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Sammanfattning 
Denna undersökning är resultatet av en kandidatuppsats skriven vid handelshögskolan, 

Umeå universitet på uppdrag av Scania Industrial Control vid Scania CV AB i 

Södertälje. Scania arbetar efter ett produktionssystem (SPS) som har grunden i Toyota 

Production System (TPS) och tar formen av ett hus där Scanias värderingar, principer 

och prioriteringar framgår. Scanias framgång anses bygga på att nyttja personalens 

kompetens inom förbättringsgrupper, ett arbete som sker genom SPS. Historiskt sett har 

SPS tydligast återfunnits inom Scanias produktionsavdelningar, emellertid har 

arbetssättet börjat överföras i alla Scanias verksamheter för att genomsyra hela 

företaget. Scania ser i dagsläget över sina verksamheter för att nå långsiktiga 

effektiviseringar med målet att öka sin framtida konkurrenskraft. Företagsledningen ser 

nu över möjligheten att effektivisera strukturen inom samtliga verksamheter, detta berör 

såväl produktion som administration. 

En av dessa verksamheter är kund och leverantörsreskontra inom Scania Industrial 

Control. Inom kund och leverantörsreskontra återfinnes en funktion benämnd Accounts 

Payables (AP) som beslutats att outsourcas där externa leverantörer i Indien har visat sig 

vara mer kostnadseffektiva än Scania själva. Inom samma verksamhet återfinnes ännu 

en funktion, en utfakturering benämd Accounts Receivables (AR) vars framtid ej är 

bestämd. Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera AR-funktionen för att 

undersöka om flödet genomsyras av SPS idag, därefter avser vi framställa ett 

beslutsunderlag gällande en framtida utformning som går mer i linje med SPS. 

Insamlande av vår data har gjorts via ett besök på Scania Industrial Control i Södertälje 

där vi granskat interna dokument, intervjuat AR-medarbetarna samt deltagit på möten 

med en utsatt förbättringsgrupp.  

I studien är AR-flödet kartlagt utifrån dess aktörer, system, arbetsmoment samt 

avvikelser. Vi kunde konstatera att AR-flödets nuvarande utformning inte följer SPS i 

en större utsträckning. Ett förbättringsarbete hade påbörjats för att implementera SPS 

inom funktionen ytterligare, något som dock avslutades då beskedet om outsourcing 

nådde personalen. Utefter kartläggningen har vi tillsammans med Scania funnit följande 

möjliga framtida utformningar: en förläggning inom Scania Södertälje, en förläggning i 

Brasilien alternativt en förläggning mot Indien. 

Studien uppnår sitt syfte då vi framgångsrikt kartlagt AR-flödet, undersökt huruvida 

flödet genomsyras av SPS och framställt tre möjliga framtida utfall för flödets 

förläggning. Vi har avslutningsvis vägt våra tre möjliga utfall mot varandra i en matris 

för att finna ett framtida utfall som följer SPS i störst utsträckning. 
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1. Inledning  

Vi avser i detta kapitel redogöra bakgrunden till den problematik Scania står inför, 

kapitlet mynnar sedan ut i syftet med studien där vi avslutar med den problemställning 

som undersökningen avser att besvara.  

1.1 Problembakgrund 
Världsmarknaden går fortfarande trögt för fordonsindustrin och för tillverkare av 

lastbilar och bussar medför detta utmaningar. Företag inom tillverkningsindustrin kan 

inte påverka marknadsläget så under dåliga ekonomiska tider läggs fokus på besparingar 

samt effektiviseringar. En tillverkare inom industrin är Scania som tillverkar lastbilar 

och bussar samt industri- och marinmotorer. Scania arbetar efter ett produktionssystem, 

Scania produktionssystem (SPS) som har rötterna i Toyota Production System (TPS). 

TPS har legat till grund för Lean vilket många företag adopterat och som vidare mynnat 

ut i uttrycket; “att tänka Lean” (Liker & Morgan, 2006, s. 5). SPS är ett arbetssätt vars 

grund är inom tillverkningen som eftersträvar ständiga förbättringar. SPS har övertid 

överförts i större utsträckning inom alla Scanias verksamheter i ett led att få arbetssättet 

att prägla hela företaget.   

 

Organisationer börjar mer och mer inkludera Lean inom administrativa funktioner då 

Leans förbättringspotential medbringar fördelar även utanför verkstäderna (Liker & 

Morgan, 2006, s. 5). Scania agerar nu för att nå en långsiktig effektivisering av kund- 

och leverantörsreskontraprocesserna inom den industriella verksamheten i Europa för 

att säkra framtida konkurrenskraft. Av detta skäl ser ledningen över möjligheten att 

effektivisera strukturen i samtliga verksamheter så resurserna nyttjas på bästa sätt. Detta 

görs inom såväl de administrativa processerna som de produktionsinriktade 

verksamheterna.  

 

Det råder en allmän trend där företag outsourcar arbeten inom tjänstesektorn, en trend 

som väntas växa (O’neill, 2003, s. 38). Denna trend har påverkat kund- och 

leverantörsreskontra inom Scania där externa leverantörer visat sig vara mer 

konkurrenskraftiga inom området än Scania själva. Som ett resultat av detta har Scanias 

ledning beslutat att outsourca sin kundreskontraavdelning (Accounts Payables), med 

implementeringsmålet kvartal fyra 2013. Ett led i denna organisationsförändring berör 

bildandet av en ny funktion, Front Office, med ansvar för processutveckling, 

kvalitetssäkring och kontroll. Inom Front Office planeras att bibehålla vissa 

nyckelfunktioner av kund- och leverantörsreskontra, frågan åligger var dessa 

nyckelfunktioner fortsättningsvis skall utföras. Vi kommer i denna uppsats arbeta mot 

en av dessa nyckelavdelningar, en utfaktureringsfunktion (Accounts Receivables) som 

idag benämns AR-flödet. En funktion som idag återfinnes som en mindre del inom 

Accounts Payables (AP) i Scania Södertälje.  

 

Accounts Receivables-processer inkluderar viktiga arbeten som; orderhantering, 

orderuppfyllelse och fakturering. Men främst av allt försäkrar AR-funktioner 

kundnöjdhet. Samtliga aspekter kopplade till Accounts Receivables är avgörande för 

företags kundrelationer. (Shannon, 2012, s. 57) Vi har i denna uppsats analyserat ett 

AR-flöde inom kund och leverantörsreskontra på Scania i Södertälje, ett arbete som 
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skett på uppdrag av Scania. Genomgående för uppsatsen kommer således interna 

förkortningar och benämningar användas som beskriver avdelningar, system, processer 

et cetera. Vi har sållat ut de viktigaste benämningarna som är av högst relevans för 

studien som vi redogör i en begreppsförklaring. Vi har valt att använda oss av engelska i 

de grafer och bilder du som läsare kommer stöta på i uppsatsen. Dels då engelska är 

fackspråket inom Scania men också då de bilder vi behandlar i uppsatsen ligger till 

grund för ett beslutsunderlag som är riktat mot Scanias produktionsanläggning i 

Brasilien. För att förtydliga vad detta uppdrag består i har vi valt att inledningsvis 

visualisera flödets aktörer med en kort beskrivning (Figur 1.) av dess roller i bilden 

nedan.  

 

Åt Scanias produktionsanläggning i 

Brasilien, Scania Latin America (SLA), 

hanterar i dagsläget Scania Södertälje en 

viss mängd fakturor. Scania i Södertälje 

betalar SLA-leverantörerna för att sedan 

skapa en faktura åt SLA för återbetalning. 

Scania Södertälje fungerar då som en 

mellanhand för betalningar. Närmare lägger 

Scanias produktionsanläggning i Brasilien 

en signal (call off-order) vid behov av nytt 

produktionsmaterial. Leverantören sänder 

det efterfrågade godset till en 

tredjepartslogistiker i Belgien (Panalpina) 

vars tjänster Scania köpt. Där lastas godset 

om och skickas mot Brasilien med båt eller 

flyg. En stor del av det produktionsgods, 

gäller även omkostnader, som Brasilien 

beställer betalar Scania Södertälje idag, 

varefter ett utfaktureringsarbete sker 

(Accounts Receivables) för återbetalning till Södertälje. Scania som ständigt arbetar 

med förbättringar och effektiviseringar av flöden ställer sig tveksamma till om AR-

flödets nuvarande utformning är optimal.  

 

När vi startade utredningen fick vi beskedet att Scania behövde ett beslutsunderlag fem 

veckor in i vår uppsats gällande AR-flödets framtida utformning. I dagsläget är 

kartläggningar av flödet begränsade vilket försvårar beslutsfattande gällande nya 

utformningar av AR-flödet. Det nuvarande underlaget för flödet gör det svårt att; 

identifiera samtliga berörda delar av processen, den nödvändiga kompetensen inom 

flödets affärssystem som behövs för att sköta arbetet samt kunna förutspå flödets 

påverkan av en omorganisering. För att få en trovärdigare undersökning har vi valt att 

undersöka flödet under en tid på plats i Södertälje där vi fick tillgång till Scanias 

intranät samt en bättre möjlighet att utföra intervjuer.  

 

1.2 Syfte & Tillvägagångssätt 
Denna studie avser att erbjuda Scania en visualisering av nuläget för att påvisa om AR-

funktionen följs utav SPS samt att bidra med ett teoretiskt kopplat beslutsunderlag för 

vilket av alternativen som går mest i linje med Scanias produktionssystem. Syftet med 

denna uppsats är att kartlägga och analysera AR-flödet som består i utfakturering mot 

Figur 1. Flödesöversikt 
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Scania Latin America (SLA). En kartläggning som avser att undersöka graden till vilket 

flödet genomsyras av SPS idag, för att sedan bidra med ett beslutsunderlag för en 

framtida utformning som går mer i linje med SPS. För att genomföra detta kommer vi 

intervjua personalen som arbetar operativt med flödet idag. Vår intervjumalls 

utformning har sin grund i SPS där vi kommer beröra alla dess delar för att få 

medarbetarnas uppfattning om huruvida AR-flödet följer produktionssystemet idag. Vi 

avser att besvara syftet genom följande frågeställning.  

 
1.3 Problemformulering 
På vilka sätt berör AR-funktionen i Scania Södertälje Scanias produktionssystem och 

hur skulle en framtida stationering kunna se ut för att AR-flödet tydligare skall efterfölja 

SPS.  

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har i denna uppsats riktat in oss på att kartlägga Scanias utfakturering mot SLA samt 

vidare se utreda graden till vilken funktionen uppfyller Scanias produktionssystems 

principer. Vi kommer därav att avgränsa oss från andra ekonomiska poster som 

implementeringskostnader kopplade till funktionen med ett undantag, lönekostnader. Vi 

kommer i arbetet tala i en mindre utsträckning om uppskattningar av lönekostnader, då 

lönekostnader inte är centralt inom arbetet men ändå kopplade till beslutsunderlaget.   

 

1.5 Begreppsförklaring 
TPS – Toyota Production System. Toyotas företagsfilosofi. 

JIT – Just in Time. Verktyg inom TPS, berör att allt arbete skall ske i realtid. 

SPS – Scania Production System. Scanias företagsfilosofi. 

SLA – Scania Latin America. Scanias benämning på sin verksamhet i Sydamerika. 

AP – Account Payables. Även benämnt leverantörs och kundreskontra inom Scania 

Södertälje. 

AR – Account Receivables. Benämnt utfaktureringen inom Scania Södertälje, en 

funktion som ansvarar för fakturagenerering åt SLA. Även ett program i AR-flödet där 

fakturor skapas.  

CW2 – Belgisk grupp som arbetar med momsfrågor mot bland annat AR. 

OM – Order Management. Programmet inom vilket fakturor mot SLA skapas. 

GL – Generel Ledger. Huvudboken från vilken utbetalningar går mot Scanias 

leverantörer. 

 

Genom arbetet benämns kund olika: 

Kunden först innebär att Scanias medarbetare ansvarar för att leverera rätt kvalitet i rätt 

tid. Den närmaste kunden som personalen levererar till är nästkommande länk inom 

produktionskedjan. Scanias slutkund är företagets gemensamma kund. (Scania, 2007) 

Kund - Generellt företags gemensamma kund, det vill säga den kund som köper en 

produkt av ett företag. 

Främsta kund – Den kund AR-medarbetarna anser vara viktigast inom det operativa 

arbetet inom flödet. 

Slutkund – Den kund som vi identifierar viktigast för AR-flödet. 
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2. Metod 

Här avser vi att ingående beskriva de tillvägagångssätt som använts för studiens 

genomförande. Vi kommer beskriva vårat praktiska tillvägagångsätt som låg till grund 

för kartläggningen av AR-flödet samt det beslutsunderlag vi utformat för att finna det 

mest lämpade beslutet åt Scania. 

2.1 Fallstudier 
Fallstudier innebär i grunden en detaljerad och ingående undersökning av ett enda fall 

(Bryman, 2008, s. 73). Vår fallstudie består av en rapport gjord mot ett 

utfaktureringsflöde, benämnt AR-flödet, inom Scania i Södertälje. För att besvara syftet; 

att kartlägga och analysera AR-flödet för att utläsa en stationering som går mest i linje 

med SPS, anser vi att valet av en fallstudie varit logisk. Detta då fallstudier möjliggör 

studier på detaljnivå, vilket medför större möjligheter att finna saker som inte kunnats 

upptäckas vid en ytligare undersökning, som surveyundersökningar (Denscombe, 2009, 

s. 69). Vidare kräver fallstudier oftast att forskaren väljer ut ett eller ett fåtal möjliga 

händelser från ett större urval (Denscombe, 2009, s. 63). Då vår studie är beställd av 

Scania har vår möjlighet att välja avdelning varit minimal, ett vanligt förekommande 

fenomen enligt Denscombe (2009, s. 67) då uppdragsgivaren vill att undersökningen 

riktas mot en specifik organisation. Trots att avdelningen vi skriver uppdraget mot är 

bestämt av Scania har vi inte haft några begränsningar gällande uppsatsens 

genomförande. En frihet Scania ingett oss då de vill uppfatta vårat synsätt samt vad vår 

studie kan bidra med.  

 

Fallstudier kritiseras ofta gällande hur resultaten är generaliserbara (Denscombe, 2009, 

s. 72). Vi har haft vår utgångspunkt i SPS, ett produktionssystem som enligt oss är 

generaliserbart över hela Scania då dess principer återfinnes över hela företaget på en 

global nivå. Vi bestämde oss tidigt för att besöka avdelningen för att få en bättre bild av 

situationen flödet befann sig i.  

 

2.2 Studiens genomförande 
Utifrån vad vi ämnar undersöka grundar vi vår studie i en kvalitativ ansats för att kunna 

få en djupare insyn i vilken utsträckning AR-medarbetarna själva upplever att deras 

arbetssätt genomsyras av SPS. För att ta reda på detta har vi valt att intervjua de 

medarbetare som arbetar med AR-flödet idag. Då Scania hade satt en deadline fem 

veckor in i vår uppsatstid gällande AR-flödets förläggning fick vi parallellt med vår 

uppsats sammanställa en kartläggning av AR-flödets nuvarande utformning samt en 

utforma en beslutsmatris. Efter besöket i Södertälje hade vi telefonmöten där vi 

redogjorde för vår kartläggning samt beslutsmatris inför en projektgrupp på företaget. 

En projektgrupp bestående utav Scanias Head of departement – Controller 

(uppdragsgivare), Process Manager, Group Manager (handledare), Application 

Responsible, Accounting Manager samt Accounting Assistant (AR-medarbetare). Detta 

hjälpte Scania att hinna med sin snara deadline. Detta praktiska arbete låg till grund för 

vår analys och diskussion.  
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2.2.1 Veckan i Södertälje 
Här avser vi redogöra för vad som genomfördes under besöket på Scania i Södertälje. 

Under besöket blev vi först introducerade för avdelningen samt fick en arbetsplats. Vi 

tog sedan kontakt med de medarbetarna vi avsåg att intervjua under veckan.  

 

Under veckan åkte vår handledare ner till Belgien och besökte en av Scanias 

tredjepartslogistiker, Panalpina. Då Panalpina är en viktig aktör i AR-flödet fick vi 

möjlighet att skicka med frågor gällande deras arbetssätt. Under veckan genomförde vi 

intervjuer med samtliga AR-medarbetare, samlade information genom interna dokument 

samt hade möten med den mest erfarne AR-medarbetaren där vi ritade upp flödets alla 

delar och arbetsmoment. För att se till att undersökningen tog den riktning som vår 

efterfrågats avslutade vi veckan med ett möte med vår uppdragsgivare (Head of 

departement - Controller), processägaren för AR-flödet (Process Manager), vår 

handledare (Group Manager) samt en medarbetare från AR-flödet (Accounting 

Assistant). Där presenterade vi delvis det material vi hunnit insamla, den 

sammanställning av flödet vi påbörjat i en power point-presentation samt stämde av att 

vi hade allt som krävdes för att utföra arbetet.  

 

Efter mötet uttryckte vår uppdragsgivare önskemål om en utveckling av vår 

kartläggning med mer detaljer kring AR-flödet och dess olika delar samt klargöra de 

problem som kan uppstå vid arbete i flödet. Vi fick då en klarare bild av vad vi behövde 

fokusera på inom vår kartläggning. Vi tog därav ett till längre möte med AR-

medarbetaren för att fortsätta dokumentera flödets moment och struktur där vi även 

kartlade avvikelser för att få en övergripande blick av vad för kompetens som krävs för 

att arbeta med flödet. Vidare bestämde vi tillsammans med Scania utefter vår initiala 

datainsamling att en avgränsning skulle ske till tre alternativa placeringar. Vi skulle 

jämföra de tre alternativa placeringarna av AR-flödet emot varandra för att få ett 

beslutsunderlag som fungerar i praktiken. En överenskommelse med företaget som 

gjorde att teoriarbetet lades åt sidan till förmån för det praktiska problemet, att arbeta 

med ett beslutsunderlag.  

 

2.2.2 Datainsamling 
Vår datainsamling har bestått utav många olika komponenter som kan ses i Figur 2. 

Utöver intervjuer med medarbetarna i flödet och möten med den utsatta 

förbättringsgruppen har vi haft tillgång till Scanias intranät där vi funnit mycket 

användbara dokument och filer. Vi har studerat dokument inom Scania som beskriver; 

organisationens uppbyggnad, funktionens affärssystem, tidigare föråldrade 

kartläggningar av avdelningens fakturaflöde samt statistik på AR-funktionens 

fördelning av aktiviteter. Interna dokument utfärdade 2007 från Scanias SPS-avdelning, 

Scania SPS Office, har även legat till grund för SPS-avsnittet i empirin där vi beskriver 

det arbetssätt som ska genomsyra Scania. För att visa den valda arbetsgången har vi 

sammanställt vår datainsamling i två bilder nedan.  
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Figur 2. Datainsamling 

Allt illustrerat material ovan har legat till grund för vår undersökning. Det har bestått i 

många olika delar vilket bidragit med olika infallsvinklar och synsätt. En positiv aspekt 

som gett upphov till idéer som vi inledningsvis inte hade. Men för att producera en 

användbar kartläggning samt bidra med ett beslutsunderlag över de tre möjliga 

placeringarna av AR- tjänsten har vi gjort en nödvändig gallring vi illustrerar i Figur 3. 

 

  
Figur 3. Arbetsgång beslutsunderlag 

Vi har även i Figur 4 sammanställt muntligt kontakt vi haft med intern personal på 

Scania under studien.  

 

 
Figur 4. Muntlig datainsamling 
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Vidare har en viss förförståelse funnits kring SPS och Scanias företagskultur då en av 

oss författare arbetat inom företaget i åtta år. Författaren har även insikt i avdelningen 

då en praktik utfördes innan uppsatsstarten, under 10 veckors tid, där ett visst arbete 

skett inom bland annat AR-flödet. Vi är båda civilekonomstudenter med inriktning mot 

logistik vilket vi anser gör att vi besitter ett företagsekonomiskt synsätt.  

 

2.3 Val av teori 
Scania vill att SPS ska genomsyra alla funktioner i företaget. Vi har därför valt att 

fokusera på Lean-teori då det är den struktur Scania vill arbeta utefter. Bortsett från 

Lean-teori hade vi få förbestämda idéer om teorival, vi valde att arbeta med 

beslutsunderlaget och sedan söka teori. Ett tillvägagångssätt som mynnade ut i teorier 

gällande implementering av Lean i administrativa processer och tjänster, effektivisering 

inom Accounts Receivables-funktioner samt outsourcing och outsourcingtrender. Vår 

teori är insamlad från litteratur och Umeå Universitets databas Business Source 

Premiere. Lean är ett ämne som exempelvis ingenjörer ofta studerar i teknologiska 

sammanhang, något vi är medvetna om då teknologiska forskningsområden inte är 

inkluderade inom Business Source Premiere. Vi identifierade därav en begränsning då 

vi ej sökte inom tekniska databaser. Dock hade vi för avsikt att göra en 

företagsekonomisk studie och inte en teknisk vilket vi anser gjorde denna begränsning 

acceptabel samt Business Source Premiere lämplig som databas.   

 

De områden vi främst sökt inom är Toyota Production System, Lean, lean 

administration, outsourcing, motivation samt accounts receivables. De sökord vi använt 

har haft en direkt koppling till dessa områden. Bland dessa sökord har varit: Toyota 

Production System, Lean service, identifying waste, Muda, definition waste, 

outsourcing, work motivation, accounts receivables, accounts payables och back office. 

Dessa sökord har vi även använt i kombinationer för att få mer tillfredställande resultat. 

Vidare har vi sett till referenslistor från vetenskapliga artiklar vi funnit lämpliga för 

studien för att få än bättre sökträffar. Vi har mot dessa områden funnit en 

tillfredställande mängd teori via Business Source Premiere med vars hjälp vi kunnat 

möta vår frågeställning. 

 
2.4 Intervjuer 
För att få en insikt i respondenternas åsikter och uppfattningar om graden AR-processen 

genomsyras av SPS valde vi att utföra intervjuer. När forskare behöver få insyn i 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer en lämplig 

metod (Denscombe, 2009, s. 232). Vi höll en kontinuerlig kontakt med vår handledare i 

Södertälje vilket gjorde honom medveten om vår ankomst. Där informerade han i sin tur 

AR-medarbetarna att vi skulle befinna oss på plats samt meddelade att vi skulle behöva 

utföra intervjuer gällande SPS, enligt Denscombe (2009, s. 252) underlättar förvarning 

av respondenterna möjligheten till att få genomföra intervjuer. 

 

Väl på plats i Södertälje föreslog vi för våra respondenter att själva välja tillfälle när de 

ansåg sig ha tid för våra intervjuer. Ett tillvägagångssätt vi ansåg skulle minimera 

stressen kring våra intervjuer. Vi valde även att hålla intervjuerna en och en med 

respondenterna i ett avskilt konferensrum där de upplevde att de kunde prata ostört, en 
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viktig punkt enligt Denscombe (2009, s. 252) då det möjliggör en bekväm interaktion 

forskaren och intervjupersonen.  

 
2.4.1 Intervjuutformning 
En intervju kan se ut på många olika sätt och fungera för olika ändamål såväl 

underhållande som faktasökande. Även för att kartlägga samt söka lösningar på 

problem. (Kylén, 2004, s. 18) Det sistnämnda anser vi passar bra för vår studie då vi 

hade för avsikt att tidigt kartlägga och identifiera problem med flödet. Vid 

semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över relativt specifika teman, ofta 

kallad för en intervjumall (Bryman, 2008, s. 415). När vi utformade vår intervjumall 

hade vi i åtanke att hålla en viss flexibilitet då många SPS-punkter bygger på och går in 

i varandra, men också då olika respondenter kan finna olika punkter viktigare än andra. 

Genom att använda en intervju kunde vi avläsa olika nyanser i respondenternas svar, en 

fördel vi inte kunnat ta del av via en enkät. Vår intervju följer Scanias SPS-hus (Figur 5) 

och dess grundstenar, underprinciper samt huvudprinciper.  

 
Figur 5. Scania produktionssystem. Källa: Scania, 2007 

 

2.4.2 Test av intervjustruktur 
Då vi hade en tydlig mall i form av SPS-huset fick vi en klar bild över vad vi behövde 

ställa för frågor för att möta studiens frågeställning. Sker undersökningen utefter en 

intervjumall ska mallen i ett tidigt skede testas för att se hur upplägget fungerar (Kylén, 

2004, s. 21). Vi såg över de frågor vi utformade ett antal gånger för att säkerställa att de 

täckte upp hela SPS-huset och förde en diskussion kring frågorna med tre 

studiekamrater som nyligen genomfört egna intervjuer. Vi märkte då att Scanias 

produktionssystems delar var mer tätt sammankopplade än vi först trott, vi uppfattade 

att respondenterna kunde komma att beröra flera SPS-punkter under samma svar. Av 

detta skäl genomförde vi semistrukturerade intervjuer då vi misstänkte att vår 

intervjumall inte nödvändigtvis skulle komma att följas strikt. Vi förberedde oss genom 

att vara öppna för att intervjun kunde ta olika riktningar, men vi avsåg att utgå ifrån vår 

intervjumall då den innehöll de punkter vi behövde få besvarade för att genomföra 

studien.  
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2.5 Urval  
På avdelningen vi undersökte var det endast ett fåtal personer med kompetensen att 

arbeta inom AR-flödet. Vi fick därför ett begränsat urval.  Att få medarbetarna att ställa 

upp på intervjuer var aldrig något problem, alla respondenter tackade ja då intervjuerna 

skedde efter deras tidsönskemål. Vi var stationerade i Södertälje under en veckas tid så 

för oss var det inga komplikationer att vänta in våra respondenter för intervjutider.  

 

Närmare har AR-flödet fyra operativa medarbetare och vi valde att intervjua samtliga. 

Två av medarbetarna var med vid flödets start och en var fortfarande under upplärning. 

En kompetensspridning vi anser bidrog med olika intressanta perspektiv kring 

processen och dess genomsyrning av SPS. Med en av medarbetarna som arbetat inom 

flödet sedan dess start hade vi en längre gemensam kartläggning där vi fick möjlighet 

att kartlägga alla olika delprocesser vilket bidrog till en ökad helhetssyn av flödet. Vi 

hade kunnat använda avdelningens ekonomichef, processägare samt gruppchef som 

källor för denna del studien. Dock anser vi att de operativa medarbetarna behövdes för 

att få en rättvis bedömning av AR-funktionens koppling till SPS.  

 
2.6 Analysdiskussion 
Analys av kvalitativa data har sin grund i fyra vägledande principer. Den första av dem 

menar på att forskarens analys av data samt slutsatser forskaren gör ska ha en tydlig 

grund i data (Denscombe, 2009, s. 367). Vi anser oss ha en stark koppling mellan vår 

analys och data. Vi fick föra mycket praktisk analys och diskussion av det skäl att 

Scania ville ha beslutsunderlaget tidigt, vilket gjorde att vi inte vägde in mycket teori i 

våra resonemang i detta skede. Därför finner vi att vår analys har god grund i vår 

insamlade data. Denscombe (2009, s. 367) menar att den andra principen syftar till att 

forskarens förklaringar skall vara ett resultat av utförlig läsning av data, forskarens 

åsikter och upptäckter kan således inte “döljas” bakom den insamlade datan utan skall 

framgå. Detta syftar till att författaren ska kunna föra en egen analys och inte endast 

återge vad någon tidigare skrivit. Vår analys har sin utgångspunkt i empirin som vi 

sedan går tillbaka och styrker med teori. Vi anser att vi därför undviker risken att vinkla 

analysen efter ett förutbestämt teorival. Den tredje principen behandlar det faktum att 

forskaren skall undvika att införa egna fördomar i analys av data (Denscombe, 2009, s. 

368). Vi har genomgående försökt angripa uppdraget objektivt, något vi anser oss 

lyckats med. Vi har valt att föra vår analys utanför företaget för att minimera yttre 

påverkan under arbetsgången. Den fjärde principen berör att analysen skall bestå i en 

repetitiv process. Vi har arbetat efter en repetitiv process där vi vandrat mellan teori och 

analys för att kontinuerligt stärka vår argumentation.  

 
2.7 Sanningskriterier  
Vi kommer här diskutera hur pass tillförlitlig vår studie är. Detta genom begreppen 

validitet och reliabilitet som utger kvaliteten på den insamlade datan (Kylén, 2004, s. 

140).  

 

Validitet påvisar relevansen på den insamlade datan, om den insamlade informationen 

möter syftet med studien (Denscombe, 2009, s. 378). Validitet innefattar även om det 

potentiellt skulle behövas ytterligare alternativt annan data som kunnat vara mer 

användbar, eller om det samlats för mycket data som utgör komplikationer att se det 
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konkreta resultatet. (Kylén, 2004, s. 140) Då vi analyserar dagens flöde samt utreder 

huruvida det genomsyras av SPS anser vi att vår data är väl anpassad till den valda 

undersökningen, således anser vi att vår validitet är god. Vår intervjumall utgick helt 

ifrån SPS-huset vilket tyder på stark validitet då det är ifrån SPS syftet är deducerat. Då 

vi intervjuade samtliga som arbetade operativt med flödet anser vi det svårt att samla in 

ytterligare användbar data genom intervjuerna. Vi upplevde under vår sista intervju att 

det började till viss mån bli upprepning av det många sagt, och allt var inte längre var 

ny användbar data vilket vi anser tyder på att vi uppnådde en mättnad med våra 

intervjuer. En punkt vi diskuterat är att vi möjligen kunnat kartlägga flödet med ännu en 

AR-medarbetare för att se om dess uppfattning skiljer sig något men vi valde endast att 

kartlägga med den som, av vår handledare på Scania, ansågs ha störst insikt och varit 

med från flödets start.  

 

Något som också påverkar validiteten är hur pass strukturerade metoder som används 

där en fastare struktur genererar större risk för sänkt validitet (Kylén, 2004, s. 141). Vi 

använde en fast strukturerad intervjumall, dock följde våra intervjuer ej strikt denna 

struktur. Detta möjliggjorde diskussioner med medarbetarna, något vi anser bidrog till 

en ökad trygghet i situationen. Då vi utförde semistrukturerade intervjuer hade vi en 

intervjumall vilket enligt oss bidrog med en genomgående röd tråd med koppling till 

studiens syfte samt problemställning. Vi anser därför att undersökningens validitet är 

god då datan vi insamlat har en stark koppling till syftet och problemställningen.  

 

Generaliserbarhet, även kallat extern validitet, syftar till hur pass användningsbara 

forskningsfynden är utanför studiens ramar (Denscombe, 2009, s. 379). Vår studies 

tydliga koppling till Scanias produktionssystem anser vi gör vår studie generaliserbar 

över hela Scanias verksamhet. SPS är en stor del av Scanias företagsfilosofi som 

ledningen tydligt uttryckt skall genomsyra hela företaget på en global nivå. Vi hävdar 

att vår studie är unik mot Scania, utanför företagets ramar ser vi våra fynd vara av föga 

betydelse. Denscombe (2009, s. 379) menar på att objektivitet berör bristen av 

förvrängning i forskningen. För att minska vinklingen av vår studie har vi valt att arbeta 

på distans från företaget.  

 

Reliabilitet berör huruvida det valda forskningsinstrumentet har en oberoende effekt på 

det aktuella forskningsområdet, gällande reliabilitet finns det en fråga forskaren kan 

ställa sig: är den insamlade datan lämplig för forskningsområdet och har datan samlats 

ihop på ett korrekt sätt? (Denscombe, 2009, s. 378). Enligt Kylén (2004, s. 142) har 

forskaren större chans att uppnå hög reliabilitet om strukturerade metoder används. Vi 

valde att utföra semistrukturerade intervjuer vilket kan tyda på en lägre reliabilitet, en 

risk vi är medvetna om. Vi anser att en risk finns vid intervjuer med utgångspunkt i 

teori, då intervjuaren kan leda respondenterna i en viss riktning. Vi hade ett öppet sinne 

för vad undersökningen kunde resultera i. Dock bidrog vår semistrukturerade 

intervjuutformning till att vi erhöll viss data som ej hade någon direkt relevans för 

studien då diskussionerna kunde flyta ifrån huvudämnet. Ett positivt faktum då detta 

enligt oss gav studien en ökad bredd. Då intervjuerna inte strikt följde intervjumallen 

erhöll vi ytterligare infallsvinklar att behandla i vår analys. För att relativt 

ostrukturerade metoder ska vara trovärdiga bör insamlingen beprövats innan 

användningen skall ske (Kylén, 2004, s. 142-143). Detta är något vi gjort, men möjligen 

kunnat göra bättre. Vi höll diskussioner med skolkamrater men kunde nog genomfört en 

djupare analys av vår intervjumall för att mer djupgående utläsa vad för data vi kunnat 

erhålla av dessa frågor. Vi hade dock under intervjumallens utformande beslutat att 
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hålla lösare struktur på intervjuerna och ansåg oss då inte behöva något ytterligare 

intervjutest då intervjun erbjöd möjlighet för oss att ställa följdfrågor.  

 

2.8 Etiska reflektioner  
Denscombe (2009, s. 196) menar på att forskare förväntas vara ärliga och arbeta efter 

ett öppet och respektfullt vis. Under tiden våra intervjuer genomfördes var inte 

diskussionerna gällande AR-flödets framtida förläggning officiella. Vi hade då ett krav 

från vår uppdragsgivare att inte lämna ut information som lyftes under diskussionerna 

om AR-flödets framtida utformning. Vi fick därför endast meddela våra respondenter 

att vi jobbade med att kartlägga AR-flödet samt undersökte huruvida funktionen 

genomsyrades av SPS idag och kunde därför inte uttala oss om de diskussioner som 

fördes om flödets framtid. Vi anser att vårat tillvägagångsätt inte var helt moraliskt 

korrekt, dock anser vi i efterhand att det var positivt att vi höll en viss sekretess. I 

enlighet med Denscombe (2009, s. 245) kan vissa frågor få respondenter att känna sig 

obekväma och när detta sker finns en risk att de ger forskaren svar som denne förväntar 

sig att höra. Enligt oss hade vi kunnat erhålla konstruerade svar från medarbetarna då en 

viss önskan kan ha funnits att bibehålla funktionen i Södertälje. Vår sekretess bidrog 

enligt oss till att vi kunde erhålla mer objektiva svar. Dock är vi införstådda att 

respondenterna kan ha haft misstankar om våra intentioner med uppdraget och möjligen 

försökt vinkla svaren i viss mån ändå, något vi motverkat genom att diskutera samma 

punkter med olika parter och ställt deras åsikter mot varandra. 
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3. Teoretisk referensram 

Vi avser att i detta kapitel introducera den teori vi arbetat med för att styrka vår analys 

och diskussion. Kapitlet är uppbyggt likt en tratt där vi inledningsvis för en bredare 

diskussion kring ämnena för att sedan fokusera teorin emot fallstudien.  

3.1 Inledning 
Två särskilt viktiga faktorer har påverkat den globala ekonomin sedan 50-talet, den 

ökade ekonomiska volatiliteten och den ökande sammanlänkningen mellan världens 

olika delar (Dicken, 2011, s. 16). I den värld vi lever i finns en ökad medvetenhet och 

förståelse över nödvändigheten till förändring på organisatorisk nivå. I takt med en ökad 

internationalisering av företagen finns en ökad medvetenhet av konsekvenserna. Att det 

existerar ett globalt ömsesidigt beroende och komplikationen över organisationers 

konkurrenssituation, beslutsfattande, struktur och ledarskap men även kring den 

skiftande lokalisering, makt och auktoritet. (Hopwood, 1988, s. 7) Med en fortsatt 

volatil ekonomi möter organisationer utmaningar som förutsätter flexibilitet och snabba 

omställningar för fortsatt konkurrenskraft. Det sätter krav på optimeringar av 

organisatoriska kostnadsstrukturer där många företag väljer att använda sig av 

outsourcing. Idag möter organisationer utmaningar i form av snabbt växande 

informationsflöden, något som inkluderar lagring samt optimal tillgänglighet till en låg 

kostnad. Faktorer som ofta ses som ett teknologiskt problem, något som i verkligheten 

även är en viktigt finansiell fråga. För att lyckas anpassa sig till det rådande ekonomiska 

läget samt de stora informationsflöden organisationer hanterar måste företag bibehålla 

en snabbhet inför ofrånkomliga förändringar. Något som bidragit till att fler och fler 

företag använder automatisering för att hinna med dagens snabba omställningar. 

(Shannon, 2012, s. 56) 

 

Scania är en organisation som likt många andra står inför samma problematik. Scania 

arbetar just nu med effektiviseringar av företagets interna organisationer. Mot denna 

bakgrund samt för att lyckas styrka våra analyser har vi använt ett teorival, illustrerat i 

(Figur 6), som vi avser att beskriva nedan.  

 

Teoriavsnittet följer ett upplägg som är i 

enlighet med en tratt. Vi kommer inleda 

kapitlet med att förklara TPS och Lean:s 

uppkomst. Då AR-flödet är en administrativ 

process kommer vi därefter att fokusera oss 

på teori gällande Lean inom 

administrationen. Outsourcing är ett av 

alternativen gällande AR-flödets framtida 

förläggning, varav vi kommer beskriva 

fenomenet outsourcing samt rådande 

outsourcingtrender. Avslutningsvis kommer 

teoriavsnittet beskriva Accounts Receivables 

funktioner, utfaktureringsfunktioner, samt 

behandla de vinster effektiviseringar av 

dessa kan bidra med.  

Figur 6. Teoretisk referensram 
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3.2 Toyota Production System & Lean  
Detta avsnitt avser beskriva Lean och dess grundprinciper som idag anpassats till en rad 

olika branscher. Det är utifrån kunskapen inom detta område som Scania deducerat sitt 

produktionssystem SPS, ett arbetssätt som vi senare gör till föremål för en empirisk 

granskning av SLA-flödet.  

 

Sedan industriella tillverkningens början har företag försökt att systematiskt förbättra 

processer, där introducerade taylorismen tidigt vetenskapliga metoder i verkstäderna. 

Genom taylorismen utvecklades och kontinuerligt förbättrades processer, något ofta 

idag benämnt för “best practice”. Denna generella strategi är känd som den bästa inom 

tillverkningsindustrin och spänner över en rad olika produktionskoncept som; just-in-

time production, world-class manufactoring, Six Sigma och mest betydande Lean 

production. (Netland, 2013, s. 1084) 

 

Toyota och deras produktionssystem (Figur 7), Toyota Production System (TPS), är det 

mest välkända exempel på Lean production. Detta är en tillverkningsfilosofi som 

adopterats av i stort sett alla världens tillverkningsindustrier. TPS har utvecklats inom 

Toyota i årtionden och grundar sig i att alla aktiviteter ska vara värdeskapande. (Liker & 

Morgan, 2006, s. 6) Individen som drev utvecklingen starkast av TPS var Taiichi Ohno. 

Då Ohno analyserade västerländsk produktion ansåg han dem ha två stora brister. Den 

första bristen menade Ohno tog sin form i att västerländska företag producerade alldeles 

för stora batcher vilket resulterade i stora lager, lager som band kapital och plats men 

som också ledde till inkurans. Den andra bristen Ohno argumenterade för var att 

västerländsk produktion misslyckade att identifiera vad kunder egentligen efterfrågade. 

Ohnos huvudsakliga fokus cirkulerade kring att reducera kostnader genom eliminering 

av slöseri. (Holweg, 2007, s. 422) TPS sammanfattades tillslut och kom att illustreras i 

ett hus då det endast är så starkt som de svagaste länkarna. Huset skulle således inte 

vara stadigt om det saknade en stabil grund. (Liker & Morgan, 2006, s. 6-7) 

                 
Figur 7. Egen utformning utav Toyota Production System. Hämtad ifrån Liker & Morgan (2006) s. 7 

Huset är uppbyggt genom att grunden behöver vara det mest stabila som det sedan går 

att bygga ytterligare filosofier ovanpå. TPS har stabila och standardiserade processer 

och ett utplanat produktionsflöde som grundstenar. Med detta menas att genom en 

utplanad produktion går det även att standardisera processerna för att skapa ett så jämnt 

flöde som möjligt. Detta blir en förutsättning för att klara av att implementera Just-in-

Time (JIT) principen som innebär att produktionen ska ha rätt enhet och korrekt antal 
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vid rätt tid. Ett annat koncept TPS bygger på är Jidoka vilket menar på att om ett 

problem eller en avvikelse uppenbarar sig ska produktionen stoppas och detta ska 

åtgärdas direkt. Genom att stoppa och åtgärda problemet i realtid undviks risken att 

problemet kommer kvarstå och potentiellt komma ut som en defekt till kund. Jidoka är 

ett kvalitetshöjande verktyg för produktionen. TPS kan liknas med en sjös vattennivå 

och dess stenar på botten. Där vattennivån är företagets lagernivå och stenarna är 

företagets problem, där TPS hjälper att sänka vattennivån för att upptäcka stenarna och 

åtgärda dessa problem. Dessa problem upptäcks genom principen JIT och åtgärdas via 

TPS Jidoka-princip. Jidoka-principen är dock något som endast fungerar om personalen 

i processen är engagerad och motiverad att lösa problemen vid dess uppkomst. TPS 

bygger på samarbete för att göra sig av med slöseri och ständigt förbättra processerna. 

Klarar företag av detta får produkter bästa kvalitet till lägsta kostnaden med den 

effektivaste produktionstiden. (Liker & Morgan, 2006, s. 7-8) 

 

Inom Lean finns ett ord som framstår mer än andra, Muda. Muda är japanska för slöseri 

och syftar till mänskliga aktiviteter vilka upptar resurser men som inte tillför något 

värde (Womack & Jones, 2003, s. 15). Sowards (2011, s. 48) menar att företag som vill 

minimera slöseri kan ta en ”slöseripromenad” för att finna några av följande former av 

slöseri. Vad är då slöseri? Tidigare har sju former identifierats, numer finns även en 

åttonde form av slöseri som går att återfinna inom såväl produktion som administration 

(Liker & Meier, 2006, s. 35).  

 

1. Överproduktion. Innebär produktion som sker innan en beställning lagts av en kund, 

alternativt produktion i volymer som överstiger efterfrågan. Leder till andra former av 

slöseri som överbemanning, lagringskostnader samt transportkostnader som en effekt av 

överlagring. Lager kan ta sin form i såväl gods som information.  

 

2. Väntetider. Överskottstider som medför passivitet ibland medarbetare. Kan bero av 

väntetider orsakade av tidigare parter i ett flöde, väntan på nästa steg i flöden, 

flaskhalsar eller rent av arbetsbrist. 

 

3. Transporter och förflyttningar. Att flytta gods eller pågående arbeten i en värdekedja 

från en plats till en annan, även om det handlar om korta avstånd.    

     

4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning. Berör att genomgå onödiga moment för 

att utföra ett arbete. Bidrar med ineffektivitet som ett resultat av felaktig arbetsmetod 

vilket leder till onödiga förflyttningar samt ökad risk för fel. Slöseri kan även ta sin 

form i att en process medför en högre kvalitet än nödvändigt, onödigt mycket tid kan 

läggas på moment för att undvika väntetider. 

 

5. Överskottslager. Överflöde av material eller pågående arbetsmoment är exempel på 

faktorer som förlänger ledtider, medför transporter samt förseningar. Extra lager och 

buffertar döljer även avvikelser inom processer som; ojämnheter i produktion, sena 

leverantörsleveranser och långa omställningstider.      

            

6. Onödiga rörelser. Alla rörelser medarbetare gör för att utföra sitt arbete som inte 

tillför värde till produkten/tjänsten är att betrakta som slöseri.     

    

7. Felaktigheter. Felaktigheter inom produktion eller administration medför reparationer 

och korrektioner vilket upptar tid och ansträngning. 
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8. Outnyttjad kreativitet ibland medarbetare. Det återfinns risker att gå miste om 

exempelvis goda idéer, förbättringar samt möjligheter att lära av att inte lyssna till sina 

medarbetare. (Liker & Meier, 2006, s. 35-36) 

 

3.3 Lean thinkning 
Det är svårt att argumentera mot det faktum att under en arbetsdag i de flesta 

organisationer återfinnes mängder av Muda, dock finns ett botemedel, Lean thinking. 

Lean thinking bidrar med fem steg som verkar mot Muda; definiering av kundvärde, 

definiering av värdeflöde, får flöden att flyta jämnt, tillverkning mot kunderorder samt 

en strävan mot högsta kvalitét. Kort sagt är Lean thinking Lean, då det bidrar med 

verktygen att göra mer med mindre. Alltså behövs en lägre andel mänsklig 

ansträngning, mindre utrustning, mindre tid, mindre plats samtidigt som man kommer 

närmare till att erbjuda sina kunder precis vad de efterfrågar. (Womack & Jones, 2003, 

s. 15) För att bättre förstå och greppa Lean avser vi förklara fem identifierade delar av 

filosofin mer ingående.  

 
3.3.1 Värde 
Den avgörande startpunkten inom Lean är värde, något som endast kan definieras av 

den slutgiltige kunden. Vidare är värde något som skapas av producenten, från kunders 

synvinkel är detta skälet till producenters förekomst. (Womack & Jones, 2003, s. 16) 

Varför är det då så svårt att veta var man ska börja för att på ett korrekt sätt kunna 

definiera värde? En del av svaret kan ligga i att de flesta producenter vill fortsätta att 

göra det de redan gör, och dels för att många kunder endast kan efterfråga, med viss 

varians, det de redan får. Det som således sker är en start i fel utgångsläge vilket gör att 

även slutdestinationen blir fel. När producenter, eller konsumenter, väl tänker om 

gällande värde så går tankarna ofta kring faktorer som lägre pris, ökad kundanpassning 

och snabbare leveranser snarare än att gemensamt utmana gamla definitioner av värde 

för att se vad som egentligen behövs. (Womack & Jones, 2003, s. 31)  

 

Ett annat skäl till att företag har problem med att definiera värde är att värdet ofta 

genereras i ett flöde som går igenom många olika företag. Där varje företag har ett 

enskilt sätt att definiera värde som är anpassat efter det egna bolagets behov. Summeras 

dessa olika definitioner av värde ihop går sällan helhetsbilden av vad som egentligen är 

värde ihop. (Womack & Jones, 2003, s. 32) Problemet är egentligen inte att det är för 

många företag involverade i en process, snarare att varje enskilt företag “tittar inåt” mot 

sin egen organisations effektivitet istället för att se på produkten eller tjänsten som 

helhet ur kundens synpunkt (Womack & Jones, 2003, s. 34). När ett företag väl har 

börjat tänka om gällande vad som genererar värde, japanska termen Kaikaki, måste 

Lean-inriktade företag kontinuerligt ifrågasätta sin värdedefinition för att se om 

definitionen är rätt. Detta ifrågasättande går i linje med Kaizen vilket söker 

kontinuerliga förbättringar i ett led mot perfektion. (Womack & Jones, 2003, s. 35) 

 
3.3.2 Definiera värdeflödet 
Värdeflödet är det aggregerade arbetet av de unika arbetsmoment som krävs för att göra 

en specifik produkt, tjänst eller kombination av de två genom tre avgörande delar av ett 

företag; problemlösning, informationsutbyte samt den fysiska tillverkningen vilket 

består av att gå från råmaterial till färdig produkt. Att identifiera hela värdekedjan för 
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varje produkt är nästa steg inom Lean thinking, ett steg som nästan alltid avslöjar stora 

mängder Muda. (Womack & Jones, 2003, s. 19) Värdeflödesanalyser som dessa visar 

oftast tre sorters moment inom värdeflödet:  

 

1. Många steg kommer finnas som tydligt bidrar till att skapa värde.  

2. Många steg kommer inte bidra till värdeskapande, men är oundvikliga med 

nuvarande teknologier och tillgångar. 

3. Många ytterligare steg kommer att upptäckas som inte tillför värde, steg som 

omedelbart skall undvikas. (Womack & Jones, 2003, s. 20) 

 

Värdeflöden inom Lean thinking bygger på en enkel premiss. Aktiviteter som inte kan 

mätas kan inte heller regleras ordentligt. Aktiviteter som att skapa, beställa och 

producera en specifik produkt som inte kan identifieras kan inte heller utmanas, 

förbättras eller möjligen fulländas. (Womack & Jones, 2003, s. 37) Det gäller att se till 

de specifika moment som krävs för att tillverka specifika produkter och se hur de är 

sammanlänkade, därefter börjar arbetet med att utmana dessa moment vilka antingen 

enbart eller i kombination med andra moment inte tillför värde till kunden (Womack & 

Jones, 2003, s. 44).  

 
3.3.3 Utjämnat flöde 
När kundvärdet och värdeflödet är definierat samt uppenbart onödiga moment är 

eliminerade är det dags för nästa steg inom Lean thinking, att få de värdehöjande stegen 

att flyta (Womack & Jones, 2003, s. 21). Hur får man då ett utjämnat värdeflöde? Det 

första steget, när väl kundvärdet och hela värdeflödet är kartlagt är att fokusera på det 

faktiska objektet, den specifika designen, den specifika ordern eller den specifika 

produkten samt bibehålla detta fokus. Det andra steget är att bortse från traditionella 

hinder inom yrken, karriärer, funktioner och organisatoriska uppbyggnader för att kunna 

utforma ett Leaninriktat företag. Det tredje och sista steget är att ifrågasätta hur arbeten 

utövas och verktygen som används för att hantera avvikelser, returer och stop så att 

objektet, den specifika designen, ordern eller produktens värdehöjning kan fortsätta. 

Detta är tre steg som bör tas tillsammans. Det handlar inte om att effektivisera objektet, 

designen, produkten et cetera. Utan att göra sig av med det nuvarande systemet och 

börja om från början, en omstart för företaget. (Womack & Jones, 2003, s. 54) För att få 

ett utjämnat flöde för tillverkat gods använder det Lean-inriktade företaget avgörande 

JIT-tekniker samt produktionsplanering för att sätta sina produkter in i ett kontinuerligt 

flöde så långt det går (Womack & Jones, 2003, s. 59). Vidare finns det en viktig aspekt 

som bör belysas gällande utjämnade flöden, nämligen störningskänsligheten. För att få 

utjämnade flöden att fungera måste alla medarbetare kunna processen, närmare måste 

de kunna vara redo att köra precis när de behövs samt att alla delar av ett moment måste 

utföras rätt. Utformningen av kontinuerliga eller utjämnade flöden gör att de har ett allt 

funkar eller inget funkar-upplägg, ett upplägg som Lean-företag måste ta hänsyn till. 

Detta kräver således att samtliga medarbetare måste ha kunskap om flödets alla delar, 

utifall någon medarbetare inte är närvarande ska processen fungera som vanligt, något 

som innebär att arbetsutformningen måste vara utförligt standardiserad. (Womack & 

Jones, 2003, s. 60)  

 

När chefer väl lär sig tänka i termer av utjämnade flöden finns möjligheter att 

introducera konceptet i stort sett vilka aktiviteter som helst, då principerna inte särskiljer 

sig; koncentration på värdeflödet för en specifik produkt eller tjänst, eliminera 
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organisatoriska hinder, använd rätt verktyg samt applicera komplementverktyg inom 

Lean (JIT) så att värdeflödet blir utjämnat (Womack & Jones, 2003, s. 64). Vilken 

organisation som helst kan introducera utjämnade flöden i en aktivitet, viktigt att 

poängtera här är att om en organisation effektiviserar flöden av produkter eller tjänster 

som inte efterfrågas med Lean-tekniker blir slutresultatet Muda. Hur kan ett företag vara 

säkra på de förser konsumenter med produkter och tjänster de verkligen vill ha? Svaret 

är tillverkning mot kundorder. (Womack & Jones, 2003, s. 66) 

 

3.3.4 Tillverkning mot kundorder 
Tillverkning mot kundorder kan enkelt beskrivas som att ingen långt upp i ett flöde ska 

producera en produkt eller tjänst först en kund längre ner i flödet efterfrågar denna, i 

praktiken är inte alltid detta självklart. Det bästa sättet att förstå logiken i 

kunderorderstyrd produktion är börja med att tänka sig en kund som efterfrågar en 

produkt eller tjänst och att därefter gå bakvägen genom alla moment som krävs för att 

möta kundens efterfrågan. (Womack & jones, 2003, s. 67) Den första synliga effekten 

hos avdelningar som går ifrån lagerstyrning till produkt-team är att tidsåtgången från idé 

till lansering, försäljning till leverans och råmaterial till kund minska drastiskt. Ett 

Lean-system kan göra vilken kombination som helst av ett företags nuvarande 

produkt/tjänstsortiment så att företag snabbt kan anpassa sig efter varianser i 

efterfrågan. Möjligheten att designa, schemalägga och tillverka exakt vad kunden vill ha 

när kunden vill ha det gör försäljningsprognoser överflödiga för att kunden helt enkelt 

“berättar” vad de behöver. (Womack & Jones, 2003, s. 24) Att arbeta efter kundorder 

genererar besparingar. Tas en bilhandlare som exempel så kan tanken om Muda fort slå 

en, alla färdigtillverkade bilar stående i butiken som ingen köpt. En effekt av 

massproduktion där en rädsla finns för att missa kundsegmenten bestående av 

impulsköpare, lösningen blir en uppsjö av bilar tillverkas för att kunna tillgodose alla 

dessa behov så att ingen köpare ska gås om miste. (Womack & Jones, 2003, s. 82) De 

besparingar kundorderstyrning bidrar med är bara början, Lean-inriktade tillverkare som 

Toyota jobbar på sina värdeflöden med en djup hängivenhet mot perfektion (Womack 

& Jones, 2003, s. 85). En viktig punkt då en stor del av Lean thinking går förlorad om 

strävan mot perfektion inte tas tillvara (Womack & Jones, 2003, s. 89).  

 
3.3.5 Perfektion 
Allt eftersom organisationer lyckas specificera vad som är värdeskapande för dem samt 

identifierar hela värdeflödet får de det värdeskapande momenten att flöda kontinuerligt. 

Det blir klart för organisationer att det inte finns tydliga slut för ytterligare förbättringar 

samtidigt som kunden får det den efterfrågar. Att sträva efter perfektion, den femte och 

sista delen inom Lean-thinking, framstår eftersom inte som en dålig idé. De fyra tidigare 

principerna fungerar som delar av en cirkel, att få värde att flöda fortare genom en 

process frambringar alltid tidigare dold Muda i värdeflödet. Ju hårdare produkter “dras” 

genom värdeflödet desto mer gömda hinder i flödet kommer att dyka upp. (Womack & 

Jones, 2003, s. 25) Det är således lätt att greppa tanken om att transparens är kritiskt för 

att organisationer ska kunna finna bättre och effektivare sätt att skapa värde (Womack 

& Jones, 2003, s. 26). En viktig punkt för organisationen är att få bilden av perfektion 

skarp så att förbättringsmålen är tydliga och realistiska, paradoxalt nog kan dock aldrig 

bilden av perfektion vara perfekt. Detta då nulägen alltid förfinas och befinner sig i en 

ständig i förändring. (Womack & Jones, 2003, s. 94) 

 

Genomgående dessa principer argumenteras det för att Lean thinking är centrerat kring 
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effektivisering av processer men också att uppmana företagskulturer i värdeskapande 

(Radnor & Osborne, 2012, s. 268). Det är viktigt att reflektera över de 

nyckelantaganden till vilka Lean är baserade på, för utan dessa kan inte Lean fungera;  

      

 Värde och slöseri bestäms ur kundens synpunkt.     

        

 Värde skapas genom att antingen minimera slöseri och därigenom kostnaden för 

en produkt eller tjänst, eller genom att öka antalet värdehöjande aktiviteter utan 

att öka kostnaden för dessa. 

 

 

 Organisationer ser mätbara fördelar i att minska icke värdetillförande aktiviteter, 

inom den privata sektorn har detta inneburit kostnadsminimering eller ökning av 

konkurrenskraft.   

    

 Lösgöra resurser genom ovanstående punkt för att hjälpa företag att förstå att 

hjärtat inom Lean är kundvärde. (Radnor & Osborne, 2012, s. 268)   

        

3.4 Lean i administration 
Lean inom administration särskiljer sig egentligen inte mycket ifrån Lean i 

produktionen. Det handlar i grunden om att eliminera slöseri för att effektivisera 

processerna (Larsson, 2008, s. 44). Att följa ett flöde i produktion är dock enklare än att 

följa ett administrativt flöde. Produktionsflödens fysiska utformning gör det enklare 

upptäcka om det inträffar eventuella produktionsstörningar, exempelvis strömavbrott 

eller slangar som brister. (Larsson, 2008, s. 33-34) Komplikationerna med att kartlägga 

ett administrativt flöde uppkommer då människor gör många olika saker och förflyttas 

mycket under arbetet från exempelvis datorer till konferensrum. Målet med 

administrativa flöden är dock, likt fysiska flöden, att eliminera lagerhållning samt 

fördröjningar. (Liker, 2009, s. 319) Då företag blir större och mer globala blir det än 

svårare att kartlägga vem som gör vad i olika sektioner. Det är därför vanligt i större 

företag att arbetsuppgifter sköts dubbelt. (Larsson, 2008, s. 36) Flödeskapande är en 

grundsten i TPS, både för tillverkningsorganisationer och tjänsteorganisationer. Om en 

avdelning inte skulle få den information som krävs från tidigare part stannar 

verksamheten upp. Det uppmärksammas genom direkt signalering att något är fel, då 

den mottagande avdelningen meddelar tidigare part att information saknas. (Liker, 

2009, s. 319) För att lyckas med Lean i administrationen krävs en visualisering av de 

administrativa stödprocesserna. Alla ledare och medarbetare behöver involveras i de 

administrativa processerna samt inneha den mentala inställningen att allting kan 

förbättras. Allt beslutstagande inom organisationen ska fattas med en långsiktig filosofi 

och struktur, detta även om det skulle generera kortsiktiga förluster. Standardisering av 

de administrativa processerna blir en förutsättning för att arbeta med en ständigt 

förbättrande verksamhet. (Larsson, 2008, s. 44)  

 

Liker (2009, s. 319) menar att det finns fem steg organisationer måste ta för att skapa ett 

flöde. Det första är att identifiera slutkunden, och den värdehöjning som är förväntas. 

Det andra är att skilja de repetitiva processerna ifrån de unika för att sedan lära sig 

tillämpa TPS på de repetitiva delarna. I tredje steget görs kartläggningen, detta för att 

kunna avgöra vad som är värdehöjande i processen och för att finna de delar som ej är 

värdeskapande. Som fjärde steg ska en värdeflödeskarta göras över de framtida 
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möjligheterna som kan finnas. Som femte och sista steg skall PDCA-hjulet nyttjas 

(Plan, Do, Check, Act). Allt för att ständigt förbättra, hur små förändringar det än är. 

Detta för att göra sig av med allt slöseri i verksamheten. (Liker, 2009, s. 45, 319-320) 

 

En studie som genomfördes på ett företag där de implementerade Lean och Six sigma i 

dess administrativa arbete insågs att processarbete kunde implementeras även utanför de 

produktionsinriktade delarna i företaget. Varje process kan brytas ner till delmoment där 

arbetet kan förbättras. Arbetslaget lärde sig att arbeta efter en modell där de skulle 

identifiera och finna möjligheter, analysera, förbättra, mäta prestation samt att 

kontrollera. Personalen skulle då implementera modellen i det dagliga arbetet för att 

förbättra processer och arbetssätt. (Cveykus & Carter, 2006, s. 29) Detta ledde till en 

utveckling hos företaget, att om ett problem uppstod i arbetet behövde detta justeras i 

processen snarare än att beskylla individen för fel. Ansvaret för förändringar och 

förbättringar placerades på personalen som arbetade operativt. Resultatet blev en mer 

entusiastisk personal som implementerade förbättringar och utvecklade 

ledarskapsegenskaper för att utveckla framtida medarbetare. (Cveykus & Carter, 2006, 

s. 33) 

 

3.5 Offshore Outsourcing 
Outsourcing av affärsprocesser är en av de snabbast växande globala industrierna i 

världen där den globala outsourcing-marknaden idag överstiger 600 miljarder USD 

årligen (Lockwood, 2012a, s. 108). Antalet studier som behandlar den Indiska service 

industrins utveckling på den globala outsourcingmarknaden för tjänster har 

mångfaldigats under de senaste årtiondet (Graz & Niang, 2011, s. 2291). Tillverkande 

industriföretag har sedan årtionden tillbaka accepterat outsourcing av sina 

verksamheter, en affärsstrategi som service-sektorn varit långsammare med att följa 

(O’neill A. D, 2003, s. 38). Historiskt sett har jobb som lämnat USA bestått av enklare 

industriarbeten inom branscher som textil, sko och klädtillverkning. Något som övergått 

i att Amerikanska företag investerar mer i avancerade högteknologiska industrier vilket 

resulterat i att en högre procentandel av de jobb som outsourcats är högbetalda. Service-

sektorn följer ett liknande mönster där inledningsvis jobb av enklare karaktär outsourcas 

för att sedan expandera till ytterligare yrkesområden. Inom den finansiella 

tjänstesektorn var GE Capital och Citigroup ibland de första tjänsteföretagen att 

outsourca enklare jobb utomlands. Företaget Ocwen Financial Corporation var ett av de 

första företagen som upptäckte mängden skicklig arbetskraft i bland annat Indien. 

(O’neill A. D, 2003, s. 40) Konkurrensfördelar som delvis tar sin form i den Indiska 

yrkeskårens skicklighet men framför allt i landets låga lönekostnader och flexibla 

arbetstider. Tidsskillnader på 10 timmar är inget hinder då exempelvis ordrar skickade 

under amerikanska kontorstider behandlas nattetid i Indien. (O’neill A. D, 2003, s. 42)  

 

Men är den indiska yrkeskåren rätt arbetskraft för den finansiella tjänstesektorn? Desto 

mer avancerade jobben som outsourcas är desto högre krav ställs, enligt oss, på 

personalen som rekryteras. Företag som outsourcar affärstjänster till Indien har varit 

måna om att anställa personal med goda kunskaper i engelska, särskilt de som verkar 

inom försäljning så som call centers. Företag som outsourcat tjänster mot Indien har fått 

låga språkliga omdömen i kundundersökningar, ett problem värt att beakta där studier 

genomförts på de språkliga barriärer som kan uppstå vid outsourcing. (Lockwood, 

2012b) Annan problematik för företag som avser att outsourca tjänster till exempelvis 

Indien inkluderar att gradvis kunna skala ner komplexa arbeten i enklare fragmenterade 
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delar, att utveckla en global servicemarknad är således inte bara en fråga om teknisk och 

ekonomisk logik (Graz & Niang, 2011, s. 2292). 

 

3.6 Accounts Receivables - Order to cash-funktioner 
Inom finansiella organisationer återfinns “order to cash” funktioner som hanterar 

Accounts Receivable (AR) processer. Order-to-cash processer är ofta kärnan i företag, 

och trots detta är de ofta förvånansvärt ineffektiva samt svåra att hålla koll på. Att 

automatisera order-to-cash processer reducerar kostnader genom att minska antalet 

“handpåläggningar” genom processen vilket bidrar till en minskning av 

genomloppstider samt ökad noggrannhet i kundbetalningar. (Shannon, 2012, s. 57) 

Order-to-cash processer berör nyckelfunktioner som orderhantering, orderfullbordande 

och försäljningsorderhantering. Att hantera processen effektivare säkerställer att brukare 

av systemen levererar ordrar i tid, driver in betalningar snabbt samt identifierar 

kundfrågor innan de blir problem. Att tillgodose Accounts Receviables, order-to-cash 

processer är avgörande för företagets kundrelationer. (Shannon, 2012, s. 57)  
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4. Empiri 

Vi kommer här beskriva kärnan i denna fallstudie. I detta avsnitt har vi för avsikt att 

presentera all data vi samlat under studiens gång som legat till grund för vår analys 

samt diskussion.  

4.1 Företagsbeskrivning Scania 
Scania är en ledande tillverkare av lastbilar, bussar samt industri och marinmotorer. 

Scania säljer dessutom tjänsterelaterade produkter och tjänster. Scania är ett globalt 

företag som i dagsläget är verksamt i ca 100 länder med 35 000 anställda världen över. 

Idag arbetar 2400 medarbetare inom forskning och utveckling där majoriteten av detta 

arbete sker i Sverige med närhet till Scanias största produktionsenheter. Scania har 

ytterligare produktionsanläggningar lokaliserade i Europa men även Latinamerika. 

Scanias tjänsterelaterade verksamhet är en stor del inom företaget där ungefär 20 000 

medarbetare verkar inom Scanias fristående försäljnings och serviceorganisation. Scania 

arbetar ständigt med att skapa varaktigt värde för sina kunder, medarbetare, aktieägare 

samt övriga intressenter där företagets vision är att vara det ledande företaget i 

branschen. (Scania, 2012a) Scanias produktion är ett globalt sammanlänkat nätverk. Där 

majoriteten av komponenterna samt reservdelarna som används är lika över enheterna, 

men även arbetsmetoder och standarder. Scania arbetar efter SPS, ett arbetssätt som 

inkluderar principer och metoder som bidrar till ett kontinuerligt förbättringsarbete där 

de gemensamma arbetsmetoderna appliceras vid alla Scanias produktionsenheter 

världen över. Nya lösningar och idéer till förbättringar är ett ständigt pågående arbete. 

Då förbättringar införs vid en enhet sprids de vidare till andra Scaniaenheter ute i 

världen. Genom att förbättra produktionen samt effektivisera produktionsstrukturen 

avser Scania att bibehålla sin starka position i branschen samt vara fortsatt 

konkurrenskraftiga. (Scania, 2012b)  

4.2 Scanias Produktionssystem  
Scania har utvecklat ett eget produktionssystem (SPS) som har sin utgångspunkt i TPS. 

Som vi kan se i Figur 8 har SPS tre grundläggande byggstenar: kunden först, respekt för 

individen samt eliminering av slöseri. SPS är utformat som ett hus där dessa byggstenar 

lägger grunden för Scanias kultur och hur de vill arbeta. (Scania, 2007)  

 

 
Figur 8. Scania produktionssystem. Källa: Scania, 2007 
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Kunden ska vara i fokus under allt arbete och beslutsfattande inom organisationen. 

Personalen ska känna sig respekterade av chefer och kollegor, och alla ska få en 

möjlighet till utveckling utefter individuella förutsättningar. Som sista grundsten 

återfinns eliminering av slöseri. Kan inkludera störningar i processer eller onödiga 

arbetsmoment. (Scania, 2007) 

4.2.1 Underprinciper 
På Scania strävas det alltid efter ett normalläge, då det är därifrån avvikelser sedan kan 

utläsas, normalläget på Scania utgörs av SPS och dess principer. Detta innebär ett 

standardiserat arbete enligt en bestämd takt med ett balanserat flöde. Arbetet är visuellt 

vilket bidrar till att alla berörda parter kan se vad som är normalt respektive onormalt, 

arbetet sker i realtid vilket innebär direkt återföring av information till de som är i behov 

av den.  När ett normalläge är uppnått och en standardisering av arbetet är införd kan 

processen börja utmanas för effektivisering, ett arbete som sker i enlighet med SPS-

husets punkt ständiga förbättringar.  

 

Termen normalläge består i ett standardiserat arbetssätt som i sin tur omfattas av sex 

underprinciper vilka tillsammans kännetecknar normalläget: standardisering, takt, 

utjämnat flöde, balanserat flöde, visuellt och realtid. (Scania, 2007) 

 

Standardisering innebär inte bara att det är viktigt vad medarbetare gör, utan också hur 

de gör saker. Med standardisering utförs arbetsuppgifter på samma sätt tills man 

kommit fram till hur arbetet kan utföras ännu bättre.  

 

De grundläggande syftena med standard är främst: 

 

 Skapa förutsättningar för hög säkerhet och kvalitet 

 Säkra att arbetet hinner utföras inom takttid 

 En grund till förbättringsarbete 

 Visualisera slöseri 

 Ett verktyg för upplärning av nyanställda 

 

Vid avvikelser skall närmast tillhörande standard studeras med målsättningen att göra 

den mer fullständig. Standardiseringsarbetet är en ständigt pågående process inom 

företaget. (Scania, 2007) 

4.2.2 Huvudprinciper 
Scania vill med SPS i så stor 

utsträckning som möjligt nå ett 

standardiserat arbetssätt. Målet är 

att hela tiden arbeta utifrån ett 

normalläge där avvikelser kan 

ses. När Scania når ett normalläge 

och uppnått ett standardiserat 

arbetssätt kan de se över 

processer för att effektivisera dem 

utefter principen ständiga 

förbättringar (Figur 9). (Scania, 

2007) 

 
Figur 9. Scanias produktionssystems huvudprinciper. Källa: 

Scania, 2007 
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Rätt från mig är en princip som handlar om att “det ska vara lätt att göra rätt”. Rätt från 

mig behandlar principen standardiserat arbetssätt då processen ska vara rätt från början. 

Medarbetaren ska inte ta emot, tillföra eller föra vidare en avvikelse. De ska ha verktyg, 

metoder och kunskap till att göra rätt från början. Skulle det bli fel efter att en 

medarbetare följt en standard är det Scanias gemensamma ansvar att förbättra 

standarden. Scania arbetar efter en förbrukningsstyrd produktion. Detta betyder att inget 

produceras innan kunden signalerat ett behov. En princip som minimerar risken för 

överproduktion. (Scania, 2007) Principen ständiga förbättringar berör förbättringar och 

effektivisering av normalläget. Närmare innebär principen att ständigt försöka finna 

standardiserade lösningar på eventuella avvikelser som uppkommer, för att motverka att 

dessa kommer igen. Normalläget är en utgångspunkt för förbättringsarbetet. 

Förbättringsarbetet är en del av det dagliga arbetet och det arbetas ständigt med att ta 

tillvara på alla individers kunskap och kompetens för att nå effektivare standardiserade 

processer. (Scania, 2007) 

 
4.3 Nuläge av flödet  
Under vår vecka i Södertälje hade vi ett möte där vi tillsammans med en, som vart med 

sedan AR-flödets början. Där gick vi igenom och ritade upp hela flödet samt de 

inblandade systemen och aktörerna. Detta var nödvändigt för att få en övergripande bild 

och förstå flödet, för att sedan kunna se hur och vad som skulle kunna påverkas vid en 

omorganisering.  

 

Flödet ser i dagsläget ut enligt Figur 10. SLA lägger ett avrop på order till en leverantör, 

detta kan vara såväl externa som interna leverantörer. Denna leverantör skickar sedan 

fakturor för betalning till Scania i Södertälje och gods till Scanias tredjepartslogistiker 

Panalpina. Då godset är redo för en leverans från Panalpina skickas en Load in rapport 

till SLA samt Scania i Södertälje. Här börjar det arbete vi undersökt. Stämmer allt som 

angivits i Panalpinas Load in är det bara för den som arbetar i OM att “boka” fakturan. 

De trycker endast på en knapp så skickas informationen till AR där fakturan skapas och 

automatiskt skickar ut fakturakopior till Panalpina samt SLA. Panalpina behöver en 

faktura då de ej har tillåtelse att skicka godset före denna tidpunkt. SLA får en faktura 

då de är beställare av godset. Enkelt uttryckt kan det sägas att Södertälje är en 

mellanhand för betalningar av gods tills SLA mottagit dessa. 

 

 
Figur 10. Flödeskartläggning nuläge 
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Vidare sker en viss kontakt med den svenska handelskammaren, i dagsläget i en liten 

omfattning och endast vid inköp av däck. Skälet till att kontakten med 

handelskammaren behövs är på grund av tullregler. Brasilien noterar att de behöver visa 

intyg för att få in godset i landet, dokument från handelskammaren bestående av 

ursprungscertifikat och kontaktar då Södertälje som för kontakten med 

handelskammaren. CW2 / VAT är även det en liten del inom flödet där bestående av en 

grupp i Belgien som är en tredjepart som hanterar momsarbete åt Scania. Där hämtas en 

fakturafil från systemet Fresh en gång per månad. 

 

Som tidigare förklarats står Scania inför en 

omorganisering där hela AP-flödet skall 

förläggas hos en tredjepart i Indien (Figur 

11). Flödet kommer då se ut enligt 

följande där vi ser att hela 

fakturahanteringen är flyttad. Då 

förhoppningen är att denna 

omorganisering kommer vara genomförd i 

slutet av året är det av yttersta intresse för 

Scania att komma fram till en optimal 

lösning för huruvida utfaktureringen (AR-

flödet) skall ske till Brasilien. 

 

Vi uttryckte tidigt mot Scania att om SLA-anläggningarna hade möjlighet att köpa 

godset direkt från leverantören kunde Södertälje undvikas att fungera som en tredjepart, 

vilket skulle leda till ett effektivare flöde med färre aktörer. Detta var något som dock ej 

var möjlig av diverse anledningar där främsta 

argumentet emot var att leverantörer fann en större 

trygghet i att få sina betalningar utfärdade från 

Sverige. Det hade även tidigare varit uppe för 

diskussion men avslagits på grund av diverse 

skatteskäl. Vi fick även information tidigt att 

Brasilien uttryckt en oro över förändringen och 

möjligheten att Indien fanns som alternativ att ta 

över AR-flödet. De antydde även då att de själva 

gärna skulle ta över flödet om möjligheten fanns. 

  

Vi har fokuserat på AR-flödet (Figur 12) och 

kartlagt hela processen för att få en klar bild över 

utfaktureringsarbetet mot Brasilien. Bilden visar en 

sammanfattning av SLA-flödets aktörer där den 

inringade delen är vår studies fokuspunkt.  

4.3.1 Avvikelsearbete 
En Load in kommer in i OMs gränsdel där den stämmer av att allt är okej med Load in 

rapporten. Rapporten skickas sedan in helt i OM där första hanteringen sker. AR-

medarbetaren trycker endast på en knapp för att boka fakturan där fakturan sedan 

automatiskt skickar över all fakturainformation till programmet AR där fakturan skapas 

per automatik. När fakturan väl är skapad skickas den automatiskt till Panalpina och 

Brasilien.  

Figur 11. Accounts Payable outsourcas till Indien 

Figur 12. Flödesöversikt 
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Vi avser i detta avsnitt beskriva de fel 

och avvikelser som kunde uppstå. För 

att förtydliga avvikelserna inom flödet 

har vi valt att illustrera dem i Figur 13. 

En avvikelse rör avsaknaden av en 

Load in rapport. Panalpina kan 

exempelvis råkat skriva en siffra 

istället för en bokstav, småfel som 

gjorde att den Load in som skulle 

skickas inte kunde gå iväg från 

systemet. Detta är inte heller något 

som någon av parterna upptäcker 

direkt utan det uppmärksammas först 

när Panalpina inte får tillbaka någon 

faktura. Panalpina står med gods som 

är redo att skickas, som ej kan sändas 

då de inväntar en faktura. De kontaktar 

då Södertälje för att få fakturan och då uppmärksammas att Södertälje aldrig fått en 

Load in.  

 

Arbete kring nyregistreringar sker även i detta flöde. Nyupplägg av artiklar och nya 

båtar sker löpande. En Load in fastnar då i OMs gränsdel och rapporterar en avvikelse 

eftersom systemet inte känner igen artikeln eller båten. Personalen får samla 

information om artikeln eller båten för att registrera den i OM. Liknande arbete kan 

krävas om pris skulle saknas i OM, att något är fel i registreringen. De får då söka pris, 

information kring artikeln och fylla i detta i OM för att sedan kunna boka fakturan. 

Ytterligare avvikelser för flödet är om Panalpina skickar dubbla load in. Detta är inget 

märkbart dubbelarbete utan systemet utger felmeddelande att fakturan redan är bokad.  

 

Den sista avvikelsen vi funnit är kopplat till Brasilien. De kan ändra en sändelse från båt 

till flyg på grund av brådskande produktionsläge. Södertälje får då kreditera fakturan för 

att sedan få en ny Load in av Panalpina och boka den mot flyg istället. Utöver 

krediteringsarbetet mot Brasilien finns ytterligare anledningar till krediteringsarbete, 

exempelvis: fel antal, fel pallantal och fel vikt.  

 

Av den statistik vi tog del av kring AR-flödet såg vi att en överrepresenterad del av 

aktiviteterna är nyupplägg av artiklar. Det är även den aktiviteten som kan krångla mest. 

Det kan ta allt från fem minuter upp till en timme att hitta all information kring artikeln. 

Då denna aktivitet var överrepresenterad såg vi det intressant att ta fram en enkel 

uträkning av tidsåtgången per månad för denna aktivitet vilket vi gjort i Figur 14. Vi 

fann att övriga avvikelser ungefär tog fem minuter att åtgärda samt att de inte var lika 

frekvent återkommande som nyuppläggen. Uträkningen av tidsåtgången för 

nyuppläggen lyfte vi mot Scania då den enligt oss gav en fingervisning gällande AR-

flödets arbetsomfattning. En tidsfaktor vi ansåg Scania med fördel kunde beakta vid 

utformning av flödets nya bemanning samt förläggning.  

 

Figur 13. Avvikelsearbete 
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Figur 14. Beräkning tidsåtgång nyupplägg. Källa: Scania Industrial Control - OM uppföljning 

I snitt var det 124 nyupplägg per månad. Tidsåtgången för arbetet kunde skilja mellan 

fem minuter och en timme, där en timme motsvarar det värsta av scenarion. Detta arbete 

skulle enligt vår beräkning kunna ta allt mellan 10 till 124 timmar. Då Scania inte hade 

någon mer precis statistik på hur tidskrävande denna aktivitet var blev tyvärr spannet 

väldigt stort. Det som dock framgår är att det inte skulle krävas mer än en 

heltidsanställd medarbetare på positionen då arbetets tidsåtgång hamnar långt under 160 

timmar/månad.  

 
4.4 Nuläge SPS 
I denna del kommer det insamlade intervjumaterialet att redovisas utefter SPS-husets 

uppbyggnad.  

 
Figur 15. Scania produktionssystem. Källa: Scania, 2007 

Utefter intervjuer av AR-medarbetarna har vi sammanställt deras syn av hur Scanias 

produktionssystem följs inom AR-flödet. Kapitlets struktur utgår ifrån SPS-husets  

grundstenar, därifrån har vi arbetat oss upp mot husets underprinciper samt avslutat med 

dess huvudprinciper, (Figur 15). 

 

4.5 Grundstenar 

4.5.1 Eliminering av slöseri 
Det var blandade uppfattningar ibland AR-medarbetarna gällande deras syn på slöseri. 

Vissa menade på att systemen de arbetar i har bidragit och bidrar till störningar, buggar 

i systemen som gjort uppdelningar av fakturor i två delar. Andra åsikter rörde väntetider 

orsakade av andra parter i flödet i form av försenade Load in:s från Panalpina. Även 

tidsåtgången vid upplägg av nya artiklar, arbetet som uppstår för att lösa oregistrerade 



27 

 

artiklar som ska lastas ombord på containrar hos Panalpina och skickas vidare mot 

produktionsanläggningen i Brasilien. 

 

4.5.2 Respekt för individen 
En kritisk punkt inom SPS grundstenar är respekt för individen, att vara respekterad av 

chefer och kollegor är en punkt som måste fungera för att alla ska få möjlighet till 

utveckling efter individens egna förutsättningar (Scania, 2007). Gällande behandlingen 

medarbetarna upplevde att de fick från chefer och kollegor rådde en koncensus kring att 

den var god, samtliga intervjupersoner påpekade att de fick ett respektfullt bemötande 

samt att trivseln var god. På frågan om medarbetarna upplever ett respektfullt 

bemötande av chefer fick vi svaren: 

 

“Ja men det tycker jag funkar jättebra” 

 

Och: 

 

“Ja absolut! Det tycker jag.” 

 

Respondenterna var påtagligt påverkade av beslutet att outsourca hela AP-flödet till 

Indien. Men också AR-flödets ovissa framtida utformning bidrog till att många 

medarbetares humör påverkades negativt. Dock upplevde vi stämningen vara 

förhållandevis god med tanke på läget. 

 

4.5.3 Kunden först 
För att sätta kunden först måste kunden identifieras, detta för att denne ska kunna vara i 

fokus i det dagliga arbetet samt vid beslutsfattande (Scania, 2007). Samtliga 

medarbetare ansåg Panalpinas anläggning i Belgien vara en viktig kund då de skickar 

Load in:s och Södertälje har mest frekvent kontakt med dem. Ett viktigt arbete då 

fakturorna mot Brasilien måste vara fastställda för att containrar med gods ska lastas. 

Samtliga respondenter uppfattade därför Panalpina som sin viktigaste kund.  

 

4.6 Underprinciper 

4.6.1 Standardisering 
När det finns beskrivet ett sätt att utföra ett moment eller en process kan den börja 

utmanas (Scania, 2007). Gällande AR-processens standardiseringsarbete påpekade fler 

av respondenterna att denna var bristfällig. Bristen på standardisering var en punkt som 

framgick av alla våra intervjuer. En medvetenhet fanns om vad standardisering innebär 

samt vinsterna standardisering kan bidra med. Dock påpekades det att det saknats stöd 

från ledningen gällande standardiseringsarbetet. En respondent menade på att 

standardisering inte efterfrågats från högre ort, vilket hade bidragit till att 

standardisering och SPS-arbete inte tillämpats i någon större utsträckning. Vidare 

menade respondenten att en bättring hade skett sedan en ny chefsposition hade tillsats 

på avdelningen men att sedan beskedet om outsourcingen hade motivationen att arbeta 

med dessa frågor minskat.  

 

“Ehm, vi jobbar ju. Vi ska ju jobba med SPS:en. Vi ska ju jobba utefter vårat hus. O vi 

försöker ju; kunden först, eliminering av slöseri, och vi försöker göra förbättringar hela 
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tiden. Men det är inte alltid lätt. Och jag kan ju säga såhär; bristen av SPS-arbete har 

ju varit stor tills vi fick nya chefen. Och nu ligger ju allt sånt nere, vi gör ju inget sånt 

längre.”  

 

Flera respondenter menade på att stora vinster kunde erhållas av att standardisera flödet 

men att det inte längre spelade någon större roll i dagsläget. En annan respondent 

berättade att avdelningen nyligen genomgått en omorganisering och att dagens 

utformning av avdelningen är relativt ny då den tillkom i Januari 2012, tidigare bestod 

denna avdelning av tre separata ekonomifunktioner. Här menade respondenten på att ett 

standardiseringsarbete skulle hjälpa medarbetarna att lära av varandra samt skapa ett 

gemensamt arbetssätt, istället för tre olika arbetssätt som ärvts från deras tre tidigare 

funktioner: 

 

”Men jag har förhoppningen i alla fall och tron på att i framtiden faktiskt skulle hitta 

ett sätt för alla att vi jobbar lika, åt samma håll för vi är ändå samma företag, vi ska 

jobba åt exakt samma håll. Och att faktiskt alla skulle kunna detta flödet, som vi bara 

några kan.”  

       

4.6.2 Takt 
Takt avspeglar efterfrågan, en taktad organisation känner av efterfrågan genom hela 

flödet. Detta bidrar till att överproduktion kan undvikas samt att företaget producerar 

mot behov. (Scania, 2007). Vi frågade våra respondenter hur de visste när de låg i fas 

med AR-arbetet för att få reda på om de visste vad som var normalt respektive 

onormalt. Svaren vi fick hade en viss spridning vilket gav oss indikationer på att en 

tydligt definierad takt saknades.  

 

“Jag frågar Panalpina haha! Frågar hur många load in dom ska skicka, om dom har 

fått in allt.. Frågar man i god tid.. så aa. På så sätt vet jag.” 

 

En annan respondent svarade: 

 

“Men det märker man… Lite grann. Fast jag tycker att de flesta dagar är normala 

dagar. Men det skulle var om jag stöter på något problem som är….Väldigt… Svårt 

haha! Men i sånna fall… Det är inte sånt som jag får ta heller.” 

 
4.6.3 Utjämnat flöde 
Ett utjämnat flöde innebär att produktionsvolymerna jämnas ut samt att arbetskrävande 

enheter fördelas över arbetsdagen. Genom detta kan verksamheten planeras samt att 

resurserna används på ett effektivt sätt (Scania, 2007). Vår tidigare fråga gav oss 

indikationer på att flödet var ojämnt, det verkade inte finnas någon jämn takt. För att få 

reda på arbetsfördelningens omfattning och se i vilken grad AR-flödet är utjämnat 

frågade vi våra respondenter huruvida de upplever en balans i AR-arbetets fördelning. 

Vi fick svaret att det skiljer sig från dag till dag. 

 

“Jo det skiljer. Det är stor skillnad, det kan va upp till 42 båtar och så andra dagen är 

det nio båtar.” 

 

För AR-flödets medarbetare är både takten och flödet ytterst styrt av marknaden och 

dess kunders efterfråga som bestämmer produktionsnivåerna. Av dessa skäl är takten 
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och flödet punkter inom SPS väldigt svåra att påverka för AR-medarbetarna. Den stora 

dagliga variansen i AR-arbetets omfattning hade olika inverkan på flödets medarbetare, 

där en respondent menade på att arbetets natur ställde en del krav på individen. 

 

“Det funkar. Alltså vi är ju olika individer också. En del klarar av att ha lite mer och 

göra, en del klarar inte av att ha mycket att göra. Det är därför det heller inte är så 

idag att alla kör båt och flyg. För det är inte alla som skulle klara av och ha det.” 

 

4.6.4 Realtid 
Realtid innebär att agera här och nu, ett synsätt som syftar till att all information är en 

färskvara, vidare är realtid av yttersta vikt när det gäller att finna orsaker till avvikelser. 

Ett moment i en process som lett till en avvikelse behöver adresseras omedelbart, ju 

längre tiden får gå desto större är risken att information försvinner. (Scania, 2007) För 

att vi skulle få en bild av hur lång tid det tar för AR-flödets medarbetare att hantera 

avvikelser frågade vi dem först hur de agerar vid dem, och vidare hur respondenterna 

upplevde tidsskillnaden Sverige och Brasilien emellan (fem till sex timmars 

tidsskillnad). Vi fann en viss uppdelning gällande hur avvikelsearbetet sköttes där vissa 

tog ett större ansvar än andra. 

 

“Allstå jag springer ju till de som kan det…” 

 

Ytterligare en respondent svarade i samma linje som ovan: 

 

“Om vi har avvikelser? Nu jobbar inte jag med avvikelser i AR.. Det är mest X som 

gör.. tyvärr haha! ”  

 

Det gick att utläsa att det fanns en viss ansvarsuppdelning gällande avvikelsearbetet 

mellan AR-arbetarna. Gällande tidsskillnaden var den inte ett hinder, som vi på förhand 

anat, detta då en stor del av kontakterna sköts med Panalpina i Belgien som ligger i 

samma tidszon som Sverige. 

 

“Det brukar inte vara så stort problem för att, vi kontaktar i första hand Panalpina… 

För mycket. Men vi ser, det, Brasilien måste ju alltid vara inkopplad, alltså vill vi ha en 

hjälp med någonting och sen är det någonting så ringer det ju alltid direkt. Är det 

någonting så brukar ju dem höra av sig på förmiddagen”  

 

Av intervjuerna kunde vi således utläsa att ett fåtal av medarbetarna satt inne med den 

största kompetensen gällande avvikelsehantering, men också att kontakten med 

Brasilien skedde i en mindre utsträckning än vi först trott. Tidsskillnader var inte en 

avgörande faktor i sammanhanget, av intresse är snarare arbetsuppdelningen gällande 

avvikelserna. 

 

4.7 Huvudprinciper   
I SPS-husets övre del återfinnes huvudprinciperna; rätt från mig, förbrukningsstyrd 

produktion och ständiga förbättringar. Huvudprinciperna har i sin tur en tydlig koppling 

till underprinciperna.  
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4.7.1 Rätt från mig 
Punkten rätt från mig berör att det ska vara lätt att göra rätt men också hur medarbetare 

ser på och reagerar på avvikelser. Rätt från mig innebär att Scanias medarbetare inte tar 

emot, adderar till eller skickar vidare en avvikelse till sin nästkommande aktör. Något 

som förutsätter att rätt kompetens finns tillgänglig samt att metoder, verktyg och 

instruktioner finns att tillgå. Arbetas det inom en process efter en standard och fel 

uppstår läggs då fokus på att förbättra standarden. (Scania, 2007) Vi kunde tidigare 

utläsa att respondenterna inte hade en klar uppdelning av avvikelsearbetet då det 

framgick att endast ett fåtal medarbetare skötte detta. Detta resulterade i att medarbetare 

vid en avvikelses uppkomst stannade upp arbetet för att lämna vidare avvikelsen till en 

annan aktör. Vi frågade även våra respondenter om det fanns några metoder eller 

instruktioner för AR-arbetet. Ett område där vi fann intressanta skillnader i svaren. Vi 

fann i våra intervjuer att instruktioner fanns men att de var föråldrade: 

 

“Ah, alltså instruktioner på själva båt och flyg (AR) förförandet, det finns ju. Hur vi 

bokar. Men nu har ju de blivit lite gamla eftersom vi har ju utvecklat oss genom att vi 

bara behöver trycka på knappen egentligen. Men, men själva det här hur vi lägger upp 

pris eller, ah lägger upp en ny artikel det finns ju. Alltså sånt.” 

 

vidare hade vissa skrivit egna manualer: 

 

“Allstå jag har ju skrivit upp det, jag har ju skrivit en manual till mig själv i princip. 

Och jag följer ju den, de stegen.“ 

   

samt en del hade inte någon vetskap om att instruktioner fanns överhuvud taget för 

flödet. 

 

“Ingen aning faktiskt.. Om det finns något skrivet, jag vet inte hur dom… Jag vet inte.” 

 

Att en respondent, för att underlätta sitt eget arbete, hade skrivit ned en egen manual att 

tillgå vid behov samt en ej kände till att instruktioner åtminstone funnits styrkte enligt 

oss våra farhågor om flödets brist på standardisering. Av våra intervjuer fick vi bilden 

av att det sätt som arbetet utfördes på skiljde sig från person till person.  

 

4.7.2 Förbrukningsstyrd produktion 
Då AR-flödet är en process styrd av produktionen bidrar det till att vi ser flödet vara en 

stödfunktion till produktionen. Därav kan inte AR-flödet påverka denna punkt inom 

SPS, dock kan efterfrågat fakturaantal över tid ge en bild av arbetets omfattning. 

Förbrukningsstyrd produktion kopplade vi då till hur definitionen av ett normalläge ser 

ut. En fråga vi ställde för att utreda huruvida AR-medarbetarnas arbetsbörda ansågs vara 

för stor eller för liten.  

 

“Men jag kan säga att SLA-flödet skulle aldrig kunna vara en hel avdelning. Så mycket 

är det inte. Det är liksom… Jag kan ju sitta själva och köra båt och flyg (AR) en dag” 

 

Ett påstående som bekräftades av en annan respondent som även menade på att det är 

sällan avvikelser är så krävande att arbetet stannar upp: 
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“Men det märker man… Lite grann. Fast jag tycker att de flesta dagar är normala 

dagar. Men jag menar att boka båt och flyg, enkelt så.. Det är inte ofta det blir panik på 

det.” 

 

Så länge större problem eller avvikelser inte uppstår är arbetet i sig inte tidskrävande. 

Enligt oss skulle stor förbättringspotential återfinnas i en standardisering av avvikelser. 

Detta då, enligt våra respondenter, avvikelser är det svåra samt tidskrävande inom 

flödet.  

 

4.7.3 Ständiga förbättringar 
Vi avslutade vår intervju med att fråga våra respondenter om de såg några 

förbättringsmöjligheter i flödet och vad dessa var. En förbättring som dök upp i 

intervjun var systemen de arbetar i: 

 

“Nej… Det är isåfall det jag tog upp tidigare, att artiklarna som kan vara… Det är en 

lång process. Det är många program som ska användas och det kanske… Det kanske 

man kan samla informationen på något annat sätt. För det är ju lite som man använder 

tre olika program för å..    Tre olika system för att kolla upp en artikel” 

 

Förbättringspotential återfinnes i en effektivisering av systemen AR-medarbetarna 

använder, alternativt ett byte av dem. Det mest tidskrävande momentet inom flödet är 

upplägg av nya artiklar, ett arbete som innebär användande av flera system. En punkt en 

annan respondent lyfte var att effektiviseringar i systemen de arbetar i har gjorts men att 

ytterligare effektiviseringar går att genomföra: 

 

“Att den bara släpper igenom avvikelserna. Och allt annat går automatiskt, att det går 

direkt AR och skapar en faktura och går.” 

 

En stor del av problematiken i AR-arbetet är avvikelserna som kan uppstå, samt att 

dessa inte finns dokumenterade eller nedskrivna i en handhavande-manual. Den 

kompetens som finns inom området besitter endast ett fåtal av medarbetarna. Skulle 

avvikelsehanteringen skrivas ned i en standard skulle arbetet med flödet inte behöva bli 

fullt lika tidskrävande i framtiden. Slutligen hade en respondent åsikter gällande 

förbättringar som sträckte sig utanför systemen, där denne menade att Södertäljes roll i 

flödet är i någon mening överflödig:  

 

“Det finns det säkert.. Det finns det säkert.. Som sagt att Brasilien och Panalpina sköter 

det här sinsemellan att vi… Att vi inte är inblandade. Det tror jag hade funkat mycket 

bättre, två parter istället för tre. Ju fler det är, desto krångligare kan det bli.” 

 

En återkommande problematik som lyftes under våra intervjuer var Panalpinas 

organisation. De kunde bidra till försenade eller felaktiga Load in:s som försvårade 

arbetet för AR-funktionen. Den nya chefen var nere och besökte Panalpinas anläggning 

för att återkoppla de frekventa avvikelserna. Han var dock positivt överraskad över 

deras hantering av gods och fick istället uppfattningen av att problemet låg längre bak i 

processen.  
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5. Analys och diskussion  

Analysen följer likt empirin de olika principerna i SPS-huset. Vi kommer analysera 

utsträckningen till vilka principerna uppfylls i nuläget samt hur dessa principer kan 

uppfyllas vid de tre möjliga framtida utformningarna.  

  

5.1 Inledning 
Som vi tidigare nämnt har vi haft tre möjliga alternativ för stationering av AR-flödet. 

Outsourca flödet till Indien, förlägga det i Brasilien eller placera det i Södertälje. Vi 

kommer att diskutera dessa tre alternativ under varje SPS-princip.  

 

Vi lyfte själva förslaget gällande alternativet att Brasilien skulle ta över sina egna 

fakturor, sköta sitt eget AP-flöde, för att då skulle behovet av AR-flödet elimineras. En 

lösning som till synes kan vara uppenbar, dock fick vi tidigt veta att detta förslag legat 

uppe tidigare men ej varit genomförbart på grund av diverse skatteskäl. Det var dock 

mer än tio år sedan möjligheten sågs över och vi anser därför det vara rimligt att lyfta 

ämnet för diskussion igen. Om dessa skatteskäl inte längre utgör ett hinder skulle det 

potentiellt betyda att Södertälje inte längre behöver agera som mellanhand åt Brasilien. 

Under uppsatsens gång har vi redogjort detta förslag för Scania, men då studien är 

beställd har företaget i slutändan bestämt vad som är av intresse, alternativet att 

Brasilien sköter sina egna fakturor har i dagsläget inte varit aktuellt för Scania.  

 
5.2 Grundstenar 

5.2.1 Eliminering av slöseri 
För att kunna eliminera slöseri måste slöseriet först identifieras. Detta för att skapa 

effektiviserade administrativa processer, vilket inte alltid är enkelt. (Larsson, 2008, s. 

33-34) En punkt även Liker (2009, s. 319) styrker. AR-processen är en order to cash 

funktion vilka enligt Shannon (2012, s. 57) ofta är kärnan i företag men trots detta ofta 

är förvånansvärt ineffektiva. Samtliga respondenter menade på att slöseri fanns inom 

flödet. Enligt Womack & Jones (2003, s. 15) definieras slöseri som mänskliga 

aktiviteter som upptar resurser utan att tillföra värde, där TPS är botemedlet mot slöseri. 

Scanias botemedel är SPS vilken samtliga av våra respondenter arbetat med. Vi såg en 

viss differens i svaren gällande vad AR-flödets medarbetare uppfattade som slöseri. 

Problem en respondent lyfte i form av buggar i system kan, enligt vår mening, tolkas 

som just problem och inte slöseri. Just att de finner svårigheter att definiera slöseri anser 

vi grundas i avsaknade av en visualisering av processen. Avsaknaden av visualisering 

bidrar, enligt oss, att flödet upplevs stort och ostrukturerat, respondenterna upplever 

vidare att det existerar förbättringsmöjligheter men att de ej kan identifiera dem. Då en 

kartläggning saknas anser vi att underlaget för förbättringar inte existerar, och att därav 

har respondenterna svårt att få en klar bild över processen.  

 

Vidare tidsåtgång som nämndes vid upplägg av nya artiklar ser vi som ett arbetssätt som 

kan utmanas, en process som mest troligt inte utmanats tidigare på grund av avsaknad 

metodstandard. Men däremot väntetider orsakade av andra parter i flödet vid 

inläsningen av godset är en punkt vi fann intressant. Väntan är en aktivitet som inte 

tillför något värde och är en form av slöseri. När väntan är en produkt av felaktig 
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hantering av tidigare parter i ett flöde måste en återkoppling ske för att eliminera 

slöseriet (Liker, 2009, s. 319). En återkoppling som inom Scania sker hela vägen till 

leverantören, även om denne är utanför Scania. 

 

Arbetet med att upptäcka och åtgärda slöseri är något som, i enlighet med SPS, måste 

fortsätta oavsett om AR-flödet placeras i Brasilien eller i Södertälje. Gällande 

alternativet Indien är det en mindre kostnad för funktionen ur lönesynpunkt (O’neill A. 

D, 2003, s. 42), Indien skulle med lägre lönenivåer endast ta betalt för utfört arbete 

gentemot Sverige som betalar högre fasta månadslöner i en möjligt överbemannad 

arbetsgrupp. Dock kan andra kostnader uppstå om AR-flödet förläggs i Indien, om 

Indien inte lyckas sköta flödet medförs en störningar i processen vilka försenar 

produktionsgods till Brasilien. Arbete med att upptäcka och åtgärda slöseri anser vi mot 

denna bakgrund vara ett arbete som bör genomföras oavsett vilken placering det blir av 

AR-flödet. 

 
5.2.2 Respekt för individen 
Våra respondenter inom AR-flödet uttryckte ingen glädje över att deras arbetsuppgifter 

skulle komma att upphöra i sin nuvarande form, och vi kunde utläsa viss orolighet hos 

de anställda då deras framtida arbetssituation var oklar. En positiv aspekt som dock 

framgick i våra intervjuer var den höga trivselnivå AR-medarbetarna upplevde kollegor 

sinsemellan. Samtliga respondenter upplevde även att de fick ett respektfullt bemötande 

av chefer. Herzberg (1974, s. 18) menar att faktorer som tillför arbetstillfredsställelse 

inte är lika de faktorer som bidrar till arbetsmissnöje. Arbetstillfredsställelsen kommer 

bland annat ifrån; arbetsuppgifter, prestationer samt erkännande. Arbetsmissnöje 

kommer dock inte från avsaknaden utav tidigare faktorer utan snarare ifrån hur bra eller 

dåligt individen behandlas av kollegor och chefer. (Herzberg, 1974, s. 18) En god 

atmosfär anser vi är grunden till en produktiv arbetsmiljö och här upplevde vi att 

avdelningens stämning var förhållandevis god, något vi anser berodde till det goda 

bemötandet samt erkännandet AR-medarbetarna erhöll ifrån ledningen. Vi anser därför 

ledningen gjort ett bra jobb under denna omorganisering.  

 

Huruvida respekt för individen fullföljs vid en eventuell omorganisering är svårt att 

besvara. Kopplar vi ihop detta till grundstenen eliminering av slöseri så drar dessa 

principer delvis mot två olika håll. Genom att konkurrensutsätta AP-funktionen finner 

Scania en effektivare organisering i Indien, därför plockas funktionen bort i Södertälje 

och de anställda förlorar dessa tjänster. Sett ur respekt för individen är outsourcingen 

föga respektfull gentemot individerna som förlorar sina jobb, dock måste detta vägas 

mot ett effektivare arbetssätt. Scania måste ständigt eliminera slöseri för att kunna vara 

konkurrenskraftiga, därför anser vi att eliminering av slöseri samt respekt för individen 

är två grundstenar som står i kontrast till varandra i detta avseende.  

 

Ovanstående resonemang kan vi även koppla till AR-flödet. Det mest respektfulla mot 

individen anser vi vore att placera tjänsten i Södertälje där arbetet utförs idag. Att 

placera tjänsten i Brasilien eller Indien anser vi inte är ett optimalt handlingssätt om 

Scania vill agera efter grundstenen respekt för individen.  

 

Internationaliseringen är idag hög och den generella acceptansen kring företags 

strukturella förändringar har ökat (Anthony G. Hopwood, 1988, s. 7) en tendens vi kan 

se hos AR-medarbetarna. Vi uppfattade en viss förståelse bland dem som arbetar inom 
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flödet i dagsläget, en respondent uttryckte att det mest effektiva vore att Brasilien sköter 

detta flöde tillsammans med Panalpina och vidare att Södertälje endast är en onödig 

mellanhand.  

 

Vidare har Scanias personalavdelning tillsatt en grupp för att finna nya likvärdiga 

tjänster till dem som berörs av outsourcingen. Detta kan ses som en handling i linje med 

respekt för individen.  

 

5.2.3 Kunden först 
Larsson (2008, s. 44) menar på att en visualisering av stödprocesserna krävs för att 

lyckas implementera Lean i administrationen, även att ledare samt medarbetare behöver 

ha en mental inställning att allt kan förbättras. Den viktigaste kunden identifierade 

samtliga respondenter som Panalpina. Vi ställer oss dock kritiska till detta och menar att 

Brasilien är Södertäljes viktigaste kund inom AR-arbetet, att personalen anger 

Panalpina som viktigaste kund anser vi kan bero på bristande visualisering av 

processen. Det är Brasilien som är slutkund för flödet samt den aktör som fakturorna 

skapas mot, dock hålls sällan någon kontakt Södertälje och Brasilien emellan vilket vi 

också tror kan bidra till att ingen av våra respondenter uttalade Brasilien som sin 

viktigaste kund.  

 

Liker (2009, s. 319) menar att det första steget mot att skapa ett flöde är att identifiera 

slutkunden, något vi anser AR-medarbetarna misslyckats med. Av vår bedömning anser 

vi att Brasilien är AR-flödets främsta kund och inte Panalpina som våra respondenter 

antyder. Behovet uppstår i Brasilien vilket gör dess produktionsanläggning till flödets 

slutkund. I detta fall anser vi Panalpina vara Södertäljes mellanhand gentemot Brasilien 

och inte tvärtom. Womack & Jones (2003, s. 16) menar att värde definieras utifrån 

kundens perspektiv. Brasilien har uttryckt en klar oro över AR-flödets eventuella 

placering i Indien, en förläggning Brasilien anser kan medföra störningar. Ska kunden 

sättas i fokus anser vi, som ser Brasilien som viktigaste kund, att ta denna oro i 

beaktande. I enlighet med kunden först bör enligt oss tjänsten placeras i Brasilien eller i 

Södertälje.  

 
5.3 Underprinciper 

5.3.1 Standardisering 
Vi anser att förutsättningar finns gällande standardisering då respondenterna själva haft 

idéer gällande detta. Vidare att deras nytillträdde chef drivit detta arbete framåt anser vi 

talar för standardiseringsmöjligheter. Enligt Graz & Niang (2012, s. 2289) har 

standarder betydelse vid outsourcing av tjänster. Det finns vinster i standardisering, 

även om motsättningar kan finnas. Vi upplevde dock att det funnits ett driv hos 

personalen till standardiserings samt SPS-arbete fram till beslutet om outsourcing. 

Möjligheterna till förbättringar ökar med ett införande av standarder (Larsson, 2008, s. 

44), förbättringsarbeten som bör utföras av medarbetarna själva då det bidrar till en 

bredare kunskapsbas samt att nya idéer kan diskuteras (Scania, 2007). Det är svårt att 

upptäcka störningar i administrativa flöden på grund av att många aktiviteter inte är 

fysiska, likt de aktiviteter som återfinnes inom produktionsflöden (Larsson, 2008, s. 33-

34), gemensamt utformade standarder och visualiseringar skulle enligt oss underlätta för 

att identifiera störningar inom AR-processen.  
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Att konstruera ett standardiserat arbetssätt anser vi krävs för att genomföra en 

omorganisering smidigare då den övertagande parten av flödet skulle ha ett nedskrivet 

arbetssätt att utgå sitt lärande ifrån. Vi anser även att en standardisering skulle göra AR-

flödet mindre utsatt. Om fler kan processen är risken mindre för störningar. Processen 

står ej och faller med ett fåtal individer, detta förutsätter dock att det finns en väl 

definierad standard (Womack & Jones, 2003, s. 60). Vi anser även att flödets 

förbättringspotential skulle öka om fler personer hade god insikt i flödet, detta skulle 

innebära fler aktiva medarbetare inom förbättringsgrupper. Graz & Niang, (2011, s. 

2292) menar att företag bör skala ner komplexa arbeten i enklare moment. Finns det 

underlag på hur alla arbetsmoment går till anser vi risken minimeras vid förflyttning av 

tjänsten. Södertälje har idag bäst insikt i flödet då personalen där har längst erfarenhet. 

Vi ser att störningsrisken skulle vara minimal om någon från den befintliga avdelningen 

skulle ta över denna tjänst inom Front office. Att flytta AR-flödet till Indien respektive 

Brasilien anser vi skulle innebära en risk då ingen av dessa aktörer har närmare insikt i 

hur det operativa arbetet går till, dock har Brasilien en fördel då de har en viss insikt i 

hur flödet är utformat idag. I båda fallen skulle det krävas en upplärning från grunden 

innan det operativa arbetet skulle kunna fortskrida. Vi ser också en möjlighet att 

Brasilien skulle ha ett större engagemang gällande att lära sig flödet då de vill undvika 

en outsourcing till Indien. Problemet kvarstår dock att det inte finns någon standard 

vilket skulle underlätta vid en upplärning av processens arbetsmoment. Vi anser att, 

med hjälp av vår kartläggning av flödets alla arbetsmoment, en god förutsättning finns 

för en implementering av ett standardiserat arbetssätt.  

 
5.3.2 Takt 
De svar vi erhöll hade en stor spridning gällande arbetsmängden. Respondenterna kunde 

ej ge besked på vad som klassades som normal eller onormal arbetsbelastning. Således 

saknades en tydligt definierad takt där medarbetarna inom AR-flödet inte arbetade mot 

några uppsatta nyckeltal eller dagsmål där förfarandet bestod i att hålla en nära dialog 

med Panalpina, för att få information angående mängden Load in dag för dag. Ett 

arbetssätt som enligt oss skulle kunna visualiseras ytterligare om en veckotakt, 

förslagsvis baserad på tidigare statistik, skulle sättas upp. Något som skulle kunna ligga 

till grund för en form av standard och erbjuda medarbetarna en bild av nuläget. En 

trygghet skulle kunna erhållas då det skulle bli enkelt att se om medarbetarna låg bra 

respektive dåligt till (Scania, 2007).  

 

Då AR-arbetet inte är standardiserat saknas en klar vetskap om hur omfattande tjänsten 

är. Då vi tittade på vad som var den mest tidskrävande aktiviteten vilket var nyupplägg 

av artiklar, en aktivitet som också är överrepresenterad i antal per månad. Här fick vi 

fram att i ett värsta scenario skulle aktiviteten uppta 124 arbetstimmar på en månad. 

Nyuppläggen tar endast längre tid om inköpare missat att registrera all information i 

huvuddatabasen, vidare kan vi då anta att inköpare inte missar att registrera all 

information varje gång de registrerar en ny artikel. Det är därav inte sannolikt att ett vi 

får ett scenario där arbetstimmarna når 124 timmar per månad för denna aktivitet. 

Risken vi ser i dagsläget blir därför att en heltidstjänst blir för stor för detta flöde och 

takt. Ur kostnadssynpunkt skulle det vara mer effektivt att placera i Brasilien då en 

medarbetare där relativt sett är billigare än i Sverige. 
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5.3.3 Utjämnat flöde 
Variansen i arbetsmängden, anser vi, ställer krav på AR-medarbetarnas flexibilitet samt 

stresstålighet då AR-arbetet endast är en del i deras dagliga uppgifter. Vi ser också att 

AR-flödets varians är en faktor som kommer vara konstant även i framtiden. Detta då 

mängden fakturor är beroende av Brasiliens produktionstakt som i sin tur sätter nivån 

för godsbeställningarna. I enlighet med Lean finns dock steg att arbeta utefter för att 

utjämna flöden. Det första steget att kartlägga kundvärdet och hela värdeflödet, andra 

steget är att bortse från traditionella hinder inom funktioner, tredje steget är att 

ifrågasätta hur arbeten utövas. Det handlar om att börja om från en ny basis. (Womack 

& Jones, 2003, s. 52) 

 

Det går att planera om en närmare kontakt sker med produktionsplaneringen (Womack 

& Jones, 2003, s. 59). Ser vi till de möjliga framtida utfallen för AR-flödet så har 

Brasilien en bättre möjlighet att visualisera arbetsbelastningen i AR-flödet tack vare 

närheten till deras produktion. Skulle AR-flödet förläggas inom Front office i Södertälje 

skulle dock detta arbete likväl kunna fungera genom att föra kontinuerlig kontakt med 

Brasiliens produktionsplanering. Att utforma ett utjämnat flöde ser vi inte som möjligt 

då det ytterst är styrt av efterfrågan. Möjligheten finns då för planering av arbetet om en 

kontinuerlig kontakt förs med den Brasilianska produktionsplaneringen. Gällande 

alternativet Indien så berörs de inte av SPS-principen utjämnat flöde, utmaningen här 

ligger i att det Indiska företaget ska ha kapacitet att tillsätta resurser när efterfrågan är 

hög.  

 
5.3.4 Realtid 
Realtid är en punkt inom SPS som handlar om att ge direkt återföring mellan processer 

samt adressera avvikelser direkt vid dess uppkomst (Scania, 2007). Vi fann att Sveriges 

och Brasiliens tidsskillnader emellan inte var ett problem. Enligt våra respondenter sker 

den mesta kontakten Belgien och Sverige emellan. Tidsskillnader ser vi inte som något 

framtida problem om tjänsten skulle placeras i Södertälje då kontakterna skulle skötas 

inom samma tidszon som tidigare. Det skulle heller inte generera något problem om 

förläggningen av flödet sker till Indien då många företag arbetar skift och har 

bemanning dygnet runt. Vilket gör det möjligt att allt arbete kan ske i realtid, särskilt 

vanligt förekommande ibland Call Centers och kundsupport (Lockwood, 2012b, s. 24). 

Brasilien uttryckte att de var villiga att implementera skiftgång om detta skulle komma 

att bli nödvändigt och hävdade då att deras personal skulle arbeta efter europeisk tid. 

Med detta i beaktande ser vi därför inte något problem för något av utfallen gällande ett 

AR-arbete som sker i realtid.  

 
5.4 Huvudprinciper 

5.4.1 Rätt från mig 
Vi fick reda på att endast ett fåtal av AR-medarbetarna faktiskt jobbade med avvikelser 

vilket bidrar till att avvikelser systematiskt skickas vidare till de som i dagsläget kan 

hantera dessa. Rätt från mig är en punkt inom SPS som menar på att det ska vara lätt att 

göra rätt (Scania, 2007). Det vi kunde utläsa av vår empiri var att majoriteten av AR-

medarbetarna både tog emot samt skickade vidare avvikelser i processen. Att åtgärda ett 

problem direkt vid dess uppkomst minimerar risken att problemen når ut till kunden 
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(Liker & Morgan, 2006, s. 7). Vi anser att detta arbetssätt är fel. Majoriteten av AR-

arbetet är hantering av avvikelser och de som arbetar med flödet bör, enligt oss, kunna 

hantera och behandla dessa. Denna princip uppfylls inte enligt oss i dagsläget. 

 

Den respondenten med kännedom om instruktioner för flödet menade att dessa var 

föråldrade och föga användbara i dagsläget samt att ingen manual för 

avvikelsehanteringen fanns att tillgå. Intressant var att vi fann att en annan av våra 

respondenter hade skrivit en egen manual för avvikelsehanteringen. Något som enligt 

oss kan ses som ett resultat av bristfällig standardiserad process samt en indikation på 

avdelningens nyligen genomförda sammanslagning, från de tre olika avdelningarna 

kundreskontra bestod i tidigare. Då vi frågade respondenten som hade skrivit en egen 

manual om hur denna blivit upplärd så menade respondenten att all upplärning är 

muntlig och sedan följs ett praktiskt utövande. Vi finner det intressant att en respondent 

gjort en arbetsmanual till sig själv. Vi ställer oss dock undrande till varför inte denna 

utvecklats och gjorts till en standard. Drar denna person nytta av manualen anser vi den 

skulle kunna nyttjas av hela avdelningen, om denna visualiserades ytterligare och lyftes 

till hela avdelningens förfogande. Risker vi ser i det nuvarande handhavandet är att 

processen är störningskänslig. Då de med störst kompetens inte är närvarande kan 

svårare avvikelser komma att bli liggande och bidra med väntetider. Detta är något vi 

anser skulle kunna undvikas vid en klar visualisering av arbetsmomenten.  

 

I dagsläget sker, enligt oss, arbetet inte enligt rätt från mig principen. Endast ett fåtal 

inom personalen som tar emot avvikelser kan bearbeta dem. Vid en implementering av 

denna tjänst inom Front office eller Brasilien kan detta vara godtagbart. Den som 

placeras på denna tjänst förväntas klara av avvikelsearbetet och kommer då ta emot och 

hantera allting själv. Det kvarstår dock fortfarande en upprättning av standarder så 

störningsrisken minimeras då ordinarie personal är frånvarande. Vid en outsourcing till 

Indien ser vi en risk att Scania frånsäger sig ansvaret till att upprätta en standard och 

kan då inte kontrollera att avvikelser hanteras av mottagaren. Således kan det komma att 

saknas någon form av manual för arbetet, vilket vi anser kan leda till stora störningar. 

 

5.4.2 Förbrukningsstyrd produktion 
Att inget normalläge, veckomål eller nyckeltal finns fastställt anser vi bidrar till att det 

är svårt att definiera vad som är en normal respektive onormal dag gällande 

arbetsmängd och omfattning. Det finns heller inget dokumenterat gällande vilken tid 

avvikelser och arbetsmoment tar. Vidare gällande arbetsmängd ser vi vissa 

komplikationer i form av den förbrukningsstyrda produktion som Scania arbetar efter. 

AR-flödets arbetsmängd är kopplad till Brasiliens efterfråga och i dagsläget sker ingen 

direkt kontakt med Brasilien för att få reda på deras produktionsnivåer. Womack & 

Jones (2003, s. 24) menar att prognoser blir överflödiga om företag arbetar direkt mot 

efterfrågan, då produktion sker mot efterfrågan och inte prognoser. Brasilien blir i detta 

fall kunden då de beställer gods och efterfrågar därefter fakturor. Har Brasilien hög 

efterfrågan beställer de mer material vilket ökar arbetsbelastningen för AR-

medarbetaren. En stationering i Brasilien anser vi därför skulle vara lättare att ha insikt i 

hur arbetsbelastningen kommer skifta och kan föra en närmare kontakt med 

produktionsplaneringen. Vi anser dock detta är genomförbart även vid en stationering i 

Södertälje vilket redan i dagsläget skulle kunna kontrolleras. I Indien ser vi inte samma 

möjlighet till kontakt med produktionen eller behov av prognoser. Det företag som 
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eventuellt skulle överta dessa arbetsuppgifter har förmodligen många kunder de utför 

liknande arbete mot och behandlar troligen fakturorna vid dess uppkomst.  

 

5.4.3 Ständiga förbättringar 
Flertalet av AR-medarbetarna ansåg att Panalpina står för majoriteten av avvikelserna 

och problemen inom flödet. Intresset att blicka in mot den egna organisationen för att 

finna förbättringar var lågt. Ett skäl till att företag har svårt att definiera värden i 

processer är att flöden ofta sträcker sig genom fler företag (Womack & Jones, 2003, s. 

32). Cveykus & Carter (2006, s. 29) menar dock att alla arbetsmoment kan skalas ner 

till delmoment där de sedan kan utmanas. Det handlar om att värdet till kunden ska 

transporteras fortare igenom flödet (Womack & Jones, 2003, s. 25). Vi anser att 

insikten, gällande att skala ner de egna arbetsmomenten för att sedan förbättra dem, inte 

existerade hos respondenterna i dagsläget då de istället valde att se Panalpina som 

huvudorsaken till avvikelser. Även om Panalpina orsakar problem anser vi att 

förbättringsarbete behöver ske utefter givna förutsättningar.  

 

Womack & Jones (2003, s. 44) menar att organisationen bör se till de kritiska moment 

som behövs för att färdigställa en vara, sedan se hur dessa är sammanlänkade och 

slutligen börja utmana dessa. Vissa arbetsmoment i AR-flödet är oundvikliga, 

exempelvis nyupplägg av artiklar. Dessa arbetsmoment bör enligt oss ses över om de 

sker på det mest effektiva sätt. Skulle AR-medarbetarna jobba med förbättringar utifrån 

sina egna förutsättningar ser vi att stora vinster skulle kunna erhållas. Att hantera 

processer av detta slag effektivare säkerställer att medarbetarna; levererar ordrar i tid, 

driver in betalningar snabbare samt adresserar kundfrågor snabbt för att undvika att de 

utvecklas till problem (Shannon, 2012, s. 57). Då vi ser vinster i att förbättra sina egna 

rutiner finner vi det till viss mån obefogat att rikta kritiken och bristerna i flödet mot sin 

tredje part. Cveykus & Carter (2006, s. 33) menar att det snarare är processen som 

behöver förbättras än personalen. Vi anser att ett närmare förbättringsarbete med 

Belgien bör ske om de upplever dem som en problemfaktor. Vidare är det i enlighet 

med rätt från mig, upp till AR-medarbetarna att återföra avvikelser tillbaka till källan 

för att göra, i det här fallet, Panalpina medvetna om dessa avvikelser.  

 

Vi fann det positivt att alla respondenter hade förslag på förbättringar. Om vi 

återkopplar till respondenten som utformat sin egen manual ser vi ett väldigt bra 

exempel på användbara förbättringar, dock bristfällig metod. Respondenten ifråga har 

påbörjat en instruktion som skulle kunna komma till användning för sina kolleger, utan 

att själv egentligen reflektera kring detta. Vi ser att en hög kompetens finns inom 

avdelningen men att ett misslyckande skett i att visualisera och sprida den. 

Förbättringspotentialen finns men den har inte efterfrågats av kollegor, chefer eller 

kunder tidigare.  

 

Vidare hade två respondenter även förslag på förbättringar av systemen de arbetar i. Att 

ett program ska klara att automatiskt skapa fakturor, utan att manuellt behöva göra det 

genom ett knapptryck, vilket vi anser är slöseri. Vidare finns besparingar i 

automatiseringar av order to cash processer, genom att minska antalet handpåläggningar 

i arbetet kortas genomloppstider ned samt en ökad noggrannhet i kundbetalningarna 

uppnås (Shannon, 2012, s. 57). Även om tidsåtgången är minimal anser vi att det är ett 

arbetsmoment som enkelt kan undvikas så medarbetaren kan fokusera mer på 
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avvikelsearbetet som är mest tidskrävande inom AR-flödet. Detta anser vi är något som 

behöver ses över även om det inte bör vara av högsta prioritet. 
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6. Slutdiskussion 

I den kartläggning vi genomfört har vi visualiserat AR-flödet, lyft ett antal avvikelser 

samt lagt grunden för en metod som vi redovisat för vår uppdragsgivare. För att lyckas 

visualisera flödet har vi intervjuat medarbetare samt fört diskussioner med ledningen 

med målet att få ett svar på om en förflyttning av tjänsten skulle vara genomförbar samt 

vilken stationering som vore optimal utefter SPS. Vår uppsats har förtydligat bilden av 

vilka avvikelser som kan uppstå och åtkomster till system och program som behövs till 

respektive uppgift åt Scania. Vi har vidare undersökt huruvida det är möjligt att åtgärda 

alla avvikelser och arbetsmoment inom AR-flödet på annan ort än Södertälje. Resultatet 

blev att alla alternativen är genomförbara. Vi fann ingen avvikelse som inte kan 

hanteras från annan plats än Södertälje, om det bortses från kontakt med svenska 

handelskammaren. Men då denna kontakt är minimal såg Scania en möjlighet att denna 

kontakt kan fortskrida genom Front office. Detta är något vi instämmer med då det 

endast är en blankett som fylls i och skickas iväg för en stämpel hos handelskammaren.  

 

Utefter den analys och diskussion vi fört tidigare kommer vi nu sammanfatta de 

viktigaste SPS-principerna samt våra viktigaste iakttaganden för AR-flödets framtida 

förläggning. Vi ämnar att väva samman de kritiska delarna från vår empiri för att visa 

på vilket alternativ vi anser vara bäst lämpat för Scania i enlighet med SPS. Detta avser 

vi visualisera i en beslutsmatris för att bidra med en enklare överblick över resultatet.  

 

Vi vill lyfta här att en respekt för individen existerar. Personalen har känt sig 

respekterad av ledningen i och med beslutet om outsourcingen av AP-flödet samt 

omorganiseringen av AR-flödet vilket vi anser delvis kan bero på att Scania direkt 

tillsatte en grupp för att finna nya, likvärdiga arbetsuppgifter till medarbetarna som 

mister sina positioner.  

 

Av teorin framgår att många SPS-principer länkas samman. Liker & Morgan (2006, s. 

7-8) påpekar att ett väl taktat flöde genererar bättre förutsättningar för att skapa ett 

standardiserat arbetssätt. Genom detta är det möjligt att upptäcka icke värdeskapande 

aktiviteter, slöseri samt problem för att i sin tur arbeta med ständiga förbättringar där de 

även antyder vikten av att personalen är engagerad och motiverad för att 

förbättringsarbetet ska bli lyckat (Liker & Morgan, 2006, s. 7-8). Scania har eliminering 

av slöseri som en grundsten i SPS, detta arbete underlättas genom att arbeta med vissa 

verktyg. Att utveckla ett väl taktat arbete anser vi är svårt då AR-flödet är en 

stödfunktion för Brasiliens produktion, arbetsbördan beror helt av efterfrågan. Vi ser 

dock en möjlighet till en viss visualitet över behovet av produktionsgods för Brasilien 

och därav hur den kommande arbetsbördan kommer vara för AR-flödet. En visualitet 

som enligt oss skulle bli enklast att erhålla inom Scania. En stationering i Brasilien 

anser vi ha bäst visuella förutsättningar då de är närmast produktionsplaneringen, en 

fördel som skulle kunna gås om miste vid en eventuell förläggning av AR-flödet till 

Indien.  

 

Även om det är svårt att definiera en jämn takt inom AR-flödet anser vi att det finns en 

stor möjlighet att utveckla ett standardiserat arbetssätt. Detta är även något vi ser som en 

förutsättning för att så enkelt som möjligt implementera den nya tjänsten oavsett dess 

framtida förläggning. Vi ser även att det finns goda möjligheter till detta då vår 
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kartläggning av flödet är en god utgångspunkt med alla arbetsmoment och avvikelser 

dokumenterade.  

 

När väl standarden är satt finns en möjlighet att utmana dessa moment. Respondenterna 

har haft svårt att komma med konkreta brister i flödet annat än systemfel och Panalpina, 

vilket vi anser beror på att ett standardiserat arbetssätt inte funnits. Vi anser det blir 

lättare att se helheten och identifiera dubbelarbete eller annat slöseri i processen om en 

visualisering är gjord. Därför ser vi arbetet med att utveckla en standard bör vara av hög 

prioritet för processen. Även för att underlätta den stundande omorganiseringen.  

 

Vidare ställer vi oss undrande till varför en standard inte lyckats implementeras tidigare. 

Vi anser möjligheten hela tiden funnits då exempelvis en respondent gjorde en egen 

manual under sin upplärning samt det faktum att vår kartläggning framgångsrikt 

dokumenterat alla moment inom flödet. Även om respondenterna uttryckt att SPS-

arbetet gått framåt så anser vi att det knappt har börjat, detta då vi noterat att under våra 

veckomöten att AR-flödets berörda parter inte haft full insikt gällande flödets 

utformning. Vidare anser vi att förutsättningarna för förbättringsarbetet är beroende av 

en stationering inom företaget, Södertälje eller Brasilien. En outsourcing till Indien 

skulle innebära att flödet tas över av ett företag med en annan företagskultur. Skulle 

AR-flödet förläggas inom Scania ser vi en större möjlighet att arbeta närmare andra 

aktörer inom flödet för att spåra problem eller ineffektiviteter tillbaka till källan.  

 

Som vi nu slagit fast kommer en standard att underlätta arbetet med att eliminera slöseri 

samt arbetet med ständiga förbättringar. Det skulle kunna ge förutsättningarna för ett 

arbete som följer principen rätt från mig, där inga framtida avvikelser släpps vidare i 

processen. Scania (2007) skriver det ska vara lätt att göra rätt, en poäng som enligt oss 

går förlorad utan standarder. I dagsläget agerar AR-funktionen inte fullt utefter Scanias 

produktionssystem då alla medarbetare inte kan hantera alla avvikelser. Vilket resulterar 

i att arbetet inte sker i realtid då problemen inte åtgärdas vid dess uppkomst. En manual 

och standard för detta arbete gör det möjligt för medarbetarna att lösa problemen vid 

dess uppkomst vilket resulterar i att arbetet sker utefter principen rätt från mig i realtid.  

 

En grundläggande värdering inom Lean är att värde samt slöseri definieras ur kundens 

synpunkt (Radnor & Osborne, 2012, s. 268). Under undersökningens gång uttryckte 

Brasilien en oro över att flödet skulle placeras i Indien. Då vi fastslagit att Brasilien 

ansågs vara flödets största kund, finner vi därför det högst relevant att Brasiliens 

önskemål tas i högt beaktande vid beslutsfattandet. Vi ser att beslutet mynnar ut i en 

avvägning mellan Indiens fördelar i form av billig flexibel arbetskraft, långsiktiga 

kostnadsbesparingar, mot att bibehålla flödet inom Scania med en lägre störningsrisk, 

högre kostnader men möjligheter till ständiga förbättringar. Fler faktorer värda att 

beakta om arbetet skulle förläggas inom Front Office skulle det innebära arbetstillfällen 

för en redan kompetent personal. Vidare har Brasilien uttryckt ett önskemål om att 

själva hantera AR-flödet, även detta bör tas i beaktande för beslutet. Dessa är några 

punkter som bör has i åtanke vid beslutsfattandet av AR-flödets framtida utformning, 

dock anser vi att det beslut som fattas bör gå starkast i linje med Scanias 

produktionssystem då Scania tydligt indikerat att det ska skall genomsyra hela företaget. 

Då alternativet Indien är alternativet längst ifrån SPS förefaller det svagast enligt oss 

trots dess långsiktiga kostnadsbesparing. 
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Utifrån diskussionen finner vi inte den kostnadsbesparing som Indien skulle bidra till 

som tillräckligt stark anledning för att outsourca denna tjänst. Dels då tjänstens 

omfattning är relativt liten uppfattas flödet, av Brasilien, störningskänsligt vilket gör att 

det upplevs säkrare att hålla det inom Scania. Därför väljer vi nu att eliminera Indien 

som alternativ och fokusera på endast Södertälje samt Brasilien.  

 

Utifrån dessa diskussioner har vi sammanställt ett beslutsunderlag (Figur 16) där vi kan 

se att Brasilien och Södertälje båda går ganska väl i linje med SPS där vi kan utläsa att 

dessa alternativ väger relativt jämt.  

 

 
Figur 16. Beslutsunderlag 

 

Som vi kan se är möjligheten till att implementera en standard, hålla viss kontroll över 

Brasiliens efterfråga, arbeta med ständiga förbättringar punkter vi finner möjliga för 

båda återstående alternativ. För att särskilja alternativen väljer vi att lägga fokus på 

grunden i Scanias företagskultur, grundstenarna i SPS-huset. De tre grundstenarna 

bestående av: eliminering av slöseri, kunden först samt respekt för individen.  

 

För att bäst uppfylla principen respekt för individen anser vi att tjänsten borde placeras i 

Södertälje, detta då minst en AR-medarbetare kommer få behålla sitt jobb och fortsätta 

med arbetsuppgifter som de uppskattar och trivs med. Dock fanns en viss insikt ibland 

AR-medarbetarna att processen inte tillför något större värde i Södertälje, en respondent 

la som förslag att låta Brasilien ta över arbetet så färre aktörer är inblandade. Enligt oss 

finns det en acceptans gällande att låta arbetet förflyttas då det i viss mån råder en 

consensus, chefer och medarbetare emellan, kring att AR-flödet inte bör existera i 

Södertälje över huvud taget. Det fanns således en förståelse att AR-processens 

utformning i dagens läge till viss mån är överflödig, även om vissa respondenter hade 

förhoppningar om att AR-funktionen skulle kunna komma att bli kvar i Södertälje såg 

de flesta medarbetarna flytten vara acceptabel. Vi anser då att en placering av tjänsten, 

när vi ser till respekt för individen, inte nödvändigtvis behöver vara i Front office på 

grund av acceptansen som existerar hos medarbetarna.  

 

Vi har slagit fast att eliminering av slöseri är ett arbete som kan fortskrida från både 

Brasilien och Sverige. För att återkoppla till respondenten som ansåg att det vore 

effektivare om Brasilien skötte arbetet tillsammans med Panalpina, är detta ett 

resonemang vi instämmer med då vi egentligen mest ser Södertälje som en onödig aktör 

i flödet. Ser vi sedan kunden först är det en grundsten som menar på att allt arbete som 

utförs görs för att tillfredsställa kunden. Brasilien har uttryckt en önskan att överta 

flödet, åsikter som i enlighet med SPS måste tas i beaktande. Alternativet gällande att 

Brasilien tar över och hanterar flödet har genom vår undersökning visats vara möjlig. 
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Det finns inga kritiska arbetsmoment som inte går att sköta från Brasilien. Om vi också 

väger in kostnadsperspektivet så är arbetskraften billigare i Brasilien än i Sverige. En 

stationering i Södertälje genererar då slöseri i form av lönekostnader när arbetet lika väl 

kan skötas i Brasilien, om det bortses från upplärningsperioden. Utefter vår analys av 

SPS-grundstenar leder utfallet oss mot att förlägga AR-flödet i Brasilien. Eliminering av 

slöseri samt kunden först är punkter som starkast skulle gå i linje med SPS om flödet 

hanterades i Brasilien, den enda punkt som till viss mån skulle gå emot är respekt för 

individen. Vi anser dock den punkten inte är avgörande på grund av personalens 

medvetenhet gällande flödets ineffektiva utformning. Vi anser även att alternativet 

Brasilien väger tyngre oavsett då eliminering av slöseri samt kunden först talar för detta. 

En stationering i Brasilien anser vi går starkast i linje med Scanias produktionssystem.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjustruktur  
 

 
    Figur 17. Scania produktionssystem. Källa: Scania, 2006 

 

Vår intervjumall grundar sig i Scanias Produktionssystem. I våra intervjuer avsåg vi 

undersöka huruvida flödet genomsyras av SPS idag men även vilket av våra tre 

alternativ som skulle gå starkast i linje med SPS. 

 

Vad kan ni se för störningar i AR-processen? 

Vad kan ni se för slöseri i AR-processen? 

Vad kan ni se för onödiga moment i AR-processen? 

Dessa frågor syftar till eliminering av slöseri där vi försöker identifiera huruvida 

respondenterna upplever något slöseri i arbetsprocessen.  

 

Upplever ni respektfullt bemötande från er närmsta chef? 

Bemöts ni av respektfullt av kollegor? 

Frågor gällande huruvida respondenterna fick ett respektfullt bemötande av 

organisationen, från chefer men även av kollegor.  

 

Vilken anser ni är flödets främsta kund?  

Upplever ni att kunden sätts i fokus när ni fattar beslut? 

Här vill vi identifiera vilken aktör som anses vara flödets främsta kund och om det läggs 

något extra fokus på kundens intresse.  

 

Har ni ett standardiserat arbetssätt? 

Ser ni någon möjlighet till att standardisera? 

Ser ni någon vinning i att standardisera? 

Tycker ni att erat arbete kan visualiseras ytterligare? 

Vi försöker här undersöka om det implementerats någon form av standardiserat 

arbetssätt och om principen “visuellt” uppfylls, dels för att få veta om respondenterna 

vet innebörden av att standardisera men även för att se om de kan se vinningen av att 



 

implementera det. Även om de kunde ens ser möjligheten att visualisera och 

standardisera arbetet.  

 

Hur vet ni när ni ligger i fas?  

Vad är normalt / onormalt? 

Upplever ni en balans i arbetsfördelningen i båt och flygarbetet? 

Vi hänvisar här till principen takt och utjämnat flöde där vi vill veta om det existerar 

någon form av jämnhet i arbetet där medarbetarna kan veta om de ligger bra respektive 

dåligt i fas.  

 

Hur agerar ni vid avvikelser?  

Hur upplever ni tidsskillnaden Brasilien och Sverige emellan? 

Vi hade här principen realtid i åtanke där vi ville veta hur de agerar vid uppkomst av 

avvikelser. Detta för att de, i enlighet med SPS, i realtid ska kunna åtgärda problem 

direkt vid dess uppkomst. Vi var också vi intresserade om dagens om en kontakt med 

Brasilien medför komplikationer att agera i realtid i dagens AR-utformning försvårar. 

Vi ville även undersöka om en kontakt med Indien kunde försvåra detta arbete i form av 

tidsskillnader.  

 

Finns metoder för AR-flödet? 

Finns instruktioner för AR-flödet?  

Kan ni definiera ett normalläge för AR-processen?  

Anser ni att det finns utrymme för förbättringar? 

Sker det något förbättringsarbete idag? 

Dessa frågor behandlar huvudprinciperna inom SPS; rätt från mig, förbrukningsstyrd 

produktion samt ständiga förbättringar. Då hela SPS-huset är sammankopplat ville vi 

här ta reda på hur starkt dessa principer efterlevs inom AR-flödet. Detta frågeområde 

inkluderar metoder och instruktioner för standardisering av arbetsmoment och 

avvikelsehantering. Här avsåg vi även att undersöka huruvida respondenterna såg några 

förbättringsmöjligheter inom flödet samt för att få en bild av hur förbättringsarbetet 

prioriterats. 

 


