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Sammanfattning 

Detta examensarbete gjordes under 10 veckor, höstterminen 2012 på Scania, Södertälje för en 

magisterexamen i Tillämpad Logistik, KTH och är en fortsättning på ett tidigare examensarbete på 

KTH av samma författare (Nahra, 2012). 

Arbetet syftar till att öka förståelsen för värdeflödet i en försörjningskedja, genom att kartlägga 

material- och informationsflödet genom de olika delprocesserna. Försörjningskedjan innefattade 

kugghjulets tillverkning till och med montering av färdig växellåda. 

Målet med arbetet var att identifiera potentiella förbättringsområden i detta värdeflöde ur en 

planerings- och logistisk synvinkel.  

Det sattes upp en metod för ett systematiskt insamlande av information om processerna på olika nivåer 

och genomfördes enligt plan i fyra faser. Den första en förstudie och definition av frågeställningen, 

den andra en datainsamlingsfas, den tredje för bearbetning av allt insamlat material och en fjärde där 

allt sammanfattades och en rapport skrevs. Den fjärde fasen avslutades även med en redovisning av 

resultatet för Scania. 

Den viktigaste fasen ur dessa var den andra då det genomfördes en rad intervjuer, observationer och 

avslutades med en workshop där samtliga planerare från de olika delprocesserna deltog i skapandet av 

en karta över värdeflödet. 

Ur datainsamlingen sammanfattades och visualiserades även informationsflödet och beslutsprocesser 

som ligger till grund för produktionen i en processflödeskarta. Medan materialflödet visualiserades i 

en värdeflödesschema som jämförde värdeadderande tid gentemot total genomloppstid för produkter 

att ta sig igenom hela försörjningskedjan. 

Resultatet mynnade ut i nio identifierade potentiella förbättringsområden bland annat ett stort lager 

som alltid är fullt men ofta har brist på rätt material. Flera oidentifierade lagerplatser hittades som i 

081 där det finns 1164 pallplatser varav 421 är obestämda, vilket innebär att de ändrar syfte varje 

vecka. I verkstaden finns såkallade 2-Bingesystem som är falska då man ställer fram fler än två pallar 

runtomkring maskingrupper på platser som ej är avsedda för det. Transporter som går halvfulla och 

inte körs på kväll och helger så att man ställer pallar på ett vänteområde, ett såkallat “overflow” som 

ibland inte räcker till och resulterar i att pallar ställs där det finns plats, alltså där de egentligen inte ska 

ställas. 





 

Abstract 
This thesis was written during a 10 week period in autumn 2012 for Scania, Södertälje. It is a thesis 

for a Masters degree in Applied Logistics at KTH and is a continuation of a previous thesis at KTH by 

the same author (Nahra, 2012). 

This study aims at increasing the understanding of the value stream in a supply chain, by mapping the 

material and information flows through the different processes. The supply chain is defined from 

delivery of material in to gear manufacturing all the way through transmission assembly. 

The purpose of this thesis was to identify potential areas for improvement in this value stream from a 

planning and logistical point of view. 

A method was chosen for a systematic gathering of data from the processes at different levels and was 

implemented as planned in four phases. The first used as a preparatory study and for defining the 

purpose of the thesis. The second was a phase for gathering information. The third for processing and 

analyzing all of the collected data and the fourth where everything was summarized and this report 

was written. The fourth phase also ended with a presentation of the results to Scania. 

The most important phase of these was the second, where a series of interviews and observations 

where carried through and ended with a workshop. The attendees of this workshop were the planners 

of the different processes involved in the supply chain and together created a map of the value stream. 

The data gathering phase made it possible to summarize and visualize the flow of information and 

the decision-making processes that is the basis of the production in a process flow chart. The material 

flow was visualized in a value flow chart that compares time where the product is in process that adds 

value against the total throughput time for products through the entire supply chain. 

The result culminated in nine identified potential areas for improvement among which a large stock 

area was found which is always full but not often containing the right materials. Several unidentified 

stock areas were found in 081, where there were a total of 1164 places for pallets, of which 421 are 

undetermined, meaning that they change the every week. In the production and assembly areas there 

are so-called 2-Binge Systems, a system that has room for two pallets but is false because more than 

two pallets are placed around machines in locations not intended for it. Transports that are sent half 

full during the weekdays and then not sent at all during weekends so that a waiting area is needed, this 

so-called "overflow area" is sometimes not enough and results in pallets placed where there is room, in 

other words in places they shouldn’t be. 

 





 

Förord 
Detta arbete är avsett för en Magisterexamen i Tillämpad Logistik och var slutklämmen på tre år av 

hårda studier vid KTH, Campus Telge. Under dessa år på KTH läste jag Magisterprogrammet i 

Tillämpad Logistik parallellt med grundutbildningen för en examen som Högskoleingenjör i 

Produktion och Industriell Ekonomi.  Kurser och tentor har under denna tid krävt all disciplin och 

energi som gått att krama ur en själv, men har samtidigt varit oerhört lärorika och belönande. Nu så 

här i efterhand med facit i handen kan jag säga trots denna tunga (självvalda) arbetsbörda så gick det 

bra!  

Tre år senare utan en enda omtenta är bevis på att man med vilja och ork kan göra vad man vill, bara 

man tar kontroll och är villig att jobba för det. Men ibland är saker ur ens egna händer och 

examensarbetena i slutet på dessa tre år, var definitivt sådana fall.  

Första examensarbetet gick bra överlag; inlämnad i tid och med högsta betyg. Dock inte utan en 

penicillinkur orsakad av två slutveckor av 14-timmars-dagar för att ro det hela i hamn. Detta andra 

examensarbete, var man mer rutinerad för, trodde man. Men man lär sig att inte ta saker för givet utan, 

det alltid finns hinder längs vägen och denna uppsats blev mer försenad än jag hade hoppats på. Skilda 

meningar i hur uppsatsen skulle formas, om resultaten faktiskt är ”resultat” och sedan jobberbjudanden 

som dyker upp för det är ju dags att gå ut i ”verkliga livet”. Allt detta och mycket mer orsakade denna 

försening, men nu är jag framme. Efter 22 år av mina 29 spenderade i skola och universitet, kan jag 

äntligen säga att jag är färdig! 

Detta hade aldrig gått utan vissa människor: 

 Inspirerande lärare och mentorer under utbildningen och andra delar av livet,  

 handledare som gör sitt bästa att leda en genom djungeln som det är att skriva ett 

examensarbete 

 och såklart, föräldrar som gett en den första grunden i livet för att kunna stå stabilt och gå hela 

vägen. 

 

Ett särskilt tack till Scania och speciellt Pär Mårtensson för möjligheten att få avsluta min utbildning 

med omkring nio fantastiskt lärorika månader. 

 

Tack! 

 

Chaza Nahra 

2013-06-12 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Till grund för denna uppsats ligger ett examensarbete skrivet på KTH av samma författare (Nahra, 

2012). Det föregående examensarbetet var en analys av produktionsflödet av kugghjulsproduktionen i 

Scania Södertälje med hjälp av simuleringsverktyg som resulterade i bland annat optimeringsförslag 

för att sänka genomloppstid och öka kapacitet. Ur det examensarbetet skapades en frågeställning om 

kugghjulets påverkan på dess egna försörjningskedja. 

Detta examensarbete, en magisteruppsats i programmet Tillämpad Logistik på KTH, utgår från samma 

produktion fast med bredare systemgränser för att bättre passa ämnet logistik. Vilket innebär att 

kugghjulet hamnade i fokus i en försörjningskedja som börjar med materialförsörjning in i 

kugghjulsproduktionen ända till färdigmonterad växellåda för leverans till chassimontering i 

Södertälje (MS), Angers i Frankrike (MA) och Zwolle i Holland (MZ).  

I detta flöde ingår alltså leverantör av råmaterial, byggnad 081(kugghjulstillverkningen), byggnad 062 

(montering av huvud- och sidoaxel så kallade HA/SA-paket), byggnad 210 (färdigmontering av 

växellåda) och distributionen till chassimonteringarna. Till alla dessa finns sedan en gemensam central 

planeringsenhet. 

 

Figur 1 Försörjningskedjans funktioner för kugghjulet. 

1.2. Syftet  

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för processerna kring växellådstillverkningen genom att 

beskriva och kartlägga kundorder- och materialflödet från försörjning av råmaterial för 

kugghjulsproduktion till färdig växellåda. Arbetet belyser och synliggör problemområden och dolda 

risker i försörjningskedjan och ska ligga till grund för vidare studier.  

1.3. Mål 

Kartlägga försörjningskedjan och identifiera punkter i material- och informationsflödet där det finns 

förbättringspotential. 
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1.4. Målgrupp 

Detta dokument är skrivet för samtliga planeringsnivåer i försörjningskedjan. Från operativa 

produktionsplanerare i de olika processdelarna till centralplanering samt strateger inom logistik.  

Det är även lämpligt för studenter vid KTH eller andra universitet som skall kartlägga och analysera 

en process eller system där utgångspunkten är att det saknas sökbar information. 

1.5. Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i detta arbete ligger i metoden, d v s i hur man systematiskt samlar in information, 

analyserar processer och identifierar problemområden eller områden med förbättringspotential.  

1.6. Avgränsningar 

I detta projektarbete var gränssnittet mellan materialplanering och leverantör den nedre 

systemgränsen. Vilket innebär att materialplaneringsprocessen togs med men icke de faktiska 

leverantörerna.  

Den övre gränsen sattes på samma sätt i gränssnittet mellan leveransplanering 210 och faktisk kund, 

dvs chassimonteringarna MS, MA och MZ. 

Sedan är denna rapport inte en djupdykning i något av områdena utan en översiktlig förklaring på 

helheten. 

1.7.  Rapportstruktur 

Då generaliserbarheten i denna rapport ligger i metoden följer nedan en beskrivning för hur strukturen 

är formad. 

Kap1 - Inledning 

Problemformuleringen hittas här beskrivet i ett syfte, målet, avgränsningar m.m. 

Kap 2 – Metod  

En beskrivning av vilka metoder och verktyg behövdes för genomförandet av arbetet.  

Kap 3 – Tillämpning av metod 

En genomgång genomförandet av projektet dvs hur metoderna kronologiskt tillämpades i praktiken. 

Kap 4 – Utfallet - Nulägesanalys 

En fullständig beskrivning av försörjningskedjan och alla dess ingående delar till ett visst djup. Det är 

även här både värdeflödesschemat och processkartan för informationsflödet och beslutsprocesserna 

redovisas. 

Kap 5 – Resultat och förbättringsområden 

Dessa resultat renodlade till bara de som berör företaget, i detta fall Scania.  

Kap 6 – Analys av metod 

En reflektion och analys av metoden och dess lämplighet för detta arbete. Vad var bra och vad kunde 

ha gjorts bättre. 
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2. Metod  
För att kartlägga försörjningskedjan och belysa potentiella förbättringsområden, krävdes det en 

ordentlig datainsamling på alla nivåer i systemet. För att strukturerat och systematiskt hinna göra detta 

byggdes en metod där tre infallsvinklar användes för att genomföra arbetet och fånga upp samtliga 

nivåer i försörjningskedjan. 

Den första var att starta på en översiktlig nivå med centralplaneringen för att undersöka 

beslutsprocesser som ligger till grund för montering.  

 

Figur 2 Första steget i arbetet sker på centralnivå. 

Den andra fortsattes sedan med en djupdykning i varje del av försörjningskedjan för att reda ut hur 

arbetet sker. Syftet här var att ta reda på vem som gör vad, hur de gör det och även när de gör det. 

 

Figur 3 Andra steget, en nedbrytning i de olika delprocesserna. 

Till slut samlades personer från de olika delarna i försörjningskedjan för att gemensamt skapa en bild 

och förståelse för hur samtliga delprocesser arbetar. Detta gjordes för att ta reda på hur delarna arbetar 

på tvären och påverkar varandra. 

 

Figur 4 Tredje steget, hur delarna påverkar varandra tvärfunktionellt. 

Efter detta bearbetades allt insamlat material, analyserades och sammanfattades genom visualisering 

av försörjningskedjan i en värdeflödesanalys och processkarta, samt denna rapport. 
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Nedan följer en beskrivning av de undersöknings- och datainsamlingsmetoder samt verktyg som 

användes för detta arbete. 

2.1. Undersökningsmetod 

Som utgångspunkt valdes två undersökningsmetoder som är nära besläktade. Båda dessa ger en grund 

att utgå från med möjligheten att samtidigt utforma sin egen studie för att passa ämnet. 

2.1.1. Explorativ undersökning 

”Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så mycket kunskap som möjligt om 

ett bestämt problemområde. (Patel och Davidson, 2001, s12) 

Denna typ av undersökning lämpar sig bra som en grund för vidare studier eller förbättringsarbeten. 

Detta används när man inte vet mycket om problemområdet till att börja med, utan försöker i en 

explorativ undersökning beskriva problemområdet från alla vinklar.  

För explorativa undersökningar kan flera datainsamlingstekniker användas, se kap 2.2 för en 

genomgång av vilka som användes för denna uppsats. 

2.1.2. Deskriptiv undersökning 

Denna metod är en beskrivande sådan, där man tar ett dåtida eller nutida läge och beskriver det genom 

systematisk datainsamling. Det är en metod som passar bra när det finns en mängd data redan känd 

som då kan sorteras och kategoriseras i modeller. Ofta ska deskriptiva undersökningar svara på 

allmängiltiga frågor eller frågor av en viss översikt. Detta innebär att undersökaren får göra urval i 

informationen för att passa nivån på frågan. 

”Deskription är i sig rent empiriskt, men undersökningen som sådan kan ha initierats av värderande 

skäl; man vill kanske ha fram underlag för att kunna förbättra organisationen…”. (Ejvegård, 2009, 

s34) 

2.2. Datainsamlingsteknik 

2.2.1. Kvalitativa intervjuer   

I kvalitativa intervjuer gäller det att upptäcka den intervjuades uppfattning utan att styra dennes svar 

genom exempelvis svarsalternativ. De varianter av kvalitativa intervjuer som använts är följande. 

Intervjuer med låg grad av strukturering eller semistrukturerade intervjuer. 

Många kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering då man inte söker sig skapa kvantitativt 

jämförbara resultat. Istället ställer intervjuaren frågor i ordningen som bäst passar det enskilda fallet. I 

den mest ”öppna” formen av sådana intervjuer kan intervjuaren genomföra intervjun som ett samtal 

utan att ha tidigare formulerat särskilda frågor (Patel och Davidson, 2011, s82). Istället ska 

intervjuaren hjälpa den intervjuade bygga upp ett sammanhang om det diskuterade ämnet genom att 

ställa öppnare frågor och låta den intervjuade svara fritt och styra utfallet. 

Intervjuaren kan förbereda sig genom att ha bestämt ett antal teman som är relevanta för det 

diskuterade ämnet som ska beröras under intervjun. Då har intervjuaren möjlighet att ta dessa teman 

som frågor i en särskild ordning eller att utföra intervjun som ett samtal där man försöker låta den 

intervjuade besvara dessa frågor i en mer öppen dialog.  
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2.2.2. Deltagande observation 

Observationer är något alla människor använder sig av för att införskaffa information, genom att 

objektivt delta, se och höra i en händelse/situation/fenomen just när det händer utan att vara med och 

påverka den. 

Observationer kan ske mer slumpmässigt eller systematiskt användas som en vetenskaplig 

datainsamlingsteknik. Det är en teknik som används ofta i explorativa undersökningar och är lämplig 

när beslutsprocesser ska studeras och beskrivas. Dessutom är observationer ett bra komplement till 

andra datainsamlingstekniker. 

Problematiken med observationer är att de kan vara tidskrävande, då det som skall observeras, skall 

observeras i sitt naturliga skeende.  

Enligt, Patel och Davidson (2011) finns det förenklat sett två sätt att genomföra observationer. Den 

ena genom att i förväg bestämma vad som ska observeras och när, d v s sätta upp ett schema. Eller så 

används observation i ett mer utforskande syfte där man försöker samla in så mycket information som 

bara möjligt. Dessa brukar kallas systematisk respektive osystematisk observation. I båda fallen krävs 

det av observatören att vara väl förbered och ha tänkt igenom ett antal frågor som sammanfattas av 

Patel och Davidson på följande sätt: 

 Vad ska observeras? 

 Hur ska observationen registreras? 

 Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

2.2.3. Workshop 

En workshop används när man behöver ha diskussioner och aktiviteter kring ett särkilt tema för ett 

begränsat antal deltagare. Dess syfte kan vara att exempelvis samla information, sprida kunskap, 

utveckla, identifiera behov, strukturera, skapa nya grupperingar, hitta nya idéer, mm
1
. 

Under workshopen arbetar man praktiskt och visuellt, där exempelvis deltagarna själva får en uppgift 

att beskriva på en tavla (se kap 2.3.2.) Därför bör en person fungera som instruktör på workshopen och 

tala om hur arbetet ska gå till men sedan försöka att inte påverka utfallet. Alltså ska denna person 

motivera och stötta under workshopen för att säkerställa att arbetet flyter på. Det är dessutom att 

föredra om deltagarna i workshopen är experter inom området för att enklare kunna skapa förståelse.  

 

                                                      

1
 Information hämtad från internt utbildningsmaterial på ScaniaWiki. 
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2.3. Verktyg för datainsamling 

Följande verktyg användes för genomförande av datainsamling. 

2.3.1. Underlag för intervjuer 

I samtliga intervjuer med planerare från olika delar av försörjningskedjan, både på strategisk och 

operativ nivå var temat att beskriva deras arbete. Två frågor beskriver utgångspunkten för 

intervjuerna: 

1. Beskriv arbetet i denna del av processen? 

2. Hur arbetar planeraren i fråga, vilka arbetsuppgifter har denne?  

Sedan utvecklades samtalen utifrån dessa frågor för att även beröra och lyfta fram problemområden 

eller för att reflektera över hur varje del påverkar hela kedjan. Tyngdpunkten i intervjuerna skiljer sig 

åt då perspektivet ändras med personen som blir intervjuad. 

Under intervjuerna antecknade intervjuaren samtalet med papper och penna. Varje intervju följdes upp 

med följdfrågor genom ytterligare en intervju, telefonsamtal eller e-post som till slut sammanfattades 

av intervjuaren och korrekturlästes av de intervjuade. 

2.3.2. Visuell arbetsmetod (Workshop) 

Under en workshop underlättas arbetet när en visuell arbetsmetod används. 

Följande arbetsmetod lämpar sig att använda för att beskriva en industriell montering där både 

kundorder- och materialflödet kan följas. Post-it lappar i olika färger används för att representera olika 

aktiviteter i processen. 

 Gult  för lager,  

 vitt    för bearbetning/montering,  

 blått  för transport och  

 rosa  för informationsöverföring.  

Sedan sätts dessa i tidsordning från vänster till höger på ett stort ark längs en lång vägg, och 

information tillhörande varje aktivitet fylls i dem. Så här kan det se ut: 

 

Figur 5 Exempel på visualiserad process. 
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2.4. Verktyg för analys 

Följande verktyg användes vid analysen av det insamlade materialet för att sammanfatta och 

visualisera informationen. 

2.4.1. Processflödeskarta 

För att genomföra ett förbättringsarbete är det kritiskt att först skaffa sig djup kompetens om processen 

i fråga. Fakta bör användas som inte är information som baseras på någon enstaka persons uppfattning 

av verkligheten. 

I en process där man har definierat att något är fel men inte vad orsaken är, behöver man börja med att 

kartlägga nuläget. Detta ska beskriva den faktiska processen och inte en persons uppfattning av den. I 

en processflödeskarta beskrivs just detta i steg genom att svara på frågorna ”Vem?”, ”Hur?” och 

”Vilken ordning?” 

En användbar form av processflödeskartor är såkallade ”Swim Lane Flow Chart” (flödeskartor med 

simbanor) (se Breakthrough Management Group och DeCarlo, 2007). Dessa bryter ner processen till 

sin minsta detaljnivå av vikt samtidigt som de visar vem som ansvarar för de olika delprocesserna. På 

vänstra sidan av de såkallade simbanorna placeras namnen på de involverade funktionerna och längs 

med den horisontella axeln placeras figurer som beskriver olika aktiviteter och objekt i kronologisk 

ordning (från vänster till höger).  

Följande figurer används för att representera olika händelser eller aktiviteter: 

 

Figur 6 Figurer som används i processflödeskartor 

Nedan följer ett enkelt exempel av hur det kan gå till på en restaurang, där man har tre funktioner, 

kund, servitör och kock för att visualisera. 

Figur 7 Exempel på en processflödeskarta i en restaurang 
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Detta är en generellt vedertagen metod som kan användas vid analys av processer men förenklingar 

och utvecklingar av denna kan förekomma.  Nedan följer en beskrivning på en sådan förenklad form 

som valdes för detta specifika arbete, då det är en Scania standard.  

Processflödeskarta enligt Scaniastandard 

Scaniastandarden är byggd på samma sätt som en ”Swin Lane Flow Charts”, med simbanor och 

figurer som representerar olika saker. Men figurerna som används är mindre i antal och i detta arbete 

användes endast två figurer för att ytterligare förenkla. 

En blå pil innebär en aktivitet/process och en gul rektangel innebär ett objekt. Där man sedan i 

processkartan använder figurerna varannan gång, vilket tydligt visar förädlingen objektet. Dvs man 

kan för varje steg, efter varje aktivitet/process se hur objektet har förändrats.  

Exempel: När man ska baka en kaka utgår man från ingredienser och ett recept som till slut blir en 

smet och senare en kaka. Så här kan det se ut: 

 

Figur 8 Exempel på processflödeskarta 

 

2.4.2. Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys syfte är att samla in information om alla aktiviteter i en tillverkning/montering 

och räkna ihop den tid som är nödvändig och förädlande för produkten och sedan jämföra den med 

faktisk genomloppstid. D v s av den totala tiden det tar att producera en produkt från råmaterial till 

färdig produkt, hur stor del som faktiskt adderar värde till produkten. Exempelvis, i en montering där 

man limmar ihop två komponenter och sedan låter dem torka, kan de se ut så här. 

1. En truck hämtar komponenter  2 min 

2. Komponenter står i buffert inför montering 6 h 

3. Komponenter limmas ihop  1 min 

4. En truck kör artiklar till torkningsområde 2 min 

5. Torkning i lager   8 h 

6. Väntan i lager för transport till kund  16 h 

Av dessa sex aktiviteter är det endast limning och torkning som är värdeadderande. Resten av tiden är 

bara onödig väntan. Trucktransporterna skulle kunna diskuteras om de är nödvändiga eller inte, men 
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om vi inte räknar med dessa är det ändå endast 8 h och 1 min värdeadderande av totalt sett 30 h och 1 

min i genomloppstid, alltså 29 % av tiden.  

I praktiken visualiserar man en värdeflödesanalys genom att använda sig av bland annat följande 

figurer (Breakthrough Management Group och DeCarlo, 2007): 

Figur 9 Figurer som används vid värdeflödesanalyser 





11 

3. Tillämpning av metod 
Detta examensarbete genomfördes i fyra överlappande faser enligt Figur 10 nedan under 10 veckor ht 

2012. Där de valda metoderna i kapitel 2 användes i fas två och tre. Nedan följer en beskrivning av 

varje fas. 

 

Figur 10 Faserna av examensarbetet 

3.1.1. FAS 1 

Denna fas var uppstarten av arbetet som definierade frågeställningen och tillvägagångsättet som 

formade inledningskapitlet och metodkapitlet i denna rapport. 

Inledningskapitlet (Kapitel 1 i denna rapport) beskriver bland annat syftet, mål och avgränsningar för 

arbetet. Bland avgränsningarna drogs systemgränserna för att innefatta försörjningskedjan från 

råmaterial till växellåda, där gränssnittet blev strax efter leverantör och innan kund (se Figur 11). 

Grunden till problemformuleringen och denna inledning ligger i ett tidigare examensarbete av Nahra 

(2012) som definierade ett behov att undersöka hela försörjningskedjan.  

 

Figur 11 Försörjningskedjan för kugghjulet från leverantör till färdig växellåda. 
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Inför genomförandet av arbetet gjordes en litteraturstudie för att definiera vilka metoder som var mest 

lämpliga för och för att uppnå målsättningen. Kapitel 2 i denna rapport är ett resultat av detta där det 

bland annat listas undersökningsmetoder, datainsamlingstekniker samt verktyg. Nyckelord som söktes 

i KTHB Primo
2
 för detta, var bland annat forskningsmetod och kvalitativa intervjuer. Handledare för 

projektarbetet hjälpte även till att föreslå vissa undersökningsmetoder som sedan söktes med hjälp av 

bibliotekspersonal på KTH Campus Telge.  

3.1.2. FAS 2 

Denna fas var en datainsamlingsfas där samtliga metoder användes och personer från samtliga nivåer i 

försörjningskedjan intervjuades, dvs på centralplaneringen och de olika produktions- respektive 

monteringsenheterna. Dessutom genomfördes observationer genom deltagande i möten och 

genomgångar ute i produktion samt en workshop. 

Intervjuerna:  

En serie av mindre strukturerade intervjuer hölls i samtalsform, med teman, där anteckningar fördes 

över samtalet och sedan sammanfattades och korrekturlästes av samtliga intervjuade personer. 

Samtliga intervjuer hittas i bilagorna. 

Centralplanerare, logistikutvecklare, produktionsplanerare och materialplanerare var bland 

yrkeskategorierna som intervjuades. Vissa personer intervjuades i flera omgångar då frågor uppstod 

allteftersom datainsamlingen gjordes.  

Deltagande Observationer: 

Det genomfördes ett antal planerade observationer där författaren deltog i förutbestämda möten på 

olika nivåer av försörjningskedjan, d v s på en central ledningsnivå samt ute i produktion. Till dessa 

tillkom sedan ett antal observationer allteftersom, såsom ”Ut och titta” i produktionen. Nedan följer en 

lista på sådana observationer. 

Processkartläggningsmöte med marknadsavdelningen och centralplaneringen där beslutsprocesserna 

månadsvis och veckovis diskuterades och visualiserades genom att skapa en form av 

processflödeskarta. Det arbetades visuellt och under mötet antecknades processen som visualiserades 

samt annan information av vikt som tydliggjordes. 

Produktionsutvecklingsmöte (081), där möjliga förbättringar diskuterades och problemområden lyftes 

fram. Vid detta möte noterades problemområden i kugghjulsproduktionen. 

”Ut och titta”. Tillsammans med planerare från 081, identifierade och räknade ställage/lagerplatser i 

produktion. 

”Ut och titta”. Tillsammans med planerare från 062 och 210 för att se hur material förflyttar sig 

igenom monteringen, från HA/SA-paket till färdig växellåda. Anteckningar fördes under dessa 

genomgångar. 

                                                      

2
 En sökmotor vid KTH som används för sökning av bland annat böcker, artiklar och examensarbeten. 
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 I föregående examensarbete (Nahra,2012) genomfördes även där en mängd observationer och 

intervjuer som även ligger till grund för denna rapports datainsamling. 

Utbildning inför workshop 

Innan en workshop hölls med samtliga planerare deltog författaren av examensarbetet i en övning som 

kallas för ”Träning för tränare”. Detta är en internutbildning på Scania som syftar att under en heldag 

utbilda personer i hur man arbetar med grupper i olika sammanhang på ett pedagogiskt sätt. 

Utbildningen ger ett antal pedagogiska metoder och tips på exempelvis hur man motiverar deltagare, 

som sedan kan tillämpas på valfritt sätt.  

Detta kompletterades sedan med ett möte med Pia Nordström, ansvarig för utbildning och träning på 

Scania för att planera och bestämma arbetsgången för workshopen.  

Workshop  

En intensiv workshop hölls av författaren av uppsatsen på en halvdag för produktions-, material- och 

leveransplanerare från 081, 062 och 210. Totalt var det sex personer som deltog. 

Syftet med workshopen var att samla personer ur olika moment i försörjningskedjan och ha en 

diskussion kring totala flödet där man tillsammans visualiserar materialflödet och informationsflödet. 

Det arbetades visuellt med post-it-lappar på ett metaplanpapper, där samtliga personer fick använda 

materialet för att beskriva sin del av processen och sedan gemensamt knyta ihop dessa steg för steg. 

Workshopen resulterade i synliggörandet av problemområden, förståelse för varandras processer i 

försörjningskedjan samt underlag för en värdeflödesanalys.  

3.1.3. FAS 3 

Under denna fas bearbetades och analyserades allt insamlat material.  

Först sammanfattades och renskrevs samtliga intervjuer vilket orsakade följdfrågor många gånger och 

följdes upp även här. Till slut skickades varje intervju till respektive person för en korrektur läsning 

och fördes in som bilagor i rapporten allteftersom.  

En värdeflödesanalys gjordes baserat på insamlat material från workshopen. Då räknades samtlig 

information om i tid för att göra det kvantifierbart. Dessutom var poängen att koppla ihop flödet i de 

olika processdelarna utifrån informationen. Men då information var på olika nivåer var den inte alltid 

jämförbar och uppföljning blev även här nödvändigt. Det bestämdes att ett par specifika växellådor, 

med varsitt kugghjul skall följas. Där ena var högfrekvent och andra lågfrekvent som produceras varje 

vecka respektive var åttonde vecka. Under denna fas fylldes den specifika informationen på 

allteftersom. I de fallen det ändå var svårt att mäta, räkna, observera eller på annat sätt hitta 

informationen gjordes estimeringar på verkligheten av planerarna själva. 

En processflödeskarta skapades för att visualisera alla inblandade funktioner och nivåer i 

tillverkningen och monteringen av en växellåda. Scaniastandarden användes här istället för de 

traditionella figurerna i en ”Swin Lane Flow Charts”.   

3.1.4. FAS 4 

Sista fasen var en tid som användes för att utforma en rapportstruktur och sammanfatta allt i den.  
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Sedan lämnades den in för korrekturläsning och feedback för att revideras en sista gång innan 

slutgiltig inlämning. Vid sidan av rapportskrivningen förbereddes och genomfördes en presentation av 

projektet på Scania. Presentationen hölls för samtliga personer som bidrog till genomförandet, logistik 

avdelningen samt andra positioner på Scania som hade ett intresse i resultatet av detta arbete.
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4. Utfallet - Nulägeanalys 
Att gå från ett funktions- till ett processtänkande kräver att man stegvis jobbar med att knyta samman 

de olika delarna av processen (Aronsson m fl, 2004). I detta kapitel tas ett bredare steg ut än den som 

gjordes i föregående examensarbete och istället sätts 081 som en del i en större process, nämligen 

från råmaterial för kugghjulet till färdigmonterad växellåda. Där en på djupet beskrivning och analys 

görs av nuläget i denna försörjningskedja. 

4.1. Scania 

Idag har Scania monteringar av bussar och lastbilar över hela världen. Men planeringen av volymer 

som ska produceras i samtliga enheter sker centralt i Södertälje, där beslut och planering på olika 

nivåer påverkar samtliga produktionsenheter. Förenklat sett kan man säga att planeringen sker i 

följande tre steg, på tre olika nivåer (en översikt av hela processen hittas i kap 4.2, Figur 14 på s.19 

och en mer detaljerad bild hittas i Bilaga VIII Processflödeskarta):  

1. Ledningsnivå: En månadsprocess som sätter ett produktionsprogram, d v s volymer som skall 

produceras baserat på estimerad försäljning. (se punkt A i Figur 14) 

2. Central Planering: Veckovis process som fastställer produktionsvolymer för varje 

produktionsenhet. Här tar man alltså in verklig kundorder och en monteringsbeordring 

fastställs (se punkt B i Figur 14). 

3. Lokal nivå: Varje produktionsenhet bryter ner monteringsbeordringen och planerar sin 

dagliga produktion utifrån detta (se punkt C i Figur 14). 

4.1.1. Månadsprocessen 

Varje månad börjar allt med ett beslut som tas av Scanias ledningsgrupp om hur stora volymer ska 

produceras kommande månad, ett såkallat produktionsprogram (se punkt A i Figur 14). Detta beslut 

gäller alltså samtliga produktionsenheter som Scania har runtom i världen och månadsprocessen är en 

itererad sådan som börjar med ett stort beredningsarbete.  

Det första steget i denna beredning är att marknadsavdelningen jobbar fram en prognos (se punkt D i 

Figur 14) över vad de tror kommer sälja genom att titta på faktorer såsom: 

 ekonomiska läget i världen, 

 marknadsandelar,  

 hur många bilar är redan sålda,  

 tidigare års försäljning, 

 vilka lagringsmöjligheter finns det, 

 etc.  

När prognosen är satt skickas denna till centrala produktionsplaneringen. De har som uppgift att ta 

prognosen från marknadsavdelningen och försöka att klara kapaciteten, d v s undersöka om det är 

praktiskt möjligt att producera dessa volymer baserat på produktionskapaciteter i de olika 

produktionsenheterna (se punkt E i Figur 14). 
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Om volymerna verifieras sätter centrala produktionsplaneringen ett förslag på ett produktionsprogram, 

d v s vad, var och hur mycket ska produceras, som sedan skickas vidare för ledningsbeslutet (se punkt 

F i Figur 14). I ledningen är samtliga avdelningar på Scania representerade tillsammans med VD som 

då har yttersta ansvaret för beslutet.  

När volymerna godkänts påbörjar centrala produktionsplaneringen ett arbete där de bryter ner 

volymerna. Då är volymerna på chassinivå och skapar bruttovolymer för vad som kommer behövas på 

artikelnivå. Detta skickas sedan in i materialplaneringssystemet för samtliga produktionsenheter, och 

därmed är leveransplaneringen för kommande månad satt (se punkt G i Figur 14). 

Produktionsprogrammet ligger alltså som en nivå för produktion som skall uppnås i försäljningen 

månadsvis.  När det sedan ska fastställas exakt vilket, var och när ett chassi eller specifik kundorder 

skall produceras används den veckovisa monteringsbeordringen.   

4.1.2. Monteringsbeordring 

När produktionsprogrammet ligger för en månad talar den alltså om hur stora volymer som veckovis 

skall produceras. Men sedan när faktiska kundorder har lagts tas dessa med och arrangeras in i en 

passande vecka för att fylla upp volymen som är satt i produktionsprogrammet.  

Monteringsbeordringen är just den volymen som låses en vecka i taget d v s exakta antal sålda bilar 

som bestämts skall produceras en specifik vecka, vid en specifik montering. Det är centralplaneringen 

som fastställer dessa volymer varje vecka och gör det genom följande aktiviteter (se punkt H i Figur 

14): 

 Kundorder läggs och allokeras, dvs distribueras till den mest passande produktionsenheten och 

perioden. Egentligen görs detta med ordern automatiskt när den än kommer in i systemet, och 

innebär att alla order som redan hunnit komma in är även med i grunden för 

produktionsprogrammet månadsvis. Detta kan komma att justeras i monteringsbeordringen för 

att uppnå veckovolymen.  

 Sedan verifieras varje orderspecifikation genom en teknisk komplettering för att validera att 

det är möjligt att producera just den varianten kunden önskat sig. Ibland fungerar inte vissa 

kundval ihop då får man försöka antingen skapa en teknisk lösning eller gå tillbaks till 

kunden.  

 När verifieringen är gjord räknas produktions- och leveransdagar. Då tas det hänsyn till 

kalendrar med möjliga produktionsdagar samt specifikationen för varje chassi. Här sätts även 

en End Assembly tidpunkt (se nästa sida). 

 Nu kan samtliga order sorteras för att ta hänsyn till andra produktionsfaktorer, mixningsregler 

och restriktioner. Denna process kallas ”order levelling”. Detta görs manuellt mha orderkort 

som sorteras och sedan scannas in.  

 När alla order är sorterade och validerade innebär det att monteringsbeordringen ligger i ett 

såkallat ”Status 1”-läge, här är det alltså bestämt vilka order som ska produceras i en viss 

vecka. Chassimonteringarna sätter sedan ordningen för hur dessa monteras i en sekvens. 

Därmed är processen i ”Status 2”-läge och därmed är monteringsbeordringen satt och överförs 

till alla produktionsenheter genom Scanias materialplaneringssystem. 
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End Assembly  

End Assembly är en satt tidpunkt för när monteringen skall vara färdig att leverera till kund. Genom 

att räkna baklänges från End Assembly och bakåt i tiden sätter man sedan leveranstider för när 

samtliga komponenter skall vara på plats i monteringen. Så här skulle det kunna vara planerat för 

kugghjulsproduktionen exempelvis: 

 

Figur 12 End Assembly 

I detta exempel behöver alltså kugghjulsproduktionen påbörja sin process 28 dagar innan chassiet ska 

vara hos kunden. 25 dagar av dessa är tillverkning och montering fram till End Assembly tidpunkten 

och de sista tre är leverans till kund. 

I tid ligger månadsprocessen och de veckovisa monteringsbeordringarna på följande vis: 

 

Figur 13 Exempel på kalender för månadsbeslut och monteringsbeordring 

Månadsbeslutet med produktionsprogrammet kommer in i slutet på månaden och gäller en månad 

fram i tiden, d v s om den kommer in i slutet på september så gäller den för november. 

Monteringsbeordringen ligger på samma sätt 5-6 veckor innan perioden infaller. Alltså läggs 

monteringsbeordringen för period 11.1 (v.44) i exempelvis 9.4 (v.39). Sista veckan som 

monteringsbeordras kan alltså komma att kollidera med ett månadsbeslut. Men skulle nivåerna inte 

stämma ihop kan monteringsbeordringen för just den veckan justeras omgående.  
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4.1.3. Daglig planering 

När monteringsbeordringen är satt har alltså tidpunkter satts för varje produktionsenhet för när de ska 

leverera sin komponent till slutmonteringen. Vid varje enhet tas nu denna monteringsbeordring för 

veckan och används på olika sätt för att trigga igång produktionen (se punkt C i Figur 14). 

 I kapitel 4.3 till och med 4.4.2 följer en ingående beskrivning av samtliga enheter i kugghjulets 

försörjningskedja på Scania och hur de på daglig nivå planerar sin verksamhet, genomför den och 

påverkar varandra. Den första är själva kugghjulsproduktionen i 081, som har ett ämnesförråd i 074 

och avslutas med en shotpeeningsprocess i 062. Den andra är monteringen av huvud- och sidoaxel 

(såkallade HA/SA-paket) i 062 och till slut växellådmonteringen i 210. Till slut visualiseras det totala 

flödet i kap 4.5 med en värdeflödesschema (se Bilaga VIII Processflödeskarta). 

4.2. Processflödeskarta 

För att sammanfatta flödet av beslutsprocesser samt materialflödet har en processflödeskarta över 

systemet skapats. På nästa sida hittas en orientering av denna medan den fulla detaljerade version 

hittas i Bilaga VIII Processflödeskarta.  

Processflödeskartan är uppdelad i simbanor som representerar de olika delarna av organisationen samt 

en vertikal uppdelning av simbanorna i månads-, vecko- och dagsvisa delmoment eller processer. 
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Figur 14 Översikt av processflödeskarta i Bilaga II 
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4.3. Kugghjulsproduktionen (081-062) 

Kugghjulsproduktionen är uppdelad i två byggnader där största delen av bearbetningen sker i 081 och 

avslutas sedan med shotpeening i 062. 

4.3.1. Bearbetningen (081) 

081 är en byggnad uppdelad i tre bearbetningar, mjukbearbetning, härderi och hårdbearbetning. Dessa 

är uppdelade i sju maskingrupper vardera på mjuk- resp. hårdbearbetningen och tre ugnar med 

sammanlagt åtta banor på härderiet. Förutom dessa bearbetningar finns även en tvätt mellan 

mjukbearbetningen och härderiet, och även en bläster mellan härderiet och hårdbearbetningen. 

Produktionsmässigt är följden denna; mjukbearbetning av råmaterialet, tvättning och härdning. Efter 

härdningen blästras kuggarna som till slut hårdbearbetas. De olika delprocesserna är dock ibland 

opålitliga och kan bland annat stanna upp längre perioder; det sker haverier på maskingrupper, stora 

kvalitetsproblem upptäcks, riggar som ej är standardiserade och tar lång tid, m.m. Det finns även andra 

begränsningar som exempelvis vid härderiet där brickor används att stapla kugghjulen på, där 

brickmaterialet ibland tar slut. Eller där ugnarna i härderiet alltid måste fyllas för att hålla 

temperaturen reglerad och det ibland inte finns material för att täcka upp kapaciteten. Samtidigt kan 

vissa ugnar vara överbelagda då artiklarna har endast en specifik ugn de kan gå på.  

Dessa bearbetningar är inte uppställda i en linjeproduktion då de olika kugghjulen som tillverkas har 

väldigt olika vägar genom denna byggnad. Se tidigare examensarbete från KTH (Nahra, 2012) för en 

djupare bild över kugghjulsproduktionen.  

På grund av att bearbetningarna är uppställda mer som en funktionell verkstad i 081 finns lagerplatser 

utspridda varstans i byggnaden. Dessa är hyllor i olika format som är ämnade för olika typer av 

pallstorlekar. Sammanlagt är det 1164 hyllplatser uppdelade för de olika pallstorlekarna och för olika 

delar av bearbetningen på följande vis: 

 125 pallplatser inför mjukbearbetning (ämnespallar) 

 304 pallplatser innan härderiet (internpallar) 

 236 pallplatser inför hårdbearbetningen (internpallar) 

Sedan finns det även  

 61 platser extra för härderiet som används för bland annat brickmaterial 

 17 platser för mätrummet
3
. 

Totalt innebär detta att det finns 1164 platser varav 421 används som ett slags flytande lager. De 

används för olika syften i olika veckor och är helt enkelt odefinierade lager.  

                                                      

3
 Mätrummet är ett rum mitt i byggnad 081 där det genomförs kvalitetstester för de olika delarna av 

bearbetningen. 
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De bestämda mellanlagren skall vara balanserade för respektive bearbetningen. Exempelvis är lagret 

inför härderiet stort för att ugnarna inte bara har en stor kapacitet utan för att de inte får stängas av. 

Detta innebär att till skillnad från mjuk- och hårdbearbetningen som kör 3-skift så kör ugnarna 5-skift 

och behöver då ha ett lager som täcker upp denna skiftskillnad.  

Mellan bearbetningarna byter artikeln pallform ett antal gånger. Det börjar med att materialet kommer 

in i ämnespallar och vid mjukbearbetningen byter till internpallar, en pallform som endast används 

mellan bearbetningarna på 081. Efter härderiet så byter de igen till FVL-pallar
4
. 

Produktionsplaneringen 

Monteringsbeordringen kommer in varje tisdag till produktionsplanerarna genom Scanias 

Materialplaneringssystem (MPS), denna kommer in två veckor innan produktionen startar. 

Produktionsplanerarna bryter ner monteringsbeordringen till dagbehov och sorterar sedan ut 

högfrekventa gentemot lågfrekventa artiklar genom att dela upp dessa i kategorier såsom: 

 varje vecka  

 varannan vecka 

 alltmer sällan 

Kravet för att producera en artikel är att en satsstorlek bör vara större än 200 bitar. Så exempelvis om 

en artikel har ett dagsbehov på 10 bitar, startas produktionen på denna var 20:e dag eller var fjärde 

vecka. 

Planeringen görs i Excel, i ett dokument som de kallar ”universalarket” och innehåller två veckors 

planering åt gången. Sedan används denna för att bestämma vilken maskingrupp som skall producera 

vilken artikel och i vilken ordning. Dvs det läggs en daglig planering för en hel vecka för samtliga 

maskingrupper och banor i härderiet. När denna planering är satt släpps den på torsdagen efter att 

monteringsbeordringen kommit in.  

Veckoplaneringen startar upp produktionen först på mjukbearbetningen den kommande måndagen. 

Mjukbearbetningens veckoplan sätts alltså upp från måndag till måndag, medan härderiet får planer 

för torsdag till torsdag (se Figur 15) dvs den artikeln som startas på mjukbearbetningen på måndag ska 

vara levererad senast på torsdag till härderiet, då de ska sätta igång. På samma vis är sedan 

hårdbearbetningen planerad från måndag till måndag men ligger i tid då en hel vecka efter 

mjukbearbetningen. Artiklarna skall alltså hållas i lager mellan 1-3 dagar (mån-tors, eller tors-mån). 

 

Figur 15 Veckoplaneringarna i 081 

                                                      

4
 Pallar för färdigvarulager. 
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Samtliga bearbetningar får alltså en fast volym att börja med. Sedan uppdateras deras dagsplanering 

efter behov, ibland flera ggr om dagen. Behovet kan nämligen förändras på grund av fel och 

förseningar som uppstår, såsom: 

 maskingrupper som havererar så delar av produktionen blir stillastående,  

 riggtider som inte är standardiserade, 

 stora kvalitets- och kassationsförluster som måste tillverkas om,  

 en tvätt mitt i processen som blivit en flaskhals,  

 ett mätrum som inte hinner med  

 etc. 

Det är bland annat dessa problem som skapar ett tillstånd där vissa artiklar kan bli stillastående 1-3 

veckor, istället för att hålla en jämn takt av 1-3 dagars lager mellan bearbetningarna. Detta skapar 

behovet för de odefinierade lagren att användas där problem har uppstått i kedjan. Allt detta 

tillsammans med de stora mellanlagren som finns mellan samtliga bearbetningar i 081:an  kräver för 

tillfället att planerarna dagligen inventerar hur mycket artiklar som finns ute i produktionen. Med 

andra ord går planerarna ut dagligen och räknar pallar. Ifrån detta uppdaterar de sedan de dagliga 

planeringarna. 

Materialförsörjning 

I materialförsörjningen jobbar man med en 12 månaders prognos som uppdateras kontinuerligt (två 

gånger i veckan). Denna prognos har även leverantörerna tillgång till. Ju närmare datumet man 

kommer desto mer uppdaterad blir denna prognos som till slut låses fast med ett avrop som motsvarar 

monteringsbeordringen.  

Materialplaneringen bestämmer ledtider för råämnen som skall bearbetas, vilka säkerhetslagernivåer 

som ska användas samt gör avrop mot leverantör. För materialförsörjning till produktionen i 

081används ett ämnesförråd i en annan byggnad. Detta ämnesförråd i byggnad 074 är ett stort lager 

med 2000 pallplatser där materialplaneringen ämnar hålla ett tre dagars lager av de ämnen som skall 

användas i produktionen. För tillfället har detta lager utökats med 300 extra pallplatser under 

utomhustält, såkallade ”overflow”, då lagret är fullt.  

Materialplaneringen sker parallellt med produktionsplaneringen men påverkas inte direkt av den. De 

två planeringarna är oberoende av varandra då de har monteringsbeordringen att gå efter. 

Men när materialplaneringen ska fastställa ett avrop räknas det i Scanias MPS ett nettobehov baserat 

på kundbehov och lagersaldon som tar hänsyn till ämnesförrådet, produkter som finns i produktionen 

och färdigvarulagret. Men lagersaldot i detta fall är vad som bör vara i produktion baserat på vad som 

lagts in i produktionen. Så kassationer får i efterhand räknas och läggas till manuellt.  

Scania använder sig av ett nätbaserat program gentemot leverantörer, där denne har på sig till kl 12:00 

dagen innan leveransen att bekräfta avropet. Denna bekräftelse är även en bokning av transport, då 

Scania sköter transporterna själv. Skulle någon leverantör missa att bekräfta körningen ges en signal 

till materialplaneraren som sedan kan kolla upp vad som hänt. 

Teoretiskt sett ska avropet inte skilja sig från prognosen, då det har uppdaterats allteftersom för att till 

slut stämma med monteringsbeordringen. Men då det blir förseningar och kassationer i produktionen 
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kan avropet manuellt ökas.  Ibland är ökningen i storleksordningen 100 % större . Detta ställer såklart 

till problem för leverantörerna som tvingas ha lagernivåer som kan täcka upp sådana här svängningar.   

Materialflödet  

Material avropas flera gånger i veckan från leverantörer. Leveransen tas emot i 074, ämnesförrådet för 

081. Sedan transporteras dessa ämnespallar internt till 081, där de placeras i mellanlagret med 125 

pallplatser inför mjukbearbetningen.  

I mjukbearbetningen arbetar de med 2-Bingesystem, dvs att varje maskingrupp har två pallar för 

ingående material och två pallar för färdiga artiklar. För ena av dessa pallar finns ett lyftbord precis 

vid banan för maskingruppen och för den andra en markerad plats i närheten. Lyftbordet finns till av 

ergonomiska skäl för att operatörerna ska slippa böja sig ner när de lastar ur pallen. I praktiken körs 

fler än två pallar fram, så det kan exempelvis stå fyra pallar, varav två står på de markerade platserna 

men de andra två bara ställs där det finns plats. Artiklarna lastas av på bana bearbetas i en sluten cell 

av ett flertal maskiner och kommer ut på andra änden och lastas på pall igen.  

Men nu byter artiklarna pallstorlek till en internpall eller även kallad pinpall, där kuggarna hängs på 

pinnar istället för att läggas på hyllplan. Dessa internpallar rymmer alltså inte samma antal kuggar som 

ämnespallarna. Ibland rymmer de fler, ibland mindre.  

Internpallarna körs med truck till härderiets 304 pallplatser. Under tiden pallen är i härderiets lager, tas 

en pall åt gången till tvätten och efter det placeras tillbaka i härderiets lager. Tvätten hinner inte alltid 

med och har alltså blivit en flaskhals i produktionen som skapar förseningar.  

Vid härderiet används det också ett 2-Binge system, men precis bredvid härderiet finns ett lager på 12 

platser som används ibland för att fylla upp med pallar som ska härdas. Dessa pallar flyttas alltså från 

det stora mellanlagret till denna hylla och sedan flyttas ner till 2-Bingesystemet vid banan för ugnen 

när det är dags för härdning. Detta är inte ett standardiserat sätt att arbeta utan operatörerna bestämmer 

självmant att hämta fler pallar än två när de ändå är ute och kör truck. 

Efter härdningen lastas artiklarna igen på internpallarna i 2-Bingar och körs sedan med truck till 

mellanlagret på 236 pallplatser inför hårdbearbetningen. På sin väg till hårbearbetningen tas pallen 

förbi blästern vilket innebär att pallen ställs i ett litet lager på 12 pallplatser innan blästern., blästras 

och sedan ställs i ett ännu mindre mellanlager på sex pallplatser. Men blästern är en så pass snabb 

process att den inte stör totala flödet, utan pallen går in och ut och fortsätter sedan på sin väg utan 

förseningar.   

Från mellanlagret inför hårdbearbetningen hämtas nu pallar med truck till ännu ett 2-Bingesystem. 

Även här används detta system på ett felaktigt sätt där de förutom de två utsedda pallplatserna 

använder tom golvyta i närheten för att ställa fler pallar på.  

Efter hårdbearbetningen lastas artiklarna på FVL-pallar i 2-Bingesystem och sedan med truck till en 

transportvagn som rymmer 28 pallar. Denna transportvagn kör tre gånger dagligen enligt ett schema 

till shotpeeningen i 062, men inte på helger och kvällar. Detta innebär att artiklar som blir färdiga 

under helg och kvällar ställs på golvet omkring transportvagnsområdet, ännu ett overflow. Dessutom 

åker vagnen även om den inte är full vid transporttiden.  

4.3.2. Shotpeening (062) 

Shotpeeningen är sista bearbetningen i kugghjulstillverkningen men placerad i byggnad 062. 

Shotpeeningen jobbar efter ett FIFO-lager, dvs först in först ut. Så när transportvagnen kommer in tre 
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gånger dagligen så tar man artiklarna i ordning. Ibland flaggas någon artikel som är bråttom att få 

igenom snabbt, då tas den före allt annat.  

När transportvagnen kommer lastas pallarna av i ett avlastningsområde. Så småningom flyttas de in till 

ett mellanlager på 260 pallplatser där de får vänta på att plockas in i shotpeeningen. Vid shotpeeningen 

har de ett automatiserat system där det rymmer fyra pallar vardera på inbanan och utbanan. Pallarna 

körs fram med truck och placeras på banan och en robotarm sköter sedan av- och pålastning av 

artiklarna.  

Shotpeeningen är en snabb process som alltså inte stannar upp flödet. Efter shotpeeningen ställs 

pallarna öppna för att svalna i åtta timmar och sedan stängs och bandas för att flyttas till HA/SA-

monteringens materialförråd i 062. Här registreras samtliga kugghjul för första gången sen råämnena 

gick in i produktionen i 081 (i genomsnitt omkring 10 dagar sedan ordern startades). Detta innebär att 

det är här samtliga kassationer upptäcks vilket i sin tur, bakåt i ledet skapar svängningarna i avropen 

för leverantörer till 081. Exempelvis kan ett avrop på 500 bitar ändras precis innan det skickas iväg till 

istället 1000 bitar när kassationerna upptäckts.  

4.4. Växellådsmonteringen (062-210) 

Växellådsmonteringen består av två delar, HA/SA-paket monteringen (062) och sedan 

slutmonteringen (210) av växellådan. Båda monteringarna planeras av samma planerare och det börjar 

med att chassimonteringarna sätter en sekvens alltså en ordning för när de vill ha varje specifik 

växellåda levererad baserat på monteringsbeordringen och alltså ordningen som lastbilarna monteras.  

Dessa önskade leveranstider skickas till växellådsmonteringen en gång i veckan. Detta är deras 

monteringsbeordring, via Scanias MPS. Det är leveransplanerare i 210 som först får bearbeta detta på 

följande vis: Till samtliga chassimonteringar har 210 dagliga leveranser, såkallade slottider som de 

använder sig av för att leverera efter önskad leveranstid. Det är leveransplanerarens uppgift att tilldela 

varje växellåda en slottid som uppfyller den önskade leveranstiden.  

När transporttiden är satt har alltså en ordning skapats för hur växellådorna skall levereras. För att 

växellådorna skall lastas av hos kund i denna ordning transporteras de med lastbil där varje växellåda 

får en särskild utsatt plats i lastbilen. Planeringen av allt detta sker automatiskt i Scanias MPS. När 

denna ordning är satt skapas en monteringssekvens automatiskt som tar hänsyn till varianten och 

monteringsvillkor som kan finnas. Exempelvis om växellådorna X, Y och Z ska levereras i den 

ordningen men av ergonomiska skäl måste Z monteras innan Y så rättar monteringssekvensen till 

detta. Men identiteten av växellådan behålls för att den senare ska hamna i rätt lastbil på rätt plats. Så 

även om de monteras i ordningen X, Z och sist Y kommer det ändå ställas rätt innan leverans. 

Denna sekvens triggar igång hela växellådsmonteringen från 062 och ända till kund.  

4.4.1. HA/SA-paket (062) 

HA/SA-montering, eller monteringen av huvudaxel och sidoaxel är alltså en förmontering till 

växellådsmonteringen i 210. Det är en taktad montering där växellådan går igenom 18 

monteringsmoment utan ett enda stopp. Här monteras huvudaxeln och sidoaxeln på varsin bana som 

till slut möts och hopmonteras till ett såkallat HA/SA-paket. Ingående material till monteringen består 

av 2-Bingesystem för varje artikel där varje binge är en hel pall. Detta innebär att vare sig materialet 

skall användas för en hög- eller lågfrekvent växellåda kommer det ändå stå två hela pallar vid 

monteringen, vilket innebär onödig lagerhållning och kapitalbindning av material. 
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När det gäller kugghjulen så har HA/SA-monteringen ett lager med 2500 pallplatser som är ett 

materialförråd där de håller kugghjul. Trots att detta är ett stort lager har de platsbrist, dvs lagret är 

ofta fullt men inte med rätt material. Det beror på att kugghjulsproduktionen har mycket förseningar 

och kassationer som här orsakar att det oftast byggs upp lager av fel artiklar.  

När ett HA/SA-paket är färdigt ställs det direkt in i en transportvagn som tar 24 HA/SA-paket åt 

gången och kör 14 ggr per dag (ungefär varje halvtimme) mellan 062 och 210 för att kontinuerligt 

leverera ”just-in-time” till färdigmonteringen.  

4.4.2. Slutmontering av växellådan (210) 

HA/SA-paketen lastas direkt av på en inbana som färdigmonterar växellådorna i den ordningen som 

truckföraren scannade in dem.  

Växellådsmonteringen är också en taktad montering som består av 37 stationer. När växellådan har 

monterats hängs den upp i en inbana med 15 växellådsplatser till en provrigg. Nu ska nämligen 

växellådan testas. Detta görs i fyra parallella och taktade banor med tre växellådor vardera. Efter 

provriggen skall växellådan målas. Mellan dessa två processer finns det plats för fyra växellådor. 

Måleriet är sedan ännu en taktad obruten process bestående av 56 stationer. På utbanan från måleriet 

finns det plats för åtta växellådor som därifrån flyttas till ett FVL som kallas ”ormen”, där växellådan 

lämnas att torka i 24 h och sedan får vänta ytterligare 24 h innan de ska transporteras. 

Ormen är ett lager på 635 växellådor, där varje växellåda i förväg fått en plats tilldelat till sig. Detta 

för att lättare identifiera vilka växellådor som ska med vilken transport. Exempelvis om vi har en 

transport som ska iväg kl 8:00 till Angers, så har den fått tilldelat att det är växellådorna på plats 140 

till 180 i ormen som ska med i den ordningen. Allteftersom växellådorna monteras så ställs de på 

avsedd plats i denna slinga även om de inte monterats i den ordningen, d v s om växellåda nr 159 

monteras först i sekvensen (140-180) kommer den ändå ställas på plats nr 159 i ormen och där invänta 

resten av växellådorna för samma transport.  

Från HA/SA-monteringen till slutmonteringen av växellådan bryts aldrig kedjan, dvs delmomenten 

taktade och balanserade att leverera till varandra ”Just In Time”
5
 med rätt storlek på mellanlager. Alla 

stationer är taktade efter samma tid och även transporter mellan husen går på ett stadigt schema som är 

räknat på minuten. Om det ändå skulle hända att leveranser inte är i tid och säkerhetslagren är 

förbrukade har planerarna möjlighet att manuellt ställa om i sekvensen för att inte stoppa monteringen 

och sedan återuppta monteringen av växellådan som blev försenad när material finns på plats.  

                                                      

5
 Ett välkänt begrepp inom tillverkande industri som innebär att något levereras i precis rätt tid och antal, dvs 

inte före eller efter det faktiskt behövs. Det är ett sätt att balansera produktion utan att behöva använda mer 

mellanlager än vad som är nödvändigt. 
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4.5. Värdeflödesanalysen 

Värdeflödesanalysen är en sammanfattning av workshopen som visualiserar och beskriver samtliga 

delprocesser i kronologisk ordning. En beskrivning av den och samtliga identifierade 

förbättringsområden funnes i kapitel 5.  

I detta delkapitel ges en översikt av värdeflödesanalysen där läsaren kan med hjälp av siffror orientera 

sig i Figur 16 på nästa sida. Men för en tydligare och mer fullständig bild hittas hela 

Värdeflödesanalysen i BILAGA VII Värdeflödesanalys.  

I denna värdeflödesanalys har två kugghjul följts A och B, där den första är en kugge som finns i en 

högfrekvent växellåda och B i en lågfrekvent växellåda. Mer exakt produceras A varje vecka och B 

endast en gång var åttonde vecka. 

Värdeflödesanalysen är uppbyggd från vänster till höger för att följa flödet genom tillverkningen ända 

till monteringen. Det börjar med en godsmottagning och materialförråd (se Figur 16, punkt A) i 

byggnad 074, sedan går materialet in i byggnad 081 där det tillverkas och sedan shotpeenas i en del av 

byggnad 062 (se Figur 16, punkt B). I den andra delen av byggnad 062 startas delmonteringen av 

växellådan, den såkallade HA/SA-monteringen för att slutligen färdigmonteras i byggnad 210 (se 

Figur 16, punkt C). Över dessa delar synligörs informationsflödet av kundorder och planering som 

triggar igång produktion och montering (se Figur 16, punkt D) 

På botten av värdeflödesanalysen finns en lång rad av siffror (se Figur 16, punkt E) som summeras 

ihop i slutändan för att jämföra värdeadderande tid mot total genomloppstid. Denna långa rad är 

uppdelad i fyra rader där de första två är för artikel A och de två nedre för artikel B. Den översta raden 

för varje artikeln som kallas ”teoretiskt” är ett slags ”bör vara” läge, d v s vad produktions- och 

monteringstider bör ligga på. I andra raden av tider för artiklarna är det ett observerat läge av hur det 

faktiskt ser ut i just det ögonblicket. Men det observerade läget är ibland estimeringar eller baserat på 

det teoretiska då det inte varit möjligt att få fram informationen, för att den inte finns eller är varit svår 

att räkna exakt. Här följer exempel på estimeringar som gjorts: 

I mjuk- och hårdbearbetningen orsakar de opålitliga maskinerna en hel del förseningar, vilket innebär 

att totala genomloppstiden för ett kugghjul kan vara mellan 10 min och tre timmar. Så det observerade 

läget på 30 min är mer eller mindre en estimering.  

För de stora mellanlagren i 081, där artiklarna som mest skall hållas 1-3 dagar men kan bli 

stillastående i 1-3 veckor istället, blir detta ett grovt genomsnitt uträknat. 

 I vissa rutor, då artikel A och B har följts och det observerade läget är beroende av just den dagen 

informationen hämtats så har det exempelvis som i mellanlagret inför härderiet funnits 0 st av artikel 

B. Detta är ju pga att den endast produceras var 8:e vecka och då råkade inte den finnas i mellanlager.
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Figur 16 Värdeflödesanalys, från kugghjul till färdig växellåda, en översikt. 

E 

A B C 
D 
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5. Resultat och förbättringsområden. 
Nedan följer en lista av samtliga identifierade potentiella förbättringsområden. På sidan 31 funnes en 

översiktkarta över hela försörjningskedjan som pekar ut dessa områden. (Se även BILAGA VII för en 

mer detaljerad bild.) 

1. I 074, ämneslagret för 081 ska det hållas ett lager på omkring tre dagar, men ur de observerade 

artiklarna syns det tydligt att så inte är fallet, då det finns ett 27 resp 22 dagars lager av de två 

artiklar som följdes. Dessutom har de ett överflöd av 300 pallar i lagret som redan har 2000 

pallplatser. 

2. Flytande lager i 081:an där de har 1164 ställage/pallplatser varav 421 är odefinierade. Dessa 

lagerplatser är uppdelade i 125 inför MjukB, 304 inför Härderiet och 236 inför HårdB. Sedan 

finns det ytterligare 61 platser räknade för Härderiet som används för brickmaterial och även 

17 platser för kvalitetsrummet.  

De odefinierade lagerplatserna byter alltså syfte kontinuerligt från vecka till vecka, vilket 

bland annat innebär att produktionsplanerarna ibland får gå ut och leta pallar då man helt 

enkelt vet vart de ställts. 

3. Flera mindre lager mellan alla stora mellanlager i 081 såsom inför härderiet där det först finns 

ett lager på 12 platser mellan det stora mellanlagret på 304 platser och 2-Bingesystemet på 

inbanan till ugn. Det är onödiga lagerplatser som för med sig flera extra trucktransporter eller 

onödiga förflyttningar och lagerhållning som egentligen inte behövs.  

4. Falska 2-Binge system i 081, där det finns två utsedda pallplatser vid maskingruppens inbana, 

ena precis bredvid som även har en hiss av ergonomiska skäl och den andra i närheten på 

avsedd plats. Men det hämtas fler än två pallar och ställs lite varstans runtomkring 

maskingruppen där det finns plats i syfte att ha mer material i närheten. Detta innebär extra 

lagerhållning i platser som inte är definierade. Även på härderiet är fallet så att de använder ett 

litet lager som är i närheten bara för att ha några extra pallar. 

5. Materialplanering och produktionsplaneringen för kugghjulsproduktionen har ingen tydlig 

koppling. När materialplaneringen lägger sina avrop görs detta på prognos och 

monteringsbeordring som uppdateras med lagersaldon som är uträknade på hur mycket 

material som har stoppats in i produktion och hur mycket bör ha komma ut. Detta innebär att 

förseningar och kassationer inte plockas upp på ett naturligt sätt utan får manuellt läggas in på 

planerarens initiativ. Där de skapar nödlösningar allteftersom problem upptäcks.  

6. Transportvagnen mellan 081 och 062 är schemalagd att åka tre gånger om dagen, men inte på 

kvällar och helger. Detta innebär att om maskingrupperna inte hunnit leverera i tid och vagnen 

inte är full åker den halvfull vid de angivna tiderna. På kvällar när det inte går en körning 

ställs allt på golvet så det blir overflow. 

7. Materialförrådet för 062, där kugghjulen för första gången registreras är ett lager på 2500 

platser där de alltid är ont om platser och men samtidigt brist på rätt produkter. Då 

produktionen i 081 styrs av monteringsbeordringen men förseningar och kassationer uppstår 

ofta och i stora mängder blir detta effekten. 

Vid det observerade läget i värdeflödesanalysen fanns 28 pallar av artikel A (30st/pall) som 

samtliga var monteringsbeordrade samma vecka, alltså motsvarade mängden en veckas 
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förbrukning. Medan man av artikel B hade 247 bitar (30st/pall) där bara 45 stycken var 

monteringsbeordrade. Detta innebär att de 247 bitarna motsvara omkring 5,5 veckors lager. 

8. I samma materialförråd i 062 upptäcks kassationer vid inregistreringen av kugghjulen efter 

shotpeeningen. Detta inträffar alltså sent i produktionen och skapar svängningar i avrop 

gentemot kugghjulsproduktionens leverantörer. Avrop ändras bara enstaka dagar innan 

leverans för att inräkna kassastionerna och kan skilja sig stort från tidigare prognos. 

Exempelvis kan leverantören fram till avropet tro att de ska leverera 500 bitar och istället med 

kort varsel få en ökad leverans på 1000 bitar istället.  

9. I 062 används ett 2-Bingesystem där en binge är en hel pall. Detta innebär att oavsett om 

artikeln är låg- eller högfrekvent ligger två hela pallar vid line. Exempelvis som i 

värdeflödesanalysen där två bingar av artikel A räcker i 2 timmar, medan två bingar av artikel 

B räcker i 96 timmar. Detta innebär att artiklarna kan bli stillastående onödigt länge.
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Figur 17 Värdeflödesanalys, från kugghjul till färdig växellåda, möjliga förbättringsområden. 
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6. Analys av metod 
Beroende på vilket system som ska studeras bör en passande tidsram sättas upp. Ett system av denna 

storlek med de mål som var satta gick att studera och uppnå under 10 veckor. Men mer tid hade även 

inneburit en ännu djupare informationsnivå och därmed fler eller bättre resultat. 

En sak som bidrog till känslan av att tiden var knapp, var att vid början av arbetet var frågeställningen 

ännu vag. Den utpräglades mellan första och andra fasen, efter att arbetet redan var igång. Om en 

förutbestämd och tydlig frågeställning hade funnits skulle det varit möjligt att uppnå ett större djup i 

informationsinsamlingen samt snabbare identifiera både metoder och resultat. 

6.1. Metoder 

Varför valdes dessa metoder och hur lämpliga var de? 

Detta projekt har först och främst handlat om att kartlägga och beskriva ett stort system med många 

ingående delprocesser. Därför var utgångspunkten att formulera metoder utifrån befintlig teori som 

kunde möjliggöra ett systematiskt insamlande av information, fast med friheten att styra och anpassa 

metoden till fallet. 

De explorativa och deskriptiva undersökningsmetoderna gav just en bas som ändå tillät att under fria 

former bestämma vilka tekniker eller verktyg som kunde tillämpas. Till dessa användes sedan 

datainsamlingstekniker som fångar upp information på ett bra sätt, vare sig man intervjuar en person, 

följer med och observerar objektivt eller i grupp genomför en diskussion.  

6.2. Datainsamlingstekniker 

Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna som genomfördes under mindre strukturerade former med en person åt 

gången, var en bra teknik för att få personerna att berätta fritt.  Mer information kom ur dessa 

intervjuer än om strukturerade intervjuer med specifika frågor, där man styr utfallet hade använts. Det 

svåra med dessa intervjuer var att i sammanfattningen återberätta allt som sades. Anteckningar som 

fördes kunde ibland vara otillräckliga då man under intervjun inte alltid hann driva på intervjun 

samtidigt som man skrev. Ett inspelningsverktyg hade varit bra att använda istället för att anteckna för 

hand. Att renskriva dessa intervjuer visade sig dessutom vara ett tidskrävande moment som inte bör 

underestimeras i tidplaneringen, särskilt då en del information behöver kvalitetskontrolleras ett extra 

varv.  

Observationer 

Förutom intervjuerna genomfördes såkallade deltagande observationer där det visade det sig vara bra 

att anteckna, då man inte har en aktiv roll i mötet utan bara ska lyssna. Vid dessa observationer var det 

lättare att föra anteckningar när observationen skedde i ett och samma mötesrum, men när det 

exempelvis var ”ut och titta” i produktionen hade en filmkamera eller något inspelningsverktyg varit 

användbart, åter igen för att hinna få med så mycket som möjligt.  

I jämförelse med de individuella intervjuerna var information från observationerna enklare att 

bearbeta. Sammanfattningar kunde skrivas från de olika observationstillfällena och sedan 

sammankopplas och direkt föras in i rapportens nulägesbeskrivning. Även denna text korrekturlästes 
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av Scania personal för att både verifiera texten men även se till att ingen känslig information hamna i 

rapporten.  

Det svåra med observationerna är att de kräver en del uppföljning. Viss information som inte kommer 

fram vid det specifika observationstillfället får sökas i efterhand. Dessutom upptäcks områden som 

hade behövt egna observationstillfällen men som inte hinns med. Exempelvis, hade Shotpeeningen 

kunnat studeras som en egen enhet. Detta för att de till viss del sköter sin egen planering och inte bara 

styrs av 081:ans planering. Denna information var inte tydlig i början av arbetet vilket innebar att 

insamling av information kring Shotpeeningen blev bristfällig. 

Workshop 

Workshopen lyckades bra i sitt syfte att sprida förståelsen bland deltagarna för varandras delar av 

verksamheten. Dessutom uppfylldes syftet av denna rapport, nämligen att synliggöra potentiella 

förbättringsområden genom att använda resultatet från workshopen i en värdeflödesanalys. 

Innan workshopen hade inget specifikt kugghjul eller en växellåda valts, vilket gjorde det svårt att 

följa produkterna över gränserna av de olika delprocesserna. Det fanns ingen gemensam nämnare eller 

enhet som gjorde information såsom frekvens, storlek, antal i pall, cykeltider, brickform etc 

kompatibla över dessa gränser. En genomloppstid vid tillverkningen kunde mätas på en hel pall av 

kugghjul, medan längre ner i monteringen så mäts den per växellåda. Därför följdes workshopen upp 

med att begränsa kartläggningen till två specifika växellådor och två av deras ingående kugghjul, där 

ena var högfrekvent och andra lågfrekvent. Uppföljningen gjordes via e-post och telefonsamtal med 

planerarna.  

Vid workshopen upptäcktes dessutom att all information inte är tillgänglig, dvs även om en specifik 

artikel följs genom samtliga delprocesser finns inte informationen att inhämta för alla dessa. Den 

saknas helt enkelt. Detta blev särskilt tydligt i 081 där det varken gick att hämta, mäta eller estimera 

värdena, på grund av opålitliga processer i produktionen.  

Det svåra med att hålla workshopen var åter igen sättet att anteckna det som hände. Att arbeta visuellt 

med post-it-lappar på stora ark på en vägg underlättade arbetet för deltagarna. Det blev enkelt att 

visualisera processflödet, men ibland tydliggjordes information som inte kom med på väggen och inte 

heller hann fångas upp av workshopledaren. Det krävs nämligen av denne att konstant hålla igång 

workshopen genom att svara på frågor och motivera vidare arbetet. Det hade underlättat att vara två 

personer som hjälptes åt för att hinna med. Arbetet kan även ha fotograferats eller filmats för att 

ytterligare säkerställa att inget missas. En annan möjlighet hade varit någon form av observatör vars 

syfte enbart är att dokumentera skeendet, utan att påverka utfallet.  

Workshopen kunde gjorts ännu större och personer ur samtliga nivåer som definieras i metodkapitlet 

kunde varit med, d v s centralplaneringen och även personer på operativnivå i produktionen som har 

förståelse för hur den praktiska vardagen ser ut i systemet. Men en sådan workshop med personer från 

flera nivåer hade inneburit en ännu större utmaning i genomförande och att hinna fånga upp all 

information.  

6.3. Genomförandet 

Att först kartlägga beslutsprocesser på en central nivå och därefter dyka in på djupet hos de olika 

produktions- och monteringsenheterna fungerade bra. Det gjorde det även enkelt att avsluta med att 

knyta samman helheten på tvären enligt tredje steget i den valda metoden för kartläggning av flödet 

(se Figur 4 på s.3).  



35 

Först påbörjades arbetet på central nivå genom ett deltagande på ett kartläggningsmöte för hur 

produktionsvolymer och kundorder läggs, månadsvis samt veckovis. Detta följdes upp med intervjuer 

av personer som hade en tydlig bild över helheten. Sedan träffades material-, produktions- och 

leveransplanerare från olika delar av produktionen/monteringen i både individuella intervjuer och 

promenader ute i produktion. Slutligen kulminerade datainsamlingsarbetet i workshopen, där samtliga 

dessa planerare samlades under en intensiv och utmanande halvdag.  

Workshopen var en tydlig milstolpe i arbetet. Efter denna vände arbetet från att till största del handla 

om insamling av information till att istället börja bearbeta den.  

Bearbetning av allt insamlat material, tog längre tid än estimerat. Detta på grund av mycket följdfrågor 

som uppstår medan man sammanfattar och kräver uppföljning. Det hade behövts lägga in längre tid på 

själva bearbetningen och möjligtvis utveckla metoden till att innefatta mer än processkartläggningen 

och värdeflödesanalysen för analysen av informationen. 

En del som borde ha fokuserats mer på var Shotpeeningen, då de ligger i en annan byggnad än 

bearbetningarna i 081 men har samma planerare. Trots att planeringen för Shotpeeningen är på 

081:ans ansvar så blir praktiken annorlunda, då operatörerna i Shotpeeningen kan själva bedöma vilka 

produkter de ska bearbeta. Särskilt om de inte fått signal än och maskinen står still så kan de välja att 

köra igenom en sats. Detta hade kunnat undersökas ännu närmre.  

6.4. Verktyg 

Processflödeskartan 

Processflödeskartan blev anpassad efter en Scania standard, vilket i detta fall är viktigt då de är kunden 

och behöver få redovisat information på ett sätt de är vana att arbeta med.  

Nivån på processflödeskartan är dock svår att få till då den innehåller tre processer i olika tidsspann. 

Dock gav den en bra översiktsbild över vilka beslutsprocesser som ligger grund för att ett kugghjul 

tillverkas och en växellåda monteras. De tre stora processerna som körs, månads-, vecko- och dagsvis 

är egentligen mer detaljerade och bestående av fler steg än vad som blir synligt i denna rapport, men 

tillräcklig för att möta upp syftet med detta projektarbete av att öka förståelsen för processerna kring 

växellådstillverkningen. 

Värdeflödesanalysen 

Värdeflödesanalysen blev i denna rapport det viktigaste verktyget för att sammanställa och visualisera 

hela försörjningskedjan och dess processer. Bara längden av värdeflödesanalysen är en direkt 

indikation på att det tar för lång tid att få igenom ett kugghjul till en växellåda. Sedan blir den en karta 

över alla de definierade förbättringsområdena. 

I värdeflödesanalysen blir siffrorna bara en indikation på hur det är. För att få säkrare siffror, skulle två 

kugghjul, en lågfrekvent och en högfrekvent, markerats och följts genom produktionen steg för steg. 

Men detta hade behövt definierats i början av projektarbetet då det hade varit en tidskrävande aktivitet 

som skulle tagit veckor att få igenom.  

En yrkeskategori saknades i intervjuerna och på workshopen, nämligen operatörerna, för att säkerställa 

och fylla på med information som endast de som jobbar på operativ nivå kan svara på. Särskilt i 

värdeflödesanalysen, när det uppstod frågor som krävdes estimeringar av planerarna, hade en operatör 

mycket lättare kunnat svara.  
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6.5. Resultatet 

Resultatet blev väldigt fokuserat kring byggnad 081, då det upptäcktes större problem där. Vid ett 

längre projekt skulle det varit möjligt att djupdyka ännu mer i de senare processerna kring 062 och 210 

för att identifiera deras problem. Även om problemen där möjligtvis inte är lika stora som i 

kugghjulsproduktionen.  

De identifierade förbättringsområdena som blev tydliga ur datainsamlingen för denna uppsats blev fler 

än förväntat. Detta påvisar att metodiken som lades till grund för detta arbete lyckades i sitt syfte och 

att företaget nu har stora möjligheter till förbättringar i dessa områden. Detta kan då användas som en 

förstudie för fortsatt arbete där man djupdyker i de identifierade förbättringsområdena. 
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7.1.1. BILAGA I. Intervjuer med Torsten Odin 

Projektledare Scania TDL. 

Samtalen med Torsten handlade om ledningsprocesser som beslutar produktionsnivåer samt hur 

faktisk kundorder påverkar beslutsfattandet. 

Intervjuerna av Torsten genomfördes som kontinuerliga samtals/diskussioner vid flera tillfällen under 

projektets gång.  

Denna sammanfattning av intervjun är skriven ur intervjuarens perspektiv på samtalet, men har 

korrekturlästs av den intervjuade.  

Månadsbeslutsprocessen 

Det finns en månadsprocess på ledningsnivå som en gång i månaden ger utslaget, hur mycket som 

produceras vid varje produktionsenhet i Scania runtom i världen. Detta beslut som tas baseras på 

prognoser samt de order som redan är lagda för den perioden.  

Hierarkiskt sitter VDn som ytterst ansvarig för detta beslut, men VDn sitter i en ledningsgrupp 

tillsammans med samtliga avdelningschefer som kort kallas PP där detta beslut tas. 

Avdelningarna är:  

 Research and Development, 

 Production and Logistics 

 Sales and Service Management 

 Franchise and Factory sales 

 Finance and Bussiness control 

 Global Purchasing  

 Human Resources 

Månadsbeslutet fastställer planering 4 veckor åt gången men upp till 1 år sätts det även mål och 

prognosen finns alltid som en indikation av vad som väntar. 

För att möjliggöra PP-beslutet läggs det ner en mängd beredningsarbete som görs av KXV 

(Volymplanering under Franchise and Factory Sales) och TP (Production Control under Production 

and Logistics). 

KXV tittar på ekonomiska läget i världen, vad vi har för marknadsandelar, hur många bilar har vi 

sålda, hur många bilar vi sålde tidigare år, vad vi har för lagringsmöjligheter etc. och utifrån allt detta 

gör en prognos som skickas vidare till TP.  



 

Så här kan prognosen se ut: 

TP består i sin tur av fyra delar  

1. TPE – External logistics 

2. TPI – IT Coordination and Development 

3. TPP – Central Planing 

4. TPO – Order Logistics 

TP är även den delen av organisationen 

som veckovis sätter den faktiska 

monteringsbeordringen. 

TPP har som uppgift att ta prognosen 

från KXV och fixa kapaciteten för 

denna mer eller mindre ”önskelista” 

och när det är gjort skickas underlaget 

till PP för att de ska ta ett beslut för 

månaden. 

PP gör sitt beslut och vid det läget gör KXV sista uppdateringen av kundordernivån inom 

prognostiseringen. Nu bearbetar TPP detta beslut från PP till ett BRUTTO behov för att sedan lämna 

över denna till de olika PRU (Production Unit) där ett NETTO behov sätts  

Så här ser månadsprocessen förenklat ut: 



 

 

Upptill överlämningen av prognosen från KXV till TPP hålls flera marknadsmöten (MDP) för att i ett 

itererande mönster diskutera marknadsnivåerna. Strax innan dessa möten görs avläsningar av redan 

lagda kundorder så det är uppdaterat. Efter MDP-mötena görs ännu en sån uppdatering och till sist 

uppdateras denna prognos med verklig kundorder efter PP-beslutet och låses i det läget. 

Monteringsbeordringen veckovis 

Beslutet från månadsprocessen ligger fram en månad i tiden dvs i sep lägger man produktionsvolymen 

för nov. Okt i sin tur var lagd i augusti och sedan dess har hela okt blivit monteringsbeordrad. D v s 

period 10.1, 10.2,10.3 och 10.4 har redan bestämts. 

 

Sista veckan som monteringsbeordras kan komma att kollidera med ett månadsbeslut, men då den 

veckan är första veckan i månadsbeslutet kan man snabbt gå in och korrigera om det skulle behövas. 

Veckoprocessen som ligger till grund för monteringsbeordringen genomförs av centralplaneringen för 

att distribuera volymerna genom att bestämma var vilka produkter ska produceras, validera order 

genom att köra den genom teknisk komplettering för att kolla att det går att producera just den 

varianten kunden önskat sig utan problem. (Ibland fungerar inte vissa moduler ihop då får man försöka 

lösa det eller gå tillbaks till kunden.) Sedan gör man något som heter order leveling, d v s man sorterar 

ordrarna manuellt och sedan scannar dessa. När alla order är sorterade och validerade innebär det att 

monteringsbeordringen ligger i ett såkallat Status 1. Under natten bearbetas detta automatiskt till 

Status 2 och då är monteringsbeordringen satt och överförs till alla PRU genom MONA. 



 



 

7.1.2. BILAGA II. Intervjuer med Anne-Marie Wigle 120917 & 121001  

Support och Development, Scania, TPPC 

Capacity Planing and Assembly 

Två intervjuer genomfördes med Anne-Marie, där hon fick förklara på centralplaneringsnivå hur de 

jobbar delvis med vilka IT-lösningar, men även hur kundordern bryts ner och når de olika 

produktionsenheterna. 

Denna sammanfattning av intervjun är skriven ur intervjuarens perspektiv på samtalet, men har 

korrekturlästs av den intervjuade.  

Först lite allmänt… 

Prognosen som marknad tar fram baseras på vilka volymer man tror varje marknad kommer lyckas att 

sälja resp. vilken variantmix dessa har d v s vilka hjulkonfigurationer och motorslagvolym. Detta 

tillsammans med en fördefinierad produktstruktur ger möjlighet att bryta ner informationen till 

volymer som behövs av varje ingående komponent. Detta är underlaget till ett produktionsprogram 

som TPP tar fram en gång i månaden. Som blir monteringsbeordringen. 

Volym/marknad 

Mix/marknad 

Produktstruktur  Volym/komponent 

 

…..........…..........…..........….......... 

Mellan marknad och produktionsplanering förs det kontinuerliga diskussioner kring volymen och 

marknadsmixen gentemot vad produktionen faktiskt klarar av. D v s marknad ställer frågan, klarar ni 

av dessa nivåer och produktionen svarar med att de exempelvis klarar 90 % av detta. 

Marknad   Prod 

Volym/marknad  ex: Klarar 90 % 

Mix/marknad  

    

Efter dessa diskussioner sätts produktionsprogram där man bestämmer volym vid varje 

produktionsenhet. Ex att Södertälje ska producera 50/dag, Zwolle 100/dag etc. Dessa är fortfarande på 

bil-nivå. 

Produktionsprogrammet är underlag till bruttobehovet, där alla volymer bryts ner till artikelnivå m h a 

produktionsstrukturer. Detta görs på centralplaneringen TPP. 

    

 



 

Bilden ovan är en schematisk bild på vilka program som används i veckoprocessen för att bearbeta alla 

kundorder till en monteringsbeordring. 

Kunden beställer ordern hos distributör som registreras i SMOFS/IACOB som en fullständig 

specifikation med samtliga variantkoder. Sedan görs en teknisk komplettering där man testar och 

verifierar att det är möjligt att producera just den varianten. När verifieringen är gjord beräknas 

produktions- och leveransdagar ut i PRAL. Man tar hänsyn till kalendrar, d v s vilka produktionsdagar 

är möjliga saamt specifikationen på respektive chassi. Därefter räknas End Assembly och tidpunkter 

för alla ingående komponenter i CECO som till slut överförs till MONA och till de olika PRU. Från 

MONA bryts sedan dessa tidpunkter ner ytterligare ett steg, nämligen till behovstid/artikel i MC och 

används för att planera materialförsörjningen från leverantörerna.  

MC tar in månadsvisa prognoser från SNABBS som räknar ut bruttobehovet. Så denna prognos ligger 

som en indikation av ordernivåerna till leverantör. Sedan korrigeras dessa och till slut fastställs när 

monteringsbeordringen kommer in, så till slut blir prognosen utbytt mot faktisk kundorder. Inom MC 

finns en modul som heter NECA som tar in de tidigare prognoserna. Ur dessa får 081:an sina 

prognoser 

End Assembly 

Är ett satt datum när bilen ska vara färdigmonterad. Vilket innebär att man räknar baklänges från när 

kunden vill ha bilen och bryter ner det i moment för att klura ut vilka komponenter ska 

monteras/tillverkas/beställas vid vilken tidpunkt. Så här skulle det kunna se ut förenklat om man vill 

klura ut när kugghjulsproduktionen ska lägga in en order till sin leverantör. 



 

7.1.3. BILAGA III. Intervju med Mevla Poljo  

 120904 

Produktionsplanerare, 062 DTL Scania 

Intervjun med Mevla bestod av både observation och samtal. Där temat var monteringen i  062 och 

210. Vi följde artiklarna från MF i 062 till 210 där växellådan färdigmonteras. Sedan satte vi oss ner 

och samtalade vidare om hur hennes jobb ser ut. 

Denna sammanfattning av intervjun är skriven ur intervjuarens perspektiv på samtalet, men har 

korrekturlästs av den intervjuade.  

Montering 062-210 

I 062 monteras sido- och huvudaxel ihop i det dom kallar HA/SA-paket. 

062 har ett materialförråd som innehåller samtliga artiklar som ingår i sido och huvudaxel d v s både 

köpartiklar och egentillverkade artiklar som kugghjulen. Men tills kuggarna kommer in i 

materialförrådet för 062 är det ingen koll på hur många dessa är. Det är nämligen så att i 062 finns 

även shotpeeningen vilket är sista bearbetningen av kuggarna. Så kugghjulen körs ner från 081 och 

läggs i lager, där SP tar hand om dessa en efter en och sedan registreras de in i MF för 062 m h a  MC 

(ett delprogram i MONA). För andra artiklar än kuggarna försöker man hålla lager på omkring 2 

dagar. 

När kuggarna eller andra artiklar tas ur MF i 062 syns de inte längre i saldot även om de kan finnas vid 

line i så kallade 1- eller 2-binge-system. Detta innebär att en eller två fulla pallar kan hela tiden stå vid 

line som en slags mini-buffert innan produktion. För dessa system har man flaggor som hängs ut när 

en binge är tom så truckförare kan fylla på.  

HASA-paketet i 062 monteras på två banor som går ihop till 

ett, från HA och SA till HASA. 

M h a artikelnr styrs dessa två banor så det blir rätt ordning. 

Det är nämligen förutbestämt i sekvens vilka växellådor som 

monteras och i vilken ordning. 

.  

 

 

 

062- levererar efter ett slottidsschema till monteringen i 210. En truck med två vagnar fylls på med 12 

axlar/vagn allteftersom och sedan körs ner till 210 efter ett utsatt schema. Vid linen i 210 levererar 

truckföraren HASA-paketen och scannar in dem i den ordning de kom ut ur monteringen i 062. Detta 

gör att sekvenseringen hålls i 210, alltså vilken växellåda som produceras i vilken ordning.  

210 består av en taktad line på 34-37 stationer, med en takttid på 95 sekunder. Här jobbas det endast 1-

shift och i snitt produceras 226 växellådor/dag. Efter denna montering går växellådan oavbrutet till 

provkörning och sedan målning för att till sist kvalitetskontrolleras (Q-filter). Sedan körs växellådorna 

MF 
081 ShP 062 

062-MF 



 

till varsin specifika plats på färdigvarulagret (FVL). 

 

210 har ett materialförråd på omkring 1,7-2 dagar. Huvudkunder är Zwolle, Angers och Chassi i 

Södertälje. 

För 062 och 210 används Mona Assembly (Produktionsplanering), SIMAS (inleveranser, intern 

logistik och förråd) och MC(Materialplanering, Material Control).  

062 och 210 har en genomsnittlig leveranstid på omkring 7 h. 

 

FÖLJDFRÅGOR och SVAR (via email): 

Vad är det för takt i 062?  

Svar: 062 har takt 110s och 7%stopp tid 

 

I 210 har ni ett 2 d lager hur stort är lagret för 062:an och gäller det då även kugghjulen? 

Svar: Vi har 2 d lager på våra färdiga växellådor, med dagens läget är ca.450 växellådor och lagret för 

062 är den som vi har i flödet mellan 062 och 210  med min 50 HA/SA paket och max 100 HA/SA 

paket. Hur stort lagret för kugghjul ,det info du kan få av PP/DX 



 

7.1.4. BILAGA VI. Intervju med Ted Johansson  

  121002 

Leveransplanerare, 210 DTLP Scania 

Intervjuer i form av samtal med Ted genomfördes vid två tillfällen där ena var tillsammans med 

Mevla, och även följdes upp med frågor via email. Temat var leveransplaneringen och hur denna sätter 

igång hela sekvenseringen och monteringen i  062 och sedan över till 210.  

Denna sammanfattning av intervjun är skriven ur intervjuarens perspektiv på samtalet, men har 

korrekturlästs av den intervjuade.  

Leveransplanering 210 och sekvensering för 062 

Först och främst krävs en monteringsbeordring från centralplaneringens håll. Den är veckovis och 

benämns med månad och vilken vecka på månaden ex 9.3 innebär tredje veckan i september. I vecka 

39 (dvs period 9.4) kom monteringsbeordringen in för 11.1   

När monteringsbeordringen kommer in en gång i veckan (olika vilka dagar), startar Ted processen 

med att lägga en leveransplanering till kund (bland annat Angers, Zwolle och Södertäljes 

chassimontering). I MONA får han med datum och tid för när växellådan ska vara levererad. Så han 

utgår från denna Demand Time hos kunden och i MONA Assembly får automatisk ut en tid när 

monteringen av växellådan skall startas. M h a denna information sätter Ted nu en leveransplanering. 

Han har ett antal möjliga körningar varje dag till de olika kunderna och det gäller att utifrån 

informationen välja rätt körning. Exempelvis om han vet att Angers ska ha växellåda X senast på 

torsdag kl 8:00 och han vet att körningen till Angers tar 2 dagar och att Angers vill ha 1-dagslager så 

tilldelar han växellådan en körningstid måndag morgon. Lastbilarna som skickas till kund skickas 

alltid fulla, vilket innebär att vissa växellådor är på plats före önskad tidpunkt, men detta är inget 

problem då det finns tillräckligt med lagerplats för att ta emot körningarna och dessutom är 

körningarnas frekvens sådan att det blir ett kontinuerligt flöde in av växellådor i takt med 

chassimonteringen. 

När Ted har satt leveransplaneringen, bearbetas den automatiskt under natten för att lägga upp en 

monteringssekvens som levererar rätt växellådor i rätt tid och samtidigt som tar hänsyn till olika 

restriktioner i monteringen. Exempelvis svåra monteringsmoment på vissa stationer eller ergonomiska 

aspekter. Detta innebär att växellådorna inte kommer monteras i samma ordning som Ted la in dom 

men samtliga växellådor som ska in i en specifik körning kommer vara färdiga innan den körningen 

ska ut.  

I lastbilen som ska köra till chassimonteringen måste växellådorna ställas in i samma ordning som Ted 

fick de i monteringsbeordringen innan han satte leveransplaneringen. Vilket är varför man i 

färdigvarulagret har skapat ett system som funkar för att rätta till ordningen av växellådorna inför 

leverans. Lagerplatserna är numrerade i en särskild ordning som kallas ”ormen”, har 635 lagerplatser 

och används på följande vis: Om växellåda Nr41 i monteringsbeordringen produceras som 10:e 

växellådan pga. spridningsreglerna kommer den ändå att ställas på plats 41 i ”ormen” (terminalen inför 

upplastning). Detta innebär att när pålastningen sker så ligger växellådorna i ordning enligt 

monteringsbeordringen och informationen har förts fram att växellådorna som ska med  körning X 

ligger på platserna 20-62. Då gäller det bara att lasta på dessa i ordning och köra de till 

chassimonteringen. Som sedan monterar in dessa i samma ordning. 

 



 

Uppföljning via email: 

Fråga : Från End Assembly får ni en Demand time som är baserad på när växellådan ska vara 

levererad från er. Hur räknar ni ut när ni ska starta produktionen? 

Svar: 

I MONA-Assembly har kunden gett en demand time. Vi tidigarelägger växellådan ca 3 dagar innan 

demand time (GLT + FVL). 

GLT (Genomloppstiden för montering av växellådan) = en dag (7 timmar) 

FVL (Färdigvarulagret som kallas ormen)= ca 2 dagar ( 16 timmar) 

Transporttid (MS=1 dag, Zwolle=2 dagar och Angers =3 dagar) = i snitt 2 dagar (16 timmar) 

Lager hos kund =1 dag (8 timmar) 

 

Total genomloppstid är ca 6 dagar från att växellådan byggs till att den går in i montering hos chassi. 



 

7.2. BILAGA VII Värdeflödesanalys 

 



 



 





 

7.3. Bilaga VIII Processflödeskarta 
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