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Sammanfattning 
Examensarbetet skrivs på Scania CV AB i Södertälje hos gruppen MSLT som arbetar inom 
logistikutveckling hos alla monteringsavdelningar hos chassimonteringen. Examensarbetet 
fokuserar på en av dessa monteringsavdelningar med benämningen FFU – Fit For Use och dess 
logistikgrupp MSLFL. 
 
Chassimonteringen är uppdelad i 14 antal områden längs med monteringslinan där varje område 
utför olika typer av monteringar och arbeten. I det stora hela fungerar det så att sidobalkar 
levereras i ena änden av fabriken och i den andra änden kommer en färdig lastbil ut. Under 
denna resa levereras och monteras det som en standardlastbil behöver.  
FFUs del i denna montering kommer in när en kund har speciella önskemål till sin lastbil, som då 
alltså frångår det som ingår i en standardlastbil. De olika monteringsarbetena som krävs vid de 
olika specifika önskemålen kan ej utföras på den ordinarie monteringslinan och utförs därför hos 
FFU. På FFU finns logistikavdelningen MSLFL vars uppgift är att plocka ihop och leverera 
materialet till monteringen hos FFU. 
 
Det problem som uppstår idag är att planeringen och tidpunkten för plocksignalen till 
logistikavdelningen MSLFL på FFU ej är optimal. Detta leder till att artiklar plockas från lager för 
tidigt och blir sen stående i väntan på montering. Detta ger i sin tur platsbrist hos MSLFL vid 
leveransytan till monteringen hos FFU. Materialet som behövs för monteringen på FFU plockas i 
ett för tidigt skede i förhållande till själva monteringen. Det är denna problematik som 
examensarbetet behandlat och undersökt. 
 
Examensarbetet är uppdelat i tre delar. Från start utförs en två veckor lång praktik hos 
logistikavdelningar på chassimonteringen. Sedan påbörja en empirisk undersökning som består 
av intervjuer med anställda på de påverkade avdelningarna, där syftet att hitta någon eventuell 
lösning. Den empiriska undersökningen utförs under fem veckor. Resterande tid läggs på att 
skriva rapport och planera redovisning som sker både hos Scania och vid Umeå universitet. 
 
Den empiriska undersökningen har lett fram till tre plausibla lösningar där förslag tre, att sätta ett 
eget Topp-CU till FFU anses som det bästa och mest relevanta då det skulle ändra 
förutsättningarna för planeringen hos FFU och MSLFL. Alla lösningsförslagen i denna rapport 
kräver dock vidare undersökningar i framtida projekt för optimering och eventuellt 
genomförande. 
 
Examensarbetet har utsträckningen 15 högskolepoäng och utförs under 10 veckor mellan v18- 
v.28 2018. 
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Abstract 
The thesis work is written at Scania CV AB in Södertälje at the MSLT group, which works in 
logistics development at all assembly units on the chassis assembly. The thesis focuses on one of 
these assembly departments named FFU - Fit For Use and their logistics group MSLFL. 
 
The chassis assembly is divided into 14 areas along the mounting line, where each work area 
performs different types of tasks. When a truck is assembled at Scania, bales are delivered at one 
end of the factory and at the other end a finished truck comes out. During this trip, everything 
needed for a standard truck is mounted. 
The FFU's part of this assembly is when a customer has special requests for his truck, which is not 
included in a standard truck. This assembly work can’t be performed on the regular assembly line 
and is therefore performed by FFU. The logistics department MSLFL is responsible for picking and 
delivering the material for the assembly at FFU. 
 
The problem that arises today is that the planning and timing of the signal to start pickning to the 
MSLFL Logistics Department is not optimal. This causes the materials to be picked too early and 
will take up space while waiting for the assembly start at FFU. This causes a lack of space at the 
MSLFL delivery site. The material required for assembly at FFU is completed by MSLFL too early in 
relation to the actual assembly at FFU. It is this problem that the thesis work examined and 
investigated. 
 
The thesis is divided into three parts. Starting with a two-week long internship at the logistics 
departments on the chassis assembly. Then an empirical survey will start consisting of interviews 
with employees at the affected departments. The empirical survey is conducted for five weeks. 
The remaining time is spent writing reports and planning the presentation that take place at both 
at Scania and Umeå University. 
 
The empirical investigation has led to three plausible solutions, where proposal three, putting a 
top-CU's to FFU is considered the best and most relevant since it will improve the planning for 
both FFU and MSLFL. However, all solution proposals in this report require further investigations 
in future projects for optimization and possible implementation. 
 
The thesis is  of 15 credits and is carried out for 10 weeks between week 18 and 28 of 2018. 
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Beteckningar 
MSLT – Montering Södertälje Logistik Produktions Teknik 
FFU – Fit For Use 
CRD – Customer Release Date 
EA – End of Assembly 
PA – Planned Assembly start 
SPS – Scania Produktion System  
TPS – Toyota Produktion System 
MSLFL – Logistikgruppen hos FFU 
Standard – Varje arbetsgrupp har arbetsstandarder att följa för att säkerställa att arbetet utför på 
korrekt sätt. Benämns i rapporten endast som standard. 
CU – Component Unit 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av företaget Scania CV AB samt problemställning, syfte, 
mål och avgränsningar hos examensarbetet. 
 
1.1 Scania CV AB  
Scania grundades 1891 och har på 127 år blivit ett globalt företag med verksamhet i över 100 
länder. Scania tillverkar främst lastbilar och bussar, där lastbilar står för 62% av omsättningen [1]. 
Sedan 2008 har Scania ingått i Volkswagen koncernen. Huvudkontor ligger i Södertälje Sverige och 
har benämningen Scania CV AB men kommer hädanefter endast benämnas som Scania. I 
Södertälje finns även huvudtillverkningen av komponenter till lastbilar och bussar samt 
monteringen av dessa. Utöver verksamheten i Södertälje har Scania produktionsverksamheter 
och kontor i Europa, Sydamerika och Asien. Företaget har ca 49 000 anställda och omsatt under 
2017 119,7 miljarder konor [1].   
 
1.2 Problemställning 
Fit For Use (FFU) verksamheten monterar påbyggnationer enligt kundens beställning. Tidpunkten 
för FFU montering styrs av CRD-datum (leveransdatum), EA (End of Assembly) samt tillgänglighet 
av yta och montör. I och med hög variation i monteringstimmar samt förutsättningar i form av 
yta och position planeras monteringstakten för FFU på dagsbasis. Avvikelser i denna 
dagsplanering förekommer dagligen på grund av det rådande produktionsläget. Logistiks (MSLFL) 
uppdrag är att plocka ihop samt leverera material mot respektive chassie och monteringsyta. 
Signalen för plocken kommer från monteringen via manuella sekvenslistor som är baserade på 
ett preliminärt monteringsdatum hos FFU, vilket i sin tur gör att plockningen av artiklar sker i ett 
för tidigt skede – eftersom det preliminära datumet inte alltid stämmer. Konsekvenserna för 
MSLFL blir exempelvis ytbrist, överproduktion samt överbelastning i arbetsposition. 
 
1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att identifiera vilka olika orsaker som kan ligga till grund för 
problemet och försöka hitta en metod eller tidpunkt när i processen signalen för plock bör ske för 
optimal produktion. Detta görs för att åtgärda platsbristen som uppstår i och med den ej 
optimala plocksignalen idag och för att skapa en bättre och mer effektiv arbetsmiljö samt en mer 
kostnads- och yteffektiv logistikhantering. Examensarbetet skall också sammanställa en 
nulägesanalys. 
 
1.4 Frågeställning 
Frågorna har tagits fram i projektets början och är framtagna av författaren. Rapporten strävar 
att svara på dessa frågor allt eftersom projektet fortgår. 
 
Frågeställning 

• Hur ser det ut hos Scania idag vad gäller FFU och plocksignal till lager? 
• Vad är orsaken till problemet? 
• Finns det några lösningar finns till problemet? I så fall vilka? 
• Är det möjligt att hitta en lösning som ej involverar systemen? 
• Finns det något system eller standard som kan implementeras lätt och användas redan 

hos Scania idag? 

 
1.5 Mål  
Målet med examensarbetet är att sammanställa en nulägesanalys samt att undersöka om det 
finns underlag för att presentera en bättre tidpunkt eller metod för när plocksignalen skall gå. 



 

 
3 

 

1.6 Avgränsningar  
Då logistiken hos Scania är väldigt omfattande och involverar många faktorer, avdelningar och 
många anställda finns det ett behov att avgränsa examensarbetet. Även begränsningar behövs 
kring FFU-avdelningen och MSLFL, mot vilka examensarbetet skrivs. Dessa presenteras i punkter 
nedan.  
 

• Exjobbet fokuserar främst kring optimering/undersökning av plocksignal till logistik hos 
FFU Heavy. Om FFU Heavy samverkar med andra avdelningar eller grupper kommer 
dessa att endast undersökas i den utsträckning som krävs för att hitta eventuell lösning 
eller för att kunna gå vidare i examensarbetet. De steg före och efter plockportal 
undersöks ej. Till exempel arbetssätt hos FFU Heavys monteringen eller påfyllnad av lager 

• Praktik och empirisk studie utförs hos Scania och under kontorstid mellan klockslagen 07-
16 måndag – fredag. Vid behov kan denna tidsram eventuellt utvidgas men då endast 
under kortare perioder. 

• Examensarbetets praktiska delar så som praktik, empirisk studie samt sökning efter 
lösning utförs under vecka 18 -28 2018. 

• Nödvändigt material för utförande av examenarbetet tillhandahålls av Scania.  
• De datorsystem som examensarbetet kommer beröra är MONA, SIMAS och Process.  
• Slutpresentation hålls både hos Scania och Umeå universitet. 
• Examensarbetet beskriver endast organisationen ytligt för att läsaren skall förstå 

helhetsbilden. 

2. Metod & Genomförande  
Genomförandet kommer grunda sig i praktik på chassimonteringens logistikavdelningar och en 
empirisk studie med intervjuer som främsta verktyg. För att sedan hitta en eventuell lösning 
kommer underlaget från praktiken och empiriska studien att användas. Handledare hos MSLT 
och Umeå universitet finns tillgänglig för konsultation under hela examensarbetet. 
 
2.1 Praktik 
Examensarbetet startar med en praktik på chassimonteringens olika logistikavdelningar med 
syftet att ge större förståelse kring lagrets uppbyggnad och kopplingen mellan de olika 
logistikavdelningarna. Praktiken utförs i starten av projektet och pågår under två veckor. 
 
2.2 Empirisk studie 
Under praktik och under sökandet efter en lösning kommer en empirisk studie utföras, främst i 
form av intervjuer men också genom att observera och förstå hur arbetssätten är utformade och 
fungerar hos avdelningarna. Intervjuerna samt praktiken kommer ligga till grund för utredningen 
i projektet. 
Intervjuer utförs med de anställa på de positioner eller avdelningar som är i fråga. Upplägget för 
intervjuerna varierar beroende på omständigheterna, exempelvis beroende på arbetsposition 
och aktuell frågeställning. Den empiriska studien planeras utifrån vilket skede examensarbetet 
ligger i samt beroende på vilken riktning som valts i undersökningen. 
 
2.3 Litteraturstudie  
Ett effektmål med detta examensarbete är att motverka slöseriet som idag uppstår i form av yta 
och extra arbete som dagens arbetssituation medför. Då Scania ständigt strävar efter att få en 
effektiv och högpresterande produktion har de utvecklat ett eget kvalitetssystem med 
benämningen Scania Produktion System (SPS). Detta system har sina grunder i Toyota Produktion 
System (TPS) och Lean produktion.  
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Litteraturstudien kommer ha syftet att beskriva kvalitetssystem TPS och Lean Produktion för att 
reda ut grundprinciperna och deras ursprung för att öka förståelsen i hur Scania arbetar och har 
tagit fram sitt kvalitetssystem.  
 
Litteraturstudien kommer ske främst via sökningar på internet men vid behov också via tryckt 
litteratur. Litteraturstudien beskriver endast kvalitetssystemen i den utsträckning som krävs för 
att skapa en grundläggande förståelse. 

3 Nulägesanalys och teori  
I detta avsnitt beskrivs berörda system, avdelningar, arbetssätt och planering mer ingående. 
Teoridelen är tänkt att ge förståelse i Scanias Produktion System och hur Scania arbetar efter 
detta kvalitetssystem. Se avsnitt 3.13 Litteraturstudie för mer förklaring kring inspirationen till 
Scania Produktion System. 
 
3.1 Scania Produktion System 
Scanias framgång bygger på deras system som framtagits med inspiration i Lean Produktion och 
Toyota Produktion System. Detta system har benämningen Scania Produktion System, (SPS) och 
illustreras i figur 1. Scanias företagskultur bygger på deras kärnvärden och ledningssystem som 
stöttas av deras huvudprinciper. 

 
Figur 1 Illustration av Scanias SPS-Hus 

Scania Produktion System präglas av ständiga förbättringar och ett personligt engagemang från 
medarbetarna i verksamheten. Ledningssystemet tillämpas i verksamhetens alla delar och bygger 
på en uppmuntran till delaktighet och engagemang från de anställda för att bidra till ständig 
förbättring av processer och för att eliminera slöseri. 
 
Scanias kärnvärderingar är Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av slöseri och det 
ständiga kvalitetsarbetet. De gula byggstenarna i huset, se figur 1, är deras metoder och 
principer som följs upp och utförs under ledning. Sättet detta ska implementeras i verksamheten 
är via ledare som följer Scanias visioner och arbetssätt. Ledningssystemet genomsyrar därför SPS-
huset och är en väsentlig del i det.  
Dessa gula stenar ligger till grund och som hjälp för Scania i arbetet med att skapa nya 
standardiseringar och utvecklingar i produktionen. Arbetssättet på framställning av komponenter 
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och montering är uppbyggt i linje så att informationen kan kommuniceras mellan olika 
avdelningar och grupper på ett effektivt och korrekt sätt. 
Ledningssystemet är tätt kopplat till Scanias kärnvärden och stöttas av deras huvudprinciper, i 
synnerhet Ständiga förbättringar men också Rätt från mig, Efterfrågestyrd tillverkning och 
Ledarskap. 
 
Scanias huvudprioriteringar, i grönt område i figur 1, tas i hänsyn genom hela verksamheten från 
monteringen till ledning och används i varje besluttagande. SHE står för Safety, Health & 
Enviornment.  
Detta hus har varit till stor hjälp vid utvecklingen av Scanias produktivitet och är en förutsättning i 
det ständigt pågående arbetet med att minska slöseri i form av tid och material. Sedan SPS-
husets introducering år 1990 har sjukanmälningarna sjunkit och produktionen ständigt ökat [2] 
 
3.2 System 
I detta avsnitt beskrivs kort funktionen och användningen av de system hos Scania som är 
relevanta för detta projekt. 
 
3.2.1 Process 
Process är ett planeringsverktyg som används i After line, se avsnitt 3.7 After line, för att planera 
lastbilens väg efter monteringen beroende på hur monteringen gått. Om lastbilen alltså behöver 
någon komplettering planeras denna via Process. De berörda avdelningarna får sin information 
av operatör via Process. Det är Process som FFU dagligen planerar efter. 
 
3.2.2 Mona 
MONterings Administrationen är programmet som Scania använder som stöd under 
produktionsprocessen. Mona tar med hjälp av konstruktionsstrukturen (mixning och 
instruktioner till de olika lastbilarna som byggs) fram arbetsinstruktioner, materialbehov etc. 
Mona är moderprogrammet till Simas. 
 
3.2.3 Simas 
Simas, Scania International Material Administration System, är Scanias verktyg för att planera och 
utföra de logistiska moment som monteringen kräver. Simas är ett dotterprogram till Mona och 
det är via Simas som plocklistor tas ut medans nya varor och artiklar beställs via Mona. 
 
3.2.3.1 Materialbehov Simas 
Då Simas är ett dotterprogram till Mona är de kopplade till varandra. Plocklistorna hos Simas 
måste skrivas ut samma dag för att materialbehovet mot materialplaneringen skall ligga kvar i 
Mona. Skulle materialbehovet försvinna skulle beställningen av material mellan MSLFL och 
godsmottagningen försvinna och i förlängningen skulle beställningen till leverantörer kunna 
missas. Detta skulle leda till materialbrist och ytterligare förseningar till kund. 
Anledning till detta är att Mona kör en nattlig uppdatering där den sammanställer vilka lastbilar 
som fått sitt material föregående dag och vilka lastbilar som behöver sitt material under dagens 
montering. Denna uppdatering tar ej med sig de plocklistor som ej blivit kvitterade och de 
förvinner därför. Om detta skulle ske finns metoder för att återskapa listor men det tar upp 
arbetstid och är ej ett optimalt tillvägagångssätt. 
 
3.3 Komponenttillverkning och montering 
Scania tillverkar många av sina stora komponenter själv i verkstäder runt om i Europa och 
Sydamerika. Detta inkluderar alla motorer, manuella växellådor, axlar och sidobalkar. 
Huvuddelen av produktionen sker i Södertälje Sverige. Scania största fabriker till yta ligger i 
Södertälje och Sao Bernado do Campo i Brasilien. [3] 
I anslutning till huvudkontoret i Södertälje finns gjuteri, bearbetning och tillverkning av 
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växellådor, retarders, transmissionsartiklar och axeltillverkning. Det är också i Södertälje som 
motormontering, växellådesmontering och en del av chassimonteringen utförs.  
De tillverkande och monterande verksamheter som ligger utomlands är lokaliserade i Europa och 
Sydamerika. Scanias största producent av lastbilar i Europa ligger i Zwolle, Nederländerna och 
står för ca 60% av Scanias levererade lastbilarna. [3] Axlar, motorer och hytter levereras till 
Zwolle från fabrikerna i Sverige.  
I Oskarshamn tillverkas och målas alla Scanias lastbilshyttar för Europaproduktion. [2]  
Tillverkning av tvär- och sidobalkar, stötfångare och bakaxelbryggor sker i Luleå som med dagliga 
just in time leveranser förser chassimonteringarna i Södertälje, Zwolle och de andra 
monteringarna i Europa med dessa komponenter. [4] Måleri av artiklar, utöver hyttkaross, målas 
i Meppel Nederländerna. Övriga komponenter tillverkas och beställs från leverantörer. 
Sammanlagt har Scania serviceföretag, försäljning och annan support i över 100 länder över hela 
jorden. [6] 
 
3.4 Chassimonteringen Södertälje 
På fabriksområdet i Södertälje sker en del av Scanias chassimontering av lastbilar och bussar. 
Komponenter till monteringen levereras från den övriga Svenska produktionen, se avsnitt 3.3, 
samt de producerande dotterbolagen utomlands och övriga företag som levererar artiklar Scania 
ej tillverkar själv.  
Materialet till monteringen i Södertälje levereras till godsmottagning hos chassimonteringen, där 
det fördelas ut och förvaras i olika lagerplattformar beroende på vilken del av monteringen som 
artikeln behövs. Från lagerplattformen levereras artiklarna via truck till monteringsplats i 
förbestämda rundor.  
 
3.4.1 Small teams 
Scania använder Small teams som arbetssätt på monteringen och i logistikarbetet, vilket innebär 
att varje avdelning består av förbättringsgrupper (FBG) med Team members som leds av en Team 
Leader. Alla förbättringsgrupper på en avdelning har en gemensam gruppchef, se Figur 2 Small 
teams. Förbättringsgrupperna består av cirka fem stycken Team members som utför och roterar 
på olika arbetsuppgifter. Detta arbetssätt är en del av Scania kvalitetssystem SPS, se avsnitt 3.1 
Scania Production System. 
 

 
Figur 2 Small teams 
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3.5 Fit For Use, FFU 
Många kunder vill ha någon speciell artikel eller annan komplettering på sin lastbil för att den 
skall möta deras krav och uppfylla deras individuella behov. För att säkerställa att dessa 
monteringar håller Scanias kvalitet, väljer Scania att hålla monteringen inom företaget och 
arbetar ständigt med utveckling av nya modifikationer för att kunna möta alla kunders behov och 
krav. 
 
När en kund beställer sin lastbil, undersöks kundens behov av utrustning på sin lastbil. Exempel 
på extrautrustning kan vara allt ifrån brandsläckare till tippflak. De olika extrakomponenternas 
utbredning varierar stort och eftersom monteringslinan är minutiöst planerad, kan dessa 
extrakomponenter ej monteras på ordinarie lina. De monteras istället på en separat station, efter 
den ordinarie monteringen. Stationen där detta sker kallas FFU och ingår i After line, se avsnitt 
3.7. 
Monteringen på FFU har två indelningar. FFU Light ansvarar främst för monteringar i och på 
hytten, som i regel tar kortare tid. FFU Heavy utför mer tidskrävande arbeten främst på ramen 
och underrede. Detta är endast en fingervisning, då arbeten på ramen ibland kan vara snabbt 
gjorda och kan involvera arbeten både på ram och i hytt och vice versa gäller för Light. 
Hädanefter i examensarbetet kommer endast FFU Heavy behandlas och benämnas FFU. 
 
Vid övergången från vanliga monteringen till FFU ändras arbetssättet från linjemontering till 
parallellmontering. Monteringen hos FFU har 17 monteringsplatser och på dessa utförs arbeten 
som tar mellan 1h och 32h. I anslutning till FFU finns materiallagret samt logistikgruppen MSLFL. 
MSLFL sköter logistiken, plockningen och utkörningen av det material som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna hos FFU. 
Huvudproblemet som avhandlas i detta examensarbete uppstår hos MSLFL, då det är de som 
plockar och förvarar plockat kolli i väntan på utkörning till monteringen hos FFU. Det kan bli långa 
väntetider innan utkörning och det plockade kollit kan bli stående, vilket leder till ytbrist, 
överproduktion samt överbeläggning i position. 
 
Monteringen hos FFU får idag en planerad monteringsstart (PA) för sina bilar. Denna sätts när 
lastbilarna passerar en station på ordinarie monteringslinan och sammanställs i en så kallad PA-
lista. Denna station har benämningen FO. 3.1 och ligger ca 1.5h från slutet på monteringen (EA). 
Det är denna PA-lista som MSLFL följer och skriver ut sina plocklistor efter.  
Med dagens produktionsläge kan FFU ej följa denna planering och planerar istället sina 
monteringar på dagsbasis. 
Anledningen till denna planering med kort framförhållning beror på att det finna många möjliga 
avdelningar som bilen måste passera efter EA och som i sin tur tar olika lång tid. Så fort den blir 
släppt från avdelningen den varit hos innan på After line, blir detta meddelat till FFU via Process 
och dom kan planera in sin montering. 
 
3.5.1 Plocktider MSLFL 
Beroende på vilket arbete som ska utföras så krävs det olika många artiklar av olika storlekar. Det 
är detta som styr hur lång tid ett plock kan ta. Under intervju med Team Leader1 på MSLFL 
framgår det att plockningen av varor till tippflak är det mest tidskrävande plocket som tar ca 2h, 
medan de kortare plockningarna tar ca 15 min. Dessa tider utgår från att den som plockar 
artiklarna har tillräcklig erfarenhet och följer standard. Det är dessa tider som analysen kommer 
utgå ifrån. 
 

                                                             
1 Jarjis, Rewaid: Team Leader vid logistikgruppen MSLFL 2018 intervju 29 Mars. 
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3.6 Nulägesanalys 
Denna nulägesanalys kommer behandla planeringen av montering samt hur det påverkar FFU 
och deras logistik. Andra avdelningar och verksamheter kommer endast nämnas och beskrivas i 
den utsträckning som de påverkar MSLFL och monteringen hos FFU. 
 
När en beställning är klar hos en säljare, skickas detta från centralplaneringen till 
produktionsplanerarna (MSLP) på Chassimonteringen. För att få en överkomlig och genomförbar 
planering sammanställs ett begränsat antal lastbilar för montering som tillsammans utgör en 
monteringsdelperiod, även kallad batch. Med hjälp av restriktioner från komponentverkstäderna 
och chassimonteringen bestämmer centralplaneringen vilka lastbilar som ska monteras i en 
delperiod. Dessa restriktioner är framtagna för att få bästa möjliga flyt på monteringslinan och 
hos komponentverkstäderna.  
 
I underlaget från centralplaneringen till MSLP kommer informationen om leveransdatumet till 
kund. Detta leveransdatum har benämningen CDD och står för Confirmed Delivery Date.  
Det är detta datum som planeringen utgår ifrån och som de använder för att räkna baklänges in 
alla moment som komponentverkstäder, monteringen och logistik kräver för att framställa en 
lastbil. Se Figur 3 Illustration av planeringsupplägget hos Chassimonteringen. Planeringsupplägget 
räknar med tiden för alla moment och får då ett datum för planerad start (Planned Assembly, 
PA). Före detta datum skall all tillverkning och förmontering av motorer, axlar, växellådor vara 
utfört och allt övrigt material till lastbilen skall finnas på plats hos chassimonteringen. 

 
Figur 3 Illustration av planeringsupplägget hos Chassimonteringen 

I planeringen för varje lastbil finns en tredagarsperiod efter monteringen där det finns tid för att 
utföra kompletteringar eller ytterligare montering, den gröna rutan i figur 3. Det är i denna 
tredagarsperiod som monteringen hos FFU skall utföras samt åtgärder av eventuella avvikelser 
hos lastbilen, annan komplettering och bromstest & testkörning. Denna period kallas After line 
som startar vid slutet på monteringen (EA) och avslutas i förhållande till datumet när lastbilen 
skall vara helt färdigmonterad hos Scania. Detta datum för färdigmontering har benämningen 
Confirmed Realease Date, CRD. Efter detta datum skall lastbilen antingen hämtas av kund eller 
levereras till dem via transport (CDD-datumet).  
Då tidsplaneringen ser ut på detta sätt blir CRD-datumet deadline för monteringen hos FFU. Om 
monteringen blir slutförd före CRD-datumet kan lastbilen levereras i tid till kunden. 
Problemet som uppstår är att FFU monterar sina lastbilar i prioritering efter CRD, medan 
artiklarna till FFU monteringen plockas i den ordning lastbilarna lämnar monteringen (EA).  
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3.7 Afterline 
När en lastbil går av monteringslinjen (EA) finns 12 olika vägar en lastbil kan gå, se Figur 4 Möjliga 
stationer i After Line, där exempelvis modifikationer, reparationer eller eftermonteringar sker. 
Detta beror på hur monteringen har gått och om lastbilen har några brister (se avsnitt 3.11, 
Brister och leverans) En av dessa vägar är till FFU Heavy. Innan lastbilen levereras till FFU Heavy 
kan lastbilen gå till en eller flera av de andra avdelningarna först. Denna ordningen bestäms av en 
operatör som via kommunikation med avdelningarna, kapacitet och erfarenhet sorterar in 
lastbilen till avdelningarna där det finns plats eller ställs i eventuell kö. Detta arbete utförs med 
syftet att få ett bra flöde och för att utnyttja kapaciteten på lagret till fullo. Planeringen av detta 
sker via systemet Process och operatören i After Line använder sig av olika koder för att skriva 
över bilen till de olika avdelningarna eller grupper. Se bilaga 2. Process för en bild på programmet 
Process och bilaga 3 för listan med koder. 

 
Figur 4 Möjliga stationer i After Line 

 
3.8 Mixning 
När en batch med lastbilar har levererats från centralplaneringen till chassimonteringen behövs 
en mixning och beredning göras. Detta för att det skall vara möjligt för monteringen och 
logistiken på chassimonteringen att utföra arbetena och få en jämn monteringsbelastning, se 
figur 5 och figur 6. 
MSLP på chassimonteringen mixar lastbilarna bland annat utefter deras olika egenskaper i form 
av längd, antal arbetsmoment och komplexitet av montering. Lastbilarna mixas ca 1 månad före 
den ska gå på monteringen och under denna tid beställs och levereras materialet som krävs för 
att arbetet skall kunna utföras. Batchperioden utgör 4–7 dagar beroende på hur perioden ligger i 
kalendern, med röda dagar och andra lediga dagar.  

 
Figur 5: Jämnt arbetsbelastning [9] 
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Figur 6: Ojämn arbetsbelastning [9] 

När lastbilen gått in på monteringen är det av stor vikt att materialet finns på plats. Här kommer 
logistiken in med line feeding. Vid eventuellt saknat material kan monteringslinan i värsta fall 
stannas med följden av stora förluster. För att undvika stopp i monteringslinan kan lastbilen även 
bli sekvensändrad, vilket innebär att den blir flyttad ner i monteringskön. Denna sekvensändring 
utförs via produktionsplaneringen som uppdaterar monteringslistorna. Produktionsplaneringen 
följer sedan upp de sekvensändrade lastbilarna för att se när de saknade artiklarna hittas eller 
nya levereras. När artiklarna återfunnits eller levererats på nytt kan dom planera in lastbilen i 
sekvens igen och den kan monteras. 
 
3.9 Normalläge för monteringen hos FFU 
Sedan Scania presenterat sin nya generation lastbilar har många nya moment införts på 
monteringslinan. Dessa nya moment har medfört att produktionen har svårt att utföra den 
dagligt planerade mängden monteringar. De nya momenten har medfört en större 
arbetsbelastning för både montörer och logistik som i sin tur lett till att många skador och övrig 
komplettering sker som behöver åtgärdas i After Line, se avsnitt 3.7 After Line. Hade situationen 
varit normal på monteringen och alla lastbilar monterades utan fel, hade den ursprungliga 
planeringen, som presenterats i avsnitt 4.1 Källan till problemet, varit fullgod. Den skulle då 
innebära att, när lastbilen passerar FO. 3.1 där plocklistorna sammanställs och sedan blir 
tillgängliga för MSLFL, har de god tid att plocka de artiklar som krävs för monteringen på FFU. 
Detta sker då medan lastbilen utför bromsprov och testkörning. Efter bromsprov och testkörning 
skulle då lastbilen levereras direkt till monteringen på FFU och de plockade artiklarna kan 
levereras till monteringsplats och behöver inte vänta för länge och ta upp plats.  
 
3.10 Arbetssätt hos MSLFL  
När lastbilen har registrerats på ordinarie monteringslina skickas plocklistorna kontinuerligt till 
MSLFL via Simas som plockar artiklar till monteringen hos FFU. Då det rör sig om unika artiklar, 
såsom backkameror och ledlampor, som monteras och plockas hos FFU är det av stor vikt att 
kontinuerligt följa saldo. På så vis säkerställs det att allt material som krävs finns hemma för 
montering. 
I dagsläget står saldot på plocklistorna som uppdateras i den takten plocklistorna blir utskrivna. 
Den Team member som plockar artiklarna läser manuellt av saldot vid plockning. På listorna står 
det hur många artiklar som skall plockas och hur många som skall vara kvar på lokationen efter 
utfört plock. Skulle detta av någon anledning inte stämma tar den Team medlemmen kontakt 
med Team Leader och en utredning startas för att hitta eventuellt felplock, felplacering eller för 
att beställa nya artiklar.  
Denna procedur där lokation- eller artikelfel upptäcks sker dagligen och är därför ett viktigt 
moment hos MSLFL. 
 
3.11 Brister och leverans 
Vid den händelse att en lastbil som monteras skulle sakna en artikel eller har något annat fel som 
gör att lastbilen ej kan levereras direkt till kund, går den under kategorin brist och blir rödflaggad. 
Om detta händer finns avdelningarna med namnen Leverans och Brist, se figur 4, som har i 
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uppgift att rätta till dessa fel och färdigställa lastbilen. Denna montering prioriteras ibland före 
montering hos FFU och kan skapa då en försenad montering hos FFU och därmed även försenad 
leverans till kund.  
Händelsen brist strävar montering och avdelningarna för att förhindra med kontinuerliga 
förbättring och förebyggande arbete.  
 
3.12 Topp-CU 
För att en lastbil skall kunna faktureras från ekonomiavdelningen måste den markeras som färdig 
via systemen. Detta sker idag när all montering är färdig och lastbilen blir överskriven för att 
levereras ut till kund. Lastbilen blir då avcheckad mot ekonomiavdelningen med ett serienummer 
i monteringens Topp CU, Component Unit. Anledningen till att det kallas Topp CU är att den 
färdiga lastbilen är den sista komponenten som slutförs. 
 
Topp CU för lastbilsmonteringen har benämningen 692 och innehåller alla moment som en lastbil 
kräver för att tillverkas och monteras. Många av dessa moment har ett CU med underliggande 
moment, arbetskraft, logistik och material. Några exempel på dessa är tillverkningen och 
monteringen av komponenter som växellåda, motor, axlar, hytt etc hos Scania i Södertälje. När 
bilen passerar detta CU är det därför viktigt att allt är slutfört och registrerat på bilen för att rätt 
fakturor kan skickas och betalas. 
 
 

 
Figur 7 Förenklad illustration av flödet av komponenter vid uppbyggnad av en lastbil 

I figur 7 illustreras upplägget med några av CU stationerna. De gröna boxarna illustrerar 
tillverkningen av några komponenter hos Scania i Södertälje som levereras till 
chassimonteringen. Dock så tillverkar och monterar komponentverkstäderna även komponenter 
till Scanias monteringar utomlands och behöver därför planera sin verksamhet utefter detta för 
att möta behovet från alla sina kunder. Komponentverkstäder har därför ett eget CU och sköter 
sin planering och mixning själva beroende på vilken beställare som behöver komponenter. De 
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behöver alltså en egen, parallell planering som involverar alla deras kunder och inte enbart 
produktionen i Södertälje. 
 
3.13 Litteraturstudie 
I detta avsnitt presenteras grunderna till det kvalitetssystem som Scania använder sig av för att 
ständigt utvecklas och bli bättre. Kvalitetsarbete som Scania utför grundar sig i Toyota Produktion 
system och Lean produktion. Det är dessa kvalitetssystem som kommer beskrivas i detta avsnitt 
med syftet att ge förståelse i Scanias verksamhetsuppbyggnad.  
 
3.13.1 Toyota Produktion System 
Toyota production system (TPS) är utvecklat av fordonstillverkaren Toyota och ligger till grund för 
deras fordonsproduktion. Syftet med kvalitetssystemet är att tillverka produkter med hög kvalitet 
till låga kostnader som tillverkas på ett säkert sätt för människa och miljö och som levereras i tid 
till kunden. [7] För att kunna utföra en sådan produktion har Toyota delat upp kvalitetsarbetet i 
fem stycken grundvärden som sen kan brytas ner i fjorton principer.  
 
Toyota production systems fem grundvärden är: 
 
Just in time – Detta grundvärde går att applicera på flera moment i tillverkningsprocessen och 
strävar efter att skapa ett smidigt, kontinuerligt och optimerat arbetsflöde. Det betyder 
exempelvis att arbetsuppgifter skall utföras på rätt sätt och i rätt ordning medans materialet 
levereras till produktionen i rätt tid, rätt plats och till rätt mängd.  
Ett arbetsflöde med uppmätta arbetscykeltider och varuförflyttningar, som är noga planerat och 
endast utförs vid behov, reducerar kostnaderna som uppstår vid slöseri av tid, material och 
kapacitet. Effekten av detta blir att Teammedlemmarna kan koncentrera sig och fokusera på sina 
arbetsuppgifter utan avbrott vilket leder till en bättre kvalitet i arbetet och att leveransen till 
kund sker i tid. [7]  
 
Jidoka – Om kontinuerliga kvalitetskontroller utförs i produktionen ökar chansen att 
slutprodukten håller högsta möjliga kvalitet. Om man i varje steg på produktionsprocessen 
bygger in kvalitetskontroller och ser till att alla processer är synliga kan man via Jidoka säkerställa 
att avvikelser uppenbaras och kan åtgärdas omedelbart.  
Jidoka ger alla medarbetare i produktionen rätten att utföra kvalitetskontroller som kan peka ut 
och lösa eventuella problem i ett tidigt skede. Genom detta försöker man undvika att en produkt 
med låg kvalitet skickas till kund. Kvalitetskontrollerna medför inte bara att kvaliteten säkras till 
kund utan att också att produktionen förbättras. Detta kan då leda till mindre stopptid på 
monteringslinan och på så vis en högre avkastning. [7] 
 
Kaizen – Tanken i detta grundvärde är att ingen process någonsin kan bli helt perfekt och att det 
därför alltid finns möjligheter till förbättring. Det är därför av stor vikt att alltid arbeta med 
förbättringar och aldrig nöja sig. Även denna arbetsmetodik leder till en produkt av hög kvalitet 
som kan mäta sig med konkurrenter och en organisation som kan ligga i framkant på marknaden. 
[7] 
 
Säkerhet och Hälsa – De två sista grundvärderingarna i Toyota Produktion System riktat främst in 
sig på de anställda och omgivningen. De existerar för att utveckla en riskfri arbetsmiljö, både i 
hänseende till fysiska och psykiska skador men också i en miljöaspekt. Alla de tidigare nämna 
grundvärden utförs även de med fokus på säkerhet och hälsa. 
Sjukskrivningar och skador påverkar processen negativt, då platsen måste fyllas och då detta 
dessutom reflekterar dåligt på företaget både internt och utifrån. En välmående personal arbetar 
också bättre och snabbare. [7] 
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Utifrån dessa grundvärderingar har 14 principer tagits fram som en checklista för att underlätta 
att kvalitetsarbetet genomförs och utvecklas. Dessa principer är följande: [7] 
 

• Långtidsfilosofi – Alla beslut som tas ska vara till fördel för den långsiktiga filosofin och 
mål i företaget. 

• Skapa ett kontinuerligt flöde för att synliggöra problem 
• Använd dragande system för att undvika överproduktion – Dragande system innebär att 

man beställer endast det material som behövs och att avdelningarna beställer materialet 
bakåt i produktionen sett från monteringslinan. Materialet dras då från avdelning till 
avdelning med riktning mot monteringen. 

• Balansera ut arbetsbelastningen – Undvika att slarv kan uppstå på grund av för hög 
arbetsbelastning. För Scanias balansering av arbetsbelastning, se avsnitt 3.8 Mixning. 

• Utveckla en kultur där man stannar upp produktionen direkt för att åtgärda problemen – 
Undvik att avvikande kvalitet påverkar flera moment i produktionen och hos produkten. 

• Standardisera arbetsuppgifter och processer för kontinuerligt förbättringsarbete 
• Använd synliga kontroller så inga fel blir gömda 
• Använd endast testad och pålitlig teknologi 
• Utbilda ledare som lever och lär efter organisationens filosofi 
• Utveckla personer och personal som följer organisationens filosofi 
• Utmana och hjälpa affärspartners och underleverantörer att förbättras 
• Gå till källan personligen för att lösa problem – för att ett problem skall kunna lösas på 

bästa sätt behövs kunskap om momentet och situationen, exempelvis via den anställda 
som utför arbetsuppgiften. 

•  Ta inga förhastade beslut utan ta beslut genom konsensus och överväg alternativa 
lösningar 

• Bli en lärande organisation genom reflektion och ständig förbättring 

Följs dessa grundvärderingar och principer kan slöseri elimineras och skapa mera värde för 
organisationen. 
 
3.13.2 Lean produktion system 
Lean produktion är utvecklat utifrån Toyota Production System och delar därför mycket av deras 
grundvärderingar. Målet med Lean Production är att eliminera och/eller minimera slöseri. Man 
strävar alltså efter att eliminera alla aktiviteter som inte tillför något värde för kunden och som 
denne inte vill betala för. Lean Production behöver inte nödvändigtvis betyda att man skall 
minimera resurserna i företaget utan snarare att man skall använda sig av dom på så effektivt 
sätt som möjligt. [8] 
 
För att identifiera huruvida exempelvis en aktivitet, maskin eller material är del av 
organisationens slöseri utgår man från sju olika typer av slöseri som kan uppstå i en process. Om 
något moment i verksamheten skulle stämma in på någon av dessa punkter behöver de åtgärdas. 
Dessa sju typer av slöseri är: [8] 
 

• Defekt material vid framställning 
• Överproduktion 
• Onödig väntan 
• Onödiga transporter 
• Onödiga rörelser 
• Onödig lagerhållning 
• Onödig tillverkning 
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Dessa grundvärderingar och principer från Toyota Production System och Lean Production 
används av Scania i deras egna kvalitetssystem SPS. Scanias produktion system illustreras i deras 
SPS-hus, se avsnitt 3.1 Scania Produktion System.  De appliceras och tas i hänsyn i alla deras 
beslut. Även detta examensarbete är utformat efter dessa grundvärden och tas i hänsyn vid 
undersökningar och letandet efter eventuell lösning. 

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska studien och de intervjuer som utförts 
under examensarbetet. Först presenteras vad som anses vara källan till problemet, sedan tre 
förslag för att åtgärda detta och sedan avslutas avsnittet med övriga observationer. 
 
4.1 Källa till problemet 
Utifrån den empiriska undersökningen tycks anledningen till att situationen ser ut som den gör 
idag, vara att monteringen och/eller logistiken ej är tillräckligt inkörda i monteringen för den nya 
generationens lastbilsserie. När den äldre generationens lastbilar monterades var felkällor 
tilltäppta och personalen väl invanda med arbetsuppgifterna. Under denna perioden räckte det 
med den tre dagarsbuffert som alla lastbilar har efter monteringen för komplettering, se avsnitt 
3.8 Mixning. Idag uppstår brister och skador på lastbilarna, antingen på monteringslinan eller hos 
logistik som hanterar artiklarna. Detta gör att After Line momenten blir längre och mer 
tidskrävande. Då det är många olika anledningar till fel hos både logistik och montering är det 
svårt att säga exakt vart inom monteringen och materialhanteringen detta sker. Djupare 
undersökning kan tyvärr ej utföras på grund av tidsbegränsningen för detta examensarbete, men 
det finns goda möjligheter att göra fortsatta studier kring detta.  
 
Även takten har ökat hos Scania, det vill säga hur många lastbilar som ska monteras på en dag. 
Det har medfört att logistik har svårt att leverera artiklar till monteringen i tid vilket i sig skapar 
förseningar. Även underleverantörer har då svårt att hinna framställa och leverera artiklar i tid till 
Scania.  
 
Alla dessa faktorer är sådana som försenar lastbilarna. I Värsta fall kan monteringslinan vara 
tvungen att stanna men det kan också leda till sekvensändringar och/eller att en lasbil måste 
passera genom flera stationer i After line och därför inte hinner färdigställas före CRD-datumet.  
 
4.2 Lösningsförslag 
4.2.1 Manuell sortering av plocklistor 
En av grunderna i problemet är att lastbilarna idag monteras hos FFU i den takten lastbilen blir 
tillgänglig efter ordinarie monteringen och After Line. Efter detta prioriterar FFU-monteringen 
beroende på vilket release datum (CRD) lastbilen har till kund. Dock utförs plockningen av artiklar 
hos MSLFL alltid efter den PA-listan som skrivs i den följden som lastbilen passerar station FO 3.1 
på ordinarie monteringslina.  
Då plocklistorna inte kan ligga kvar i Simas över natten (se avsnitt 3.2.3.1) skulle en lösning kunna 
vara att MSLFL skriver ut alla dagens listor, sorterar dem efter CRD-datum eller chassinummer 
och förvarar dom hos sig tills den dag en lastbil blir redo för montering hos FFU och plocklistan 
måste plockas. När monteringen på FFU fått en lastbil tillgänglig till sig via Process kan MSLFL 
själva läsa av på Process alternativt få plocksignalen via kommunikation med FFU och MSLFL kan 
starta sitt plock.  
Detta skulle innebära att MSLFL får sortera papper istället för pallar vilket sparar plats och en 
ökad kommunikation antas medföra ett bättre arbetssystem mellan FFU-monteringen och 
MSLFL. 
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Det är dock oklart om det då skulle finnas tillräckligt med tid för MSLFL att plocka de artiklar som 
behövs innan lastbilen står på plats för montering hos FFU. När ett arbete ska utföras hos FFU 
sker en kommunikation mellan dem och operatören i After line som sker i tre steg.  
Första steget är när en lastbil blir tillgänglig för FFU och operatören i After line skriver över den 
till dem via Process. Steg två är när FFU har uppmärksammat detta och planerat in bilen, då 
meddelar de detta till operatören i After line genom att själv skriva över lastbilen men en ny kod. 
Sista steget i kommunikationen är när lastbilen står på plats för montering. Då meddelar FFU 
detta till operatören i After line. Detta gör dom för att operatören i After line ska veta hur arbetet 
går hos FFU och på så sätt ha lite framförhållning. Alla dessa registreringar sparas i Process och 
dessa koder kan studeras i Bilaga 3. 
 
Tre stycken tabeller har tagits fram vid undersökning av tidsramen mellan de olika stegen som 
sker i Process. 
 
Tidsspannet mellan att FFU via Process får tillgång till en lastbil till att lastbilen står på 
monteringsplats har undersökts och kan ses i tabell 1.  
Tabell 1 sammanställs via avläsning på Process som registrerar datum och tidpunkt när en lastbil 
har behandlats i programmet. Tabellen har tagits fram utifrån en Excel-lista som tillhandahållits 
från monteringen hos FFU. Listan är alltså en sammanställning av alla de bilar som de monterat. 
Lista med lastbilar som behandlats hos FFU kan ses i Bilaga 1 där också arbetsbeskrivning finns. I 
undersökningen har 40 stycken bilar studerats för att få en fingervisning på tiderna mellan de 
olika stegen i Process. Detta ger en bild av hur arbetet planeras hos FFU då de använder sig av 
Process för att planera. Notera även tiden mellan att lastbilen går av ordinarie monteringslinje 
(EA) tills att den når FFU Heavy.  
 
Tabell 1-3 har tagits fram för att få en fingervisning på huruvida plockningen av artiklar till 
monteringen hos FFU går att utföra från och med att lastbilen blir tillgänglig för FFU tills att den 
står redo på monteringsplats. 
 
Lastbilens tre steg i Process från att den blir tillgänglig för FFU tills att den blir monterad är: 
 
FMHW – Lastbilen skrivs över till FFU via Process och ansvarig för planeringen för monteringen 
hos FFU noterar att lastbilen finns tillgänglig. 
FMHC – FFU registrerar lastbilen, tilldelar plats för montering och montör utefter dagens 
monteringsläge. 
FMHE – Platsen för montering har blivit tillgänglig och lastbilen har transporterats in på plats och 
montering kan starta. 
 
För att illustrera hur länge lastbilarna kan få vänta från att den lämnar ordinarie montering tills 
sen blir tillgänglig hos FFU har ytterligare en paragraf tagits med och den är följande: 
 
EA – FMHW – Tiden i dagar eller timmar från det att lastbilen lämnar monteringslinan (EA) tills 
den blir tillgänglig för montering hos FFU. 
 
Fullständig lista med koder går att se i Bilaga 3. 
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Tabell 1. Tidpunkter när lastbilarna behandlats i Process för FFU Heavy samt antalet dagar mellan 
slutet på ordinarie montering tills bilen blir tillgänglig för montering hos FFU.  
Chassi Tillgänglig för FFU 

(FMHW) 
Registrerad av FFU 
(FMHC) 

På plats montering 
(FMHE) 

EA – FMHW 

2149447 10:07  (23/5) 10:30  (23/5) 13:53  (25/5) 1 d 
2149535 07:02  (16/5) 10:01  (16/5) 09:38  (17/5) 2 d 
2149608 11:23  (18/5) 11:24  (18/5) 14:42  (21/5) 3 d  
2149638 13:13  (24/5) 13:42  (24/5) 08:03  (25/5) 5 d 
2149567 07:02  (16/5) 17:29  (16/5) 17:15  (17/5) 1 d 
2149622 09:10  (18/5) 09:24  (18/5) 14:08  (18/5) 2 d 
2149628 17:31  (16/5) 17:39  (16/5) 11:15  (17/5) 1 d 
2149686 13:45  (18/5) 13:52  (18/5) 11:51  (21/5) 1 d 
2149687 15:54  (18/5) 07:34  (21/5) 10:10  (21/5) 1 d 
2148463 14:27  (21/5) 15:56  (21/5) 09:54  (22/5) 24,6 d 
2148589 13:34  (21/5) 13:55  (21/5) 07:39  (22/5) 23 d 
2149210 15:24  (29/5) 08:17  (30/5) 09:35  (30/5) 9 d 
2149373 08:33  (25/5) 10:44  (25/5) 13:33  (25/5) 13 d 
2149412 12:06  (21/5) 13:04  (21/5) 14:54  (21/5) 1 d 
2149454 11:24  (18/5) 11:32  (18/5) 13:29  (18/5) 1 d 
2149524 12:20  (29/5) 13:53  (29/5) 07:12  (30/5) 13 d 
2149599 11:15  (22/5) 12:06  (22/5) 14:11  (22/5) 6 d 
2149679 11:07  (17/5) 11:16  (17/5) 14:12  (17/5) 2.5 h 
2149388 13:26  (15/5) 14:49  (15/5) 15:57  (16/5) 5 d 
2149703 15:47  (17/5) 06:53  (18/5) 10:19  (18/5) 2h 
2144358 14:21  (5/1) 15:28  (9/1) 08:49  (10/1) 2 d 
2144378 12:25 (3/1) 12:25 (3/1) 09:50 (9/1) 2 h 
2144383 ---- 15:42 (23/1) 13:21 (24/1) 21 d 
2144387 15:27 (3/1) 09:35 (5/1) 12:24 (5/1) 2 d 
2144405 11:51 (10/1) 11:55 (10/1) 15:14 (10/1) 2 d 
2144416 07:05 (11/1) 08:01 (11/1) 09:11 (11/1) 5 d 
2144436 11:51 (10/1) 11:55 (10/1) 06:57 (11/1) 1 d 
2144467 15:11 (5/1) 15:34 (15/1) 12:12 (16/1) 11 d 
2144495 10:24 (9/1) 11:59 (9/1) 16:25 (9/1) 3 d 
2144498 10:36 (8/1) 10:49 (8/1) 13:33 (8/1) 3 d 
2144651 08:40 (15/1) 09:39 (15/1) 11:08 (15/1) 3 d 
2144531 07:42 (8/1) 08:04 (8/1) 10:26 (8/1) 1 d 
2144533 15:41 (5/1) 11:48 (8/1) 15:42 (8/1) 1.5 h 
2144545 07:15 (11/1) 09:46 (11/1) 12:03 (11/1) 4 d 
2144551 11:53 (10/1) 12:17 (11/1) 15:52 (11/1) 2 d 
2144559 12:06 (8/1) 15:03 (9/1) 09:20 (10/1) 1.5 h 
2144584 10:33 (24/1) 12:08 (24/1) 14:28 (24/1) 14 d 
2144587 15:51 (9/1) 08:37 (10/1) 12:11 (10/1) 1 d 
2144592 08:36 (11/1) 08:28 (18/1) 13:05 (18/1) 3 d  
2144623 12:40 (10/1) 10:35 (11/1) 13:58 (11/1) 1 d 

 
Tiden mellan de olika Processtegen från tabell 1 sammanställs och presenteras i tabell 2. Vid 
uträkning av timmar har utgångsläget varit ordinarie arbetstid och helgdagar är borträknade. 
I tabell 2 presenteras tidspannet  i timmar mellan de olika momenten och de har följande 
benämningar: 
 
FMHW – FMHC – Tiden mellan att lastbilen blir överskriven till monteringen hos FFU och när 
monteringen registrerat den. 
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FMHC – FMHE – Tiden mellan att lastbilen blivit registrerad för monteringen hos FFU och tills den 
står på plats för montering 
 
FMHW – FMHE – Tiden mellan att lastbilen blivit tillgänglig för montering hos FFU tills den står på 
monteringsplats 
 
Tabell 2. Sammanlagda tiden mellan de olika stationerna på FFU Heavy. Tiderna hämtade från 
Process. 
Chassi Tid (h) FMHW – FMHC Tid (h) FMHC – FMHE Tid (h) FMHW – FMHE 

2149447 0.3  20.5 20.8 
2149535 3 8.6 11.6 
2149599 1.15 2 3.15 
2149608 < 10 min 3.3 3.3 
2149638 0.5 3.3 3.8 
2149567 10.5 10.25 20.75 
2149622 0.25 2.5 2.75 
2149628 < 10 min 4.25 4.25 
2149686 0.15 6 6.15 
2149687 0.6 2.5 3.1 
2148463 1.5 3 4.5 
2148589 0.3 3 3.3 
2149210 2 1.25 3.25 
2149373 2.25 2 4.25 
2149412 1 2 3 
2149454 0.15 2 2.15 
2149524 1.5 2 3.5 
2149679 0.15 3 3.15 
2149388 1.5 9 10.5 
2149703 0.15 3.25 3.4 
2144358 10 2.5 12.5 
2144378 ---- 30.5 30.5 
2144383 ---- 3 3 
2144387 11 3 14  
2144405 < 10 min 3,5 3,5 
2144416 1 1,1 2,1 
2144436 < 10 min 4 4 
2144467 0,5 4,5 5 
2144495 1,5 4,5 6 
2144498 0,25 2,75 3 
2144651 1 1,5 2,5 
2144531 0,33 2,5 2,83 
2144533 4 4 8 
2144545 3 2,25 5,25 
2144551 8 3,5 11,5 
2144559 11 2,33 13,33 
2144584 1,5 2,33 3,83 
2144587 1,9 3,5 4,4 
2144592 64 4,5 68,5 
2144623 4 3,5 7,5 
Total tid 139,76 h 183,46 h 323,223 h 
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Av värdena i tabell 2 kan ett snittvärde på väntetiden räknas ut. Dessa presenteras i tabell 3 
tillsammans med kortast och längsta väntetid mellan de olika stationerna i Process och 
monteringen hos FFU. 
 
Tabell 3. Medeltiden för lastbilarnas olika väntetid mellan de olika stegen i Process samt kortast 
respektive längsta tid mellan stationerna. 
Genomsnittstid 
FMHW – FMHC 

Genomsnittstid 
FMHC – FMHE 

Genomsnittstid 
FMHW – FMHE 

Genomsnittstid 
EA –FMHW 

 
139,76	ℎ

40 = 3,52	ℎ 

 
183,46	ℎ

40 = 4.586	ℎ 

 
323,223	ℎ

40 = 8.09	ℎ 

 
189,1	𝑑
40 = 4,7	𝑑 

Kortast tid: 1 min 
Längsta tid: 63 h 42 
min 

Kortast tid: 1h 15 min 
Längsta tid: 30 h 25 
min 

Kortast tid: 2 h 10 min 
Längsta tid: 30 h 25 
min 

Kortast tid: 1 h 25 
min 
Längsta tid: 24 
dagar 3 h 15 min 

 
Ur tabell 3 kan viktig information hämtas. Genomsnittstiden mellan positionerna i FFU Heavy 
visar att plockningen av artiklar skulle kunna hinna utföras från och med att lastbilen skrivs över 
till monteringen hos FFU till att lastbilen står på plats och är redo att monteras (FMHW – FMHE). 
Även det mest krävande plocket hinner utföras då det tar ca 2 timmar, se avsnitt 3.10 Arbetssätt 
hos MSLFL och tiden FMHW – FMHE är minst 2 timmar och 10 minuter.  
Som sagt presenteras även den genomsnittliga tiden mellan slutet på monteringen och tills 
lastbilen är tillgänglig för FFU (EA – FFU). Som nämndes i avsnitt 3.8 Mixning är den beräknade 
tiden för åtgärd av eventuellt fel samt monteringen hos FFU 3 dagar. Utförs den under denna tid 
kan lastbilen levereras i tid till kund. Men utifrån denna undersökning får en lastbil idag i snitt 
vänta 4.7 dagar innan den kan monteras. Det betyder att snittlastbilen idag redan är försenad 
innan den levererats till FFU och då återstår arbetet som skall utföras hos dem. 
 
Enligt beräkningarna i tabell 3 finns det utrymme att utföra plocket medan man väntar på att 
bilen levererats och står på monteringsplats hos FFU. Det största problemet med denna metod är 
att saldot på plocklistorna ej går att följa, se avsnitt 3.10 arbetssätt hos MSLFL. Detta eftersom 
man skriver ut alla listor samtidigt och sedan ej följer den utskrivna ordningen, vilket leder till att 
saldot blir fel och den säkerhetsåtgärden försvinner.  
 
Efter samråd med Team Leader2 hos MSLFL tycks alternativet att skriva ut alla plocklistor och 
sortera dem efter exempelvis CRD datum och sedan få plocksignalen från monteringen hos FFU i 
den takten de tar in sina lastbilar för montering godtycklig. De är villiga att ändra deras standard 
om så krävs med restriktionen för att det problem som uppstår med saldot åtgärdas.  
Då materialplaneringen och MSLFL är beroende av saldot vid utförandet av sina arbetsuppgifter 
kan detta alternativ komma att skapa komplikationer. MSLFL använder saldot för att upptäcka 
felplock i tid och upptäcka bortkomna artiklar medan materialplaneringen använder detta för att 
säkerställa att material finns på plats vid montering, se avsnitt 3.10 Arbetssätt hos MSLFL. 
 
En alternativ lösning på avstämning i saldo kan vara en daglig inventering. Men då det plockas 
mellan 500-1500 artiklar2 varje dag skulle detta ta lång tid och kräva resurser. 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Jarjis, Rewaid: Team Leader vid logistikgruppen MSLFL 2018 intervju 1 Juni. 
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Fördelar med manuell sortering av plocklisor hos MSLFL 
+ Sortering och förvaring av plocklistor istället för pallar med plockat kolli. 
+ Ökad kommunikation mellan FFU monteringen och MSLFL 
+ Ingen större inverkan på systemen 

Nackdelar med manuell sortering av plocklisor hos MSLFL 
- Svårare att läsa av saldot 
- Om en lastbil blir klar för montering på mindre än 2 timmar kan förseningar av artiklar 

förekomma till de mest krävande monteringarna. 
- Kräver ständig uppsikt över datorn för att direkt upptäcka att en lasbil blir tillgänglig för 

FFU. 

4.2.2 Uppdatering av PA-lista 
Det finns en PA-lista för FFU, det vill säga en planering för monteringen hos FFU, som tanken är 
att både MSLFL och FFU monteringen skall följa. MSLFL följer denna lista när de plockar sina 
artiklar men det kan ej FFU göra i dagsläget på grund av den rådande monteringssituationen på 
ordinarie monteringslina.  
En lösning är då att man skulle kunna uppdatera denna PA-lista beroende på hur situationen ser 
ut för respektive lastbil i After Life och på så sätt ändra plocklistornas ordning och få ett mer 
synkroniserat plock.  
 
I praktiken skulle man då flytta punkten för registrering av PA-listan från FO 3.1 till senare på 
monteringslinan och därmed ändra standarden hos MSLFL. Sedan kan man ändra sekvensen på 
lastbilarna i PA-listan under något steg i After Line eller hos produktionsplaneringen (MSLP). Då 
det redan finns en anställd som sitter och sorterar in lastbilarna i Process till de olika stationerna i 
After Line, se avsnitt 3.7 After Line, skulle denna position kunna ändra sekvensen i PA-listan 
beroende på när en lastbil blir redo att tilldelas till FFU. Enligt uppmätt tid för lastbilens tid 
mellan tillgänglig för montering hos FFU tills att den står på monteringsplats (FMHW – FMHE), se 
tabell 3 i avsnitt 4.2.1, skulle det finnas tillräckligt med tid för att plocket skulle kunna utföras i tid 
med denna metod. Som säkerhetsmarginal kan man sätta som standard att PA-listan uppdateras 
en viss tidpunkt innan den skrivs över till FFU för att ge mer tid för utförandet av 
arbetsuppgifterna hos MSLFL. Alternativt att man upprättar en kommunikation mellan After Line 
och produktionsplaneringen (MSLP) och låta MSLP utföra uppdateringen på samma princip.  
 
Problematiken med denna lösning är att det skulle kräva en kontinuerlig uppdatering av PA-
listan, vilket skulle kräva relativt stora resurser i form av tid för genomförande. Denna resurs 
saknas både i After line och hos MSLP. Det skulle dessutom kräva ständiga uppdateringar i Simas 
vilket ej är optimalt för systemet. Simas är ej skapt för denna frekvensen av uppdateringar och 
det skulle då kunna skapa ytterligare problem i programmet3. Exempelvis skulle lastbilar ramla 
mellan stolarna och behovet för dessa lastbilar skulle kunna försvinna. 
Även standard hos FFU monteringen skulle vara tvungen att ändras så att någon anställd alltid 
har uppsikt över datorn för att upptäcka lastbilar som sekvensändrats och dyker upp hos dom.  
 
Fördelar med manuell uppdatering av PA-lista 

+ Inga ändringar av standard hos MSLFL och FFU 
+ Korrekt uppdaterad PA-lista för FFU monteringen och MSLFL. 
+ Bättre framförhållning för monteringen  
+ Mer optimalt arbetssätt för MSLFL 

Nackdelar med manuell uppdatering av PA-lista 
- Resurskrävande 

                                                             
3 Cehic Eldin: Simansoperatör MSLT 2018 Intervju 4 Juni 
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- Kan påverka systemen negativt 

 
4.2.3 Eget Topp-CU för FFU  
Av de förslag som tas upp i denna rapport så är detta lösningsförslag den mest komplicerade i 
hänseende till applicering i systemen. Den skulle dock gå direkt till roten på problemet med 
planeringen och således kunna lösa bristen på yta hos MSLFLoch väntetid för plockat kolli. Den 
skulle också skapa en bättre förutsättning för hela FFU verksamheten.  
 
Som det ser ut i dagsläget planeras alltså vilka bilar som ska monteras hos FFU hos 
centralplaneringen, se avsnitt 3.6 Nulägesanalys. Ungefär 17 dagar efter satt planering har 
material beställts och levererats till MSLFL. När bilen sedan monteras på ordinarie monteringslina 
sätts sekvensen i en PA-lista som monteringen hos FFU skall följa. Denna PA-lista följs ej idag, se 
avsnitt 3.11 Brister för anledningen till detta.  
Om man istället kunde planera monteringen hos FFU och logistiken hos MSLFL separat skulle 
detta medföra att FFU får mer framförhållning och jämnare monteringsbelastning. Likaså skulle 
MSLFL kunna planera sina arbetsmoment på ett mer hållbart sätt. Detta då man skulle kunna 
ändra planeringen efter hur ordinarie montering har gått. 
 
Principen med detta förslag är att FFU kan styra sin planering av montering självständigt och 
sekvensändra i sin planering i en korrekt ordning. Utan en egen planering för monteringen hos 
FFU och MSLFL skulle det ta resurser för att uppdatera PA-listan hos en annan avdelning, se 
avsnitt 4.2.2 Manuell uppdatering av PA-lista. 
  
Man skulle ta bort registreringen av PA-lista från FO 3.1 för att utföra planeringen självständigt 
hos FFU. Operatören som utför denna planering skulle i god tid få reda på vilka bilar som skall 
monteras och kan då planera utifrån lastbilens CRD-datum, längd på arbetsmomenten, 
arbetsbelastning och tillgänglig operatör. När dessa faktorer tagits hänsyn till kan ett spann av 
planerade monteringsdatum tas fram, ett så kallat PA-datum. Om planeringen sköts hos FFU kan 
de ändra planeringen för montering och artikelplockning på ett mer smidigt sätt än idag.  
Skulle en lastbil bli färdig före PA-datumet skulle denna placeras i kö och monteras i mån om tid 
och kapacitet.  
 
Man skulle då lägga till ytterligare ett moment i den stora tillverknings- och 
monteringsstrukturen, se Figur 8 Förenklad illustration av lastbilstillverkningen idag och Figur 9 
Förslag på ändring i tillverkningen. Se även avsnitt 3.8 Mixning för ytterligare förklaring. Denna 
metod involverar både FFU Heavy, som detta examensarbete främst riktar in sig på, men också 
FFU Light. Det skulle således också bli mindre moment i After Line och planeringen för dessa 
moment skulle underlättas och eventuellt kunna kortas ner. 
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Figur 8 Förenklad illustration av lastbilstillverkningen idag 

 
Figur 9 Förslag på ändring i tillverkningen 

4.2.3.1 Komponentverkstäderna 
Denna metod används redan hos Scania när de skall framställa och montera sina komponenter 
(bland annat axlar, motorer, växellådor). Denna planering hos komponentverkstäderna behövs 
då de inte bara tillverkar komponenter till monteringen i Södertälje utan också till Scanias och 
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Volkswagens verksamheter utomlands, serviceverkstäder och annan försäljning. Alltså behöver 
de mer noga planera sin framställning för att kunna leverera komponenter till alla deras kunder.  
De får in sina beställningar som de sedan mixar och bereder själva för att hinna framställa 
komponenterna i tid. Detta betyder att metoderna redan är testade och finns inom företaget och 
behöver endast implementeras hos FFU-monteringen. 
 
4.2.3.2 Ekonomi 
Då man idag rapporterar en färdig lastbil mot Topp-CU 692 skulle införandet av ett till topp-CU 
för FFU kunna försvåra registreringen av en färdig lastbil. Detta då det skulle finnas två stycken 
Topp-CU att registrera en färdig lastbil mot. Dock så finns det verktyg i systemen för att motverka 
att detta sker. Det skulle fungera så att man sätter in restriktioner i programmet så att det nya 
Topp-CU för FFU ej går att checka av en ny lastbil emot. 
 
Fördelar med ett eget Topp-CU för FFU: 

+ Angriper problemet i grunden 
+ Skapar en mer effektiv och hållbar arbetsmiljö för både FFU och MSLFL 
+ Likande metoder används redan hos Scania 

Nackdelar med ett eget Topp-Cu för FFU: 
- Relativt stort projekt att genomföra 
- Involverar flera avdelningar 

4.3 Buffertplatser 
I förslagen med att manuellt sortera plocklistorna efter CRD-datum och manuell uppdatering av 
PA-listan kan eventuellt annan problematik uppstå och dessa presenteras i detta avsnitt. 
 
Materialet till MSLFL och FFU monteringen levereras en vecka innan lastbilen väntas vara på plats 
för montering, se avsnitt 3.8 Mixning. Pallarna sorteras då in antingen i lager, packas upp och 
sorteras i boxar eller ställs direkt på buffertplats i anslutning till MSLFL. De artiklarna som ej får 
plats i box eller på lagret, hanteras på pall med kragar och placeras på buffertplatsen som är 
begränsad i storlek. När plockningen av artiklarna sker tar de varor från alla dessa positioner och 
tömmer så småningom boxarna och buffertpallarna. Skulle man inför en ny standard där själva 
plockningen av artiklarna skjuts upp finns det en risk att antalet buffertpallar växer och utrymmet 
för buffertpallarna blir överfyllt. Då artiklarna som levereras till buffert kommer i pallar av olika 
storlekar som innehåller olika antal produkter kan de ta upp mer plats i jämförelse med 
färdigplockade kollin. Detta skulle innebära att man löser problemet med att plockade kollin tar 
upp plats men kanske skapar ett nytt problem i och med att buffertvolymen skulle öka.  
 
4.4 Taktat plock 
Då de arbetsuppgifter som FFU Heavy utför kan vara stora och/eller ta lång tid kan det behövas 
många olika artiklar med varierande vikt för att utföra en montering. Upplägget idag är att alla 
dessa artiklar plockas samtidigt och levereras till monteringen i ett stycke, antingen i pall eller 
box.  
Detta leder till att det tar tid för montören att leta efter rätt artikel i pall eller box som innehåller 
många artiklar. I några fall kan artiklarna vara tunga och medföra skadliga lyft vid sökandet. 
Skulle materialet istället levereras till monteringen hos FFU under arbetets gång, det vill säga ett 
taktat plock, skulle arbetet underlättas hos monteringen och MSLFL då plockat kolli skulle inte 
behöva vänta så länge på att levereras.  
Beroende på huruvida ett arbete ska ha taktat plock eller få alla artiklar levererade vid starten av 
monteringen kan antingen avgöras på hur lång tid arbetet tar eller hur många artiklar som skall 
monteras under arbetet.  
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5. Slutsatser och Reflektion 
I detta avsnitt diskuteras, analyseras och beskrivs kortfattat de olika lösningsförslag som 
presenterats i avsnitt 4. Resultat. Avsnittet avslutas med reflektion och slutsats. Vid 
slutsats/diskussion och reflektion har antagningar gjort med praktik och intervjuer som underlag. 
 
5.1 Manuell sortering av plocklistor 
Detta lösningsförslag var det första som uppmärksammades och arbetades på. Hade det inte 
varit för att saldohållningen varit så viktig hos MSLFL hade den manuella sorteringen av 
plocklistorna varit en relativt enkel, effektiv och bra lösning. Åtgärderna som hade behövts 
implementeras hos avdelningen MSLFL hade varit att ordna fack eller annan möjlighet för 
sortering och informationslista för MSLFL att sortera CRD datumet eller chassinummer efter. Då 
systemen hade involverats marginellt med denna lösning hade implementeringsmomenten varit 
relativt små och inte så resurskrävande.  
Denna lösning hade inte bara kunnat lösa problematiken hos MSLFL utan hade också kunnat öka 
kommunikationen mellan FFU monteringen och plockpersonalen. 
 
Att avläsningen av saldo är så viktigt hos MSLFL är något som idag skapar extra arbetsmoment 
hos dom och andra avdelningar. Anledningarna till att detta är flera och något som kan 
undersökas ytterligare. I fortsatta undersökningar bör man gå djupare ner i analys av 
arbetsstandard och lagerhållningen av artiklarna. Detta skulle med stor sannolikhet leda till ett 
mer smidigt arbetssätt för MSLFL och spara in mycket resurser, både materiella och i form av tid.  
Dock är undersökningen av orsaken en relativt tidskrävande insats som detta examensarbete, på 
grund av tidsbegränsning, ej kunnat prioritera men som rekommenderas vid framtida projekt.  
En alternativ lösning på uppföljningen av saldot bör också undersökas för att se om det finns en 
godtycklig lösning som inte presenterar saldot på plocklistorna.  
 
Uppmätning av tiderna mellan de olika momenten i FFU har utförts för att få en fingervisning på 
om plockningen av artiklar kan utföras i den framförhållning som denna metod skulle medföra. 
Denna undersökning bör utföras i större utsträckning för att verkligen säkerställa att det finns 
tillräckligt med tid. Än en gång har tidsbegränsningen gjort att ytterligare undersökningar kring 
tiderna varit tvungna att prioriteras bort. I framtida projekt rekommenderas att en större 
undersökning görs och att man också ser vilka olika typer av jobb som får vänta länge. Exempelvis 
om de arbeten som tar kort tid får vänta kort tid tills de står på monteringsplats skulle 
plockningen ändå hinna utföras. Detta då de i regel också använder mindre antal artiklar som tar 
relativt kort tid att plocka.   
 
5.2 Manuell uppdatering av PA-lista 
PA-listan ska både MSLFL och monteringen på FFU plocka artiklarna och montera efter. Men i och 
med det rådande produktionsläget har inte monteringen på FFU kunnat följa listan och det finns 
förbättringsmöjligheter kring detta moment.   
 
Då det redan utförs en planering av operatör via Process skulle denna då också kunna 
sekvensändra i listorna vid ett specifikt skede, vilket skulle ge MSLFL plocklistor i en ordning som 
är bättre uppdaterad mot monteringen på FFU. Dock skulle detta ta tid och kräva kunskaper 
inom Mona-systemet. Eftersom momenten i After line kan variera mycket behövs en ständig 
uppsyn på bilarnas väg mellan stationerna i After line för att i rätt tid kunna sekvensändra listan 
till MSLFL. Då det endast är en operatör som planerar via Process finns inte mycket utrymme för 
denne att också planera via Mona. Därför skulle denna arbetsuppgift förslagsvis kunna hamna 
hos någon annan avdelning exempelvis MSLP. Eftersom MSLP redan utför liknande 
arbetsuppgifter i Mona skulle det endast bli ett extra moment för dem, se avsnitt 3.8 Mixning. 
 
Dock kommer vi inte ifrån att det är en tidskrävande arbetsuppgift och med den rådande 
arbetsbelastningen finns ej denna resurs. Vid framtida projekt rekommenderas en djupare 
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undersökning i detta för att se om möjligheten finns att utföra uppgiften i Process och/ eller hos 
MSLP och om ytterligare personal behöver anställas. Om ytterligare personal måste anställas bör 
en undersökning göras för att se huruvida detta är ekonomiskt gynnsamt. 
 
Annan problematik med denna lösning är som sagt att Mona och dottersystemet Simas ej är 
optimala för upprepade sekvensändringar som denna lösning skulle kräva. Detta är ett stort 
problem som kan leda till att materialbeställningar missas och att lastbilar ej blir monterade. 
Vidare projekt rekommenderas att undersöka hur upprepade sekvensändringar påverkar 
systemen Mona och Simas.  
 
5.3 Eget Topp-CU för FFU 
Denna lösning skulle inte bara lösa problemen hos MSLFL utan skapa en mer hållbar planering för 
både monteringen på FFU och MSLFL. 
Då denna planeringsmetod redan finns och används inom företaget skulle det vara möjligt att 
även applicera den på FFU. Dock skulle detta involvera systemen och andra avdelningar till större 
grad. För att säkerställa att inte fler problem uppstår med denna lösning behövs en mer 
djupgående undersökning och analys. 
 
Idag planerar FFU sin montering med kort varsel utifrån de bilar som blir tilldelade till dom via 
Process. Där ser dom vilket arbete som ska utföras och vet då efter erfarenhet hur lång tid det 
arbetet tar, hur många montörer som krävs och skriver sedan upp planeringen på en 
whiteboardtavla.  
Med denna lösning skulle FFU använda sig av en liknande planering men med mera 
framförhållning och på ett mer hållbart sätt för sig och MSLFL då planeringen stämmer bättre 
ihop med verkligheten. Det skulle således skapa en bättre arbetsmiljö och arbetssätt hos 
avdelningarna och gynna båda. 
 
Den största problematiken med denna lösning är hur man skall kunna säkerställa att lastbilarna 
blir registrerade på korrekt sätt för att ekonomiavdelningen ska kunna skicka och betala 
fakturorna för utfört arbete. Grunden till detta problemet är att en färdig lastbil måste checkas 
av mot det nuvarande Topp-CUt, 692. På grund av systemens utseende skulle ett till 
implementerat Topp-CU leda till att en färdig lastbil av misstag blir registrerat hos CUt för FFU 
och ej som färdig lastbil. Konsekvensen med detta är att extra arbete skulle vara tvunget att 
utföras för att registrera bilen rätt och detta skulle vara resurskrävande. 
Vid intervju med Niklas Johansson på MSLP framgår det att det finns verktyg i Mona för att 
operatören ej skall kunna att registrera lastbilen fel på det eventuellt nya Topp-CUt för FFU och 
istället endast registrera lastbilen på Topp-CU 692. Dock måste detta undersökas ytterligare och 
detta rekommenderas vid framtida projekt. 
 
Trots att det är ett stort projekt att ändra hela planeringsupplägget för FFU anses denna lösning 
som den bästa, då både MSLFL och monteringen på FFU skulle få en planering de själva kan 
påverka och på så sätt följa och utföra på ett bättre sätt än idag. Framtida projekt 
rekommenderas att undersöka hur ett nytt Topp-CU skulle påverka systemen, hur avdelningarna 
påverkas i form av extra arbetsuppgifter och/eller moment och eventuell problematik som 
uppstår hos dem. Då framför allt undersöka hur ekonomiavdelningen skulle påverkas av denna 
implementering. 
 
5.4 Lösningsförslagens koppling till Scania Produktion System 
Som nämns i avsnitt 3.1 Scania Produktion System utgår alla beslut och arbetssätt från Scanias 
kärnvärden och huvudprinciper och i detta avsnitt presenteras lösningarnas utifrån dessa. 
Som start kan sägas att detta examensarbete behandlar problematiken kring slöseriet som 
uppstår med ej optimal platshantering, planering och extra arbetsuppgifter som uppkommer i 
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och med detta. De lösningsförslag som presenteras försöker alla åtgärda dessa problem och 
återspeglar därför kärnvärdet Eliminering av slöseri. 
 
Lösningsförslagen spelar var och en olika mycket in på de resterande kärnvärden och 
lösningsförslagen och de kärnvärden som dessa berör till största del, negativ eller positivt, 
kommer nu presenteras. 
 
5.4.1 Manuell sortering av plocklistor 
Detta lösningsförslag går till stor del ut på att de anställda på MSLFL utför ändringarna och 
anpassar sig efter dessa. Vid dess eventuella implementering krävs det att MSLFL antingen via 
samarbete eller via ny position, har uppsikt över datorn för att inga bilar skall missas. Denna 
arbetsuppgift kräver integritet och laganda för att utföras på korrekt sätt samt att de anställda 
känner yrkesstolthet och utför arbetsuppgiften så gott denna kan. Även den ökande 
kommunikationen mellan monteringen på FFU och MSLFL bidrar förhoppningsvis till en större 
känsla av laganda mellan avdelningarna.  
En större känsla av laganda kan också leda till att kärnvärdet Respekt för individen uppfylls till 
större grad. Om de nya arbetsmomenten blir överväldigande, om kommunikationen blir 
bristfällig eller om den framtagna tidsramen mellan de olika stationerna hos FFU ej 
överensstämmer med verkligheten kan det skapa problem för MSLFL och på så sätt skapa en mer 
stressig arbetsmiljö för dem. Då det är svårt att förutse hur denna implementering skulle påverka 
de olika delarna i SPS behöver undersökas ytterligare i framtida projekt utföras. 
 
5.4.2 Manuell uppdatering av PA-lista 
Om PA-listan för MSLFL och monteringen på FFU skulle uppdateras på ett mer aktuellt sätt skulle 
deras arbete kunna planeras på ett mer hållbart sätt. Det ger bättre förutsättningar för korrekt 
leverans till kund. Då ses monteringen hos FFU som MSLFLs kund och kunden till monteringen 
hos FFU blir senare avdelningar. I större perspektiv skulle det också gynna slutkunden som 
beställt lastbilen. Man skulle alltså följa kärnvärdet Kunden först i en större utsträckning. 
 
5.4.3 Eget Topp-CU för FFU 
De andra lösningsförslag är främst inriktade på att lösa problemet för MSLFL utan att påverka 
monteringen hos FFU. Detta lösningsförslag skulle leda till en bättre planering för både MSLFL 
och monteringen på FFU och skulle också på så vis gynna slutkunden då de kan planera 
självständigt på ett hållbart sätt, förhoppningsvis, också kan få sin lastbil levererad i utsatt tid och 
då slippa eventuell besvikelse från slutkund vid försening.  
 
5.5 Svar på frågeställning 
I avsnitt 1.4 presenteras några frågor som examensarbetet ämnade att svara på. I detta avsnitt 
kommer nu de svar som erhållits att presenteras. Då många av svaren presenterats i rapporten 
kommer dessa hänvisas till. Först kommer frågorna presenteras för att sedan följas av svaren. 
 
Frågorna som presenterats samt svaren på dessa: 

• Hur ser det ut hos Scania idag vad gäller FFU och plocksignal till lager idag? Svar: Se 
avsnitt 3.5 Fit For Use 

• Vad är orsaken till problemet? Svar: Se avsnitt 4.1 Källa till problemet 
• Vilka lösningar finns till problemet? Svar: Se avsnitt 4.2 – 4.4. 
• Är det möjligt att hitta en lösning som ej involverar systemen? Svar: En av lösningarna 

skulle ej behöva påverka systemen och det är förslaget Manuell sortering av plocklistor, 
se avsnitt 4.2. Dock är anses ej denna lösning som den bästa och för att helt lösa detta 
problem behöver med stor sannolikhet systemen inkluderas. 

• Finns det något system eller standard som kan implementeras lätt och användas redan 
idag? Svar: I förslaget eget Topp-CU för FFU som presenteras i avsnitt 4.4 föreslås att FFU 
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använder sig av samma metoder som de gör på komponentverkstäderna. Det finns alltså 
redan underlag för att applicera denna metod hos FFU och på så sätt kan mycket arbete 
sparas.  

Dessa frågor har följt med examensarbetet och varit en stor del i sökandet efter lösningar. Under 
arbetets gång har flera frågor kommit upp som ej presenteras på detta vis utan som lösts längs 
vägen och svaren på dessa har gett i den löpande texten. 
 
5.5 Buffertplats 
Som nämnt i avsnitt 4.3 Buffertplats finns det flera aspekter att ta hänsyn till vid utförandet av 
dessa förslag. Där är buffertplatserna en av dessa att ta hänsyn till. I förslagen med Manuell 
sortering av plocklistor (se avsnitt 4.2.1) och manuell uppdatering av PA-lista (avsnitt 4.2.2) finns 
denna risk att problematiken med brist på yta endast flyttas från ett ställe till ett annat.  
Dock så är buffertpallarna lättare att förvara då det kan staplas på ett bättre sätt i jämförelse 
med det kolli som plockats och står redo att levereras ut till monteringsplatserna. Utifrån denna 
aspekt skulle det alltså kunna bättra på ytbristen hos FFU men inte lösa det helt. Resultatet skulle 
därför kunna marginell. Även i detta ärende föreslås ytterligare undersökningar i framtida 
projekt. 
 
5.6 Taktat plock 
Detta arbetssätt som beskrivs i avsnitt 4.4 Taktat plock, är under utredning i ett projekt som 
undersöker möjligheten att införa taktat plock hos FFU. Det är ett stort projekt som vid skrivande 
stund är på paus då det råder ett onormalt monteringsläge hos Scania och andra projekt måste 
prioriteras. 
Dock så rekommenderas att starta upp det projektet igen för att denna lösning skulle underlätta 
för både monteringen hos FFU och för MSLFL. 
 
5.5 Reflektion och slutsats 
Detta examensarbete har varit mycket intressant att utföra, då examensarbetet haft ett fokus 
med utvecklingspotential och då ämnet i sig intresserar mig. Projektet har involverat många 
avdelningar och system som gett en bra insikt i Scanias produktion. Praktiken i starten av 
examensarbetet var ett viktigt moment för att få en helhetsbild av organisationen och deras 
arbetssätt, vilket sedan kommit till användning i sökandet efter en lösning.  
 
Något som var oförutsett var projektets breda utsträckning, vilket ledde till att tiden blev knapp 
mot slutet. Det bidrog även att industrisemestern startar vecka 28 vilket också är då detta 
examensarbete skall vara klart. I och med att semestern närmade sig, blev det ökad 
arbetsbelastning hos de avdelningarna som jag önskat undersöka mer grundligt. Detta försvårade 
min möjlighet att besöka avdelningarna och fördjupa mig inom vissa delar av arbetet då de inte 
hade möjlighet att ta emot mig.  
På grund av detta blev det tredje och sista förslaget inte undersökt i den utsträckningen som jag 
önskat. Dock har de tillgängliga avdelningarna med deras anställda kunna ge tillräckligt mycket 
information för att kunna presentera ett lösningsförslag och ge förslag på vidare studier inom 
ämnet. 
 
När jag varit ute på praktik har det ofta talats om tidigare projekt som sysslat och undersökt 
något som liknar det jag undersökt eller frågar om. Dock så är dessa tidigare projekt svåra att 
hitta. Det beror på att sättet jag skulle få tag i materialet från dom tidigare projekten är att 
kontakta de som hade ansvar för projektet när det utfördes. De flesta av dessa projekt har utförts 
för en tid sedan har många av de projektansvariga bytt arbetsuppgifter, avdelning eller slutat och 
projekten blir då svåra att ta fram. De projekt jag sedan har fått fram har främst givit en tydligare 
blick på hur ett projekt är strukturerat hos Scania och inte kunnat svara på särskilt många frågor. 
 



 

 
27 

 

Att arbeta på egen hand har varit lärorikt. Under studietiden har alla liknande projekt utförts i 
grupp med varierande mängd medlemmar. Att nu skriva och utföra examensarbetet själv har 
varit lärorikt och ställt högre krav på mig som student. Det får mig att uppskatta grupparbeten på 
ett nytt sätt, då de ger en större trygghet då man kan lösa eventuella mindre frågor via dialog 
istället för att vara utlämnad till endast sin egen uppfattning.  
 
Det lösningsförslag som rekommenderas att fortsätta undersökningar kring, är huruvida ett eget 
Topp-CU kan skapas för FFU. Denna lösning angriper problemet med planeringen på ett 
övergripande sätt och skulle inte bara lösa planeringen, utan också skapa en bättre 
arbetssituation för de avdelningar som involveras vid utförandet före och under montering hos 
FFU. Dock så kräver detta lösningsförslag en mer djupgående undersökning innan 
implementering. 
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Bilaga 3 Koder för registrering på process 
 

Platsbenämning Process 
 

INSA: FO6/provkörning, väntar på att bli körd 
 
INSE: FO6/provkörning, körning pågår 
 
REPA: Leverans grupp 1, väntar på att bli inplanerad 
 
REPC: Leverans grupp 1, bilen är inplanerad 
 
REPE: Leverans grupp 1, bilen står inne för justering 
 
TRSA: Sanny, bilen skall flyttas till nästa steg 
 
TRSE: Sanny, utredning om vad som ska göras 
 
TRPA: Leverans grupp 2, väntar på att bli inplanerad 
 
TRPE: Leverans grupp 2, bilen står inne för justering 
 
DWMP: S10, bilen står på brist 
 
AUDI: Revisionsbil 
 
MSPA: Utvecklingsline 
 
FMLW: FFU light 230, väntar på att bli inplanerad 
 
FMLE: FFU light 230, bilen står inne 
 
FMHW: FFU heavy 223, väntar på att bli inplanerad 
 
FMHC: FFU heavy 223, bilen är inplanerad 
 
FMHE: FFU heavy 223, bilen står inne 
 
FFBW: Prototypen, bilen väntar på att bli inplanerad 
 
FFBE: Prototypen, bilen står inne 
 
FFPW: Måleriet, bilen väntar på att bli inplanerad 
 
FFPE: Måleriet, bilen står inne 
 
EXTE: Bilen på extern verkstad 
 
CLIA: Bilen är färdig 
 
CLIE: Bilen är färdig och nycklarna har kommit in till MSLO 


