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Sammanfattning 
Produktionsstyrning har sedan länge varit ett område med ökande komplexitet och stegrande 

krav på samordningen och planeringen av produktionen. Två frågor inom 

produktionsstyrning som kräver svar är ’Hur mycket ska tillverkas?’ och ’När ska det 

tillverkas?’. Att dessa frågor får svar är speciellt viktigt för tillverkande företag inom 

fordonsindustrin som är dels mycket kapital- och arbetskraftintensiva och dels ofta har 

omfattande modulsystem i produktionen, vilket innebär att en välfungerande 

produktionsstyrningsmetodik är essentiell. 

Två kända produktionsstyrningsmetoder är materialbehovsplanering (MRP) och kanban. De 

är två metoder som grundar sig i två olika produktionsprinciper: push och pull. Huruvida ett 

företag bör använda sig av endera metoden grundar sig i vilken karaktäristik och vilka 

förutsättningar företaget har både internt inom produktionen men även i kringliggande 

faktorer såsom leverantörer och geografisk närhet till dem.  

Scania CV AB är en välkänd lastbilstillverkare och utgör i detta arbete en representant för 

fordonsindustrin. Vidare utgör Scania chassimontering, slutmonteringen på Scania CV AB, 

arbetets fallstudie. Genom en litteraturstudie och omfattande intervjuer med fyra anställda 

på Scania har vi kunnat bestämma hur metoderna skiljer sig åt och vilken metod som är bäst 

lämpad att använda inom chassimonteringen.  

Sex stycken nyckelfaktorer för val av metod har identifierats baserat på fallstudien: 

kapacitetsbegränsningar, tillverkning mot kundanpassad order, stor produktvariation, 

kapitalintensitet, minimerade ställtider och den rådande leverantörssituationen. Dessa 

faktorer utgör den ram från vilken jämförelsen av produktionsstyrningsmetoderna har 

genomförts. 

MRP är med avseende på de identifierade nyckelfaktorerna den produktionsstyrningsmetod 

som är bäst lämpad att användas för Scania chassimontering. Vi har identifierat flera fördelar 

med denna metod jämfört med kanban. Framförallt med avseende på den nuvarande 

leverantörssituationen på Scania CV AB, den stora produktvariationen inom Scania och 

chassimonteringen och att ingen av nyckelfaktorerna är till nackdel för MRP. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
Production control has long been an area with increasing complexity and demands regarding 

the production coordination and planning. Two questions that needs answering are ‘How 

much should be manufactured?’ and ‘When should it be manufactured?’. That these 

questions are answered is of utmost importance, especially for manufacturing companies in 

the vehicle industry which have a high intensity of capital and labour as well as that they 

often have comprehensive module systems in the production, meaning that a well-

functioning production control methodology is of high importance.  

Two well-known production control methods are material requirements planning (MRP) and 

kanban. They are two methods that originate from two different production principles, push 

and pull. Whether or not a company should use either method stems from what the 

company’s characteristics are and the current conditions, partly in the in-house production 

but also due to related factors such as suppliers and geographical proximity to them.  

Scania CV AB is a well-known truck manufacturer and serves in this bachelor thesis as a 

representative of the vehicle industry. Furthermore Scania chassis assembly, end assembly at 

Scania CV AB, constitute the case study.  By holding interviews with four employees at Scania 

and developing a frame of reference we have been able to determine which method is best 

suited for usage in the chassis assembly.  

Six key factors for the selection of method have been identified based on the case study: 

capacity limitations, make to assembly as the customer order decoupling point, a great 

variety of products, capital intensity, minimized set up times, and the current situation of the 

suppliers. These factors provide the boundaries from which the comparison of the production 

control methods has been made.  

MRP is regarding to the identified key factors the most suitable production control method 

for the Scania chassis assembly. We have identified a number of advantages to this method, 

compared to kanban. Especially with regards to the current supplier situation, the great 

product variability at Scania and the chassis assembly and that none of the key factors is 

disadvantageous to MRP. 

 

 

 

 

  



 
 

Terminologi 
 

Förkortning*  Engelskt begrepp  Svenskt begrepp 

MTS  Make to Stock  Produktion mot lager 

MTO  Make to Order  Produktion mot

     kundanpassad order 

ATO  Assemble to Order  Montering mot

     kundanpassad order 

MRP  Material Requirements Planning Materialbehovsplanering 

MPS  Master Production Scheduling Huvudplanering 

TPS  Toyota Production System 

JIT  Just-In-Time    

SPS  Scania Production System 

BC  Batch Close 

FM  Final Mix 

CRD  Confirmed Release Date 

 

MC  Material Control 

BOM  Bill of materials  Produktstruktur 

PIA     Produkter i arbete

   

  

                                                           
* Av effektivitetsskäl används vedertagna engelska förkortningar (vissa i hela industrin och några endast på 

Scania) där det råder brist på svenska motsvarigheter. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en förklaring av bakgrunden till problemställningen, som är 

källan till detta arbete, sedan följer en kort introduktion till fordonsindustrin och Scania CV 

AB, som vi hädanefter refererar till som Scania. Som ett resultat av problembakgrunden 

specificeras problemställningen, arbetets syfte och mål klargörs och till sist redogörs för 

dess avgränsningar med tillhörande motiveringar. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Produktionsstyrning i perspektiv 

Sedan utvecklingen av massproduktionen under den industriella revolutionen under 1900-

talets första hälft har det ställts nya krav på samordningen och planeringen av produktionen 

hos tillverkande företag. Tidigare räckte det att se till att själva fabriksgolvet fungerade 

effektivt. Men med ökande konkurrens och kundmedvetenhet har företagen tvingats att hitta 

nya lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Ofta handlar det om att ha precis rätt 

mängd material för att reducera flaskhalsar, kapitalbindning, lagerkostnader och ledtider 

samt för att kunna öka transperensen inom produktionen.2 

Flertalet alternativa metoder för planering och kontroll av produktionen i tillverkande 

företag har utvecklats genom åren och en betydande del av dessa används inom tillverkande 

industri. Dessa metoder baseras på olika principer men avser i huvudsak att ge samma typ av 

stöd.3 En sådan metod är materialbehovsplanering (MRP) som introducerades av Joseph 

Orlicky på 70-talet i bokform vars undertitel löd ’the new way of life in production and 

inventory management’, vilken väl beskriver betydelsen av MRP under denna tidsperiod. I 

början på nästa decennium dök rapporter om filosofin Just-In-Time (JIT) och den 

tillhörande metoden kanban upp. Rapporterna vittnade om ett paradigmskifte på den 

japanska biltillverkaren Toyota där fokus flyttats från att optimera produktionen med 

rådande begränsningar tagna för givet, till att förbättra de grundläggande villkoren för 

produktionen.4 

Omfattningen i vilken metoder för produktionsstyrning kan användas effektivt avgörs 

huvudsakligen av omgivningen som de används i, men också hur de appliceras inom 

gränserna för vad de är designade. En metod för produktionsstyrning kan fungera väl i en 

viss miljö men kan vara av mindre värde i en liknande beroende på hur metoden appliceras i 

verkligheten. Flertalet studier visar på betydelsen av rätt planerings- och kontrollverktyg för 

att uppnå hög resurseffektivitet. 

Denna studie avser jämförelsen av de två ovan nämnda produktionsstyrningsmetoderna, 

MRP och kanban. Tre orsaker ligger till grunden för våra val av metoder: 

 Studier har visat att MRP är den mest välanvända metoden i industrin. 

 Det finns en tydlig ökning av kanban-implementationer inom industrin.5 

                                                           
2 Olhager, J, ‘Evolution of operations planning and control: from production to supply chains’, International 
Journal of Production Research, vo. 51, nr. 23-24, 2013, s. 6836. 
3 Jonsson, P & SA Mattson, ‘The selection and application of material planning methods’, Production Planning 
and Control, vo.13, nr. 5, 2002, s. 438-439. 
4 Olhager, s. 6837-6838.  
5 Jonsson, s. 442. 
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 Dessa två metoder kontrasterar varandra på ett distinkt sätt. Till exempel är MRP en 

variant av push-system och kanban en typ av pull-system.6 

Med tanke på att planeringsmiljön och sättet som produktionsstyrningsmetoder appliceras 

har stort inflytande på hur effektivt de kan användas, är det av intresse att veta mer om i 

vilken planeringsmiljö och på vilket sätt de kan användas. Denna vetskap är viktig eftersom 

åtskilliga företag misslyckas att framgångsrikt implementera och använda planerings- och 

kontrollverktyg.7 

1.1.2 Fordonsindustrin 

Fordonsindustrin lämpar sig särskilt väl för analys av metoder för produktionsstyrning. Få 

industrier har samma höga grad av arbetskraft- och kapitalintensitet. Detta innebär att 

effektiv planering och transport av delar och färdiga fordon till kund är en vital del av arbetet 

inom fordonsindustrin. Även kvalitetskontroll och tidsenlig leverans av delar är avgörande 

för produktion och försäljning av högkvalitativa motorfordon.8 Globalisering med bland 

annat långa transportsträckor som följd, långa ledtider, stor produktvariation och 

produktkomplexitet inom fordonsindustrin späder dessutom på komplexiteten i 

produktionsplaneringen och kontrollen.9 

Ett företag som länge varit verksamt inom fordonsindustrin är Scania, en välkänd global 

lastbilstillverkare med centrum i Södertälje. Med en årlig produktionsvolym kring 60 000 

tillverkade lastbilar10 och en modulariserad produktion med stor artikelvariation är Scania en 

passande representant för fordonsindustrin och den produktionssituation företag inom 

sektorn befinner sig i.11 

1.2 Syfte och mål 
Arbetet syftar till att undersöka och jämföra MRP och kanbans användbarhet på Scania, som 

antas vara representativt för fordonsindustrin. Detta görs genom att teoretiskt applicera 

respektive metod på Scania chassimontering, för att se hur väl metoderna passar under de 

förutsättningar som identifierats där. Slutligen vill vi utifrån denna jämförande studie kunna 

rekommendera alternativt avråda från användandet av metoderna med Scania 

chassimontering som utgångspunkt.  

1.3 Avgränsningar 
Studien är begränsad till produktionsstyrningsmetoderna MRP och kanban av skäl som 

framgår i kapitel 1.1 Produktionsstyrning i perspektiv. Vidare vill vi poängtera att till 

hybridmetoder som bygger på kombinationer av de två metoderna tas ingen hänsyn. 

Studien är dessutom begränsad till Scania. Anledningen till att arbetet avgränsas till Scania 

framgår i kapitel 1.1.2 Fordonsindustrin. Men det främsta skälet till att begränsa studien till 

ett företagsspecifikt scenario är att de slutsatser som dras ska vara detaljerade och 

nyanserade. Dessutom har en ytterligare avgränsning mot Scanias chassimontering gjorts, 

det vill säga slutmonteringen. Motivet till detta är dels att metoderna fungerar olika väl i 

                                                           
6 Nahmias, S, Production & Operations Analysis, McGraw-Hill Education, New York, 2013, s. 364. 
7 Jonsson, s. 438-439. 
8 ACEA, Automotive Logistics, hämtad 18e april 2014, <http://www.acea.be/industry-
topics/tag/category/automotive-logistics>. 
9 Odin, Torsten & Peter Lööv, intervju. 
10 Scania, Key Figures, hämtad 19e april 2014, <http://www.scania.com/scania-group/scania-in-brief/key-

figures/>. 
11 Odin, intervju. 
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olika miljöer och därför krävs en relativt homogen produktionslina för att slutsatserna ska ha 

slagkraft. Dels har chassimonteringen både interna och externa leverantörer. Detta är av stor 

betydelse eftersom det påverkar produktionsstyrningsmetodernas användbarhet. 

1.4 Problemställning 
Arbetet ämnar besvara frågan, i en jämförelse av MRP och kanban på Scania 

chassimontering; hur påverkar valet av produktionsstyrningsmetod materialplaneringens 

prestanda? I syfte att underlätta analysen av metoderna har vi delat upp problemställningen i 

följande frågeställningar: 

 Vilka skillnader i metodik har metoderna? 

 Vilka styrkor och svagheter har respektive metod för Scania chassimontering? 

 Finns det förutsättningar på Scania chassimontering under vilka endera metoden är 

att föredra? 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver först tillvägagångssättet i arbetet med motivering av det valda 

ämnesområdet som följs av en skildring av processen och utvalda källor. Sist redogörs 

metodens brister och begränsningar. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Det var från första början klart att vi skulle studera material- och produktionsstyrning, gärna 

i en komplex industri där behovet av en välfungerande produktionsstyrningsmetodik är 

essentiell. Vi fastnade speciellt för två olika välkända metoder som på ett starkt sätt 

kontrasterar varandra, nämligen MRP och kanban. Relativt tidigt i arbetet etablerade vi 

kontakt med Scania och insåg snart att Scania skulle få utgöra vår fallstudie. Särskilt 

intressant var att den välkända lastbilstillverkaren har en historia av både kanban och MRP 

inom företaget. 

I arbetets litteraturstudie undersökte vi först materialplanering som begrepp, vilket skulle få 

utgöra en referensram för studierna om MRP och kanban. Vidare använde vi oss bland annat 

av ett brett urval av facklitteratur och artiklar från vetenskapliga tidskrifter för att bilda oss 

en kunskapsbas att bygga vår kvalitativa analys på. Som bas för fallstudien användes till 

största del de tre omfattande semistrukturerade intervjuer med fyra anställda som gjordes på 

Scania. Dessa fyra intervjupersoner har alla roller och erfarenheter som på ett bra sätt 

kompletterar varandra. Vidare har vi under arbetets gång haft en kontinuerlig dialog med vår 

kontaktperson på Scania. Dessutom gjordes ett studiebesök på Scania chassimontering i syfte 

att skapa oss en bättre praktisk förståelse för materialflödet på linan. På detta sätt fick vi 

olika perspektiv på material- och produktionsstyrningen på Scania vilket kom till stor 

användning vid analyskapitlet. Intervjuerna och studiebesöket fungerade dessutom som, 

utöver ett medel för att skapa oss en uppfattning om Scania, ett sätt att koppla samman 

teorin i vår litteraturstudie och verkligheten. Men hänsyn bör förstås tas till att analyskapitlet 

endast behandlar Scania som företag och det är också om Scania chassimontering som vi 

dragit våra slutsatser. 

2.2 Kritisk granskning av metoden 
Gemensamt för alla fallstudier som genomförs på specifika företag är att subjektiviteten 

naturligtvis kan diskuteras, vilket också gäller för detta arbete. Detta eftersom vi i vår 

företagsfallstudie utgår från ett antal källor, som alla på något sätt kan härledas till Scania, 

varför deras objektivitet kan ifrågasättas. Vårt sätt att förhålla oss till detta har varit att 

undvika värderande frågeställningar efter bästa förmåga. Genom jämförelse med den 

inhämtade litteraturen som kan anses vara objektiv har vi också på ett bättre sätt kunnat 

hantera eventuellt subjektiv information från intervjuer och ändå kunnat göra en trovärdig 

helhetsbedömning. 

I arbetet tas som tidigare nämnt ingen hänsyn till andra metoder än MRP och kanban. Det är 

på så sätt uppenbart att vi i detta arbete inte med säkerhet kommer att hitta den optimala 

metoden för just Scania chassimontering, utan snarare den mest lämpliga metoden av de två. 

Därför kan inte arbetet användas för att avgöra vilken metod som Scania chassimontering 

ska använda sig av i framtiden. 
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3 Litteraturstudie 
I litteraturstudien fastställs ett teoretiskt ramverk för hela arbetet. Först definieras några 

för studien grundläggande begrepp och koncept och slutligen studeras MRP och kanban. 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Produktions- och materialstyrning 

Produktionsstyrning innefattar planering, kontroll och uppföljning av resursanvändning för 

produktion. Materialstyrning handlar istället mer specifikt om planering, kontroll och 

uppföljning av materialflödena från leverantör till kund. Dessa två begrepp är nära 

sammanlänkade eftersom materialflödesprocesserna och förädlingsprocesserna ligger 

mycket nära varandra. Begreppet produktionsstyrning avser materialflödet och 

produktionsstyrning avser resursflödet.12 

Materialplanering är ett delmoment i materialstyrningen och definieras som ett vetenskapligt 

sätt att bestämma villkoren för råmaterial, komponenter, reservdelar och allt övrigt gods som 

behövs för att möta produktionsmålen inom organisationen. Kopplingen mellan 

materialplanering och andra betydande funktioner illustreras i Figur 1.13  

Materialplanering är på många sätt en taktisk planeringsnivå, som innefattar balansering av 

utbud och efterfrågan genom att kontroll och övervakning av tillverknings- och inköpsorder 

för att hålla igång materialflödet och värdeskapande aktiviteter i produktionen utan 

oönskade avbrott. I materialplanering ställs de två huvudsakliga frågorna ’När 

beställa/leverera?’ och ’Hur mycket ska beställas?’. Materialplanering är förknippat med ett 

flertal olika metoder och alla har de gemensamt att de på olika sätt besvarar de två 

grundläggande frågorna.14  

3.1.2 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkt är ett koncept som beskriver vid vilken punkt i ett företags värdekedja som 

hänsyn till kundorder tas. Det vill säga vid vilken punkt beslutet tas att påbörja tillverkning 

av en slutprodukt. Det finns tre vanliga strategiska kundorderpunkter som ett företag kan 

positionera sig utifrån beroende på vid vilken punkt i produktionen en slutprodukt ges en 

kundidentitet. Detta kan ske vid anskaffning av material, tillverkning av detaljer eller 

montering av slutprodukt vilket illustreras i Figur 2:15 

                                                           
12 Matsson, SA & P Jonsson, Material- och produktionsstyrning, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 14. 
13 Bhat, SK, Materials Management, 4e upplagan, Global Media, Mumbai, 2009, s. 14. 
14 Jonsson, s. 438-450. 
15 Akillioglu, H, ’Evolvable Production Systems: Demand Responsive Planning’, 2011, s. 16, hämtad 18e april 2014, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

Försäljningsprognos Produktionsprogram Materialplan 

Återkoppling av information och utvärdering 

Figur 1. Illustration av materialplanering och dess närliggande funktioner. 
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3.1.2.1 Produktion mot lager 

Produktion mot lager (MTS) innebär att produkterna tillverkas mot lager baserat på 

företagets prognostisering av efterfrågan och framtida försäljning. Ett krav som är 

nödvändigt för den här typen av tillverkning är just prognostiseringen, 

produktionsstyrningsmetoden utgår från prognoserna för att bedöma vad som ska tillverkas, 

i vilken kvantitet och när. Är prognoserna felaktiga blir således produktionen felaktig i 

förhållande till den faktiska efterfrågan. 

3.1.2.2 Montering mot kundanpassad order 

Som illustreras i Figur 2 befinner sig montering mot kundanpassad order (ATO) mellan MTO 

och MTS. Innebörden av detta är att det finns färdiga detaljer och komponenter som väntar 

på en kundorder för att slutmonteras. Typiska kännetecken för ATO är att de detaljer som 

väntar på att monteras har långa ledtider i samband med bearbetning av delkomponenter 

och som finns i olika variantutföranden. En fördel gentemot MTS är bland annat att företaget 

minskar hög kapitalbindning genom att undvika lagerhållning av färdiga slutprodukter då de 

inte sammanställs förrän en kundorder har blivit lagd.16 

3.1.2.3 Produktion mot kundanpassad order 

Att tillverka och montera mot kundorder tyder på att kundorderpunkt ligger innan 

tillverkning i värdekedjan. Produktion mot kundanpassad order (MTO) lämpar sig väl om det 

är mycket krävande på kapital för ett företag att lagerhålla, eller tillverka, och det finns 

många varianter av eller olika produkter i produktsortimentet. En typisk industri som speglar 

denna strategiska punkt är fordonsindustrin där det finns många olika varianter av produkter 

och där efterfrågan på en specifik slutprodukt är väldigt varierande. I och med att det finns 

många olika artiklar är det nödvändigt att produktionen startar efter att en kundorder har 

blivit lagd. 

3.1.3 Ställtid 

För tillverkande företag i allmänhet är det viktigt att vara medveten om vilka ställtider som 

finns i produktionen och monteringen samt hur de kan förminskas, eller elimineras, för att 

minimera alternativkostnader och öka konkurrensfördelarna.17 Det är även viktigt att göra 

                                                           
16 Akillioglu, s. 15. 
17 Akillioglu, s.47.  
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Figur 2. Överblick av kundorderpunkt och strategisk placering. 



7 
 

skillnad på externa ställtider och interna ställtider. Externa ställtider är sådana som kan 

prepareras under produktionens gång, interna kräver däremot ett fullständigt stopp i 

produktionen.18 

3.2 Materialbehovsplanering 

3.2.1 Introduktion 

Materialbehovsplanering (MRP) har sedan Joseph Orlicky skrev den första upplagan av 

boken med samma namn 1975, och uttryckligen definierade betydelsen, av Material 

Requirements Planning inte reviderats nämnvärt med avseende på själva metodiken. 

Däremot så har ’konceptet utvecklats allt eftersom teknologin har förbättrats.’ Detta innebär 

att MRP i dagens produktion fortfarande använder sig av de grundläggande beräkningar som 

definierades år 1975 av Orlicky.19 Förenklat så är MRP en av de metoder inom 

produktionsstyrning som ger svaret på frågorna vad ett företag måste köpa in, hur mycket de 

måste köpa och slutligen vid vilken tidpunkt beställningen måste läggas.20 

En förändring som har påverkat MRP är det ekonomiska klimatet och hur det har förändrats 

sedan 70-talet. Det är i dagens globaliserade ekonomi inte tillräckligt effektivt för ett företag 

som erbjuder olika produkter eller varianter av produkter att positionera sig som ett ”push-

and-promote” centrerat företag. Innebörden av detta är att företaget lägger stor vikt vid 

kostnadseffektivitet för att vara konkurrenskraftiga vilket tenderar att leda till bristande 

framgång i att producera relevanta beslutsunderlag som i sin tur ger upphov till variabilitet 

inom värdekedjan.21 Detta innebär att företag som idag använder sig av MRP som 

produktionsstyrningsmetoden har en mycket mer komplex verklighet att arbeta utefter vilket 

också ställer ökande krav på att produktionsstyrningsmetoder och 

produktionsprojektionerna är exakta men även omställbara utifrån vilken efterfrågan 

företaget har i dagsläget. 

Planeringen måste således syfta till att ha en flexibilitet som gör att tillverkning kan ställas 

om utan att det påverkar planeringseffektiviteten negativt. Det vill säga att rätt material till 

de produkter som efterfrågas ska planeras in i företagets tillverkning. Det som återstår för 

företag är att lösa problemet med hur de ska kunna åstadkomma denna förändring.22 

3.2.2 Metodik 

Grundläggande utgår MRP från tre olika parametrar för att kunna beräkna materialbehovet 

till produktionen och avgöra lagerinventering för de aktuella komponenterna:  

 Produktstruktur (BOM)-data för produkterna 

 Lagerdata för de komponenter som utgör BOM-data 

 Huvudplanering (MPS)23 

                                                           
18 Akillioglu, s.25.  
19 Ptak, CA & CJ Smith, Orlicky’s Material Requirements Planning, 3e upplagan, McGraw-Hill Professional, New 
York, 2013, s. 4. 
20 Jonsson, P & SA Mattsson, ‘Inventory Management Practices and their Implications on Perceived Planning 
Performance’, International Journal of Production Research, vol. 46, nr. 7, 2008, s. 1789, hämtad 18e mars 2014, 
KTHB Primo. 
21 Smith, D & C Smith, ‘Becoming Demand Driven: How to Change from Push and Promote to Position and Pull’, 

Strategic Finance, vol. 95, nr. 5, 2013, s. 37, hämtad 25e mars 2014, KTHB Primo. 
22 Ptak, s. 4. 
23 American Production and Inventory Control Society. APICS Dictionary 2013, 2014, hämtad 31 mars, 2014, 

<http://www.apics.org/dictionary/dictionary-information?ID=2529.0>. 
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3.2.2.1 BOM 

Bill of materials är en nedbrytning av den färdiga slutprodukten. Denna uppdelning 

illustrerar hur produkten är sammansatt utifrån de individuella detaljer, submontage och 

bas-submontage som utgör den levererbara slutprodukten. Ett submontage är olika detaljer 

som monterats för att sedan ingå som ett artikelnummer i den slutliga produkten och ett bas-

submontage är den bas som övriga detaljer, och/eller submontage, monteras ihop på.  

I Figur 3 visas ett exempel på hur en slutprodukt X är uppbyggd av ett antal submontage och 

hur de i sin tur är uppbyggda av detaljer, här görs dock ingen exakt distinktion mellan 

detaljer och submontage då det är konceptet som illustreras. För enkelhetens skull kan H, E, 

A och B representera submontage och resterande bokstäver, förutom X som är 

slutprodukten, representera detaljer. Utifrån det illustrerade exemplet konstateras det att 

detaljerna K, J och F förutom att existera som detaljer även kommer att existera fysiskt i 

submontagen H, A, B och E.24 Som det kommer att framgå, då lagerdata beräknas för 

detaljerna, är det viktigt att ta hänsyn till det fysiska antalet detaljer snarare än att bara 

uppmärksamma förekomsten av detaljerna som individuella komponenter.  

3.2.2.2 Lagerdata 

Om en beställning skulle göras av en konsument på produkt X i Figur 3 skulle det vara 

naturligt att företaget som tillverkar produkten behöver ha tillgång till vilka material som 

behövs och i vilken kvantitet de behövs, som konstaterades i introduktionen, samt hur 

mycket de redan har i lager av detaljer för att kunna tillverka och genomföra beställningen. 

                                                           
24 Ptak, s.103. 

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

Figur 3. Exempel på en BOM-nedbrytning av slutprodukt X. 

Figur 3 
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Antalet komponenter i lager bestäms som nämnt av antalet fysiska detaljer, dels individuella 

men även som del av submontage. Distinktionen mellan de två är av väldigt stor vikt då det 

blir skillnader i lagerdata om hänsyn inte tas till de båda. Anta exempelvis att en beställning 

kommer på tio stycken produkter av X och att lagerdata för detalj J ska bestämmas. 

Tillvägagångssättet för att bestämma hur många detaljer som behöver köpas in för respektive 

komponent bestäms då genom att dela upp X utifrån sin BOM. I tabell 1 visas hur det skulle 

se ut om det inte fanns några detaljer i lager, i tabell 2 visas hur hänsyn tas till alla fysiska 

förekomster av respektive detalj och i tabell 3 visas hur en felaktig lagerdata kan se ut då 

hänsyn endast tas till de enskilda detaljerna istället för den fysiska förekomsten av dem.25 

För att kontrollera att lagerdatan stämmer överens med beställningen kan en kontroll göras 

genom att addera detaljernas snittbehov med de submontage som innehåller detaljen fysiskt. 

Med detalj J i tabell 2 som exempel: lager av J + lager av H + lager av A + lager av E + lager 

av B. Med en beräkning blir det totala antalet J i lager fyra och behovet av J blir då 16. På 

motsvarande sätt för tabell 3 ses då också att det blir ett felaktigt antal detaljer i förhållande 

till beställningen.26  

3.2.2.3 MPS 

För att det ska gå att använda MRP i praktiken måste det vara implementerat som en del av 

ett MPS-system. MPS är det som bidrar med informationen till MRP om vad som ska 

tillverkas och i vilken mängd på en övergripande nivå inom företaget. Det vill säga MPS 

                                                           
25 Ptak, s. 102. 
26 Ptak, s. 105. 

Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 

Tabell 1-3. Exempel på hur lagerdata beräknas. 
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bidrar med den indata för slutprodukter som MRP använder sig av då beräkningarna av 

lagernivå och materialbehov sker för BOM.27 

Vidare är det viktigt att göra skillnad på MPS och prognostisering. Prognostisering är en 

uppskattning av efterfrågan på företagets produkter medan MPS är företagets övergripande 

produktionsplan. Detta kan tyckas vara en trivial förklaring men i och med att MPS till stor 

del kan utformas från företagets uppskattning av efterfrågan så kan det finnas stora likheter 

mellan uppskattningen av efterfrågan på företagets produkter och det övergripande 

produktionsschemat. I vissa fall kan de två även vara identiska till innehåll med avseende på 

volym för slutprodukter. För att företaget inte ska tillverka produkter som inte är 

efterfrågade måste det även ske revisioner av deras MPS. Detta sker typiskt i samband med 

företagets prognostisering av efterfrågan för att det ska spegla hur marknaden ser ut i 

dagsläget.28 

Vidare så delas MPS upp i en fast del och en rörlig del. På grund av den variation som företag 

upplever i sin miljö med exempelvis avbeställningar på order, nya order, förändrade order så 

är det väldigt viktigt att det ska finnas möjlighet till förändringar fram till en viss tidpunkt i 

det övergripande produktionsschemat. Den fasta delen av produktionsschemat behöver inte 

nödvändigtvis vara ’fryst’ baserat på det tidigare konstaterandet om den variation som kan 

uppstå för företaget. Tvärtom så förlorar snarare MRP sin effektivitet om det inte går att 

anpassa det på en mer frekvent nivå än vid de tillfällen då prognostisering sker för 

produktionen.29 

3.3 Kanban 

3.3.1 Introduktion 

Kanban definieras som tidigare nämnt som en produktionsstyrningsmetod30. Kanban är 

också en japansk term för kort eller synlig handling men i arbetet menas en metod för 

produktionsstyrning om inte annat anges.31  Idén bakom snabbköpskonceptet kanban bygger 

på att den tidigare processen (kunden) går till den senare processen (affären) för att anskaffa 

de nödvändiga delarna (varorna). På så sätt får den tidigare processen (1) vad som behövs, 

(2) när de behövs och (3) i den kvantitet som behövs. Kortsignalerna används för att bakåt i 

ledet ge information om upphämtning, transportinformation och produktinformation.32 

Kanban bygger alltså på pull-principen, det vill säga att kundprocessen skickar information 

om nuvarande efterfrågan bakåt i produktionskedjan, som tydliggörs av figur 4.33  

 

 

                                                           
27 Ptak, s. 221.  
28 Ptak, s. 222. 
29 Orlicky, J, Material Requirements Planning: The New Way of Life in Production and Inventory Management, 
1a upplagan, McGraw-Hill Inc., New York, 1975, s. 232. 
30 Toyota Global Site, Just-In-Time - Philosophy of complete elimination of waste, 2014, hämtad 31a mars 2014, 
<http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html>. 
31 Petersson, P et al, Lean – Turn deviations into success!, Part Media, Stockholm, 2010, s. 211. 
32 Ohno, T, Toyota Production System: Beyond large-scale production, Productivity Press, New York, 1988, s. 
26-27. 
33 Petersson, s.51. 
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1962 hade kanban införts i hela Toyotas produktion på beställning av Taiichi Ohno, 

grundaren av Toyota Production System (TPS), som ett verktyg för att uppnå Just-In-Time 

(JIT) - en av de två huvudpelarna i TPS.34  JIT är ett koncept med filosofin att med en total 

eliminering av slöseri så kan effektivitet uppnås. Med slöseri menas allt inom produktionen 

som inte tillför någon nytta. Detta kan uppnås med tre numrerade punkterna nämnda ovan.35 

En organisation som anammar den här tekniken genom hela flödet har inget lager. Detta är 

såklart en utopi inom produktionsstyrning. Men med en produkt som består av tusentals 

delar, till exempel en lastbil, är det närmast omöjligt att applicera JIT fullständigt genom 

hela produktionskedjan. Samtidigt menar Ohno att konventionella managementmetoder inte 

fungerar bra tillsammans med JIT. Det vill säga med specifika produktionsplaner för varje 

process fungerar samspelet mellan processerna dåligt och defekter fortplantar sig enkelt i 

produktionskedjan och det blir svårt att upprätthålla JIT. En betydande förmån med JIT är 

trots allt att behovet av managementinsatser minskas drastiskt.36 

Tillverkande företag utanför Japan och runt om i världen började använda kanban för att 

kontrollera produktionen och flödet av material efter det att metoden fått allt mer 

uppmärksamhet under 1970- och 80-talet. Detta i samband med att världen lade märke till 

framgången hos japanska företag. Flertalet empiriska studier visar också att kanban som 

kontrollmetod bär på stora förbättringsmöjligheter för tillverkande företag.37 Men Petersson 

betonar att det inte alltid är effektivt att implementera kanban och för att fullt ut kunna 

tillgodogöra sig alla de fördelar som kanban innebär ska de rådande villkoren karaktäriseras 

av följande: 

 Hög och plan efterfrågan 

 Korta påfyllningstider 

 Små (fysiska) delar38 

Dessa villkor innebär däremot inte att kanban kan implementeras framgångsrikt, då 

organisationen först måste rationaliseras, till exempel genom att reducera ställtider av skäl 

som klargörs nedan. 

                                                           
34 Ohno, s. 35. 
35 Toyota Global Site. 
36 Ohno, s. 4-5. 
37 Georg, KN, Kanban-controlled Manufacturing Systems, Springer-Verlag, Berlin, 2005, s. 3. 
38 Petersson, s. 51. 

Process A Process B Process C 

Figur 4. Informationsflödet går från kundprocessen bakåt i ett pull-flöde. 
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3.3.2 Metodik 

3.3.2.1 Toyotas sex regler 

Kanban är som tidigare nämnt en metod som kan medföra stora möjligheter till förbättring, 

exempelvis genom lagerreducering, för en organisation. Men det är också en metod som kan, 

om den används på ett olämpligt sätt, orsaka en mängd olika problem och därigenom 

förvärra situationen snarare än att hjälpa. För detta har Toyota utvecklat sex regler för 

metodens användning:  

Kanbans funktioner Regler för användning 

 

1. Tillhandahåller information om 

upphämtning eller transport. 

 

1. En senare process hämtar antalet delar som 

indikeras av kanban från den tidigare processen. 

 

2. Tillhandahåller information om 

produktionen. 

 

2. En tidigare process producerar i den kvantitet och 

sekvens som indikeras av kanban. 

 

3. Förhindrar överproduktion och 

onödig transport. 

 

3. Inga delar produceras eller transporteras utan 

kanban. 

 

4. Fungerar som en produktionsorder 

fäst på varorna. 

 

4. Fäst alltid kanban på varorna. 

 

5. Förhindrar defekta produkter 

genom att identifiera den defekta 

processen. 

 

5. Defekta produkter sänds inte vidare till 

nästföljande process. Resultatet är produkter som i 

teorin är 100 % fria från defekter.  

 

6. Synliggör existerande problem och 

upprätthåller lagerkontroll. 

 

6. Genom att reducera antalet kanban minskar deras 

känslighet. 

 

Den första regeln innebär att informationsflödet går åt det motsatta hållet än konventionellt, 

det traditionella produktionsschemat fungerar därför inte längre och fokus ligger på att 

producera endast det som det finns behov av i stunden och inte att producera så mycket som 

möjligt. Oftast så anses det vara en fördel att producera en stor kvantitet av en artikel i den 

tidigare processen. Men medan den tidigare processen producerar en stor kvantitet av den 

ena artikeln hinner inte nödvändigtvis processen med att producera en tillräcklig kvantitet av 

den andra artikeln. Således ställs det krav på korta ställtider och små serier. 

Den andra regeln medför att ju större fluktuationen i kvantitet som upphämtas är, ju större 

överkapacitet krävs av den tidigare processen. För fluktuationer i produktion och order i den 

sista monteringslinan fås en negativ påverkan på produktionens tidigare processer. För att 

undvika negativa spiraler av fluktuerande produktion och order införde Toyota 

produktionsutjämning. Ohno exemplifierar detta arbetssätt med Toyotas tillverkning av 

Corona. På 20 dagar varje månad tillverkas 10000 Corona. Detta kan brytas ner till 5000 

sedanbilar, 2500 hardtopbilar och 2500 kombibilar, vilket i sin tur betyder att 250 

sedanbilar, 125 hardtopbilar och 125 kombibilar tillverkas på daglig basis. Dessa arrangeras 

på produktionslinan enligt följande: en sedan, en hardtop, en kombi och så vidare. Genom att 

utjämna produktionen kan serierna minskas och idealt sker ingen fluktuation i den sista 

monteringslinan eller processen. I motsats till det traditionella massproducerande systemet 
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innebär detta dessutom att kanban-systemet smidigt kan anpassas till olika 

produktdiversifieringar, vilket lämpar sig väl för den diversifierade efterfrågan på 

fordonsmarknaden. Men krav ställs också på att hitta ett minimum av verktyg och verkstäder 

som kan användas för generellt bruk. Produktionsutjämningen genomförs nämligen avsevärt 

lättare med en produktionslina för varje metod, men eftersom detta inte är möjligt på grund 

av begräsningar i utrymme och utrustning krävs en lina som möjliggör montering i alla 

möjliga sekvenser. I praktiken innebär implementationen av dessa sex regler att TPS införts 

som management-system i hela organisationen.39 

3.3.2.2 Kortstorlekar 

Antalet kort i kanban-systemet är en grundläggande fråga. Kortstorleken bestäms av följande 

formel: 

                 ( )   
         (   )

                     
 

I TPS är det viktigaste att minimera N, detta bygger på tre principer. Den första principen är 

att producera i små seriestorlekar Q genom ingående reducering av ställtider. Den andra är 

att använda dessa mätvärden för att reducera ledtider. Den tredje och sista principen är att 

eliminera lager α som används som försäkring mot produktionsinstabilitet.40 

3.3.2.3 Kvalitet och förbättringsarbete 

Då processer som producerar enligt JIT-systemet inte behöver ett stort lager medför att de 

gånger defekta produkter tillverkas, som enligt den femte regeln inte får sändas vidare till 

nästföljande process stannar nästa process produktionslinan. På detta sätt uppmärksammas 

felet och den defekta delen förs tillbaka till den tidigare processen. En ytterligare aspekt i 

förbättringsarbetet är som tidigare nämnt reduktion av lager och därmed produkter i arbete 

(PIA) genom gradvis reduktion av antalet kanban-kort i cirkulation i kanban-systemet. På 

detta sätt åskådliggörs processer med undermålig kapacitet och den övergripande 

effektiviteten kan förbättras genom att fokusera på de svagaste elementen.41 

Ohno hävdar att på grund av otillräcklig standardisering och rationalisering skapas slöseri, 

inkonsistens och oresonlighet i arbetsprocedurer och arbetstimmar som slutligen leder till 

produktion av defekta produkter. Såvida inte det defekta arbetet reduceras försvåras 

anskaffningen av delar till den senare processen vilket också gör det svårt att uppnå målet att 

producera så kostnadseffektivt som möjligt.42 

  

                                                           
39 Ohno, s. 30-38. 
40 Shingo, S, A Study of the Toyota Production System – From an Industrial Engineering Viewpoint, Taylor & 
Francis Group, Boca Raton, 2005, s. 180-181. 
41 Shingo, s. 187-188. 
42 Ohno, s. 41. 
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4 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs Scanias produktionssystem i generella drag, med fokus på Scania 

Production System, orderprocess och leverantörer. Detta följs av en karaktärisering av 

Scania chassimontering med avseende på ställtider och lager. 

4.1 Scania Production System i korthet 
Scania Production System (SPS) är ett, av Scania egenhändigt framtaget, produktionssystem 

som fokuserar på eliminering av slöseri och förbättring av effektiviteten i syfte att identifiera 

problem så att de kan lösas tidigt. Med SPS ämnar Scania att stabilisera sitt 

produktionsflöde.43 SPS används följaktligen också som ett medel för att öka produktiviteten 

och en grundtanke är att med små investeringar kan samma antal medarbetare bygga fler 

fordon. Tre värderingar lägger grunden för SPS: kunden först, respekt för individen och 

eliminering av slöseri. Vidare är arbetsrutinerna baserade på fyra olika hörnstenar: 

 Normalläge – standardiserat arbetssätt. Detta är normalläget som Scania utgår från 

för att hantera avvikelser. Normalläget bygger på standardisering, fixa takttider, 

utjämnat och balanserat produktionsflöde. 

 Rätt från mig – Det finns en nollacceptans mot avvikelser, både gentemot interna 

och externa kunder. 

 Behovsstyrd produktion – Inget tillverkas förrän det finns en faktisk efterfrågan. 

 Ständiga förbättringar – Genom utmaning och förbättring av processer kan 

slöseri elimineras och normalläget förbättras. 

De tre grundläggande värderingarna och de fyra hörnstenarna åskådliggörs i Scaniahuset i 

figur 5. 44 

                                                           
43 Scania CV AB, Scania Årsredovisning 2013, 2014, hämtad 18e april 2014, <http://se.scania.com/investor-
relations/finansiella-rapporter/?tabindex=&category=%C3%85rsredovisning> 
44 Scania CV AB, Scania Production System, 2014, hämtad 18e april 2014, <http://se.scania.com/scania-
group/philosophy/scania-production-system/>. 
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4.2 Orderprocess 
Scanias orderprocess baserar sig på lagda order från kund, vilken kapacitet produktionssidan 

har och hur de långsiktiga prognoserna ser ut. Månadsvis planerar Scanias centrala 

marknadsfunktion, med prognoser kring hur marknaden ser ut som underlag, tillsammans 

med produktionssidan om vilken bastakt de ska jobba efter. Processen att ställa om bastakten 

tar 12 veckor vilket innebär att kapaciteten kommer vara bestämd de närmsta tre månaderna, 

utöver detta så har Scania ett system som heter Scania Flexibel Arbetstid (SFA) som tillåter 

ändringar inom tio procent av den arbetstid de har planerat vilket ger en operationell takt de 

arbetar efter i praktiken. Produktionsplaneringen sträcker sig tolv månader framåt i tiden där 

planen för månad sex till tolv är en grov prognos från marknadssidan. Produktionen för en 

vecka blir fryst 20 arbetsdagar innan i samband med Batch Close (BC) och då bestäms vilka 

slutprodukter som ska tillverkas på respektive lina inom Scania. I detta skede bestämmer 

Scanias produktionslinor internt i vilken ordning, och med vilken variation, detaljerna ska 

tillverkas och monteras i Final Mix (FM) – stadiet. Planeringen för slutprodukterna sker i 

samspråk mellan marknad och produktion medan produktionen i detalj bestäms av 

respektive lina. Fram till 20 arbetsdagar innan kan det således planeras in slutprodukter upp 

till den kapacitet, beroende av bastakten, som är gällande. Detta innebär även att order kan 

tidigareläggas för att jämna ut produktionsnivåerna beroende på hur prognoser och bastakt 

ser ut. Hela processen illustreras i figur 6 nedan. 

Fram till och med BC syns bara en planerad slutprodukt, när planen blir fryst, i samband 

med BC, bryts slutprodukterna ned i de submontage och artikelnummer som krävs för att 

kunna producera slutprodukten och sedan påbörja monteringen vid starten av 

slutmonteringen på Scania chassimontering. Detta sker några dagar innan End Assembly 

(EA) då slutprodukten går av linan. Vid slutet av monteringen, innan produkten är helt färdig 

för leverans, finns det fem dagars utrymme för eftermonteringar och kvalitetskontroll då 

slutprodukten testas för att se så att den uppnår de krav Scania har på sina slutprodukter 

innan den släpps mot kund i samband med Confirmed Release Date (CRD). 45  

4.3 Leverantörer 
Scania har i dagsläget cirka 460 leverantörer, både externa leverantörer och interna 

exempelvis hyttillverkningen i Oskarshamn, många med i genomsnitt en dags 

leveransavstånd från fabriken, det vill säga hur lång tid det tar för transporten från det att en 

bokning på material hämtas upp tills materialet är framme. Hur mycket material som behövs 

och ska beställas för att tillgodose den planerade produktionen sker automatiskt utifrån 

Scanias produktionssystem när produktionsplanen blir fryst vid BC, materialbehoven skickas 

då, med hjälp av Scanias Material Control (MC), som materialavrop till Scanias externa 
                                                           
45 Råvik, Niklas, intervju.  
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Figur 6. Produktionsplanering/orderprocess för Scania. 
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leverantörer som då bokar transport i bokningssystemet Webstar. I och med att 

leverantörerna har tillgång till och använder sig av Scanias bokningssystem innebär detta att 

de kan se det faktiska materialbehovet på en daglig basis och därigenom snabbt kan svara på 

eventuella förändringar och avvikelser som kan uppstå vid produktionen.46 

På morgonen dagen innan planerad upphämtning av material går leverantörerna in och läser 

i systemet vad de ska skicka och i vilken kvantitet på detaljnivå, sedan bekräftar de 

bokningen i Webstar. Scanias avdelning för materialplanering läser då av att det är rätt 

kvantitet och artikelnummer för att eliminera avvikelser inom produktionen. När 

transporten sedan hämtat upp materialet aviserar leverantören att sändningen blivit skickad 

och är under transport så att Webstar-systemet vet att materialet är på väg. Om inte 

sändningen blir aviserad upplyser systemet materialplaneringsavdelningen om detta så att 

åtgärdar kan tas för att ta itu med avvikelsen. Det finns två viktiga parametrar hos 

leverantörerna: vilken leveransprecision de har, att det material som ska levereras finns 

tillgängligt vid rätt tidpunkt och att det är tillräckligt bra kvalitet på det som väl blir levererat. 

Leveransprecisionen ligger kring 98 procent för hela verksamheten under normala 

förhållanden med målsättning att uppnå 100 procent. 

Det görs även en uppdelning av leverantörer utifrån vilken typ av artiklar det är som 

levereras. Är det internt producerade artiklar så sköts planering och leveranser av 

övergripande planeringsfunktion på Scania, för externa artiklar är det materialplaneringen 

på respektive line som sköter planering och leverans.47 

4.4 Tillverkning mot kundanpassad order 
Utifrån SPS etablerades det att Scanias produktion inte påbörjas utan att en kundorder har 

blivit placerad på en slutprodukt. Enligt definitionen av kundorderpunkt tidigare i arbetet 

innebär detta att Scania arbetar utifrån MTO som strategisk punkt i värdekedjan. Som nämnt 

innebär MTO att risken för att tillverka varor som inte är efterfrågade minskar samtidigt som 

lagertiden för enskilda detaljer blir mindre. Dock ska det betonas att detta inte gäller för alla 

typer av artiklar, högomsättningsdetaljer som är standardiserade och ingår i flera olika 

slutprodukter påverkas inte på detta sätt utan kan lagerhållas i större utsträckning.48  

4.5 Studie av Scania chassimontering 

4.5.1 Ställtider 

Scania chassimontering är utformat efter seriellt montage med universella 

monteringsgrupper. Detta innebär som tidigare nämnt att de ställtider som uppstår i 

monteringen är externa och därigenom inte orsakar onödiga stopp i monteringen till följd av 

omställningar av maskiner. Stora delar av den externa ställtiden förminskas även genom 

utformningen av materialleveranser från leverantörerna då en stor del av materialet levereras 

i den sekvens som det sedan kommer att monteras i produktionsgrupperna.49 En konsekvens 

blir att chassiverkstaden utöver elimineringen av intern ställtid även reducerar den externa 

ställtiden. På grund av att monteringssystemet är seriellt blir det däremot känsligt mot 

                                                           
46 Råvik, intervju. 
47 Serrander, Niklas, intervju. 
48 Råvik, intervju. 
49 Serrander, intervju.  
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störningar, det vill säga om en monteringsgrupp blir utsatt för någon form av avvikelse 

kommer det att påverka hela monteringsprocessen. 50 

4.5.2 Lager 

Nivåerna för lager inom chassiverkstaden påverkas av ett stort antal faktorer. Det första är 

vilken typ av artikel det är fråga om. Där används indelningar av artikeln baserat på om den 

är sekvens-, batch-, program- eller kitbaserad.  

 Sekvens - De artiklar som är sekvens levereras direkt till monteringen i den ordning 

de ska levereras i. De är specifika för varje enskild slutprodukt vilket gör att de 

beställs kontinuerligt, efter FM, med kortare leveranstid och ännu högre krav utifrån 

de tidigare nämnda parametrarna.  

 Batch - Batchartiklar är sådana som beställs hem i större volymer och har en mer 

allmän förbrukning utan att nödvändigtvis vara låsta till en specifik slutprodukt. 

Dessa artiklar levereras även i större volymer av leverantörerna för att spegla 

förbrukningen.  

 Program - Programartiklar är lågförbrukningsartiklar med en åtgång runt ett till två 

stycken per dag. 

 Kit - Artiklar som är kitbaserade levereras direkt till monteringslina och passar till en 

specifik slutprodukt. Beroende på vilken typ av artikel det är levereras de i ett bestämt 

antal och är förmärkta från kitförrådet där de körs ut ifrån.51 

Andra parametrar som påverkar lagernivåerna är de nyckeltal som används för att följa upp 

leverantörerna det vill säga leveransprecision och kvalitet på artiklar. I de fall då någon av 

dessa går ned skapar det avvikelser som materialplaneringen måste agera på och korrigera så 

att det inte uppstår avbrott i processerna.52 

 

  

                                                           
50 Hagelberg, R, ’Monteringsteknik’, föreläsning. 
51 Serrander, intervju.  
52 Råvik, intervju.  
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5 Analys av metoder 
Analyskapitlet är uppdelat i två delar, materialbehovsplanering och kanban. Dessa två 

delar analyseras baserat på de sex förutsättningar som identifierades på Scania och Scania 

chassimontering utifrån intervjuerna. På detta sätt lyfts metodernas tillämplighet fram och 

problemställningen närmas. Förutsättningarna är (1) kapacitetsbegränsningar, (2) 

tillverkning mot kundanpassad order, (3) produktvariation, (4) kapitalintensitet, (5) 

ställtider och (6) leverantörer. 

5.1 Materialbehovsplanering 

5.1.1 Kapacitetsbegränsningar 

Den långa övergripande planeringshorisonten för produktion på Scania stämmer väl överens 

med MRP som konceptuell metod då det baseras på MPS. Att planera in order lång tid i 

förväg är dock varken till metodens fördel eller nackdel. Det som bör konstateras angående 

MRP under en förutbestämd planeringshorisont är däremot förmågan att kunna planera om 

och ändra i företagets MPS. För Scania chassimontering innebär detta att flexibiliteten för 

omplanering måste vara väldigt hög. I dagsläget arbetar dock Scania efter en fast tre-

månaders kapacitet med möjlighet till kapacitetsförändringar från vad som är inplanerat, 

baserat på företagets prognostiseringar av försäljning. Detta innebär att det inte finns mycket 

omplaneringsmöjligheter för produktionen på en övergripande nivå om det skulle behövas 

för att möta variationer inom efterfrågan på företagets slutprodukter. Vidare så innebär detta 

att högre krav ställs på att prognostiseringen speglar efterfrågan så bra som möjligt, med 

minskad flexibilitet inom produktionen finns det således ökande krav på precision av 

prognostisering.53 

Däremot så klarar MRP-system av att planera om det materialbehov som krävs på en daglig 

basis. Beräkningarna sker automatiskt i systemet baserat på det rådande MPS, denna 

flexibilitet är väldigt viktig för att hantera materialflödet till linan men det påverkar inte 

företagets övergripande planering av slutprodukter och det är den funktionen som är 

nödvändig för att vara flexibel inom produktionen.  

5.1.2 Tillverkning mot kundanpassad order 

MRP har varken en negativ eller positiv påverkan utifrån den strategiska kundorderpunkt ett 

företag väljer att placera sig utefter. Systemet kommer fortfarande arbeta utifrån det 

prognostiserade MPS företaget använder sig av och vilken beräknad tillverkning företaget 

har. Scania har positionerat sig utefter MTO för att kunna tillverka produkter de vet är 

efterfrågade av marknaden men oavsett om de hade valt en annan kundorderpunkt skulle 

inte det påverka MRP-metodiken. Den skillnad som finns däri är dock vilka parametrar 

systemet är baserat på med hänsyn till lagerhållning av olika artikelnummer. Det vill säga 

utformningen skulle bli annorlunda beroende av kundorderpunkt men prestandan skulle inte 

påverkas. 

5.1.3 Produktvariation  

En av fördelarna med MRP är dess arbetsmetodik. Det vill säga att BOM-nedbrytningen 

utifrån de slutprodukter som blivit inlagda i MPS visar exakt på vilket artikelbehov som finns 

för att kunna sammanställa en färdig slutprodukt. I och med att systemet gör de 

beräkningarna automatiskt, och även meddelar materialplanerare när behovet överstiger 

tillgången, blir det väldigt lättöverskådligt och förhållandevis enkelt att hantera 

                                                           
53 Ptak, s. 192. 
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materialflödet till väldigt många olika, komplexa slutprodukter. För Scania chassimontering 

som befinner sig i en sådan producerande situation finns det således fördelar med att 

använda MRP som produktionsstyrningsmetod framförallt med avseende på minimering av 

lagernivåerna för de olika typer av lagerartiklar (som åskådliggörs i kapitel 4.5.3 Lager) som 

finns i produktionen. 

5.1.4 Kapitalintensitet 

En av funktionerna som MRP har är att visa vid vilken tidpunkt material till en slutprodukt 

behövs och varna om det håller på att ta slut. Detta syftar till att reducera det fysiska lagret av 

artiklar ett företag behöver för sin produktion. För chassiverkstaden, som har många 

kapitalkrävande artiklar, är det här således ett sätt med vilket de kan reducera andelen 

bundet kapital i sin montering. Dock ska det påpekas att MRP inte har en direkt påverkan på 

kapitalbindningen utan syftar till att minimera den utifrån bland annat den kundorderpunkt 

ett företag positionerar sig utefter. 

5.1.5 Minimerade ställtider 

I och med att chassiverkstaden i princip inte har några ställtider vid normalförhållanden i 

monteringen innebär detta att det inte sker några fördröjningar vid montaget av slutprodukt. 

Med andra ord kommer MRP-metoden utifrån den planerade produktionsvolymen kunna 

utnyttja hela den planerade kapaciteten för slutmonteringen. För att kontrastera detta kan 

man jämföra med hur situationen hade sett ut om det fanns mycket ställtider på 

chassiverkstaden: med ökande ställtider innebär det att den tillverkade volymen som 

planerats utifrån MPS inte uppnås och därigenom skulle MRP-metoden inte spegla den 

planerade tillverkningen. Däremot så klarar systemet av att hantera det genom att lägga en 

planerad slutprodukt på det datum där kapacitet finns tillgängligt så nära önskat 

slutmontage som möjligt. 

Att ha ställtider inom produktionen gentemot att inte ha ställtider är således inte en faktor 

som påverkar MRP-metodens prestanda. Det klarar av att hantera både långa och inga 

ställtider baserat på nuvarande prognostiserad tillverkning, tillgänglig kapacitet i dagsläget 

och framtida kapacitet inom produktionen.  

5.1.6 Leverantörssituation 

Kraven på att leverantörer ska ha hög leveransprecision och hög kvalitet är centrala för MRP. 

I och med detta kan det konstateras att chassiverkstaden, och Scania överlag, till stor del 

lämpar sig för att använda MRP då de använder dessa nyckeltal för sina leverantörer. 

Hastighet och flexibilitet av omplaneringar kan båda sägas är nödvändiga för MRP då 

systemet som nämnt bygger på att det kan ske omplaneringar av slutprodukter och 

materialflöde. Det är däremot inte ett krav för att kunna använda MRP. I de fall som dessa 

parametrar inte går att uppnå kan ett företag kompensera genom att öka lagernivåerna för 

sina artiklar dock så vill detta ofta undvikas på grund av ökad kapitalbindning inom 

företaget. 

5.2 Kanban 

5.2.1 Kapacitetsbegränsningar 

Även i TPS ställs höga krav på prognostisering av efterfrågan. Detta eftersom kanban svarar 

dåligt mot vanligt förekommenade fluktuationer i efterfrågan. Problemet som uppstår är att 

när kanban-korten cirkuleras oftare uppstår förseningar och lagerökningar. Tvärtom är alltså 

den mest lämpliga miljön för ett kanban-system den där inga frekventa förändringar i 
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produktionsbelastningen sker. Genom att ge produktionsinstruktioner i slutmonteringen 

efter periodiska behov kan nödvändiga förändringar göras i systemet i en kedjereaktion från 

slutmonteringen och bakåt i produktionskedjan. Tre månaders låst kapacitet kan därför 

enkelt hanteras. Tioprocentiga förändringar i kapaciteten kan också hanteras av kanban-

systemet så länge vi antar att dessa förändringar inte sker dagligen, av skäl som nämnts ovan. 

 

5.2.2 Tillverkning mot kundanpassad order 

Kanban-systemet gynnas starkt av MTO som strategisk kundorderpunkt, det kan till och med 

vara en förutsättning för att kanban överhuvudtaget ska vara implementerbart i ett 

produktionssystem. Det är på denna grund som pull-systemet används i TPS. På så sätt 

tillverkas ingen lastbil på Scania som inte har varit en följd av en kundorder. Problemet är 

förstås att leveranstiden inte kan förkortas utan vidare, då minsta möjliga leveranstid alltid 

kommer att vara ledtiden från kundorderpunkt till CRD.  

5.2.3 Produktvariation 

Kanban lämpar sig för produkter som produceras i liknande processer. Ju fler artikelnummer 

som ett företag har ju större antal kanban-kort kommer att cirkulera i produktionen. Ett 

problem som uppstår när antalet kanban-kort ökas på grund av högt antal artikelnummer är 

att systemet slutar att fungera som ett visuellt styrmedel. Antalet cirkulerande kanban-kort i 

produktionen bör vara så få till antalet som möjligt (se kapitel 3.3.2.2 Kortstorlekar). Med 

stor produktvariation kombinerat med en strävan att minska seriestorlekarna (enligt TPS-

principer) finns det risk att nästintill varje slutprodukt har helt egna kanban-kort. Detta ökar 

istället komplexiteten i produktionssystemet snarare än att förenkla och en stor del av 

vinsten av att använda kanban går förlorad. 

 

Ett allmänt vedertaget problem med kanban är att antalet transporter ökar då 

seriestorlekarna minskas. Detta ställer krav på dels att detaljer/submontage inte är svåra att 

transportera och dels att transportsträckorna inte är för långa och kan genomföras på ett 

kostnadseffektivt sätt (detta resonemang vidareutvecklas under 5.2.6 Leverantörssituation). 

Stor produktvariation kan innebära att seriestorlekarna blir små så till den grad att det stora 

antalet transporter inte är ekonomiskt försvarbart, men å andra sidan är små seriestorlekar 

idealiskt inom TPS. 

5.2.4 Kapitalintensitet 

En central del i TPS är att minska slöseri, ett sådant slöseri är givetvis lager. Här uppstår 

dock ett problem för Scania, mest på grund av den stora produktvariationen. Ett 

grundläggande koncept i kanban-systemet är ju lagerminskning genom reducering av antalet 

kanban-kort i cirkulation. Eftersom det stora antalet artikelnummer kräver en stor andel 

kanban-kort blir det svårt att kontinuerligt minska lagren. 

5.2.5 Minimerade ställtider 

Rationalisering av bland annat ställtider är som tidigare nämnt en förutsättning för att 

kanban-systemet ska vara implementerbart. Under premissen att slutmonteringen faktiskt 

inte har några ställtider verkar kanban fungera utmärkt; seriestorlekarna kan minskas med 

transport av delar/submontage som enda begränsning.  

5.2.6 Leverantörssituation 

Leverantörer delas som bekant upp i interna och externa leverantörer. Den genomsnittliga 

leveranstiden för leverantörerna ligger som tidigare nämnt inom en dags transportsträcka 
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från Södertälje. Detta är såklart fördelaktigt för att kunna möta fluktuationer i 

produktionsbelastningen. En förutsättning för att kanban ska vara implementerbart är att 

företagets leverantörer kan leverera artiklar enligt JIT. Däri ligger problematiken för Scania i 

och med att det ställer oerhörda krav på flexibiliteten och leveranshastigheten av företagets 

externa, såväl som interna, leverantörer. I dagsläget krävs en mer omfattande integrering av 

företagets leverantörer i värdekedjan för att kanban framgångsrikt ska kunna realiseras som 

produktionsstyrningsmetod.   
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6 Slutsatser 
I sista kapitlet sammanfattas resultaten av litteraturen, fallstudien och analysen, generella 

reflektioner på studien presenteras och problemställningen med tillhörande 

frågeställningar besvaras. Därefter utvärderas måluppfyllelsen och sist ges förslag på 

framtida arbete. 

6.1 Sammanfattning av analysen  
Användbarheten av MRP och Kanban på Scania chassimontering har analyserats med 

utgångspunkt i de faktorer som kan anses karaktärisera produktionen och slutmonteringen 

på Scania. Analysen sammanfattas i tabell 4 där metoderna graderas med avseende på dessa 

faktorer, från ”mycket olämplig” till ”mycket lämplig” med ”neutral” mittemellan. 

 

Scania Chassi MRP Kanban 

Kapacitetsbegränsningar Lämplig, även om flexibelt 

MPS vore fördelaktigt 

klarar MRP av att senare- 

och tidigarelägga 

produktion om det krävs. 

Lämplig, kapacitetslåsningar 

minskar risken för uppkomst 

av flaskhalsar med 

lagerbildning och förseningar 

som följd. 

Tillverkning mot 

kundanpassad order 

Neutral, kan varieras för att 

passa olika 

kundorderpunkter inom 

produktionen. 

Mycket lämplig, baseras på att 

produktionsinstruktioner ges 

längst fram i 

produktionskedjan. 

Stor produktvariation Mycket lämplig, på grund 

av BOM-explosion av MPS 

blir det väldigt transparent 

för företag med stor 

produktvariation. 

Olämplig, delar från varierande 

processer innebär 

koordinationssvårigheter 

mellan dem och därmed 

uppkomst av flaskhalsar. 

Kapitalintensitet Lämplig, MRP syftar till att 

rätt material beställs i rätt 

mängd och därigenom 

minimera kapitalbindning. 

Mycket lämplig, en 

grundläggande princip är 

reducering av lager och därmed 

PIA. 

Minimerade ställtider Neutral, kan kompensera 

ställtider och variationer 

genom att senarelägga 

produktion. 

Mycket lämplig, korta ställtider 

är ett krav för små 

seriestorlekar. 

Leverantörssituation Lämplig, med avseende på 

att leveransprecision och 

kvalitet är två nyckeltal för 

leverantörerna passar MRP 

bra. 

Olämplig, kräver en högre nivå 

av integration mellan Scania 

och leverantör och små 

geografiska avstånd. 

 

Tabell 4. Sammanfattning av analysen. 
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Metoderna skiljer sig på de flesta av de punkter som karaktäriserar Scania chassimontering 

och klart är också att deras användbarhet på nästan varje punkt skiljer sig på ett uppenbart 

sätt. Utifrån tabell 4 syns en klar trend där MRP, i större utsträckning än kanban, med fördel 

går att använda inom Scania chassimontering. Exempelvis är den stora produktvariationen 

ett område som MRP är bättre på att hantera än kanban. Utöver detta finns det inga faktorer 

som är till nackdel för MRP som produktionsstyrningsmetod.  

6.2 Reflektioner 
Arbetet syftade till att jämföra två välkända metoder inom produktionsstyrning för att se hur 

väl lämpade de var att använda utifrån Scania chassimontering och dess karaktäristik. 

Baserat på den analys som genomförts konstaterar vi att metoderna utifrån den givna 

kontexten har skillnader i hur väl de är lämpade och att metodernas styrkor och svagheter 

påverkas av den kontext de analyseras utifrån. Metodikskillnader förekommer, metoderna 

emellan, redan på konceptnivå och är inte en faktor som ändras avsevärt utifrån den kontext 

som vi använt. Vi kan också konstatera att trots metodernas olikheter, eller kanske just på 

grund av dessa, ser vi möjligheter att kombinera kanban med vissa tekniker från MRP. Men 

att bestämma hur detta skulle kunna se ut faller utanför ramarna av detta arbete och lämnas 

därför åt framtida arbeten att utreda. 

Som framgår av analysen är MRP det mest lämpliga metodvalet av de två för Scania 

chassimontering. Detta eftersom MRP lämpar sig väl för kapacitetsbegräsningarna, den stora 

produktvariationen, kapitalintensiteten och leverantörssituationen. Till MTO och 

minimerade ställtider ställer sig MRP neutral i sammanhanget. Vi kan alltså dra slutsatsen 

att ingen av de identifierade faktorerna påverkar materialplaneringens prestanda på ett 

negativt sätt. Men detsamma går inte att säga om kanban. Kanban ställer sig mycket positivt 

till MTO, kapitalintensitet, kapacitetsbegräsningar och minimerade ställtider. Men verkar 

fungera sämre i samband med den rådande leverantörssituationen och den stora 

produktvariationen.  

Problemställningen har besvarats och vi har identifierat och analyserat de faktorer som vi 

bedömer vara av störst vikt för materialplaneringens prestanda på Scania chassimontering 

och med avseende på de två produktionsstyrningsmetoderna. Syftet och målet med arbetet 

har också uppfyllts och vi kan nu rekommendera MRP framför kanban för Scania 

chassimontering, åtminstone som övergripande produktionsstyrningsmetod (eftersom 

metodens användbarhet också har utretts på en övergripande nivå). Härnäst utvecklar vi de 

frågor som uppkommit under arbetets gång och de som uppkommit i och med besvarandet 

av problemställningen men som fallit utanför ramarna för detta arbete.  

6.3 Framtida arbete 
Arbetet med att jämföra MRP och Kanban på Scania chassimontering är en liten begränsad 

del av produktionsstyrningen och materialplaneringen där och vi anser att en mer detaljerad 

och nyanserad utredning av metoder utifrån Scania chassimonterings karaktär bör göras för 

att med större säkerhet kunna rekommendera den optimala metoden. Ett förslag är att 

utreda hur hybridmetoden CONWIP skulle fungera i samma miljö. 

 

Från detta arbete hoppas vi att fler företag i fordonsindustrin än Scania kan dra slutsatser om 

respektive metods användbarhet i liknande omgivningar. Ett ytterligare förslag på framtida 

arbete skulle därför vara att undersöka andra företag inom fordonsindustrin i snarlika 

situationer som Scania för att se hur de kan dra nytta av vardera metoden under liknande 
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omständigheter. På detta sätt kommer vi närmare generella slutsatser som förhoppningsvis 

hela fordonsindustrin kan dra nytta och lärdom av. 

Vi vill även understryka att enskilda flöden inom Scania chassimontering kan lämpa sig för 

andra metoder än de som här undersökts, även detta lämnas till framtida arbeten att utreda. 
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