 var 48 % av bilar sålda med Scania leasing, ca 30 % med 

leasing från andra företag och resten betalades kontant.   

När bilen lämnas till slutkunden påminns den att bilen måste registreras för att få status ”Start 

of Warranty”.  Försäljarens bonusar beror bland annat på det antal bilar som har registrerats 

och har fått garantistatus, därför kontrollerar de noggrann att kunden fullföljer registreringen.  

Scanias logistiksystem vid leverans av lastbilar upplevs som begriplig och transparent och det 

finns inget missnöje gällande leveransprecision från slutkundens sida.    

Återförsäljaren i Ekaterinburg 

Företaget ”Stroycomplect” är Scanias officiell återförsäljare i Ekaterinburgs region. År 2012 

köptes in 101 lastbil, 75 stycken av dem levererades till slutkunden och resten finns kvar på 

lager.  
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Vid beställning av en bil beräknas leveransen till lager i Moskva efter ca 12 - 14 veckor. Om 

kunden vill ha bilen levererad till Ekaterinburg läggs det ytterligare en vecka på denna tid. I 

fall  kunden vill hämta bilen i Moskva eller St. Petersburg, följer återförsäljarens representant 

kunden ditt för att hämta upp bilen hos Scania Rus och lämna över den till kunden.  

Betalningsvillkor är samma som hos andra återförsäljare då slutkunden betalar fullpris innan 

bilen överlämnas till honom. Återförsäljaren har dock kunder som kan få kredit på 5- 8 dagar. 

Många kunder använder sig av Scania leasing för att finansiera köpet.  

Det som upplevs som problem är att vissa slutkunder vill gärna skynda på  leveransprocessen 

i början men när bilen är färdig att levereras kan de dröja länge med att hämta bilen. Ett annat 

problem är att kunden inte registrerar bilen i garantiregistret, trots avtalsvillkor som säger att 

det måste göras inom fem dagar efter leverans. Det tar dock maximum en månad innan bilen 

kommer in i registret och återförsäljaren får information om detta.    

4.1.2 Truck  Sales, Scania Rus – marknadsföring och kommunikation med återförsäljare 

Truck  Sales är den avdelning som arbetar med direkta kontakter med återförsäljarna inklusive 

arbete med specifikationer, prislistor samt tekniska aspekter.  

Truck  Sales avdelning består av regionala manager. I deras arbetsområde ingår arbete med 

återförsäljarna i olika regioner i Ryssland, marknadsföring av produkter på marknaden, 

marknadsanalyser samt utarbetning av prisförslag. Att utveckla regionala marknader och öka 

andel levererade produkter och tjänster är en av avdelningens huvuduppgifter. En annan viktig 

uppgift är förberedelse av leveransavtal med återförsäljare. 

Problemidentifiering 

Det kan finnas flera olika orsaker till långa ledtider efter bilens ankomst till Ryssland. 

För att effektivisera processen krävs det  att det datumet som bilen ska levereras från fabriken 

(CDD) skulle stämma till ca 100% vilket skulle underlätta planering av leveranstransporter 

väsentligt. I nuläget påbörjas planeringen av leveranstransporter den dagen bilen kommer till 

Ryssland vilket resulterar i förlängda ledtider. Avvikelser mellan DDD (Desired Delivery 

Date) och CDD är fortfarande stora och minskning av dem skulle skapa förutsättningar för 

bättre planering och i sin tur resultera i kortare ledtider. 

Ett annat problem handlar om finansiering, eftersom återförsäljare har begränsade limiter för 

kredit. Återförsäljare kan hämta upp bilen endast efter 100 % förskottbetalning och det är inte 
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alltid de har de pengarna. Det kan ta lång tid att få nya krediter från banken, vilket leder till 

långa väntetider. Just nu pågår det ett arbete i syfte att förbättra återförsäljarens 

betalningsmöjligheter genom factoring, då ett företag kan belåna sina fakturor hos en bank 

eller finansbolag. Scania vill nå en överenskommelse med banken då varje återförsäljare ska 

få limit hos banken som ska vara gemensam för alla återförsäljare och som kan flöda från en 

återförsäljare till annan vid behov. Banken skulle behålla registrerings dokumentation på bilen 

och kreditpengarna skulle betalas av återförsäljare till bank direkt. Detta skulle resultera i  

större kreditlimiter och minska fördröjningar på grund av svårigheter med finansieringen.   

Det händer också att återförsäljare inte har en slutkund och därför föredrar att ha bilen kvar på 

lager hos Scania Rus med syfte att spara på lagerkostnader, vilket i sin tur återspeglas i 

statistiken över ledtider. I avtal med återförsäljare anges att bilen måste vara upphämtad inom 

30 dagar och även om den inte hämtas upp då, får återförsäljaren 30 dagar till innan 

straffsanktioner, ibland i form av brutet avtal kan träda i kraft. Detta är dock väldigt sälsynt 

händelse, först och främst på grund av att kundens önskemål och bekvämlighet prioriteras 

högt. Scania Rus har påbörjat ett aktivt arbete med det problemet och planerar öka trycket på 

återförsäljarna.   

Det som skulle kunna reducera ledtider väsentligt är direkta leveranser, då bilar skulle 

distribueras till återförsäljare direkt, utan att placeras på lager hos Scania Rus.  

4.1.3 Truck Pre Sales, Scania Rus – orderläggning 

Truck Pre Sales tar emot ordrar från återförsäljare och kontrollerar dem. Ordern läggs in i 

systemet i de fall det handlar om beställning av en ny bil. Annars kan de bilar som är 

befintliga på lager levereras. Innan en order läggs måste återförsäljare betala down payment. 

Det är ett belopp som utgör ca 10 – 20 % av bilens pris, beroende på bilens modell, som 

återförsäljaren i sin tur får i form av förskottsbetalning från kunden.  

Ordar delas i två kategorier:  

A – order(standatrd): en beställning av bil (specifikation) som består av komponenter som 

kan kombineras med varandra inom ramar för deras ömsesidigt beroende och 

produktionsbegränsningar. Denna specifikation monteras på standart produktionslina. 

 S – order(unik) : en beställning av bil (specifikation) som innehåller komponenter som inte 

kan kombineras med varandra inom ramar för deras ömsesidigt beroende och 

produktionsbegränsningar. En unik teknisk lösning för en sådan specifikation utvecklas på 
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fabriken. Denna lösning är begränsat vad gäller antal tillverkade bilar och tidsramar för 

produktion. Denna specifikation monteras på standart produktionlina och byggs på senare, 

ibland hos andra tillverkare. 

En order kan gälla en beställning mot Scania Rus lager och i detta fall markeras det i systemet 

som STD- order. Om en bil beställs mot kunden markeras den som UO – order. Under tid för 

produktion och leverans kan en STD- order få en kund. Detta framgår dock inte i systemet.  

I Ryssland läggs alla order in i systemet SOWA, internet baserat program för bokning, 

planering och distributionskontroll av order.  

 För att kunna få syn på alla order och följa dess historik använder man systemet COW, en 

monitor för övervakning och kontroll av unika order.  

 De steg som orderläggningsprocessen består av avspeglas i figur 12. 

Figur 12: Orderläggningsprocessen. Källa: egen framställning. 

 

Steg 1: Skapande av specifikationer. Lämplig bilmodell väljs. Önskat tillverkningsdatum 

(DDD) bestäms. Vid val av DDD är det nödvändigt att ha ca en vecka för kontroll av 

orderplacering, samordning och korrigering av eventuella förändringar i specifikationer.  

Steg 2: Samordning av priser och eventuella rabatter.  

Steg 3: Skapandet av offert . Offert baseras på de valda och bekräftade specifikationerna och 

nödvändig information om finansiering. 
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Steg 4. Skapandet av order. Order går till produktion endast efter undertecknande av 

leveransavtal och full förskottsbetalning.  

Steg 5: Erhållning av orderbekräftelse. Ordernummer, part period och PDD (Promised 

Delivery Date) visas i SOWA. En unik order kontrolleras också i COW.   

Steg 6: Redigeringar av order. Orders specifikationer kan ändras. Fabriken skickar 

bekräftelse i de fall förändringarna har blivit accepterade.  

Trots att det görs försök att reducera förändringar av specifikationer i de order som är redan 

inlagda i systemet, händer det ofta att kunder vill göra förändringar. Ibland kan förändringar i 

lagstiftning som påverkar slutpriset leda till ändringar i ordrar. Problem kan uppstå om order 

redan har gått till produktion, Late Change request. I de fallen kan inte fabriken garantera 

utförandet av ändringar till 100 %.   

Problemidentifiering 

Den information som man kan hämta i systemet anses vara otillräcklig. Ett stort glapp mellan 

det datum då en bil är färdig producerat och det datum bilen levereras till Ryssland finns. 

Information om förseningar saknas så som info om orsaker och datum när bilen planeras vara 

levererad. För att kunna svara på frågor från återförsäljare och slutkunder behöver man ha 

tillgång till mer detaljerat information om var i kedjan bilen befinner sig, vilka problem som 

uppstår och tidsramar för eventuella åtgärder.  

4.1.4 TPOC – orderhantering 

TPOC får order från Truck Pre Sales på Scania Rus och behandlar den vidare i system 

IACOB (Order Management Program). TPOCs ansvarsområde omfattar sådana funktioner 

som verifiering av de specifikationer som görs efter kundens önskemål på den bil som 

beställs, hantering av eventuella specifikations förändringar samt fördelning av kundorder till 

produktion (allokering).  

I systemet ser man det datum som kunden önskar att få bilen levererat, DDD – Desired 

Delivery Date.Om inga problem uppstår går order vidare genom systemet till produktion 

automatiskt. Problem som uppstår handlar oftast om vissa komplikationer, då önskade 

specifikationer inte kan matchas med varandra eller att beställningen har särsilda önskemål 

som kräver extra ledtid. TPOC hjälper att åtgärda problemet, i vissa fall med hjälp av 

specialister från tekniska center.  
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En order går genom olika statusar som man följer i systemet:  

Status 1: När Status 1 är passerat är order låst och ändringar går inte att genomföra. Order är 

monteringsbeordrad – släppt från TPOC till produktion. Om distributören vill göra 

förändringar i en order skickas det förfrågan till TPOC. I detta fall måste TPOC kontakta 

fabriken och fråga om det går att göra ändringar.  

Status 4: Förmontering av komponenter/montering av chassiet pågår. 

Status 6: Chassiet har gått av line och ska kontrolleras en sista gång och provköras. 

Status 7: Chassiet är färdig för leverans. 

Status 8: Chassiet är fakturerat. 

Status 9: Chassiet har lämnat fabriken. 

 Förfrågan och bekräftelsen gällande ändringar gäller samma dag som mail skickas.  TPOC 

sparar alla konversationer med Scania RUS och anger att medarbetare på Scania RUS är 

duktiga på att kommunicera. 

Ledtiden för en order  börjar räknas från Specifikation Definitive (SD) datum, den dagen 

order läggs in. Till första leveransadress i Ryssland lovar Scania leveranstid inom 9 -10 

veckor
2
. DDD (Desired Delivery Date) är det datum då kunden vill ha chassi. I fall kunder vill 

ha chassi levererad tidigare än om 9-10 veckor blir PDD (Promised Delivery Date)  ändå lika 

med DTL (Delivery Time List), vilket innebär att kunden kan inte få chassiet tidigare än om 9 

- 10 veckor från den dagen som order läggs in. 

Figur 13a: Kunden vill ha chassi tidigare än DTL. Källa: egen framställning utifrån intervju 

10

 

 

 

                                                             
2 För att jämföra: för de flesta länder i Europa är den tiden 8 veckor och för Sverige 7,5 veckor 
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Figur 13b: Kunden vill ha chassi tidigare än DTL. Källa: egen framställning utifrån intervju 

10 

 

Det förekommer fall då kunden vill ha chassi levererad senare, men föredrar att lägga order in 

i systemet i förväg. I detta fall blir PDD (Promised Delivery Date) lika med DDD (Desired 

Delivery Date) och ledtiden räknas fortfarande från den dagen som order var inlagd i 

systemet. 

Figur 14a: Kunden vi ha chassi senare än DTL. Källa: egen framställning utifrån intervju 10 

 

 

Figur 14b: Kunden vi ha chassi senare än DTL. Källa: egen framställning utifrån intervju 10 

 

Tiden i de 9 – 10 veckors period börjar räknas från SD (Specifikation Definitive). Efter att 

order får status 1 räknas det 18 dagar (+ 2 dagar i Zwolle) tills chassi går på line, 5 dagar i 

produktion per Part period,  samt transporttiden. Distribution av bilen till första leveransadress 
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är slutpunkten vid mätningen av den tiden. Annan tid är en bufferttid som behövs för att 

kunna utjämna och balansera produktion. Det pågår ett projekt ”Shorter leadtime” med syfte 

att se över buffertdagar och korta ner ledtider i produktion. 

Ledtiden räknas från den tidpunkt order läggs in i systemet. Status 1 sätts beroende på hur det 

ser ut i produktion. De order som läggs in i systemet i förväg dock då kunden vill ha bilen 

senare, mäts som PDD v LADD (Latest Acceptable Delivery Date). Antingen ligger order i 

systemet en viss tid innan den går till produktion eller läggs den i produktion ändå, för att 

behålla produktionsbalans. Bilen kan stå på lager i väntan på att bli levererad till kunden när 

den önskar.  

Problemidentifiering 

Några större problem vid genomförandet av arbete med orderhantering uppstår inte . 

Reducering av antal sena specifikationsändringar och bättre planeringsarbete vad gäller 

specifikationer och eventuella rabatter på beställningar angavs som önskemål. Det 

poängterades dock att med hjälp av de åtgärderna skulle hantering av ordrar underlättas men 

de skulle inte påverka ledtider på något sätt. 

4.1.5 Produktion  

Efter att order placeras i orderhanteringssystem förs den vidare till ett annat system Mona där 

man hanterar materialplaneringen och där efterfrågan på alla produktionsenheter summeras.  

Efter att order får status 1 och blir monteringsbeordrad bryts den ner till artikelnivå. Vidare 

skickas signaler ut till materialplanering i olika enheter inom Scania. Materialplanering har i 

sin tur som uppgift att förse bearbetnings och monterings enheter med nödvändigt material. 

Planeringen kombinerar löpande veckoordar med prognoser upp till ett år. Prognoserna är 

åtkomliga för både Scania och leverantörer och underlättar kapacitetsplanering och 

materialförsörjning. 

Ansvar för planering, betalning och mätning av kvalitet för alla transportbokningar vad gäller 

artikelflödet, ligger på e - Logistics Control, en ledande leverantör av logistiktjänster som 

ligger i Tegelen, i Nederländerna. 

För att på ett bättre sätt koppla ihop Scania med sina leverantörer, transportörer och 

logistiktjänster använder Scania WebStars, ett webbaserat system för transportadministration 

och övervakning.  Med hjälp av detta system sker kontroll av materialflöde från leverantörer 
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till Scania och det används av alla Scanias enheter i Europa och Latinamerika. Via WebStars 

går beställning av transporter från Scanias anläggningar i Luleå, Södertälje och Oskarshamn 

vid leverans av lastbildelar till fabriken i Zwolle och övriga fabriker. Ledtid för produktion 

och distribution av bilar till första leveransadress i Ryssland är 9-10 veckor.  

Figur 15: Ledtid för produktion och distribution av lastbilar till ryska marknaden. Källa: 

egen framställning 

 

Tillverkning av ramkomponenter i höghållfasta material sker i Luleå, på Ferruform AB som 

är ett fristående helägt dotterbolag till Scania. Därifrån levereras dagligen bakaxlar, 

sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra komponenter till Scanias chassimonteringar i 

Södertälje, Zwolle (Ferruform). 

 

Motorer till lastbilarna produceras i Södertälje och skickas vidare till andra 

produktionsenheter. Lastbilshytter byggs på Scanias fabrik i Oskarshamn och levereras till 

Europa och andra delar av världen. Slutmontering av färdiga lastbilar till ryska marknaden 

sker antingen i Södertälje eller i Zwolle.  

Produktion har nära samarbete med Delivery Function som får information om att bilen är 

färdigproducerad och slutkontrollerad. Delivery Function får nycklar till bilen och rapporterar 

den in i systemet som färdig för leverans, då bilen får status 7.  

4.1.6 Delivery Function 

Delivery Functions ansvarsområden innefattar raportering av lastbilar som är färdiga för 

leverans, hantering av delivery stop, transportbokningar samt uppföljning av 

leveransprecision. Transportbokning för alla marknader sker via databaserat system Soleil - 

Scania Access Information Line, webbportalen för distributörer och återförsäljare inom 

Scanias försäljnings-och servicenätverk.  

Faktura initieras till ett annat system, IACOB. 
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Delivery Service Desk (DSD) är en väg in till fabriken för distributören. DSDs uppgifter är att 

planera efter - line aktiviteterna, att lämna leveransbesked direkt till distributören samt att 

proaktivt kontakta kund vid eventuella leveransförseningar.   

Södertälje 

Delivery Function avdelningen befinner sig inom produktionsområde för att få bättre tillgång 

till information om eventuella förseningar eller stop i produktionen. 

Bilen får Comfirmed Release Date (CRD) efter att mixning av bilens beståndskomponenter är 

klar. Båtbokningar är baserade på CRD och görs fyra veckor innan det datumet. Efter det får 

bilen CDD , Confirmed Delivery Date. Det är 5 dagar mellan CRD och CDD som inkluderar 

2 dagar för transport, 1 dag TPOX (fakturering) och 2 dagar på sjön. Båten till Ryssland avgår 

var fjärde dag vilket skapar goda förutsättningar för hög leveransprecision. 

Sista bokning ska skickas till rederiet ca 2 – 3 dagar före avgång. En lista på de bilar som 

finns med på båten skickas till Scania Rus 2 dagar innan båtavgång. Om det förekommer 

förändringar på grund av till exempel stopp, skickas en ny lista.   

Första transport av färdiga bilar till Ryssland utgörs av Scanias inlandstransportör, som kör 

bilar till Stockholm för att lämna dem över till St. Petersline linjen. Bilar lastas ombord och 

transporteras till St. Petersburg. Båttransporten från Stockholm till St Peterburg tar ca två 

dygn. Det finns olika antal bokade platser för Scanias lastbilar per båt: på tisdagar 40 platser, 

på torsdagar 20 platser, på söndagar 80 platser och på lördagar 40 platser. 

Att förmedla information om försenade bilar till distributörer och öka leverans precision hör 

till Delivery Service Desks (DSD) uppgift. I Södertälje ansvarar de personer som bokar 

transporter även för DSD. Varje morgon träffas en representant från DSD på möte med 

personal från produktion och går igenom alla bilar som är försenade. Om Scania Rus vill ha 

en bil senare eller tidigare måste de vända sig till DSD.  

Olika bilar kan ha olika prioriteringar vad det gäller transport. De bilar som måste 

transporteras så fort som möjligt transporteras först. Ibland sker det att plats för en annan bil 

som har lägre prioritering blir ombokad. Det finns bilar som kunden vill ha levererade senare 

och även i detta fall utgår man vid bokning utifrån CRD, dock lägger kommentar om detta i 

Soleil. 
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Vid det gamla arbetssättet lades bilens CDD in  i systemet i tidigt skede, ca två dagar efter 

Confirmed Release Date. Vid beräkning av de två dagarna räknades den tid som Delivery 

Function skulle behöva för att hinna förberedda alla nödvändiga dokument. Fakturering av 

bilar inkluderas inte i de beräkningarna trots att det behövs tid för genomförandet av denna  

aktivitet. Det nya arbetsättet där CDD sätts efter båtbokning har börjat användas under våren 

2013.  

Oavsett när bilen går in i produktion är det båtavgångar som styr CDD. I de fall bilen blir 

försenat sätter man CDD2  i systemet. Målsättningen är dock att uppnå 95 -100 % 

leveranspresicion i framtiden. 

Figur 16: Leveransprecision under veckor 9 – 16 år 2013 från Södertälje. Källa: Scanias 

intranät. 

 

 

Problemidentifiering 

Ryssland är en marknad som är mycket krävande på information. 

Ojämn båtkapacitet och båtavgångar försvårar planering av Confirmed Delivery Date. 
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Zwolle (Holland) 

Delivery Function och DSD i Zwolle är skilda avdelningar som är  plaserade på olika ställe.  

Det nya arbetsättet implementerades samtidigt i Södertäje och Zwolle. Delivery Function gör 

preliminär bokning 3-5 veckor innan CRD och efter det får bilen CDD. Mellan CRD och 

CDD är det 8-13 dagar. Om bilen beräknas bli klar vecka X då bokas den på en båt som går 

på fredag nästa vecka. Slutlig bokning görs en dag innan båtavgång.  

DSD skickar rapport om alla försenade och stoppade bilar till distributörer och export 

koordinatörer på TPOX. De informerar även när de bilar som hade blivit stoppade är klara för 

leverans. 

Båtavgång från Zwolle är en gång i vecka på fredagar med ca 200 platser för Scanias bilar  

bokade per avgång. Det tar  3-4 dagar på sjön.  

Figur 17: Leveransprecision under veckor 9 – 16 år 2013 från Zwolle. Källa: Scanias 

intranät. 

 

Det kan hända att en bil producerades tidigare än CRD. I detta fall skickades bilen med 

närmaste båten trots att den skulle transporteras med båten med senare avgång. Detta kan 

förklara något läggre leveransprecision från fabriken i Zwolle. Enligt ett nytt arbetsätt hålls 
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för tidigt producerade bilar på gården i väntan på inplanerade avgångar, vilket kan ge högre 

leveransprecision. 

Scanias fabriker i Södertälje respektive Zwolle mäter leveransprecision mot CDD dock Scania 

Rus mäter även mot DDD. 

4.1.7 TPOX – fakturering 

TPOXs (Order Logistics) huvudsakliga uppdrag är fakturering som omfattar sammansättnig 

av chassipriser, exportdokument enligt kundens krav, snittförsäkring och olika tilläg för 

visering eller inspektion. Andra uppgifter handlar om att bevaka order med finansiella 

restriktioner, utveckla och standardisera exportprocesser, registrera och arkivera olika typer 

av rabatter samt beräkna snittkostnader för frakt.  

TPOX fångar upp chassier som har fått status 7 (färdiga i produktion) och ERD (Early 

Release Day). I sådant fall kan faktureing påbörjas och detta utgör en signal för Delivery 

Function att de chassierna har fakturor och kan skickas med båten. Delivery Function tillser 

hur många chassier beräknas bli klara och bokar lika många platser på en båt.  Faktura skickas 

till logistikavdelning på Scania Rus och ska betalas inom 20 dagar. Delivery Function ser 

fakturan i systemet, skriver ut och lägger den in i aktuella för leverans bilen. 

Delivery Function gör exportdokument med samma uppgifter som anges i faktura (vikt, 

längd, värde, modell). I Södertälje läggs en faktura i bilen och från Zwolle skickas den med 

posten till tullbroker. När bilen kommer till Ryssland ska de fakturauppgifter som tullen har 

överensstämma med uppgifter i den faktura som ligger i bilen. Informationen om hur många 

platser finns på båten och hur många bilar ska med den är viktig. Om den bil som har blivit 

fakturerat har inte fått plats på båten och stannat kvar på fabriken hinner faktura förfalla och 

måste krediteras.  

Problemidentifiering 

TPOX tycker att det behövs skapa ett system där man får all information om fakturering och 

bokning av chassier. TPOX informeras inte om förändringar i bokningar. TPOX får inte heller 

information om leverans stop. Bättre kommunikation skulle skapa fördelar och företaget 

skulle kunna ge en Confirmed Delivery Date (CDD) som skulle kunna hållas.  

För att åstadkomma mer effektivt informationsutbyte och minska avvikelser vid leverans av 

bilar försöker man hitta ett bättre arbetssätt. Exempelvis bestämdes det nyligen hur Delivery 
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Function skulle söka chassier i sina system så att det matchar TPOXs sökning. Att Delivery 

Function ska förboka chassier enligt Confirmed Release Date (CRD) är också ett nytt 

arbetsmoment.  

4.1.8 MDO – transportupplägg 

MDO är processägare för Global Outbound Logistics vilket innebär att de sätter upp 

transportupplägg samt följer upp, utvecklar och supporterar den operativa verksamheten med 

fokus på leveransprecision, kvalitet och kostnad. MDO:s ansvar sträcker sig från den fysiska 

transporten av fordon från slutmonteringen till första leveransadress. Själva bokningen av 

transporter utförs av Delivery Function som tillsammans med MDO utgör Outbound 

organization. MDO har strategiskt ansvar då Delivery Functions ansvar är mer operationellt. 

 Efter en analys av de behov som finns hos avsändaren och mottagaren ställer MDO krav mot 

inköps avdelning som upphandlar transporter. Att se till att kontrakt med transportörerna 

sluts, ingår i inköpsavdelningens ansvar, där de ska se till att säkra kapaciteten. MDO i sin tur 

måste förse dem med information gällande prognoser, kapacitet och krav. Leveransvillkor per 

marknad och affär bestäms av marknadsavdelningen.  

Jämfört med andra länder har Ryssland väldigt höga volymer och därför är det viktigt att 

sprida ut avgångarna och ankomster. Det som påverkar mycket MDO:s beslut av 

transportupplägg är produktionsstruktur och allokering. För Ryssland finns det dock 

skiftningar i allokeringar mellan produktionsenheterna. Ibland fördelar TPOC 

(orderhantering) att den här månaden ska 60 % av bilar byggas i Södertälje och 40 % i 

Zwolle. Eftersom det kunde vara tvärtom förra månaden måste MDO säkra upp att det finns 

tillräckligt kapacitet med båtplatser för leverans både från Södertälje och också Zwolle. Detta 

skapar flöden som kan vara mycket ojämna.  Detta kan i sin tur leda till att Scania ibland 

utnyttjar 120 % av upphandlad kapacitet och ibland bara 60 %. 

Problemidentifiering 

Idag är infomationflödet från tillverkade produktionsenhet  till den del av kedjan som befinner 

sig i Ryssland inte tillräckligt transparant. För att kunna planera sitt arbete måste Logistik 

avdelningen i Ryssland få information från Delivery Function i Södertälje. Idag verkar de inte 

lita på varandra. För att Scania Rus skulle kunna bättre planera sina marknadaktiviteter och i 

sin tur kunna ge information till sin kund måste MDO, Delivery Function och TPOX vara 

tydligare om vad som ska levereras och när.  
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Fakturerinsprocessen till Ryssland är komplicerad, då man inte får börja transportera färdig 

fordon utan  att fakturering är klar. Därför är ett effektivt samarbetet mellan olika avdelningar 

i Södertälje av mycket stor betydelse. Idag jobbar de exempelvis i olika datasystem vilket gör 

att de kan inte se samma bild om vilken del av processen bilen befinner sig i. Det anses vara 

ett stort problem. Det händer att TPOX (fakturering) trodde att en bil inte var färdig i 

produktion och Delivery Function trodde att TPOX var inte klar med faktureing. Som resultat 

blev det 100 leveransfärdiga bilar stående i Södertälje. De uppgifter som TPOX och Delivery 

Function utför hör mycket ihop och kräver mycket nära samarbete, då en bil kan bokas på 

båten först efter den blivit fakturerat.  

Utgående leveranser är inte bara MDOs ansvarsområede utan också Delivery Functions. Efter 

omorganisation kommer MDO och TPO att arbeta mer som en grupp, Delivery Functions ska  

dock vara kvar närmare produktion. Risken är att detta kan leda till att Delivery Function ska 

känna sig ännu mer utanför och att en ännu tydligare vägg byggs mellan avdelningarna.  För 

att undvika det, krävs det en tydlig strategi, gemensamma mål och ett mycket nära samarbete.  

Att alla tre avdelningarna har samma prioriteringar med bättre kundfokus är avgörande för att 

kunna utföra arbete på ett effektivt sätt. Om exempelvis MDO prioreterar arbete med att CDD 

till Ryssland skulle stämma överens bättre men Delivery Function eller TPOX har andra 

prioriteringar och den fråga befinner sig längst ner på deras lista, blir det svårt att uppnå bra 

resultat. Vilka prioriteringar avdelningarna har bestämms dock oftast på management nivå. 

MDOs förslag var att använda följande arbetssätt. För alla ”overseas” bokningar är Confirmed 

Delivery Date (CDD) lika med Estimeted Time of Arrival (ETA), den tidpunkt som man får 

från rederiet. Man skulle kunna boka båten när man får order till produktionen (fyra veckor 

innan avgången) sätta CDD lika med ETA och skicka den information till kunden. I de fall då 

ändringar uppstår uppdateras det datum som CDD2 och ska skickas som ETA2 till kunden. För 

att det skulle fungera krävs det att Delivery Function uppdaterar information i SOLEIL 

kontinuerligt. Scania Rus i sin tur måste se till att ha tillgång till de uppdateringar och vem de 

ska vända sig till i fall problem uppstår. 

Flödet till Ryssland är stort och därför är det viktigt att ha bättre uppföljning av varje bil, man 

måste veta vart och när varje bil går. Dock först och främst måste man förstå sin kund. En 

annan sak handlar om att alla i kedjan måste vara medvetna om hur det man gör påverkar 

andra funktioner. I dagsläget är man inte riktigt medveten om detta.  
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Sammanfattningsvis är det tre område som är viktiga att fokusera sig på i arbete med 

flödeseffektivisering - organisationsfråga, informationsutbyte/kommunikation samt lika 

prioriteringar hos de avdelningar som har nära samarbete. 

4.1.9 Logistikavdelning på Scania Rus 

På Logistikavdelning tar man emot inkommande fakturor, skriver ut dem och kontrollerar att 

all information är korrekt. Efter det påbörjas förberedelse av den dokumentation som krävs 

för införtullning av fordon.  

Alla inkomna fakturor lämnas manuellt över till ekonomiavdelning som matar  informationen 

vidare in i datasystemet 1S. I detta system gör Logistikavdelning noteringar om bilens 

förflyttningar vad gäller datum för bilens ankomst till hamnen, datum när bilen lämnar St 

Petersburg och bilens ankomstdatum till lager. I systemet kan man också se vilka 

transportföretag anlitas och vart bilen ska gå. 

Alla aktörer som befinner sig i Ryssland använder datasystemet SOWA. All information från 

SOWA matas in i bilens registrerings dokumentation (pass) och efter det 

försäljningsdokument utförs.  

Preliminära och slutliga listor av chassier som kommer med nästkommande färja får Scania 

Rus Logistilavdelning från Delivery Function i Södertälje ca två dagar före båtankomst till 

Ryssland och en dag för båtavgång från Zwolle.  

All dokumentation förbereds innan bilar ankommer till hamn. Det händer att antal fakturor 

inte stämmer med antalet fordon på båten, vilket medför krediteringar av fakturor eftersom  

förfallodatum hinner gå ut innan bilen ankommer.  

 För hjälp med införtullning av alla inkommande bilar anlitas tullbroker. Scania Rus behöver 

hjälp av broker som kontrollerar alla dokument och har nödvändiga kontakter. Det kan uppstå 

problem med införtullningen om till exempel faktura som ligger i bilen inte stämmer med den 

som broker har fått. Om Scania Rus skulle sköta införtullningen på egen hand skulle varje 

brist i dokumentation betraktas som bedrägeriförsök eller försök att vilseleda myndigheter, 

vilket skulle försvåra införtullningen betydande. Införtullning av en bil tar ungefär en dag och 

kostar Scania Rus 4000 – 8000 RUB. Det finns en rad dokument som krävs för införtullning 

av en bil. Dokument som bekräftar att fordonets modell är godkänd för att användas i 

Ryssland, prisbekräftelse, leveransorder, miljöcertifikat, faktura är några av de viktigaste 

dokument som krävs för införtullning. 
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Månadsprognoser gällande antal inkommande bilar som görs av Logistikavdelning bygger på 

Confirmed Delivery Date (CDD). Den informationen är nödvändig för exempelvis tullbroker 

och transportföretag. Det saknas dock verktyg att göra prognoser för mer än en vecka. 

Problemidentifiering 

Samarbete med återförsäljare som i väntan på betalning från slutkunden inte vill hämta bilen 

från Scania Rus lager är ett problem som förväntas dock lösas med hjälp av tydligare 

överenskommelser mellan Scania Rus och återförsäljarna. 

Ett annat problem handlar om att många bilar som kommer in har skador eller saknar 

komponenter. År 2012 uppgick andel sådana bilar till cirka 11%. I sådant fall utvärderas 

skadornas omfattning av försäkringsbolaget och bilen skickas sedan till service. Om  

nödvändiga komponenter saknas på servicestationen, beställs dem från Sverige vilket 

resulterar i förseningar. Detta problem är dock uppmärksammat och åtgärder som infördes ska 

förhoppningsviss leda till förbättringar. 

Ett bättre informationssystem där man kunde hämta komplett information för att följa bilen 

under och efter produktion skulle underlätta arbetet. Dessutom finns det behov av bättre 

prognoser av inkommande bilar - information som behövs för bättre planering av införtullning 

samt för samarbete med transportföretag. 

4.1.10 Lokal logistik på Scania Rus 

Lokal Logistikavdelning ansvarar för leveranskoordinering av införtullade bilar inom 

Ryssland.  Avdelningen upprätthåller kontakter med lokala transportföretag, lager samt 

förbereder bilar för leverans.  

Alla införtullade bilar transporteras först till transitlager i St. Petersburg för att förflyttas 

vidare till andra lager enligt befordran. Bilar kan antingen placeras i lager i St. Peterburg 

(Sosnovaja Poljana) eller i Moskva (Golicyno). Alla bilar som ankommer till lagret besiktas. 

Fel på inkommande bilar då vissa komponenter saknas förekommer ofta och i 80 % av fallen 

försvinner bilkomponenterna under leverans från fabriker. Oftast hämtas reservdelar från 

Scania Rus lager. Det händer att återförsäljaren behöver hämta upp bilen snabbt och väljer 

därför att komplettera bilen med reservdelarna från eget lager.  

Det finns flera leveransalternativ. Antingen kan bilar transporteras till återförsäljaren eller 

åtreförsäljaren kan hämta dem själv på ett lager.  
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De återförsäljare som vill hämta bilar själv, får välja vilket lager bilen ska hämtas från. 

Återförsäljaren bestämmer också när bilen ska hämtas vilket kan leda till att bilen står kvar 

hos Scania Rus en längre tid. Det görs dock försök att ställa något högre krav på 

återförsäljarna vad gäller upphämtning av bilar i tid.  

Återförsäljare får meddelande från Scania Rus att bilen är färdig för leverans. 

Bilen kan också levereras direkt till återförsäljaren. Från lager i Moskva (Golicyno) 

transporteras bilar vidare till alla regioner i landet. Återförsäljaren bestämmer datum när de 

vill ha bilar levererade. Lokal logistikavdelning kontaktar Truck Sales och kontrollerar om 

alla finansiella frågor är avklarade. Om det inte finns några problem  skickas förfågan om 

leverans till ett transportföretag. I sin tur  meddelas lagret om vilka bilar som ska transporteras 

och när. Alla dokument nödvändiga för överlämnandet förbereds. I kontrakten skrivs det att 

överlämnandet av äganderätten sker efter att all dokumentation är iordningställd. Scania Rus 

har dock fullt ansvar för bilar under transport som de utför. Ca 90 % av bilar  transporteras på 

auto bärare. 

 Problemidentifiering 

Ca 80 % av leveranser sker snabbt och utan några större problem. 

Det som kan ses som ett problem är att återförsäljarna inte alltid hämtar bilar i tid, vilket gör 

att bilarna står kvar på Scania Rus lager. Det görs dock försök att åtgärda problemet i 

samarbete med återförsäljare. Ett annat problem är att flödet är väldigt ojämnt och varierar 

mella ca fem till fyrtio bilar per dag. 

4.2  Ledtider  

Studier av ledtiders historik gäller sammanlagd 20 bilar då tio av dem var levererade till 

Ryssland från Södertälje och tio från Zwolle.  Chassinummer på de bilarna som produceras i 

Södertälje börjar med 2 och på de som produceras i Zwolle börjar med 5 (figur 18).  
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Figur 18: Ledtider från orderläggning till slutkunden. Källa: egen framställning. 

 

Ledtiden på fabriken räknades från den dagen som order lades in i systemet till den dagen 

bilen lämnade fabriken. Genomsnittlig tid på fabriken för bilarna är ca 7 veckor och 3 dagar. 

Ledtiden för chassier 5311843 och 5311516 var 114 dagar, då enligt historiken var bilarna 

försenade/stoppade i produktion. Så lång ledtid kan ses som avvikande i jämförelse med de 

andra studerade bilarna. Om man bortser från de två chassierna blir genomsnittlig ledtid ca 

6,5 veckor.  

Ledtiden till försäljningsplatsen räknades från den dagen bilen lämnade fabriken till den 

dagen bilen hade ankommit till försäljningsplatsen. Försäljningsplatsen kan antingen vara 

lager på Scania Rus eller återförsäljarens lager. En del bilar kan vara köpta mot lager vilket 

innebär att ledtiden för leverans inkluderar den tiden som en bil står i väntan på slutkunden på 

lager antingen hos Scania Rus eller hos återförsäljaren.  Genomsnittlig ledtid från fabriken till 

försäljningsplatsen för de 20 chassierna är ca fyra veckor.  

Nio bilar av tio har status ”Start of Warranty” registrerad i systemet. Tid för leverans av de 

bilarna räknades från sista försäljningsplatsen till den tidpunkt bilen var registrerad och har 

fått denna status.  I genomsnitt består den tiden av tre veckor. Det kan hända att några andra 
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bilar hade nått slutkunden också. Orsaken till att vi inte kan se det i systemet är att kunden 

inte alltid delger informationen om registreringen till återförsäljaren i tid.  

Den totala ledtiden för de tjugo bilarna är ca 14,5 veckor. 

Det som försvårar statistiska uträkningar av ledtider från order till leverans är att vissa bilar 

beställs mot lager hos Scania Rus, vissa mot lager hos återförsäljare och en tredje del mot 

kunden. Att bilen beställs mot återförsäljarens lager eller mot slutkunden framgår ingenstans i 

systemet, vilket kan leda till något missvisande bild av leveranstider. 

Ca två månader efter analysen av de 20 bilarnas historik kontrollerade vi i systemet om det 

var flera bilar som hade uppnått slutkunden och fått status ”Start of Warranty”. Det visade sig 

att 11 av bilar inte har fått denna status än, vilket innebär antingen att de bilarna står 

fortfarande kvar på lager eller att information om att en bil har fått status ”Start of Warranty” 

når återförsäljaren under längre tid än en månad. Även några av de order som var markerade 

som UO- order, vilket innebär att de beställdes mot kund, har inte fått status ”Start of 

Warranty”. 

4.3 Projekt ”Flow Control Russia” 

Bakom projektet ligger ett rapport om en studie som  genomfördes av konsulter under år 

2012. Studiens syfte var att utreda hur det fysiska flödet av Scanias lastbilar mot ryska 

marknaden ser ut och vilka förändringar behövs för att reducera ledtider. Rapporten kan ses 

som ett första steg i förändrings arbete. Det bestämdes dock att detta arbete ska fortsätta 

internt och ska genomföras av representanter från de avdelningar som är involverade i kedjan. 

Projektet med start den 1 april 2013 kommer att pågå i ungefär ett år. Nöjda kunder, 95 % 

leveransprecision, reducering av ledtider med 30 % och ökad försäljning är målen för 

projektet. 

Första steget är att identifiera de problem som finns inom administrativt flöde, 

transportupplägg, flöde i Ryssland samt hos återförsäljare. Syftet är skapa en bild över 

problemområden för att se vilka åtgärder behöver genomföras för att eliminera brister och 

reducera ledtider. Sedan ska ett pilot - projekt startas då en tvärfunktionell grupp ska dagligen 

följa upp de aktiviteter som Supply Chain består av. Det är mycket viktigt att uppnå full 

transparens i hela kedjan. Alla som är involverade i processen måste veta vilka 

marknadsbehov finns i real tid.  
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I dagsläget  är det svårt att få en leveransdatum eftersom ledtiden varierar beroende på var 

bilen ska produceras. När man lägger in order har man inte tillgång till den information. 

Ojämna transporter ses också som en av svårigheterna.  

Leveransvillkor är ett annat område som ska ses över. Företaget följer Incoterms vid 

leveranser och det är CIP villkor som gäller idag. Det ska utredas om vad som krävs för att gå 

över till DAP villkor. Anledningen till detta är att om man följer DAP villkor sker 

faktureringen automatiskt och inte manuellt som det görs idag mot ryska marknaden. 

Svårigheter med att ändra villkoren handlar mest om att Scania Rus behöver ha fakturor i 

förväg för att kunna påbörja arbetet med införtullning av bilar. Om man följer DAP villkor 

skapas leveransfaktura den dagen bilen ska levereras. Detta  kan dock resultera i en extra dag 

för införtullning i Ryssland och medföra merkostnader. En noggrann undersökning av frågan 

och hjälp av försäkringsspecialister krävs för  att hitta eventuella lösningar. 
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5. Analys 

5.1 Analys av processflöde. 

Processflödeanalys som gjordes i denna studie hjälpte oss att detaljerat, kompakt och grafiskt 

dokumentera de aktiviteterna som ingick i flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden. 

Detta var nödvändigt för att skapa bättre förståelse för flödet, identifiera de problemen som 

uppstår i flödets olika aktiviteter och tydliggöra potentiella processeffektiviseringar.  

Enligt Olhager (2000) finns det fem grundläggande steg som bör göras i arbetet med analys av 

processflöde. Vi började med att identifiera och kategorisera processaktiviteterna som ingick 

i det aktuella flöde. Detta gjordes med hjälp av intervjuer med de aktörerna som utför olika 

funktioner i de studerade processaktiviteterna samt via genomgång av relevant 

dokumentation. Efter det dokumenterades processen som helhet. Grafisk beskrivning av de 

aktiviteterna som ingår i flödet och dess relationer till varandra gjordes. Tydlig kartläggning 

har hjälpt oss att skapa en översyn över flödet och tydliggöra de aktiviteterna som flödet 

består av. 

Efter det analyserades varje aktivitet mer djupgående och beskrivning av de problemen som 

hade blivit identifierade gjordes. Processflödeanalysen avslutades med rekommendationer 

gällande lämpliga effektiviseringsåtgärder. Det sista steget, genomförande av förändringar 

ligger dock utanför studiens syfte. På företaget startades emellertid ”Flow Control Russia” 

projekt som ska genomföras under ca ett års tid. I projektet deltar de aktörerna som 

representerar alla involverade i flödet funktioner. Syftet med projektet är likt den aktuella 

studiens syfte och har för avsikt att utreda hur det fysiska flödet av Scanias lastbilar mot ryska 

marknaden ser ut och vilka förändringar behövs för att reducera ledtider. Därför ska våra 

rekommendationer och effektiviseringsförslag lämnas över till projektledningen som ska 

avgöra om de åtgärder som vi föreslår ska genomföras eller inte. 

5.2 Logistikens tre flöden vid distribution av Scanias lastbilar till Ryssland 

Globalisering av marknaden, hård konkurrens, kortare produktlivscyklerna och mer 

förändriga kundpreferenser kräver enligt Matsson (2012), en mer helhetlig syn på de flöden 

som företaget är inblandat i. Scania är inget undantag. För att kunna konkurrera med korta 

leveranstider och kort leveransprecision är det betydelsefullt att företaget skapar bättre 

förståelse för hur lastbilsflödet till ryska marknaden är utformat och hur man kan hantera det 

på ett effektivt sätt.  
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 Det ömsesidiga beroendet mellan olika funktioner inom ett företag samt beroendet mellan 

leverantörer och kunder har ökat markant. Att öka flödeseffektiviteten genom samordning 

mellan flödets olika funktioner bör vara en viktig målsättning för verksamheten (Storhagen, 

2011). Flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden är ett mycket komplicerat flöde, där 

många aktörer som befinner sig i olika länder är involverade. Det arbetet som utförs av en 

aktör har direkt eller indirekt påverkan på kedjans alla aktörer. Att alla inblandade har 

kännedom om hur ens eget arbete påverkar effektiviteten i hela flödet är av väsentlig 

betydelse. Man ska försöka hitta ett sådant arbetsätt som leder till ökat transparens i flödet 

samt till bättre samordning mellan flödets samtliga funktioner. Storhagen (2011) identifierar 

tre typer av flöden inom och mellan organisationer – informations-/administrativt flöde, 

fysiskt flöde och betalningsflöde. Alla de flödena är betydelsefulla och ömsesidigt beroende i 

distributionsprocessen av Scanias lastbilar till Ryssland.  

5.2.1 Informations-/administrativa flödet  

Informations-/administrativa flödets uppgift är att administrera de övriga flöden för att öka 

deras effektivitet. Särskilt nära samband finns mellan informations-/administrativa flöden och 

det fysiska flödet. Fullständigt, frekvent och aktuellt informationsflöde är nödvändigt för att 

alla funktioner som är involverade i ett fysiskt flöde skulle fungera effektivt (Paulsson, 2000).  

Informations- administrativa flödet är dubbelriktat eftersom efterfrågeinformation strömmar i 

riktningen mot leverantör och tillgånginformation i riktningen mot kunden (Matsson, 2012). 

Informationsutbyte är en av de absolut viktigaste funktionerna som sträcker sig igenom hela 

flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden. Den inleds hos återförsäljaren i Ryssland 

som en kund kommer till för att köpa en eller flera Scanias lastbilar. Återförsäljaren 

informerar kunden om de modeller som finns att beställa, om vilka priser och 

beställningsvillkor som gäller. Efter det tar återförsäljaren emot en order och placerar den i ett 

databaserat system för att skicka informationen vidare till Truck Pre Sales avdelningen på 

Scania Rus.  

Order, som innehåller information om bilens specifikationer och pris kontrolleras och skickas 

vidare till nästa funktion, TPOC som befinner sig på Scania i Södertälje. TPOC avdelningen 

hanterar order vidare genom verifiering av de specifikationerna som görs efter kundens 

önskemål och hantering av eventuella specifikations förändringar. Orderbekräftelse skickas i 

sin tur till kunden (figur 19). 
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Figur 19: Orderläggningsprocessen. Källa: egen framställning. 

 

Efter det sker fördelning av kundorder till produktion (allokering) och informationen skickas 

vidare till fabriker. 

Även under produktionen är informationsutbyte av stor betydelse. Efter att en bil blir 

monteringsbeordrad bryts order ner till artikelnivå och informationen skickas vidare ut till 

materialplanering i olika enheter inom Scania. 

Informationen om att bilen är färdigproducerad och slutkontrollerad förs från produktion 

vidare till Delivery Function avdelningar på fabriker i Södertälje respektive Zwolle. 

Informationen förs vidare till flödets nästa funktion TPOX för fakturering av bilen.  

När fakturering av bilen påbörjas skickas informationen vidare till Delivery Function  som 

kan påbörja bokning av transport. Fakturan skickas till Logistikavdelning på Scania Rus. 

Delivery Function ser fakturan i systemet och skriver ut den.  I Södertälje läggs fakturan in i 

den aktuella för leverans bilen, från Zwolle skickas fakturan via post till tullbroker. Ett 

exportdokument med samma uppgifter som anges i faktura (vikt, längd, värde, modell) 

utfärdas och läggs in i bilen.  

Informationen om eventuella leveransförseningar kan Scania Rus medarbetare hämta hos 

Delivery Service Desk som i sin tur får den informationen på dagliga morgonmöte med 

personal från produktion. 

Logistikavdelning på Scania Rus är den avdelningen som får information från Delivery 

Function. Där tar man emot inkommande fakturor, skriver ut dem och kontrollerar att all 

information är korrekt. Efter det påbörjas förberedelse av den dokumentation som krävs för 

införtullning av fordon. Preliminära och slutliga listor av chassier som kommer med 

nästkommande färja skickas av Delivery Function till Logistikavdelning på Scania Rus. Från 
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Södertälje skickas listorna ca två dagar före båtavgång och från Zwolle ca en dag före 

båtavgång.  

All dokumentation förbereds innan bilar ankommer till hamn. Anlitade tullbroker kontrollerar 

noggrann all dokumentation på bilen.  

Ansvar för vidare leveranskoordinering av införtullade bilar inom Ryssland ligger på Lokal 

logistikavdelning på Scania Rus som i sin tur får information från Truck Sales att alla 

finansiella och andra eventuella frågor är reglerade. Informationen om att bilen kan vara 

hämtad eller levererad och när skickas vidare till återförsäljare.  

Slutkunden i sin tur måste registrera bilen i internationella garantiregistret och meddela om 

detta sin återförsäljare som lägger denna information in i systemet, då bilen får status ”Start of 

Warranty”.  

Informations-/administrativa flödet drivs med hjälp av ett antal olika databaserade 

informationssystem. 

5.2.2 Fysiska flödet 

Det fysiska flödet ses enligt Jonsson (2005) som logistikens primära flöde som går alltid i 

riktning från leverantör till kund med undantag för returflöde. Storhagen (2011) definierar ett 

antal aktiviteter som det fysiska flödet består av. Trots att flödet av Scanias lastbilar mot ryska 

marknaden omfattar alla de angivna aktiviteterna, ska de första två ledet i materialflödet, 

inköp och råmateriallager, inte beröras i denna studie eftersom de ligger utanför studiens 

undersökningssområden. 

 Nästa steg är produktion. Efter att order blir monteringsbeordrad bryts den ner till artikelnivå 

och signaler skickas ut till materialplanering i olika enheter inom Scania. Materialplanering 

har i sin tur som uppgift att förse bearbetnings och monterings enheter med nödvändigt 

material. 
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Figur 20. Aktiviteter som påverkar fysiska flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden.    

Källa: egen framställning utifrån Storhagen, 2011. 

 

  

Bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra komponenter till Scanias 

chassimonteringar i Södertälje och Zwolle levereras dagligen från Ferruform AB, ett 

dotterbolag till Scania som befinner sig i Luleå. Motorer till lastbilarna produceras i 

Södertälje och skickas vidare till andra produktionsenheter. Lastbilshytter byggs på Scanias 

fabrik i Oskarshamn. Slutmontering av färdiga lastbilar till ryska marknaden sker antingen i 

Södertälje eller i Zwolle.  

 

Produktion har nära samarbete med Delivery Function som får nycklarna till 

färdigproducerade bilar och som rapporterar bilarna som leveransfärdiga in i systemet. 

Bilarna skickas till färdigvarulager som ligger i anslutning till respektive produktionsenhet. 

Där de befinner sig i väntan på distribution till Ryssland. 

 Distributionen består av fysiska och administrativa aktiviteter som tillgodoser att företagets 

produkter blir tillgängliga på marknaden. Den administrativa distributionen har beskrivits 

närmare i föregående delkapitel, men berörs något ändå, eftersom det är omöjligt att utesluta 

informations- administrativa aktiviteter ur ett fysiskt flöde helt. Den fysiska distributionen 

omfattar förflyttning av varor till den plats där köparen finns och därmed skapar platsnytta 

enligt Storhagen (2011).  Att göra produkten tillgängligt i den tiden som kunden önskar 
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adderar ytterligare värde, tidsnytta. Denna aspekt kommer dock betraktas närmare under 

analys av leveransprecision. 

Det strategiska ansvaret för den fysiska transporten av fordon från slutmonteringen till första 

leveransadress i Ryssland ligger på MDO funktion, som sätter upp transportupplägg. Själva 

bokningen av transporten utförs av Delivery Function. 

Innan transportering påbörjas måste bilen faktureras. Fakturan skickas till Logistikavdelning 

på Scania Rus.  

Första transport av färdiga bilar till Ryssland utgörs av Scanias inlandstransportör som kör 

bilar till Stockholm, där bilarna lastas ombord och transporteras till St. Petersburg. Från 

Zwolle transporteras bilarna först till Antwerpen. Båttransporten till St Peterburg tar ca 2 

dagar från Stockholm och 3-4 dagar från Antwerpen. 

Storhagen (2011) påpekar att trots att det inte finns större principiella skillnader mellan 

nationell och internationell logistik, präglas internationell distribution av en högre grad 

komplexitet. Det som skapar komplexiteten i distribution av Scanias lastbilar mot ryska 

marknaden är först och främst det faktumet att alla bilar måste gå igenom införtullnings 

procedurer som anses vara krångliga och som kräver mycket dokumentation.   

All dokumentation för införtullning av bilar förbereds innan bilen ankommer till hamn i 

Ryssland. Införtullning av en bil tar ungefär en dag och genomförs med hjälp av tullbroker. 

Ansvarar för leveranskoordinering av införtullade bilar inom landet har Lokal 

Logistikavdelning på Scania Rus.   

Annan aktivitet som påverkar det fysiska flödet är terminal, en lokal mellanlager som kan 

fungera antingen som buffert eller en plats där värdeskapande aktiviteter som slutmontering 

eller service utförs (Storhagen, 2011).Alla införtullade bilar transporteras först till transitlager 

i St. Petersburg för att förflyttas vidare till andra lager enligt befordran. Bilar kan antingen 

placeras i lager i St. Peterburg (Sosnovaja Poljana) eller i Moskva (Golicyno). Alla bilar som 

ankommer till lagret besiktas och där utförs nödvändiga åtgärder i fall komponenter till bilar 

saknas. Bilar som kommer till lager kan vara Scania Rus stockbilar eller bilar som beställdes 

av återförsäljare. Från lager i Moskva (Golicyno) transporteras bilar vidare till olika regioner i 

landet.  
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Ändpunkten i det fysiska flödet uppnås när en färdig produkt överlämnas till kunden och 

sättet som det ska göras på definieras som leveranscervice.  

Lagertillgänglighet (servicegrad) är ett av de traditionella leveransserviceelementen. Det finns 

flera leveransalternativ av Scanias lastbilar på ryska marknaden. En kund kan beställa en av 

de bilarna som finns antingen på lager hos den regionala återförsäljaren eller på lager hos 

Scania Rus. Om de modellerna som finns på lager inte motsvarar kundens önskemål, kan de 

beställas hos Scanias återförsäljare.  

Antingen kan bilarna transporteras direkt till återförsäljaren eller kan återförsäljaren hämta 

dem själv på ett av Scania Rus lager. Om slutkunder befinner sig i de regioner av landet som 

ligger längre bort från Moskva eller St. Peterburg, föredrar de ofta att hämta upp bilarna själva 

där, för att köra dem tillbaka lastade med gods. 

Leveranstid (ledtid) , ett annat serviceelement analyseras närmare i kapitel 5.2 Ledtidsanalys. 

Sammanfattningsvis anger återförsäljare att leveranstid för de bilar som finns på lager är ca 5-

7 dagar och för de som beställs mot order ca 2,5 – 3 månader. Den totala ledtiden för de tjugo 

bilarna som beställdes mot order är ca 14,5 veckor eller ca 3 månader. Leveranstid för Scanias 

bilar upplevs helt godtagbar av de återförsäljarna som vi har varit i kontakt med.  

Det tredje serviceelementet är leveranspålitlighet (leveransprecision). Delivery Function i 

Södertälje och Zwolle är de avdelningar som ansvarar för bland annat uppföljning av 

leveransprecision på respektive fabrik. Om Scania Rus vill ha en bil senare eller tidigare 

måste de vända sig till Delivery Service Desk (DSD). Information om försenade och stoppade 

bilar bör skickas till Scania Rus samt distributörer och exportkoordinatörer på TPOX i 

Södertälje. 

Oavsätt när bilen går in i produktion är det båtavgångar som styr Confirmed Delivery Date 

(CDD). Båten från Sverige till Ryssland avgår var fjärde dag vilket skapar goda 

förutsättningar för hög leveransprecision. Båten från Holland avgår en gång per vecka. I de 

fall bilen blir försenat sätter man CDD2  i systemet.  

Genomsnittlig andel för leveransprecision från Södertälje ligger på ca 88,9 % under veckor 9 

– 16 år 2013. Genomsnittlig andel för leveransprecision från Zwolle är något lägre och ligger 

på ca 74 % under samma veckor. Resterande del av leveranser utgör de som antingen var för 

tidiga eller försenade inom transport alternativt i produktion. Målsättningen är dock att uppnå 

95 -100 % leveranspresicion i framtiden. 
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Återförsäljarna upplever att leveransdatum som lämnas till kunden stämmer ofta. 

Leveranssäkerhet (rätt vara i rätt kvantitet) är det fjärde serviceelementet. Om en del av bilens 

reservdelar försvinner under leverans från fabriken kompleteras det med de reservdelar som 

finns på lager hos Scania Rus eller från återförsäljarnas eget lager. Detta kan dock påverka 

leveransledtider negativt. 

De andra, enligt Storhagen (2011) viktiga serviceellement, som informationsutbyte i både 

riktningar, förmåga att leva upp till kundens önskemål samt administrativt service i samband 

med leveransen analyseras i andra delar av kapitlet. 

Underhåll, service och reservdelar är de aktiviteter som har betydelse längs hela fysiska 

flödet. Tillgänglighet av reservdelar behövs för att sköta underhållet samt för att ge företagets 

kunder service efter en viss tid av produktnyttjande. För att begränsa antalet nödvändiga 

reservdelar ska standardisering och sortimentbegränsning eftersträvas (Storhagen 2011). 

Scanias modulsystem består av ett antal komponenter som kan kombineras ihop till en 

skräddarsydd slutprodukt. Antalet komponenter minskar ständigt samtidigt som antalet 

gemensamma komponenter mellan lastbilar, bussar och industri- och marin motorer ökar, 

vilket underlättar service och hantering av reservdelar. I dag finns det 51 Scanias officiella 

återförsäljare och servicecenter i Ryssland. Hos Scania Rus finns lager av lastbils reservdelar. 

5.2.3 Betalningsflödet 

Betalningsflödet går i riktningen från kund till leverantör. Det är viktigt att leverantören kan 

få betalt för sina produkter på ett snabbt och säkert sätt. Banköverföring är enligt Grath (2004) 

den enklaste och mest använda i samband med utlandsaffärer betalningsformen som innebär 

efter att köparen har erhållit faktura från säljaren, beordrar han sin bank att verkställa 

betalningen till säljarens bank.  Banköverföringen är den betalningsformen som används vid 

försäljning av Scanias lastbilar till ryska marknaden.   

TPOX avdelningen skickar faktura till logistikavdelning på Scania Rus och ska betalas inom 

20 dagar. 

Vid köp av bilen betalar återförsäljaren i förskott till Scania Rus 10 – 20 % av bilens pris, 

beroende på om det är en standard eller unik modell. Den summan får återförsäljaren i form 

av förskottsbetalning från kunden.  

Resterande summa kan betalas till Scania Rus inom 30 dagar efter bilens leverans.  
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I de flesta fall måste slutkunden betala bilens fullpris för att kunna hämta bilen. Detta beror på 

att när en bil överlämnas till slutkunden sker övergång av äganderätten på bilen samtidigt, 

vilket bekräftas med märkningar i bilens registrerings bevis (pass). Att lämna bilen till kunden 

utan att få betalt för den är därför mycket riskabelt. Det finns dock undantag hos vissa  

återförsäljare  som kan ge kunden  kredit på 5- 8 dagar. 

Slutkunden kan finansiera sitt köp med leasing. Enligt en åtreförsälare var ca 48 % av bilar 

sålda med Scania leasing, ca 30 % med leasing från andra företag och resten betalades kontant 

år 2012.  

Eftersom återförsäljare har begränsade limiter för krediter kan problem med finansiering vid 

köp av biler uppstå. Det kan ta lång tid att få nya krediter från banken, vilket leder till långa 

väntetider. Just nu pågår det ett arbete i syfte att förbättra återförsäljarens 

betalningsmöjligheter genom factoring, då ett företag kan belåna sina fakturor hos en bank 

eller finansbolag.  

5.3 Order- och leveransprocessen  

Enligt Oskarsson (2011) omfattar order- och leveransprocessen informations-/administrativa 

och fysiska flöden och integrerar olika delar i företaget med varandra.  

Figur 21. Order- och leveransprocessens steg vid försäljning av Scanias lastbilar till ryska 

marknaden. Källa: egen framställning utifrån Oskarsson, 2011. 

 

Steg 1: Orderläggning – genom ett avrop meddelar kunden leverantören vad som ska 

beställas, hur mycket och när. I flödet av lastbilar mot ryska marknaden inleds processen hos 
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Scanias officiella återförsäljare som befinner sig i Rysslands olika regioner. Återförsäljaren 

tar emot order från kunden och placerar den i ett gemensamt för alla Scania Rus återförsäljare 

system. Truck Sales är den avdelningen på Scania Rus som arbetar med direkta kontakter med 

återförsäljarna inklusive arbete med specifikationer och prislistor. 

Steg 2: Ordermottagning – leverantören tar emot order och för den in i det administrativa 

systemet som används för bearbetning och behandling av order. Order från återförsäljarna tas 

emot och kontrolleras av Scania Rus Truck Pre Sales avdelningen. 

Kunden skulle få möjlighet att bevaka beställningen för att få information om eventuella 

förseningar. En sådan möjlighet finns i flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden, då 

återförsäljaren kan vända sig till Scania Rus. Information om försenade och stoppade bilar 

hämtas av Scania Rus medarbetare hos Delivery Service Desk (DSD) på den fabriken där de 

beställda bilarna produceras.  

Steg 3: Orderbehandling – är de aktiviteterna som krävs för att färdigställa order.  Order tas 

emot av TPOC avdelningen i Södertälje. Om inga problem uppstår går order vidare genom 

systemet automatiskt. I övriga fall sker verifiering av de spesifikationer som görs efter 

kundens önskemål på den bil som beställs, hantering av eventuella specifikations förändringar 

samt fördelning av kundorder till produktion (allokering). Efter det placeras order in i 

produktionsplaneringssystem och bilen produceras.   

Steg 4: Färdgiställande av order – innefattar slutmontering eller tillverkning av produkten. 

Bilar till ryska marknaden produceras på fabriker i Södertälje och Zwolle. 

Steg 5: Transport och spedition. Uppsättning av transportupplägg sker på MDO avdelning i 

Södertälje.  Ansvar för transportbokningar ligger på Delivery Function avdelningar på 

respektive fabrik efter att bilen har blivit fakturerat av TPOX. Till hamnen i Sverige 

respektive Holland  transporteras bilar av Scanias inlandstransportörer. Efter sjötransporten 

ankommer bilarna till transitlager i St Petersburg för att transporteras vidare till andra lager 

enligt befodran. 

Steg 6: Inleverans – då inkommande produkter rapporteras in i kundens planeringssystem, 

nödvändiga  transportskade- och kvalitetskontroller görs. Inkommande fakturor tas emot och 

kontrolleras på Scania Rus Logistikavdelning. Alla bilar som kommer in på Scania Rus lager 

besiktas och eventuella fel åtgärdas. Återförsäljare informeras när bilarna kan levereras. För 

leveranskoordinering av införtullade bilar inom Ryssland ansvarar Scania Rus Lokal 
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logistikavdelning. Bilar kan antingen hämtas av återförsäljaren på ett av Scania Rus lager eller 

levereras till återförsäljarens lager. 

5.4 Mätning av logistikprocesser 

Eftersom logistikaktiviteterna förväntas bidra till företagets lönsamhet, måste de mätas och 

därför är ett effektivitetsmätningssystem av stor betydelse för företagets logistikverksamhet. 

Ett bra mätsystem ger aktörerna information om effektiviteten i logistikprocessen och 

upplyser om de resultat som de utförda effektivitetsåtgärderna ledde till, vilket skapar goda 

förutsättningar för uppföljning av utvecklingen mot uppsatta mål.  De mått som används skall 

vara enkla att använda i praktiken, man skall exakt veta hur måttet mäts och vad det står för 

(Bjørnland, 2010). 

Det finns två aspekter ur kundens perspektiv som är avgörande i en logistikprocess, kvalitet 

och responsivitet. Kvalitet handlar bland annat om att kunden vill ha produkten levererat i rätt 

tid, vilket gör att mätningarna av leveransprecision har stor betydelse. 

Precision i leverans av Scanias lastbilar till ryska marknaden mäts på olika sätt. Delivery 

Function avdelningar på fabriker i Södertälje och Zwolle mäter leveransprecision mot 

Confirmed Delivery Date (CDD). Det datumet sätter de upp själva. I Södertälje är det ungefär 

5 dagar mellan Confirmed Release Date (CRD) som sätts efter att mixning av bilens 

beståndskomponeneter är klar och Confirmed Delivery Date (CDD). I Zwolle består tiden 

mellan CRD och CDD av 8-13 dagar. CDD är det datum då bilen ankommer till hamnen i 

St.Petersburg.  

Det finns dock ett datum till, Desired Delivery Date (DDD), som sätts av Scania Rus när  

beställningen görs. Det datumet sätts med hänsyn till den tiden som krävs för produktion och 

transport av en bil, men också med hänsyn till det datumet då kunden vill ha bilen. DDD tas 

dock inte i avseenden när Delivery Function på respektive fabrik utför beräkningarna av 

leveransprecission.  

Det förekommer att kunden vill ha bilen senare än den kan produceras efter att order fördes in 

i systemet. Bilen kan sättas i produktion tidigare ändå med syfte att hålla så jämn 

produktionskapacitet som möjligt. Om Delivery Function sätter Confirmed Delivery Date 

(CDD) utifrån det datumet som bilen blir producerat och inte tar hänsyn till att kunden vill ha 

bilen senare, blir leveransprecision lägre ur kundperspektiv. Detta trots hög leveransprecission 

ur Delivery Functions perspektive.  
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Mätningar av leveransprecision på Scania Rus görs både mot Confirmed Delivery Date 

(CDD) och Desired Delivery Date (DDD). 

Efter införandet av nya arbetssätt hos Delivery Function i både Södertälje och Zwolle skall 

hänsyn till det faktumet att kunden vill bilen ha levererat senare öka. 

Ett annat kriterium som enligt Bjørnland (2010) ingår i kundens uppfattning av 

logistikprocessens kvalitet är noggrannhet i fakturering. Kunden vill ha en faktura i rätt tid. 

Det händer dock att förfallodatum på de fakturorna som skickas med bilen hinner gå ut, vilket 

leder till ökade räntekostnader för kunden. Detta kan bero på att TPOX skriver fakturorna 

utifrån Confirmed Release Date (CRD) utan att ta hänsyn till  det datumet som kunden vill ha 

bilen levererat. Fakturan läggs in i bilen eller skickas till tullbroker och i de fall Delivery 

Function ska boka plats på båten utifrån kundens önskemål att få bilen senare, kan fakturan 

hinna att bli gammal under den tiden som bilen står på fabrikens gård i väntan på rätt datum 

för båtavgången.  

Logistikprocessens kvalitet ur kundens perspektive kan mätas också i servicegrad. 

Medarbetare på Scania Rus upplever exempelvis att de inte får tillräkligt information om 

leveransförseningar, dess orsaker och datum när bilen planeras vara levererad. Denna 

information behöver de för att kunna svara på frågor från återförsäljare och kunder. På 

Delivery Function i Södertälje anser man däremot att överföring av efterfrågad information 

fungerar bra trots att Ryssland är en informationskrävande marknad. 

Leveranstid är ytterligare en aspekt som utgör en element av responsivitet och som kan mätas 

för att värdera logistikprocessenas effektivitet. Leveranstid kan mätas som ledtid från den 

dagen order kommer in i systemet till den dagen kunden får sin bil levererad. Den första 

mätpunkten framgår tydlig i systemet. Problemet kan dock uppstå när man ska mäta den 

tidpunkten då bilen når kunden. En bil kan vara beställd som stockbil för Scania Rus lager, 

som stockbil för en av återförsäljarens lager eller som en bil som beställs mot slutkunden. En 

bil som ursprungligen beställdes mot lager kan få kund under tid för tillverkning och 

leverans.I systemet COW, som fungerar som monitor för övervakning och kontroll av order, 

kan man hämta information om den tidpunkten när en bil kom in i Ryssland. Utöver detta kan 

man se  när bilen hade fått status ”Start of Warranty”, vilket skulle innebära att bilen hade nått 

slutkunden. Det har dock visat sig att några av bilarna som beställdes mot slutkunden inte 

hade fått status ”Start of Warranty” trots att bilen var levererad till Ryssland för några 

månader sedan. Det finns dock ingen information i COW  som visar hur bilarna förflyttas 
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inom landet efter de ankommer till hamnen i St. Petersburg. I dagslägget är det svårt att veta 

vilken tidpunkt ska räknas som punkt för slutleverans, vilket i sin tur försvårar uträkning av 

leveransledtid. 

5.5 Ledtidsanalys 

Enligt Oskarsson (2011) beskrivs ledtid som tid från order till leverans.  

Analys av ledtider gjordes genom tidsmätning mellan tidpunkten för orderläggning och 

tidpunkten för leverans för 20 lastbilar som distribuerades till ryska marknad.  Ledtiden på 

fabriken räknades från den dagen då order lades in i systemet till den dagen bilen lämnade 

fabriken. Destributionstid för ryska marknaden angavs vara 9-10 veckor, inckusive 

produktion och transporttiden enligt Delivery Time List (figur 22).  

Figur 22: Ledtid för produktion och distribution av Scanias lastbilar till ryska marknaden. 

Källa: egen framställning. 

 

Genomsnittlig tid på fabriken för de aktuella bilarna var ca 7 veckor och 3 dagar.  

Ledtiden till försäljningsplatsen räknades från den dagen bilen lämnade fabriken till den 

dagen billen hade ankommit till försäljningsplatsen, som antingen kan vara lager på Scania 

Rus eller återförsäljarens lager. En del bilar kan vara köpta mot lager vilket innebär att 

ledtiden för leverans inkluderar den tiden som en bil står på lager i väntan på slutkunden. 

Genomsnittlig ledtid för den perioden gällande de 20 studerade bilar var ca fyra veckor.  

En annan tid som adderades till den totala ledtiden var tiden från sista försäljningsplatsen till 

den tidpunkten då bilen var registrerad och hade fått status ”Start of Warranty”, en status som 

visar att bilen hade nått slutkunden. Det var 9 bilar av 20 som hade fått denna status till den 

tidspunkten då mätningarna gjordes. I genomsnitt består den tiden av 3 veckor.  

Den totala ledtiden för de 20 bilarna är ca 14,5 veckor (figur 23). 
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Figur 23: Genomsnittlig ledtid för 20 lastbilar distribuerade till ryska marknaden. Källa: 

egen framställning. 

 

Den informationen som visar om en bil är beställd mot lager hos Scania Rus eller hos 

återförsäljaren eller mot kunden kan förändras under tiden vilket gör att mätningarna av 

ledtider för leverans kan vara missvisande.  

5.6 Effektivisering av processer 

Effektivisering av försörjningskedjor handlar i stort sätt om effektivisering av de processer 

som driver informations-, material- och betalningsflödena. Matsson (2012) definierar en rad 

angreppsätt som kan tillämpas för att effektivisera de flödena. Förenkling/rationalisering är 

ett sätt som handlar om att rationalisera eller eliminera de aktiviteter som tillhör inget eller 

begränsat värde. I dagslägget anses alla de funktioner som ingår i flödet av Scanias lastbilar 

mot ryska marknaden vara nödvändiga och värdeskapande.  

Det som krävs för att material- och betalningsflöden skulle komma till stånd är effektivt 

informationsutbyte från en part till en annan. Tillgång till aktuell, komplett och omfattande 

information längs hela flödet är en nödvändig förutsättning för ett effektivt arbete. Det finns 

aktörer i det aktuella flödet som tycker att den informationen som finns i tillgängliga system 

är otillräcklig. Aktörer efterfrågar mer detaljerat information om var i kedjan bilen befinner 

sig och om de eventuella problem som uppstår. 

Det anses vara viktigt att informationen är av hög kvalitet, vilket innebär att den ska vara 

korrekt, tidsaktuell och komplett. Att informationen är korrekt betyder att den är noggrann och 

tillförlitlig. I dagsläget finns det inte tillräckligt tydlighet om vad som ska levereras och när. 
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Infomationsflödet till den del av kedjan som befinner sig i Ryssland tycks  inte vara 

tillräckligt transparent i dagsläget. Att det finns ett stort glapp mellan det datumet då bilen är 

färdig producerad och det datumet bilen lovas levereras till Ryssland upplevs av medarbetarna 

på Scania Rus. Informationen om orsaker till detta saknas ofta. Det krävs mer information 

gällande de bilar som blir stoppade någonstans i kedjan. Det förekommer också att ett antal 

fakturor inte stämmer med antalet ankommande på båten fordon, vilket medför krediteringar 

av fakturor eftersom  förfallodatum hinner gå ut.  

När bilen kommer till Ryssland ska de uppgifterna som tullen har fått från Scania Rus 

överensstämma med uppgifterna i den fakturan som ligger i bilen. Särskild viktig är 

informationen om hur många platser finns på båten och hur många bilar ska med. 

Det som har stark påverkan på informationskvalitet är medarbetarnas beteende, attityder och 

vilja att dela med sig den informationen som man besitter. Idag verkar några aktörer i kedjan 

sakna tillit för varandra, vilket framgick i intervjuerna med några av medarbetarna.  

Utformning av flödets informationssystem inklusive den tekniska lösningen för överföring av 

information är av stor betydelse. Det är några aktörer som tycker att det behövs ett mer 

enhetligt system för hantering av order. Ett system där man får all information om fakturering 

och bokning av chassier efterfrågas också. TPOX exempelvis inte får information om 

förändringar i bokningar och inte heller information om leveransstopp. Bättre kommunikation 

skulle skapa fördelar och företaget skulle kunna ge en Confirmed Delivery Date (CDD) som 

också skulle kunna hållas. 

För att åstadkomma mer effektivt informationsutbyte och minska avvikelser vid leverans av 

bilar försöker man hitta ett bättre arbetssätt. Exempelvis bestämdes det nyligen hur Delivery 

Function skulle söka chassier i sina system så att det matchar TPOXs sökning. Att Delivery 

Function ska förboka chassier enligt Confirmed Release Date (CRD) är också ett nytt 

arbetsmoment.  

Gällande eventuell automatisering kan flödets faktureringsprocess beröras. Idag utförs 

fakturering av bilar som säljs till ryska marknaden manuellt, vilket minskar effektiviteten i 

kedjan. Det genomförs ett arbete på företaget där man utreder vad som krävs för att gå över 

till ett sådant arbetsätt då fakturering sker automatiskt.  

Gränsytor mellan organisatoriska avdelningar kan i vissa fall förorsaka tidsåtgång i form av 

ledtider. Med omkonfigurering av vissa aktiviteter kan oönskade gränsytor reduceras vilket 
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kan öka kvaliteten av informationsutbyte och skapa förutsättningar för effektivisering av hela 

kedjan. En omorganisation planeras att genomföras på Scania i Södertälje, då MDO och TPO 

avdelningar kommer att  att arbeta mer som en grupp i samma lokaler. Det finns dock risk att 

detta ska resultera i minskad kvalitet på informationsutbyte mellan två avdelningarna från ena 

sida och Delivery Function från den andra.  

Samverkan handlar om effektivisering genom ökat samarbete mellan flödets alla aktörer. 

Dylika prioriteringar med bättre kundfokus hos  de avdelningarna som har nära samarbete 

anses vara ett avgörande förutsättning för utförandet av arbete på ett effektivt sätt. 
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6. Effektiviseringsförslag 

Med utgångspunkten i det data som studien byggs på har vi kommit fram till ett antal förslag 

som kan leda till effektivisering av Scanias lastbilsflöde mot ryska marknaden. Som det 

nämndes tidigare anser vi att alla de funktionerna som i dagsläget ingår i flödet är nödvändiga 

och värdeskapande. 

Det området som vi bedömer som problematiskt är kedjans informationsflöde och därför 

behöver de processerna som driver informationsflödet effektiviseras ytterligare. I dagsläget 

upplevs det av medarbetarna på Scania Rus att deras behov på mer detaljerat information om 

var i kedjan bilen befinner sig, vilka problem som uppstår och när de kan åtgärdas har inte 

tillgodosetts tillräckligt. Aktörer som är involverade i flödet använder flera olika 

kommunikationssystem och informationen kan inte alltid föras över från ett system till ett 

annat. Därför tycker vi att ett enhetligt databaserat system som är tillgänglig för alla berörda 

aktörer behöver utvecklas. Där skall detaljerat information med eventuella kommentarer 

gällande orders förflyttning inom flödet matas in.  

I nuläget finns det en monitor (COW) för övervakning och kontroll av order. Där kan man 

exempelvis se om bilen är stoppat i produktion, men informationen om orsaker och 

förväntade tider som krävs för åtgärder saknas. Denna information är dock viktig, i första 

hand för att kunna planera vidare aktiviteter på ett effektivare sätt men också för att kunna ge 

informationen till återförsäljare och kunder. Den del av flödet som befinner sig i Ryssland 

anses inte vara tillräckligt transparent. Informationen om hur en bil förflyttas inom landet 

efter att den har kommit till hamnen är inte tillgänglig för alla aktörer. Den informationen 

matas in i ett datasystem hos Scania Rus men är osynlig för andra. Vårt förslag är att utveckla 

COW så att alla aktörer i kedjan kan följa order från den punkten den läggs in i systemet till 

den punkten bilen levereras till kunden. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för 

uppföljning av ledtider och ge bättre syn över flödet och flödets eventuella problemområden.  

Problem kan uppstå när man försöker räkna ut flödets ledtider. Den tidpunkten då en order 

läggs in framgår tydligt i systemet. Däremot kan det vara svårt att hitta den tidpunkten då 

bilen blev levererad till kunden. Vi tycker att det är viktigt att bestämma de mätpunkter som 

ska användas gemensamt av alla involverade aktörer vid mätningar av ledtider. Detta kan 

man exempelvis göra genom en överenskommelse med återförsäljare att mata in i systemet 

bilens försäljningsdatum om bilen beställdes mot slutkunden. Om bilen köptes av 

återförsäljare som stockbil, skall det datumet när den var leverat till återförsäljaren synas. Om 
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en bil som beställdes mot lager (STD) får en kund under processens gång (UO), skall den 

informationen uppdateras i systemet. 

De mått som används vid mätningar av leveransprecision rekommenderas också att ses över. 

Även där behöver man komma överens om vad som ska mätas och vems intresse ska man 

utgå ifrån i de mätningarna. Vi tycker att fokus på kundens önskemål behöver ökas. Har 

kunden ett acceptabelt datum som bilen önskas att vara levererat, ska man utgå ifrån det och 

mäta i vilken mån har kundens önskemål blivit tillgodosett. Betydelse av de mått som används 

vid mätningarna skall inte förminskas, eftersom det är bara ett bra och adekvat mätsystem 

som kan ge relevant och tillförlitlig information om den verkliga effektiviteten i flödet. 

För att få ett bättre underlag om vad som behöver förbättras inom flödet behöver kundens 

synpunkter och önskemål undersökas mer noggrant. I dagsläget finns det 51 regionala 

återförsäljare i Ryssland och deras åsikter kan bidra till en mer komplett bild av de problemen 

som finns i kedjan. Detta kan exempelvis handla om leveranstider, tillgång till information, 

informationskvalitet. Slutkundens synpunkter gällande utbud av de bilmodellerna som finns 

att köpa från återförsäljarens lager är också av stor betydelse. Detta eftersom försäljning av 

en stockbil sker med relativt korta leveranstider för slutkunden och därför är det viktigt att 

veta i vilken mån utbudet av de bilmodellerna som erbjuds motsvarar kundens efterfråga.  

Som det nämndes tidigare kommer en organisations omfördelning äga rum på Scania i 

Södertälje. Detta i syftet att öka fokus på totala ledtider och öka leveransprecision. Enligt 

planerna ska MDO och TPOX funktionerna samordnas för att arbeta mer som en grupp. MDO 

ska placeras i lokaler nära TPOX. Delivery Function, vars funktioner genomförs i nära 

samarbete med bägge MDO och TPOX stannar dock kvar i produktion. Kvalitet av de 

uppgifterna som Delivery Function och TPOX utför beror på hur effektivt informationsutbyte 

mellan de två avdelningarna fungerar. Därför rekommenderar vi att genomföra ytterligare en 

organisationssamordning och slå ihop även Delivery Function med TPOX och MDO 

funktionerna. Särskilt nära samarbete krävs mellan Delivery Function och TPOX. Detta skulle 

skapa bättre förutsättningar för informationsutbyte gällande båtavgångar, båtbokningar och 

fakturering vilket i sin tur skulle resultera i ökad leveransprecision och ökad 

kundtillfredställelse som följd.  

Utöver detta föreslår vi att göra en mer djupgående granskning av ledtiden mellan 

Specifikation Definitive till distribution av bilen till första leveransadress. För lastbilar mot 

den ryska marknaden består den av 9 – 10 veckor, vilket är längre tid än för många andra 
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marknader. Leveranstider för ryska marknaden är relativt korta och reducering av den tiden 

skulle påverka den totala ledtiden väsentligt.  

Eftersom Ryssland är Scanias andra största marknader vad gäller lastbilar föreslår vi att 

undersöka möjligheter för att öka produktion av Scanias lastbilar i landet. Detta skulle skapa 

förutsättningar för kortare ledtider samt resultera i ökad kundtillfredställelse och ökad antal 

kunder som följd. 

Det finns ytterligare en aspekt som vi tycker är viktig för effektivisering av de processerna 

som är inkluderade i flödet. Detta handlar om den förståelsen som flödets alla aktörer bör ha, 

för hur de funktionerna som var av dem utför påverkar flödets effektivitet. Flödet av Scanias 

lastbilar till ryska marknaden är väldigt komplicerat och vi fick en uppfattning att det inte 

finns många som vet hur hela flödet ser ut och vilka funktioner det inkluderar. Vi antar att en 

översyn över alla processer skulle påverka medarbetarnas attityd genom tydliggörande av att 

var och en kan påverka effektiviteten i flödet. Detta skulle skapa bättre förutsättningar för 

ökat integration mellan funktionerna. Därför rekommenderar vi att sprida ut kartläggningen 

av flödet och en kort beskrivning av involverade funktioner mellan alla aktörer som är 

inblandade i flödet. 
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7. Studiens slutsatser 

Studiens syfte var att utifrån nuvarande upplägg för order och distribution av Scanias lastbilar 

till ryska marknaden kartlägga och analysera flödet samt undersöka vilka 

effektiviseringsåtgärder behövs. Studien har lett till följanse slutsatser: 

Hur ser flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden ut? 

Distribution av Scanias lastbilar mot ryska marknaden är en komplicerad process med många 

involverade aktörer som utför olika funktioner. Processflödet består av tre betydelsefulla och 

ömsesidigt beroende flöden - informations-/administrativt flöde, fysiskt flöde och 

betalningsflöde. 

Figur 24: Flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden. Källa: egen framställning. 

 

Scania Rus är Scanias officiella importör och distributör i Ryssland. Försäljning av Scanias 

lastbilar till slutkunden sker via regionala återförsäljare. Arbetet med direkta kontakter med 

återförsäljarna inklusive arbetet med specifikationer, prislistor, tekniska aspekter samt 

kommunikation med fabriker utförs av Truck Sales avdelningen på Scania Rus. Order från 

återförsäljarna tas emot och kontrolleras av Scania Rus Truck Pre Sales avdelningen. Om inga 

problem uppstår förs order vidare in  produktionsplaneringssystem automatiskt. I annat fall 

hanteras order på  TPOC avdelningen i Södertälje som hanterar eventuella 
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specifikationsförändringar. Fördelning av kundorder till produktion (allokering) ligger också i 

TPOXs ansvarsområde. 

Bilar till ryska marknaden produceras på fabriker i Södertälje och Zwolle.  

Transportupplägg för distribution av fordon från slutmonteringen till första leveransadress i 

Ryssland sätts upp av MDO avdelning i Södertälje. 

Informationen om att bilen är färdigproducerad och slutkontrollerad får Delivery Function 

avdelning som finns på fabriker i Södertälje respektive Zwolle. De bokar också transport för 

distribution efter att bilen har blivit fakturerat på TPOX avdelningen i Södertälje.  

Inkommande fakturor tas emot och kontrolleras på Scania Rus Logistikavdelning. 

Förberedelse av den dokumentation som krävs för införtullning av fordon påbörjas. För hjälp 

med införtullning anlitas tullbroker. Ansvaret för leveranskoordinering av införtullade bilar 

inom Ryssland ligger på Lokal logistikavdelning på Scania Rus. Återförsäljaren kan antingen 

hämta bilar själv på Scania Rus lager eller så kan bilen levereras till återförsäljaren. 

Informations-/administrativa och fysiska flöden integrerar olika delar i företaget med varandra 

och omfattas av order- och leveransprocessen. Order- och leveransprocessen vid distribution 

av Scanias lastbilar till ryska marknaden består av sex steg. Den börjar med orderläggning, 

som utförs av återförsäljare i Ryssland och Truck Sales avdelningen på Scania Rus. Order tas 

emot på Scania Rus Truck Pre Sales avdelningen och skickas vidare till nästa steg 

orderbehandling som genomfös på TPOC avdelningen i Södertälje. Via steg fyra, 

färdigställande av order, då fordon produceras och slutmonteras  på fabriker i Södertälje 

respektive Zwolle går order vidare till steg fem, transport. Uppsättning av transportupplägg 

görs på MDO avdelning, själva bokningen av transporten utförs av Delivery Function och 

fakturering av TPOX avdelning. Bilar ankommer till hamn i St. Petersburg. Efter det sker 

inleverans, en funktion som ligger i ansvarsområde hos Logistikavdelning och Lokal 

logistikavdelning på Scania Rus i samarbete med återförsäljarna.   

Var i flödet finns problem och vilka? 

Informations-/administrativt flöde är ett av områden där problem uppstår. Många aktörer 

upplever brist på aktuell, komplett och mer omfattande information. Aktörer efterfrågar mer 

detaljerat information om var i kedjan bilen befinner sig och om de eventuella problem som 
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uppkommer. Infomationsflödet till den del av kedjan som befinner sig i Ryssland tycks  inte 

vara tillräckligt transparent i dagsläget.  

Utformning av flödets informationssystem inklusive den tekniska lösningen för överföring av 

information är av stor betydelse. Det är några aktörer som tycker att det behövs ett mer 

enhetligt system för hantering av order. Medarbetare på TPOX efterfrågar exempelvis ett 

system där man får all information om fakturering och bokning av chassier. Detta behövs för 

ökad precision vid utförandet av administrativt arbete så som fakturering av 

färdigproducerade bilar.  

Gränsytor mellan organisatoriska avdelningar kan i vissa fall förorsaka tidsåtgång i form av 

ledtider. Det finns brister i samarbete mellan MDO, Delivery Function och TPOX 

avdelningar.   

Ett bra mätsystem av logistikprocesser som har kundens preferenser i fokus saknas.  

Ledtider för produktion har inte analyserades djupgående i denna studie men det har 

framkommit att de ledtiderna mot ryska marknaden är 2- 3 veckor längre än mot många andra 

marknader.  

Hur kan flödet effektiviseras? 

De processerna som driver informationsflöde skall effektiviseras ytterligare. Ett enhetligt 

databaserat system som är tillgängligt för alla berörda aktörer behöver utvecklas. För att 

möjliggöra för alla aktörer i kedjan att följa order från den punkten den läggs in i systemet till 

den punkten bilen levereras till kunden rekommenderas ytterligare utveckling av COW 

systemet.  

Dessutom är det viktigt att bestämma de mätpunkter som ska användas gemensamt av alla 

involverade aktörer vid mätningar av ledtider. Mätningar av leveransprecision 

rekommenderas därför att ses över. Man bör komma överens om vad som ska mätas och vems 

intresse ska man utgå ifrån i de mätningarna. Fokus på kundens önskemål behöver ökas och 

kundens synpunkter och önskemål skall undersökas mer noggrant. 

Ytterligare en organisationssamordning där även Delivery Function med TPOX och MDO 

funktionerna ska slås ihop ses som nödvändigt. Detta skulle leda till ökat samarbete mellan 

avdelningarna. 
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En mer djupgående granskning av ledtider inom produktion av bilar mot ryska marknaden 

rekommenderas också. Leveranstider för ryska marknaden är relativt korta, och reducering av 

den tiden som en bil befinner sig på fabriken skulle påverka den totala ledtiden väsentligt. 

Eventuella möjligheter för att öka produktion av Scanias lastbilar i Ryssland skall undersökas. 

7.1 Avslutande kommentarer 

Avslutningsvis vill vi poängtera att ett ständigt arbete med syfte att effektivisera flödet av 

Scanias lastbilar mot ryska marknaden utförs inom olika funktioner. Detta arbete leder till att 

problemområden upptäcks och nödvändiga förbättringsåtgärder genomförs oupphörligen. 

Bättre förståelse för flödets processer och dess interaktion med varandra hos alla inblandade 

aktörer är en av de nödvändiga förutsättningar för att detta arbete skulle leda till de resultat 

som eftersträvas. Positiva attityder mellan medarbetarna, förståelse för varandras 

informationsbehov, samt förståelse för hur ens eget arbete påverkar effektiviteten i hela flödet 

är av stor betydelse. 

Att ha kundens preferenser och önskemål som utgångspunkt för varje effektiviseringsprojekt 

som startas är en annan förutsättning. Kundens åsikter och synpunkter behöver kartläggas och 

analyseras noggrant innan effektiviseringsåtgärder börjar planeras och implementeras. Skulle 

vi behöva göra om vår studie, skulle vi börja med att samla information från regionala 

återförsäljare i Ryssland för att få bild om vilka aspekter och funktioner de upplever som 

oeffektiva och problematiska i flödet av Scanias lastbilar mot ryska marknaden.
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Bilaga 2: Incoterms 2010 

 

 

 

 



 

IV 

Bilaga 2: Fortsättning  

Klausuler oavsett transportsätt 

EXW, Ex Works 

(Fritt säljarens 

magasin) 

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för 

avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. 

Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som 

köparen bestämt. 

 

Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla 

kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren 

det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att 

genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan brukas vid alla sorter av 

transporter. 

 

Köparen står faran för godset under hela transporten 

 

Ev. försäkring tecknas av köparen. 

FCA, Free Carrier 

(Fritt lastat) 

(Med angiven plats) 

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har 

överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för 

skador och förlust av varorna på köparen. 

 

Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och 

meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, 

tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för 

importen. FCA går att använda vid alla former av transporter. 

 

Ev. försäkring tecknas av köparen.. 

CPT, Carriage Paid 

To 

(Frakt betald till) 

(Med angiven 

bestämmelseort) 

Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. 

Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och 

eventuellt andra dokument som avtalats.  

 

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet 

angiven tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers. 

 

Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CPT kan 

användas vid alla former av transporter och är brukligt vid t ex container- transporter. 

 

Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Ev. försäkring tecknas 

av köparen. 

CIP, Carriage and 

Insurance Paid To 

(Frakt och försäkring 

betald till) (Med 

angiven 

bestämmelseort) 

CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt 

skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som 

avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura 

och ev andra dokument som avtalats.  

 

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet 

angiven tidpunkt. Det sker för det mesta i containers. 

 

Det är köparen som sköter importen av varorna. 

 

Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF. 

 

CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- 

transporter. 

Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven 

destinationsort. 



 

V 

Bilaga 2: Fortsättning 

DAP, Delivered At 

Place  

(Levererat angiven 

plats) 

Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken 

och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande 

transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation 

om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för 

importen och betalar dess kostnader.  

 

DAP kan användas för alla former av transporter. 

 

Säljaren står faran för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av 

säljaren.  

 
 

DAT, Delivered At 

Terminal 

(Levererat angiven 

terminal) 

Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren 

står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara 

för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift 

att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen 

när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.  

 

 

DAT kan användas för alla former av transporter. 

 

Säljaren står faran för godset under hela transporten inklusive lossningen vid 

terminalen. 

 

Ev. försäkring tecknas av säljaren.  

DDP, Delivered 
Duty Paid 

 
(Levererat förtullat, 

med angiven 

destinationsort i 

importlandet) 

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import 

av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven 

ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. 

När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.  

 

DDP kan användas vid alla transporter. 

 

Säljaren står faran för godset under hela transporten. 

 

Ev försäkring tecknas av säljaren. 

Klausuler för sjötransport 

FAS, Free 
Alongside Ship 

(Fritt fartygets sida) 

(Med angiven 

inlastningshamn) 

FAS används bara vid sjötransporter.  

 

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller 

pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för 

köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår 

därefter på köparen. 

 

Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. 

 

Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt 

utföra tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den 

dokumentation som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär 

detta. 

 

Ev. försäkring tecknas av köparen.  



 

VI 

Bilaga 2: Fortsättning 

FOB, Free On 
Board 

(Fritt ombord) (Med 

angiven 

inlastningshamn) 

FOB används bara vid sjötransport. 

 

Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna placerats ombord på fartyget i den 

inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för 

lastningskostnaderna. 

 

Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren 

ska också meddela köparen när varorna har levererats. 

 

Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att 

denne ska kunna organisera lastning av varorna.  

 

Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer 

importen av varorna. 

 

Ev. försäkring tecknas av köparen.  

CFR, Cost and 
Freight 

(Fri kostnad och 

frakt) (Med angiven 

destinationshamn) 

CFR används endast vid sjötransport. 

 

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till 

ankomsthhamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de 

placerats ombord på fartyget  i lastningshamnen. 

 

Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen.  

 

Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens 

beräknas ankomma.  

 

Ev. försäkring tecknas av köparen. 

CIF, Cost, 
Insurance, Freight 

(Fri kostnad, 

försäkring och frakt) 

(Med angiven 

destinationshamn) 

CIF används bara vid sjötransport. 

 

CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter som vid CFR med 

undantag att säljaren har skyldighet att teckna och betala en varuförsäkring för 

sjötransporten i köparens nman. 

 

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att 

vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen.  

 

Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen 

ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för 

kostnaden, om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet. 

 

Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomsthamnen om 

det inte ingår i transporten. 

 

Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven 

destinationshamn. 

 


