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Förord 
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Abstract 

In 2013 a new emission standard for heavy trucks was introduced and hence a number of new parts 

was brought in to Scania CV AB. This created a need for modifications in the silencers flow. The flow 

is highly complex involving several suppliers, call off methods and different models of silencers. 

The aim for this project was to improve the existing silencers flow. The flow, from supplier to 

assembling, has therefore been mapped. In order to identify types of waste in the existing flow, a 

detailed situation analysis was carried out through interviews and observations. This was 

supplemented with internal documents as position standards and layouts. Three suggestions for 

improvement were formulated with support from existing theories to improve the identified wastes. 

The goal was to develop improvements making the silencers flow more effective while maintaining 

good ergonomics and zero defects. 

Suggestion 1 requires a modification in the current work processes due to a change in the 

agreements of loading the trailer. To enable the reduction of work processes the suppliers are given 

a greater responsibility in delivering the silencers in correct order. As a result two of current needed 

positions are eliminated in addition to a reduction of required storage and handling. Suggestion 2 has 

been created by the current conditions. This include a more effective work process where good 

quality is higher prioritised than cost reductions, which results in eliminating one position. Suggestion 

3 modifies the distribution in call off methods, so that only one call off method is used for the most 

problematic model. This reduces the complexity of the flow and eliminate two positions. 

Suggestion 3 results in the biggest savings, 838 827 Swedish crowns, which amount to half the 

current annual cost. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sammanfattning 

Under 2013 infördes ett nytt utsläppskrav för lastbilar, vilket bidrog till att flertalet nya artiklar 

introducerades på Scania CV AB. Introduktionen av artiklar medförde att förändringar i 

ljuddämparflödet behövde genomföras. Flödet har en hög komplexitet på grund av att flera 

leverantörer, avropsmetoder och modeller används.  

Syftet med projektet är att förbättra det befintliga flödet för ljuddämpare. I projektet har därför 

ljuddämparflödet för lastbilstillverkningen från leverantör till montering kartlagts. En utförlig 

nulägesanalys har genomförts där olika slöserier identifierats. Nulägesanalysen har utformats genom 

intervjuer och observationer av flödets arbetsmoment. Detta har kompletterats med interna 

dokument som positionsstandarder och layouter. Utifrån slöserierna har tre förbättringsförslag 

utformats med stöd i vetenskapliga teorier. Målet har varit att ta fram förbättringsförslag som 

effektiviserar flödet samtidigt som en god ergonomi och noll fel eftersträvas.  

Förbättringsförslag 1 kräver en förändring i dagens förutsättningar på grund av en avtalsändring för 

lastningsordningen. Större ansvar för ordningen på ankomna ljuddämpare läggs därför på 

leverantören för att möjliggöra reduktion av arbetsprocesser. Detta resulterar i att två positioner kan 

elimineras samt att förrådsytor och handpåläggning minskas. Förbättringsförslag 2 har utformats 

utifrån dagens förutsättningar. Det innefattar en effektivisering av dagens arbetsprocesser där en 

god kvalitet prioriteras framför kostnadsbesparingar. Förslaget eliminerar en position. I 

förbättringsförslag 3 förändras fördelningen mellan avropsmetoderna för den modell som bidrar till 

mest problematik för flödet. Förändringen innebär att modellen avropas med endast en metod, 

vilket minskar komplexiteten på flödet. Förslaget bidrar till att två positioner elimineras.  

Besparingen blir störst i förbättringsförslag 3 och resulterar i en halverad årskostnad motsvarande 

838 827 kronor.                                                      
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1 Inledning 
I detta kapitel ges inledande information till projektet och dess uppkomst.  

1.1 Bakgrund 
Materialflödet för ljuddämpare har genomgått stora förändringar under de senaste två åren.  

Marknaden har flera skilda emissionskrav och efterfrågan på modeller är därför mer varierad än 

förut. Införandet av det senaste emissionskravet, Euro 6, fordrade att nya modeller togs fram. 

Tidigare fanns endast två modeller av ljuddämpare som levererades direkt i pall till monteringen, i 

två olika flöden. I dagsläget finns flera modeller av ljuddämpare som levereras till monteringen i ett 

flöde, sekvenserade av enheten för logistik. Ljuddämparna beställs från tre leverantörer med två 

avropsmetoder, batch och sekvens. Skilda modeller, leverantörer och avropsmetoder har ökat flödets 

komplexitet.   

Den senaste tidens förändringar har bidragit till större utmaningar vid hanteringen av ljuddämparna. 

Flödet kräver i dagsläget mycket tillsyn och handpåläggning. Risken för att ljuddämparna inte ska 

levereras i tid till monteringen är stor.   

1.2 Problembeskrivning 
Projektet går ut på att effektivisera ljuddämparflödet för lastbilstillverkningen, från leverantör till 

montering. Problemet är indelat i två delmoment: 

1. Nulägesanalys av det befintliga flödet. 

2. Vetenskapligt förankrat förbättringsförslag där noll fel och en god ergonomi eftersträvas. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att förbättra det befintliga flödet för ljuddämpare. Detta genom att skapa en 

tydlig kartläggning av flödet, från leverantör till montering.  Kartläggningen skall ligga till grund för att 

identifiera problem och förbättringsmöjligheter i flödet. Målet är att slutligen ta fram ett 

förbättringsförslag som effektiviserar flödet samtidigt som en god ergonomi och noll fel eftersträvas.   

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till Scanias chassiverkstad i Södertälje. Projektet kommer enbart beröra 

ljuddämparflödet för lastbilstillverkning. Monteringstillbehör till ljuddämparna kommer inte tas i 

beaktning. Förbättringsförslagen ska ha en positiv effekt på hela verksamheten men primärt fokus är 

att effektivisera flödet för enheten logistik.    

Projektet har en tidsmässig begränsning och skall vara färdigställt 5 juni 2014.    

1.5 Projektorganisation 
Anders Guvå*, Manager Logistic- and KD engineering MS, MSL, Scania 

Marcus Wadås, Logistikutvecklare, MSLT, Scania 

Robert Johansson, Universitetslektor, Matematik och matematisk statistik, Umeå Universitet 

Louise Berglund, Student, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Umeå Universitet 

Erika Blomstrand, Student, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, Umeå Universitet 

 

Uppdragsgivare för projektet är MSLT på Scania i Södertälje. Anders Guvå är chef för avdelningen och 

                                                           
*
 Johan Björklund är Anders Guvås efterträdare från och med 1 april. 
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har tagit fram uppdraget. Marcus Wadås kommer agera handledare från Scania och Robert 

Johansson från Umeå Universitet.  

1.6 Tillvägagångssätt 
Projektet inleddes med att kartlägga nuläget uppströms i flödet, från montering till leverantör. Varje 
del av flödet behandlades noggrant innan arbete med nästkommande del påbörjades. 
Kartläggningen genomfördes genom intervjuer och observationer av respektive del av flödet. Detta 
kompletterades sedan med information från interna dokument exempelvis positionsstandarder och 
layouter. 
 
Efter avslutad kartläggning av nuläget togs de mest påtagliga slöserierna fram. Varje slöseri 
undersöktes för att få en djupare förståelse för problematiken. Information erhölls genom intervjuer 
och observationer. 
 
De identifierade slöserierna låg till grund för innehållet i den teoretiska referensramen och en 
litteraturstudie genomfördes för berörda ämnen. För att eliminera slöserierna skapades sedan tre 
möjliga förbättringsförslag med stöd av teorierna.  

1.7 Förkortningar och begrepp 
En ordlista med förkortningar och begrepp presenteras i bilaga 1. Läsare med begränsad kunskap 

kring Scanias verksamhet rekommenderas studera denna innan vidare läsning. 
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2 Företagsbeskrivning 
I kapitlet följer en beskrivning av Scania CV AB samt information om chassiverksamheten i Södertälje. 

Scania production system genomsyrar hela verksamheten och har beskrivits för att ge läsaren en 

grundläggande förståelse av produktionen inför nulägesanalysen.     

2.1 Scaniakoncernen 
Scania CV AB tillverkar tunga lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer samtidigt som de har ett 

stort utbud av tjänstrelaterade produkter och finansiella tjänster (Scania, 2013a). Scanias 

huvudkontor och centrala inköpsfunktion är belägen i Södertälje. Det finns även lokala inköpskontor i 

Polen, Tjeckien, USA, Ryssland och Kina. Produktionen sker i Europa och Sydamerika med tio 

monteringsanläggningar i Afrika, Asien och Europa (Scania, 2013b). Scania är verksamt i ungefär 100 

länder och inkluderar mer än 40 000 anställda (Scania, 2013a).  

Kunder och produkter tillsammans med människorna inom företaget utformar Scanias identitet. 

Företaget har tre kärnvärden som utgör grunden för ledarskap, kultur och framgång; kunden först, 

respekt för individen och kvalitet. (Scania, 2013b) 

2.2 Mål och vision 
Scanias vision är att vara ett ledande företag i branschen och skapa ett värde för kunder, anställda 

och aktieägare.  Scania vill uppnå ständiga förbättringar utan att ha tidsbestämda kvantifierbara mål. 

Ur finansiell synvinkel är basen att företaget ska vara ledande i branschen genom lönsam tillväxt. 

Fokus ligger därför på marknader med en uthållig och lönsam tillväxt genom satsning på existerande 

kunder framför maximal nybilsförsäljning. (Scania, 2013d) 

2.3 Scania Production System 
Scania Production System (SPS) är företagets eget utformade produktionssystem som har många 

likheter med Lean Production. Illustrativt kan produktionssystemet representeras som ett hus (se 

Figur 1).   

Figur 1. SPS-huset 
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2.3.1 Värderingar 

Grunden till huset byggs av tre värderingar, Kunden först, Respekt för individen och Eliminering av 

slöseri. Samtliga värderingar är lika viktiga för att hålla huset uppe. Kunden först innebär att beslut 

och arbete ska ha kunden i fokus, detta för att kunna leverera rätt kvalitet i rätt tid. Respekt för 

individen representerar att företaget ska ha en kultur med ömsesidig respekt mellan chefer och 

medarbetare. Samtliga ska vara delaktiga och vara med och påverka med sina erfarenheter och 

kunskaper. Eliminering av slöseri innebär att aktivt arbeta med att eliminera aktiviteter som inte 

bidrar med något värde för kunden. (Karlsson, 2014a) 

2.3.1.1 Slöserier 

Scania arbetar med att eliminera åtta olika slöserier (Karlsson, 2014a): 

 Överproduktion 

 Onödiga transporter 

 Väntetid 

 Onödiga arbetsmoment 

 Onödiga rörelser 

 Onödiga lager 

 Kassationer 

 Outnyttjad kreativitet 

2.3.2 Principer 

SPS-husets väggar och tak representeras av fyra principer, standardiserat arbetssätt, rätt från mig, 

förbrukningsstyrd produktion och ständiga förbättringar. Ett standardiserat arbetssätt, normalläget 

för företaget, är nedbrutet i sex underkategorier som ska underlätta för att företaget ska uppnå 

normalläget. (Karlsson, 2014a)   

 Standardisering 

Arbetsmomenten i produktionen på Scania sker efter en standardisering som beskriver hur ett 

moment ska utföras. Standarden baseras på den bäst kända och överenskomna arbetsmetoden. 

Arbetsmomenten är standardiserade för att öka effektiviteten samtidigt som kvaliteten 

säkerhetsställs. Genom ett standardiserat arbetssätt noteras avvikelser. Detta är viktigt eftersom 

Scania inte accepterar att lämna vidare en produkt med avvikelser, oavsett om kunden är extern 

eller intern. (Karlsson, 2014a) 

 

 Takt 

Scanias samtliga produkter produceras efter kundens behov och efterfrågan, vilket ger upphov 

till produktionens takt. Takten hjälper till att upprätthålla planerad produktion samt till att 

upptäcka slöserier. Takten är nödvändig för att balansering och standard ska fungera. (Karlsson, 

2014a) 
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 Utjämnat flöde 

Ett utjämnat flöde innebär att produktionsvolymerna fördelas över arbetsdagarna, för att 

produktionen ska hålla samma nivå varje dag (se Figur 2 och 3). Att fördela arbetsbelastningen 

möjliggör en optimal användning av resurser. (Karlsson, 2014a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Balanserat flöde 

Ett balanserat flöde innebär att arbetsfördelningen ska vara jämnt fördelad mellan resurserna 

med en så hög beläggning som möjligt. (Karlsson, 2014a) 

 

 Visuellt 

Flödet ska vara tydligt, lättillgängligt och enkelt att förstå så att medarbetarna ska kunna 

upptäcka avvikelser i normalläget. (Karlsson, 2014a) 

 

 Realtid 

Inga fördröjningar ska finnas i produktionssystemet. Återföring av avvikelser ska ske direkt till 

den berörda för att öka möjligheten att åtgärda avvikelsen direkt. Det är viktigt att ingen 

information går förlorad i processen. (Karlsson, 2014a)    

Rätt från mig är riktlinjen för samtliga anställda. Varje individ ska ha möjlighet att göra rätt genom 

korrekta metoder, instruktioner och verktyg. Detta tillsammans med att den anställda ska ha rätt 

kompetens för uppgiften. Principen bygger på att aldrig lämna vidare något som är felaktigt samt att 

aldrig ta emot en avvikelse utan att återföra till den som levererat. Scania arbetar med en 

förbrukningsstyrd produktion. Produktionen baseras därmed på kundens behov och efterfrågan. För 

att detta ska vara möjligt arbetar Scania med korta genomloppstider och små partistorlekar. 

Produktionssystemet bygger på att arbeta med ständiga förbättringar för normalläget. Genom att 

arbeta med avvikelser, eliminera slöserier och utmana befintliga arbetsmetoder kan ett nytt, 

förbättrat normalläge skapas. (Karlsson, 2014a)  

Figur 3. Icke utjämnat flöde 

Figur 2. Utjämnat flöde 
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2.3.3 Prioriteringar 

Scania arbetar med fyra prioriteringar som ska följas om avvikelser från normalläget uppstår eller om 

prioriteringarna står i motsatsförhållande till varandra. Det är viktigt att samtliga prioriterar och 

fattar beslut efter prioritetsordningen. (Karlsson, 2014a) 

2.3.3.1 Prioriteringsordning 

1. Säkerhet/hälsa/miljö 

2. Kvalitet 

3. Leverans 

4. Ekonomi 

2.3.4 Organisation 

Scania arbetar med small teams, vilket innebär att varje avdelning består av flera 

förbättringsgrupper, FBG som leds av varsin team leader. Förbättringsgrupperna på avdelningen har 

en gemensam gruppchef. I varje förbättringsgrupp arbetar ungefär fem operatörer som roterar på 

olika arbetsuppgifter. (Karlsson, 2014a) 

 

Figur 4. Small teams 

2.4 Chassimonteringen 
Chassimonteringen i Södertälje består av fyra byggnader, förutom chassiverkstaden är det en 

utrustningsverkstad och två byggnader för Knocked down verksamhet. Knocked down innebär att 

lastbilen levereras i delar och inte som en färdig enhet. På chassiverkstaden i Södertälje arbetar i 

nuläget 1178 personer varav 1078 är aktiva (Öberg, 2014).  

I chassiverkstaden finns en line för lastbil och en för buss. Bussline producerar 13 fordon om dagen 

med en takttid på 34 minuter på varje position. Lastbilsline producerar 55 fordon om dagen och är 

indelad i 11 funktionsområden (FO) där takttiden är 7 minuter och 29 sekunder för varje FO. Vid varje 
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FO arbetar en förbättringsgrupp som utför olika arbetsmoment på lastbilen inom takttiden. Det finns 

också en utvecklingsline som arbetar med utveckling av nya lastbilsmodeller. (Karlsson, 2014b)   

Produktionen av lastbilar som går ut till försäljning har idag en bastakt på 55 lastbilar om dagen. 

Bastakten anger vilken takt som borde upprätthållas för att kunna möta kundernas efterfrågan. Den 

operativa takten kan variera. Vid oförutsedda hinder och för hög arbetsbelastning minskar antalet 

producerade lastbilar. I januari i år producerades exempelvis 52 stycken i genomsnitt. Under 2012 

var bastakten i snitt 41 lastbilar. 2013 var bastakten 43 lastbilar fram till september då bastakten gick 

upp till 55 stycken. Den totala produktionen av lastbilar uppgick under hela 2013 till 10 552 stycken 

jämfört med 9251 lastbilar 2012 (Öberg, 2014). När differensen blir för stor mellan den operativa 

takten och bastakten löses detta vanligen med övertid (Vinsa, 2014).  
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3 Ljuddämpare 
Traditionellt användes ljuddämparen framförallt för att dämpa ljudnivåerna från motorn. Idag har 

ljuddämparen en betydligt större funktion, det är en kompakt lösning som används för 

avgasefterbehandling. Detta kapitel innehåller information om emissionskrav, utsläpp och 

ljuddämparens komponenter. Kapitlet behandlar även Scanias olika leverantörer och avropsmetoder 

för ljuddämparna. 

3.1 Emissionskrav 
Emission inom miljövetenskapen innebär utsläpp av ett ämne till luft, mark, sjöar och hav (NE, 

2014a). I världen finns olika emissionskrav som skiljer sig beroende på geografisk region. De två 

största kraven är Environmental Protection Agency Standards (EPA) och Euro Standards (Euro) 

(Cummins, 2011a). USA använder sig av EPA-kraven, medan större delen av övriga världen regleras 

av Euro-kraven (se Bilaga 2) (Cummins, 2011b). 

Euro-kraven innefattar vilka utsläppsnivåer som ska gälla för nyproduktion av stora dieselmotorer 

(stt emtec, okänt år). EU har satt emissionskrav för att minska utsläppen och reglerna för Euro 6 

infördes i EU den 31 december 2013 (ScaniaOskarshamn, 2013). Införandet av Euro 6 är en fortsatt 

satsning för att minska skadliga avgasutsläpp som startade 1993 med Euro 1. Gränsen för tillåtna 

utsläppsnivåer har minskat för kväveoxider (NOx) med 95 % och för partiklar med 97 % (Daf, 2014). 

Tillåtna utsläppsnivåer av NOx för EPA och Euro presenteras i figur 5 (Cummins, 2011b). 

  

Figur 5. Utsläpp av kväveoxider utifrån de olika regleringarna 

Europeiska Unionen har tagit fram en förordning som ska bidra till att målen angående förorenade 

utsläpp och luftkvalitet uppfylls. Den har till uppgift att säkerställa tekniska krav och regler angående 

motorfordon. I förordningen fastställs den rättsliga ramen för typgodkännande av motorfordon, 

motorer och reservdelar med avseende på utsläpp. (EU, 2010) 
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Tillverkare av lastbilar måste kunna visa att alla nya fordon som kommer till försäljning eller 

registreras är godkända. Därmed måste produktionen vidta tekniska åtgärder för att begränsa 

avgasutsläpp. Villkoren är specifika för varje fordonskategori med avseende på körsträcka och 

livslängd. (EU, 2010) 

3.1.1 Utsläpp 

Kväveoxider förekommer i olika former, bland annat kväveoxid (NO2), dikväveoxid (N2O, lustgas) och 

kvävemonoxid (NO) som bildas när förbränningsluftens kväve oxideras. De är en bidragande orsak till 

övergödning och försurning samt kan skada människor, växtlighet och djur. (Scania, 2014a) 

Ett resultat av ofullständig förbränning är kolväten (HC) som är en restprodukt av bränslet. Denna 

restprodukt bidrar till fotokemisk smog, marknära ozon och hälsoskador (Scania, 2014a). Fotokemisk 

smog innebär att det uppstår kraftigt nedsatt sikt på grund av bildning av mycket små partiklar 

(aerosoler) vid utsläpp av luftföroreningar (NE, 2014b). Marknära ozon finns upp till 1000 meter över 

markytan och är en luftförorening som bildas när kväveoxider och kolväteföreningar reagerar under 

solens inverkan. När ozonhalten blir för hög nära markytan kan det skapa irritation i slemhinnor och 

lungor (forskning.se, 2006).  

Ett annat resultat av ofullständig förbränning är partiklar som ger upphov till rök. Röken innehåller 

sot och kolväten från bränsle, smörjolja, svavelsyra och aska och kan påverka människors hälsa 

negativt. (Scania, 2014a) 

Människor och djur andas ut koldioxid (CO2) som absorberas av växter för att kunna växa.  Det är 

därför en naturlig komponent i det naturliga kretsloppet. Fossila bränslen som exempelvis olja tillför 

atmosfären mer koldioxid och bidrar till växthuseffekten. Kolmonoxid (CO) är giftigt och i större doser 

livsfarlig för hälsan. När kolmonoxid reagerar med syre ombildas det till koldioxid. (Scania, 2014a) 

3.2 Komponenter  
För att kunna uppfylla emissionskraven utvecklas ständigt konstruktionen för ljuddämparna. De 

tekniska specifikationerna skiljer sig beroende på modell och utsläppskrav men i huvudsak är de 

nyare modellerna, som uppfyller Euro 6, uppbyggda med en så kallad diesel oxidation catalysts 

(DOC), partikelfilter och en selective catalytic reduction (SCR).  

3.2.1 Diesel oxidation catalysts (DOC) 

En DOC används för att konvertera kolväten (HC) och kolmonoxid (CO) till koldioxid (CO2). 

Katalysatorn kan däremot inte användas för att omvandla kväveoxider (NOx), vilket medför att även 

SCR-tekniken behöver användas (Volkswagen, 2014). 

3.2.2 Partikelfilter   

Partikelfiltret används för att ta bort sot från avgasutsläppen. Ett typiskt partikelfilter är uppbyggt av 

små kanaler där avgaserna tvingas flöda genom porösa väggar som fångar upp sotartiklarna. 

Sotartiklarna ackumuleras i filtret och bildar därigenom en tillräckligt hög värme för att förbrännas. 

De delar som inte förbränns stannar i filtret och kan rengöras efter motortillverkarens 

rekommendationer. (Cummins, 2011c)  
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3.2.3 Selective catalytic reduction (SCR) 

Efter att sotpartiklarna avlägsnas från avgasen blandas den med en vattenbaserad Urea-lösning, även 

kallad AdBlue. Detta utförs i en separat tank för att minska mängden kväveoxider. (Eberspächer, 

2012) 

3.3 Scanias leverantörer 
Scania har tre leverantörer för ljuddämparna. I avsnittet beskrivs dessa kortfattat. 

3.3.1 Tenneco 

Tenneco är ett globalt företag som konstruerar, tillverkar och distribuerar produkter för 

fordonsindustrin och för tunga fordons eftermarknad samt originalutrustningsmarknader. Företaget 

arbetar bland annat med produkter för rening av luft, där ljuddämpare ingår. Företaget har 89 

fabriker med 26 000 anställda världen över (Tenneco, 2014). Scanias leverans av ljuddämpare sker 

från Edenkoben, Tyskland (Enmark, 2014).  

3.3.2 Eberspächer 

Eberspächer arbetar med klimatsystem för bussar, avgasteknik och fordonsvärmare. Ljuddämparna 

tillhör kategorin avgasteknik. Företaget är verksamt i 22 länder, fördelat på 65 anläggningar världen 

över och har ungefär 7300 anställda (Eberspächer, 2014a). I Sverige är tillverkningen av ljuddämpare 

belägen i Nyköping, (Eberspächer, 2012) där leverans till Scania sker från. 

3.3.3 Cummins 

Cummins är ett globalt företag som konstruerar, tillverkar, distribuerar och servar motorer med 

tillhörande produkter. Däribland arbetar Cummins med utsläppslösningar som ljuddämpare. 

Företaget har sitt huvudkontor i Columbus, USA men har kunder i ungefär 190 länder. Cummins har 

cirka 46 000 anställda världen över (Cummins, 2014). Leverans av ljuddämpare till Scania sker från 

Born, Nederländerna (Enmark, 2014).  

3.4 Avropsmetoder 
Scanias tre leverantörer av ljuddämpare levererar olika modeller utifrån två avropsmetoder, batch 

och sekvens. Batch innebär att produkten beställs utifrån artikelnummer. Samtliga batchljuddämpare 

från samma artikelnummer är identiska och saknar chassinummer vid leverans till Scania. 

Sekvensleverans innebär att artiklarna i en leverans måste levereras i exakt samma ordningsföljd som 

produktionsordningen är på företaget (Jonsson och Mattsson 2011, s.201). Ljuddämparna som 

beställs med sekvens är redan vid leverans anpassat efter ett angivet chassi och har givits ett 

chassinummer hos leverantören. Produktionsordningen† motsvarar den ordning som chassierna 

produceras på line.  

  

                                                           
†
 Produktionsordning motsvarar Scanias benämning på sekvensordning 
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3.5 Modeller på Scania 
Tabell 1. Scanias modeller   

Modell Leverantör Avropsmetod Emissionskrav Antal artikelnummer 

Euro 6 
large 

Cummins Sekvens Euro 6 15 

Euro 6 
medium 

Tenneco och 
Eberspächer 

Sekvens och 
batch 

Euro 6 31 (20+11) 

Cylinder Eberspächer Sekvens Euro 5/Euro 4 17 

Kubisk Eberspächer Batch Euro 3 1 

 

Tabell 1 presenterar respektive modells leverantör, avropsmetod, emissionskrav och antal 

artikelnummer. Respektive modell består av flera varianter och har därför olika artikelnummer som 

beställningen hos leverantören baseras på. Euro 6 large består av 15 artikelnummer och Euro 6 

medium består av totalt 31 artikelnummer, 20 av dessa levereras från Tenneco och 11 från 

Eberspächer. 

Den cylindriska består av 17 artikelnummer medan den kubiska modellen enbart har ett 

artikelnummer. Tre artikelnummer av Euro 6 medium från Eberspächer samt den kubiska modellen 

har batch som avropsmetod. Resterande artikelnummer har sekvens som avropsmetod.  
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4 Teori 
I detta kapitel behandlas relevanta teorier för projektet som har legat till grund för de framtagna 

förbättringsförslagen. 

4.1 Dragande system 
Ett dragande system innebär att produktionen startar när en efterföljande process signalerar ett 

behov. Den sista processen i flödet motsvarar kunden. Signalerna sker uppströms i flödet och 

kundbehovet är det som startar produktionen (Petersson et al. 2009, s. 50-51). Ett dragande system 

behöver vara flexibelt med korta ledtider. Fördelen med ett dragande system är att slöserier blir 

mindre på grund av att till exempel lager och transporter minskar. För att produkten i ett dragande 

system ska flöda så fort som möjligt måste processerna vara synkroniserade (Droste 2007, s.105-

106). Det dragande systemet måste vara flexibelt men kombineras med styvhet. Styvhet innebär att 

produktionen är fixerad till en produktionsvariant. För att uppnå en balans mellan flexibilitet och 

styvhet måste företagen hitta en rimlig nivå av produktvariationer och begränsa sitt utbud för 

kunden. Vid val av den mest kraftfulla motorn kan företaget exempelvis begränsa kunden till att välja 

en specifik hjulupphängning. Utan begränsningar kan antalet produktvariationer bli för svåra att 

hantera. Ett annat sätt att uppnå en högre grad styvhet kan göras genom att erbjuda kunderna 

specifika kombinationer av produkter, i många fall till rabatterade priser, för att påverka kundens val. 

På det sättet kan styvhet uppnås utan att kunden uppfattar produkten som icke flexibel. En tredje 

strategi handlar om att flytta decoupling point uppströms, det vill säga den punkt där produkten blir 

kundspecifik. På det sättet kan det tillverkande företaget erbjuda större individualisering utan att 

störningar i monteringen uppkommer. Ekonomiska aspekter kan begränsa flytt av punkten 

uppströms (Fredriksson och Gadde 2005, s.695-697).  

4.1.1 Sekvens 

Den generella efterfrågan på antal modeller och varianter har ökat markant under de senaste åren, 

vilket lett till att företag står inför en stor utmaning för att tillfredsställa kunderna. Utvecklingen har 

bidragit till att begreppet sekvens utformats (Wagner och Silveira-Camargos 2011, s.5713). En 

sekvensleverans innebär att artiklarna i en leverans måste levereras i exakt samma ordningsföljd som 

monteringsföljden på företaget (Jonsson och Mattsson 2011, s.201). Eftersom artiklarna ska 

levereras i monteringsföljd behövs en god synkronisering mellan kund och leverantör. God kvalitet 

och uppföljning i produktionssystemet är viktigt för att sekvensleveranser ska fungera. Företag, 

främst inom fordonsindustrin, som arbetar med kundanpassade produkter har i många fall valt att 

använda sig av sekvens för att kunna bibehålla en kostnadseffektiv tillverkning. De största 

besparingarna ligger i lager- och platskostnader, följt av minskade kvalitets- och logistikkostnader 

(Wagner och Silveira-Camargos 2011, s.5713-5715).    

4.2 Materialflöde 
Ett materialflöde består av flera delar, i detta avsnitt beskrivs materialhantering, lager och transport. 

4.2.1 Materialhantering 

Materialhantering innebär hantering och förflyttning av material internt i en verksamhet (Jonsson 

och Mattsson 2011, s.75). Hanteringen sker i samband med lagring och transport och påverkar ett 

företags kostnader och leveransservice. Likartade aktiviteter är kopplade till lagring oberoende av om 

företaget är producerande eller distribuerande. Godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, 

omlagring, plockning och emballering är vanligt förekommande. Ineffektivitet i aktiviteterna bidrar 
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till högre kostnader på grund av längre ledtider. En längre ledtid är i sin tur svårare att förutse, vilket 

påverkar leveranssäkerheten negativt. Kostnaderna kan minskas genom att skapa rutiner för 

aktiviteterna. Effektiva rutiner skapas exempelvis genom att använda sig av principer för artiklarnas 

placering i lager och dess plockordning (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, s.130-138). Artiklar 

kan plockas baserade på dess produktionsordning eller i lagerpåfyllnadsorder som innebär att 

materialet ska levereras till ett lager längre fram i flödet (Jonsson och Mattsson 2011, s.79). Ett sätt 

att förbättra materialflödet genom kortare ledtider är att använda sig av Just-in-time, vilket innebär 

att råmaterial ska gå från en process till en annan utan avbrott. Huvudprincipen är rätt detalj, i rätt 

antal, vid rätt tidpunkt. En förutsättning för att en produktion med Just-in-time ska fungera är att 

först skapa ett utjämnat flöde. Ett utjämnat flöde leder i sin tur till att ett standardiserat arbetssätt 

kan skapas, vilket är nödvändigt för att inte störningar i systemet ska uppstå. För att kompensera för 

störningar i flödet är en buffert av material nödvändigt för att systemet inte ständigt ska krascha 

(Liker och Morgan 2006, s.7-8).      

4.2.2 Lager 

Materialflödet på ett företag sker i stor utsträckning till och från olika lagerplatser, exempelvis förråd 

eller färdigvarulager. Principer och förutsättningar för lager skiljer sig beroende på förpackningstyp, 

helpall eller mindre lådor. Målsättningen är att skapa ett lager med minimerade 

lagerhållningskostnader och hanteringskostnader genom låga driftskostnader och en hög 

fyllnadsgrad i förpackningarna. Lagret måste ha en balans mellan fyllnadsgrad och hantering. 

Lagerutrymmet måste utnyttjas utan att hanteringen försvåras, exempelvis måste hänsyn tas till 

transportgångar. (Jonsson och Mattsson 2011, s.68). Genom att producera enligt Lean production 

minskar partistorlekarna och därmed lagernivåerna (Agus och Hajinoor 2012, s.102).  Vidare menar 

Demeter och Matyusz (2011, s.154) att företag som arbetar med Lean production har en högre 

lageromsättning än företag som inte arbetar enligt Lean production. De lagerhåller generellt färre 

produkter.   

4.2.3 Transporter 

Ett företags logistiska kostnader består av olika faktorer som kan variera. Vanliga kostnader är 

förknippade med lagerföring, materialhantering, administration och transport (Oskarsson, Aronsson 

och Ekdahl 2006, s.34). Det finns olika sätt att förflytta material mellan leverantör och kund. Sjö-, 

järnvägs-, väg- eller flygtransport är de mest traditionella. Vägburen lastbilstransport är det 

vanligaste transportsättet av de som kan leverera direkt från leverantör till kund. Övriga 

transportalternativ levererar i regel gods mellan terminaler och kan endast vid undantag leverera 

direkt till kundens anläggning (Jonsson och Mattsson 2011, s.82-86).  

Kunden använder sig ofta av transportsamordnare som ansvarar för upplägg och genomförande av 

transporter. Dessa företag planerar och köper efterfrågade tjänster för transporten och kan bistå 

med lagring samt hantering vid terminalerna. Speditörer och tredjepartslogistiker är vanliga 

benämningar på transportsamordnare. En speditör är en förmedlare som inte genomför själva 

transporten utan istället anlitar transportörer. En tredjepartlogistiker ansvarar för att skapa 

transporttjänster mellan leverantör och kund. De tar ofta över delar av företagets logistik-, lagrings- 

eller terminalfunktion (Jonsson och Mattsson 2011, s.88-90). 
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4.3 Relation mellan företag och leverantör 
Företag och leverantörer har ett ständigt utbyte av varandra. De flesta företag och organisationer är 

idag beroende av externa leverantörer på grund av det ekonomiska läget. Relationen mellan företag 

och leverantör är därför viktig att tänka på för att få en så bra supply chain som möjligt.  För att mäta 

prestandan i en supply chain, den så kallade supply chain performance (SCP) mäts kostnader i flera 

delar av kedjan. Det som mäts är dels kostnader och dels kostnad i kombination med kundens 

mottaglighet, exempelvis leverantörsprestation, kundnöjdhet, lagerkostnader, antal leveranser som 

kommer i tid, produkttillgänglighet och tiden det tar för kunden att få sin produkt.(Srinivasan, 

Mukherjee och Gaur 2011, s. 260) 

Eftersom det har visat sig att extern handel och samarbete är en viktig del i dagens organisationer 

har forskare börjat undersöka rollen som partnerskap har. De har exempelvis undersökt hur viktigt 

förtroende, åtagande och ömsesidig hänsyn är för hela SCP. Relationer som håller en hög 

samarbetsnivå delar ofta affärsrisker, förtroende och ett starkt åtagande. En sådan relation 

genererar i många fall reducerade transaktionskostnader och kan ha en positiv påverkan på ett 

företags resultat. (Srinivasan, Mukherjee och Gaur 2011, s.260-262) 

Avtal är ofta kostsamma att skriva samt svåra att följa och driva igenom. En god relation mellan 

leverantör och företag baserad på ömsesidigt förtroende, gemensam problemlösning och 

uppfyllande av i förväg specificerade löften gör att de undkommer att skriva långa och krångliga avtal 

mellan varandra. (Srinivasan, Mukherjee och Gaur 2011, s. 261) 

Relationen mellan företag och leverantör är viktig för att generera en god SCP. Risker i utbud och 

efterfrågan samt osäkerhet i omgivningen är faktorer som direkt påverkar ett företags SCP. 

Osäkerhet i omgivningen innefattar de externa faktorer som påverkar företaget i form av 

konkurrenters agerande, teknologi och variationen i vad kunden vill ha. Eftersom förändringar i 

omgivningen kan ske snabbt och frekvent är det därför viktigt att företag skapar en strategi för att 

kunna möta den. Vanligtvis går det att uppskatta risker rörande utbud och efterfrågan medan 

osäkerheten i omgivningen är mycket svårare att mäta. Riskerna bidrar till att företag kan få svårt att 

fullfölja sina aktiviteter, exempelvis försenade leveranser ut till kund eller att inte kunna ge bra 

service till kund. För att minska dessa risker skulle företaget ha fördel i att ha ett nära samarbete 

med sina leverantörer (Srinivasan, Mukherjee och Gaur 2011, s.262). Det har också visat sig att ju 

högre riskerna i efterfrågan är desto större fördel har ett företag av att samarbeta med sina 

leverantörer i och med att det stärker SCP (Srinivasan, Mukherjee och Gaur 2011, s.268). 

Om det finns en god relation mellan leverantör och företag genom ett ömsesidigt förtroende bidrar 

det i de flesta fall till en högre SCP. Att ha en bra kvalitet på samarbetet mellan leverantör och 

företag är en bra strategisk resurs för företaget och det ger bra prestationsutslag. (Srinivasan, 

Mukherjee och Gaur 2011, s. 261-261)  

4.4 Lean Production 
Lean production är ett förhållningssätt eller strategi för hur en verksamhet ska bedrivas (Petersson et 

al. 2009, s.13). Aktiviteter som är centrala inom Lean är produktutveckling, supply chain, ledning på 

verkstadsgolvet samt att minska eftermarknadsservice.  Vid implementering av Lean är det viktigt att 

företaget använder sig av både filosofin och metoderna som produktionssystemet innefattar. Det är 

ett förhållningssätt som baseras på självorganisering och målinriktade ledningsenheter. Det möjliggör 
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Problemlösning (Ständiga 
förbättringar, ständigt lärande) 

Anställda och partners (Respekt, utmana 
dem och låt dem växa) 

Processer (Eliminera slöseri) 

Filosofi (Långsiktigt tänkande) 

lösningar som är idealiska för varje enskilt område som integreras i en dynamisk struktur (Warnecke 

och Hüser 1995, s.38-43). 

4.4.1 Likers 14 principer 

Liker har utformat 14 principer som karaktäriserar Lean production. Principerna beskrivs i en 4P-

modell (se Figur 6). 4P står för de olika delarna i modellen Problemlösning (problem solving), 

Anställda och partners (people/partners), Processer (process) och Filosofi (philosophy). Liker menar 

att ett stort problem för flertalet företag är att de enbart fokuserar på processerna och att eliminera 

slöseri. För att Lean ska fungera måste det integreras i hela verksamheten för att skapa en sann 

kultur av ständiga förbättringar. De 14 principerna hjälper till att uppnå detta. (Liker 2009, s.20-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Filosofi (långsiktigt tänkande) 

P1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av kortsiktiga 

ekonomiska mål. 

Verksamheten ska arbeta med att utveckla hela organisationen mot ett gemensamt mål framför att 

tjäna pengar. Varje funktion bör utvärderas med hänsyn till hur mycket värde den skapar för kunden. 

En hög tro på egna förmågor och att ta ansvar för egna handlingar ska ligga till grund för aktiviteter 

som ökar värdet för kunden. (Liker 2009, s.61) 

Filosofin innefattar ett tankesätt om att ändra den hierarkiska strukturen genom att gå från en 

vertikalt styrd verksamhet till en mer horisontell. Detta är en förändring som ger minskade 

ledningsfunktioner och ökar värdeskapande funktioner genom att mer ansvar och möjlighet att 

förbättra verksamheten läggs på samtliga medarbetare. (Warnecke och Hüser 1995, s.43) 

Figur 6. 4P-modellen 
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4.4.1.2 Processer (eliminera slöserier) 

Allt som inte genererar värde till produkten eller kunden är slöseri. För att en verksamhet ska bli 

effektiv ska den utformas så att slöserier blir synliga och därmed kan elimineras. Lean arbetar med 

eliminering av slöserier och en utjämnad produktion för att processer ska kunna genomföras inom en 

given takttid. Typiska delar i Lean innefattar en produktion bestående av ett flöde där 

produktionstiden är anpassad efter arbetsinnehållet. Det är en metod som innefattar en 

arbetsprocess där arbetsuppgifterna ska generera värde genom att exempelvis reducera slöserier 

som väntetid, kötid och förseningar (Pattanaik 2009, s.773). Lean innehåller åtta slöserier; 

överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, produktion av defekta produkter och 

outnyttjad kompetens (Petersson et al. 2009, s 89-90). Att eliminera slöserier kan åstadkommas 

genom principerna P2-P8. 

P2: Använd endast pålitlig och väl utprovad teknik. 

P3: Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

P4: Standardisera arbetssätten för att möjliggöra ständiga förbättringar. 

P5: Stoppa när det föreligger kvalitetsproblem. 

P6: Jämna ut arbetsbelastningen. 

P7: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

P8: Skapa flöde i alla processer för att få upp problem till ytan. 

Ett visuellt verktyg som hjälper till att förbättra informations- och materialflödet i en 

produktionsprocess är en värdeflödeskarta. Målet med värdeflödeskartan är att eliminera slöserier i 

processen (Singh et al. 2010, s.157). I en fallstudie för ett producerande industriföretag presenteras 

implementering av Lean production med hjälp av en flödeskartläggning. Implementeringen medförde 

reducerade lager med 84,47 procent, färdigvarulager med 17,85 procent, ledtider med 83,14 

procent, processtider med 12,62 procent, arbetskraft med 30 procent och ökad beläggning på 

operatörerna med 42 procent (Singh et al. 2010, s.164-165).   

Företag som arbetar med Lean har kortare ledtid från kundens beställning till betalning eftersom 

delar i processen komprimeras. (Agus och Hajinoor 2012, s.102)  

Standardiserade arbetssätt bestäms av takttid, processföljd samt tillgängligt förråd. Syftet med 

standardiserade arbetssätt är att arbetsuppgifterna ska utföras effektivt och repeterat. Processen 

måste vara stabil och standardiserad innan förbättringar kan genomföras. Ett arbetsmoment som är 

standardiserat är framtaget till att vara det mest effektiva sättet att utföra momentet på. Det är 

därför en viktig del för att skapa god kvalitet. Om det uppstår fel trots att standard följs eller om det 

visar sig att den inte är den mest effektiva bör standarden ändras. (Liker 2009, s.177-180)  

Lean production skapar möjlighet för samtliga i företaget att fokusera på kvalitet. Minskade 

ställtider, dragande system, arbete med ständiga förbättringar och kortare ledtider har positiv 

inverkan på ett företags produktkvalitet. (Agus och Hajinoor 2012, s.112 - 113) 

Genom att använda sig av ett dragande system produceras enbart det som kunden konsumerat. Det 

dragande systemet ökar därmed kontrollen av flödet. (Agus och Hajinoor 2012, s.102) 
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4.4.1.3 Anställda och partners (respekt, utmana dem och låt dem växa) 

P9: Respektera, utmana och hjälp era leverantörer. 

P10: Respektera, utmana anställda individer och team. 

P11: Utveckla ledare som lever efter filosofin.  

Inom Lean arbetar operatörer i mindre grupper, så kallade förbättringsgrupper, där varje 

medarbetare ansvarar för utveckling av företagets process. Varje förbättringsgrupp ansvarar för en 

mindre del av verksamheten, exempelvis en del av ett flöde. Medarbetarna arbetar parallellt med att 

producera och att förbättra verksamheten. De får därmed ökat ansvar för processutveckling och 

problemlösning (Petersson et al. 2009, s.104-105). Genom att dela upp flödet i olika delar optimeras 

varje del. Uppdelningen bidrar till minskad materialhantering, ställtid, produkter i arbete, 

produktionsledtid samt förbättrad produktivitet (Pattanaik 2009, s.773).  

Filosofin bakom Lean är att medarbetarna ska driva förbättringsarbetet. Det finns tre karaktäristiska 

drag inom filosofin; självorganisering, självigenkännande och dynamik. Dessa faktorer ska vara 

anpassade till dagens företagsstruktur. Det betyder dock inte att befintliga lösningar kan kopieras 

utan de måste anpassas till varje företags struktur. I en dynamisk struktur kan varje individs 

kompetens lättare nyttjas genom arbete i mindre grupper. De små grupperna uppfyller dock endast 

sin funktion om alla strävar åt samma håll, det vill säga att förbättra hela verksamheten. (Warnecke 

och Hüser 1995, s.42-43) 

Det är viktigt att utveckla ledare som lever enligt filosofin.  Endast om företagsledningen fungerar 

entydigt mot detta mål kommer det att vara möjligt att förena mellanchefer och personal. Detta 

kräver en omprövning hos alla berörda, en process som kan vara omständig, men absolut nödvändig. 

(Warnecke och Hüser 1995, s.42-43) 

4.4.1.4 Problemlösning (ständiga förbättringar, ständigt lärande) 

P12: Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

P13: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen.  

P14: En organisation som har ett ständigt lärande och arbetar med ständiga förbättringar. 

Lean skapar ett tillvägagångssätt för att arbeta med ständiga förbättringar (Agus och Hajinoor 2012, 

s.102). Vidare menar Warnecke och Hüser (1995, s.38) att Lean skapar incitament för att leta efter 

ständiga förbättringar. Att arbeta med produktutveckling är betydelsefullt eftersom det kan skapa 

konkurrensfördelar. För att nödvändiga förbättringar ska kunna utföras på en produkt är det viktigt 

att produktutveckling involveras tidigt i processen. Fördelarna ges genom att kostnadsberäkningar, 

leverans och kvalitetsmål optimeras gemensamt och därigenom utvidgar affärsaktiviteterna. Genom 

att satsa på innovationer och detaljerade förbättringar kan kostnader långsiktigt minimeras. 
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5 Genomförande 
Kapitlet sammanfattar genomförandet för projektet samt beskriver använda metoder som använts 

vid utformandet av förbättringsförslagen. 

Arbetet delades in i flera delar för att skapa en systematisk process. Processen visualiseras i figur 7 

och beskrivs kortfattat i detta avsnitt. 

Projektet inleddes med en veckas praktik på monteringen för ljuddämpare samt på enheten logistik 

för att få en grundläggande förståelse för flödet. Efter avslutad praktik introducerades vi i projektet 

för att få en förståelse för bakgrunden till problemet samt företagets krav och förväntningar. Utifrån 

detta utformades en projektplan med tillhörande tidsplan. 

En omfattande planering kring projektets upplägg togs fram. Arbetet delades in i tre delar; 

nulägesanalys av normalläget, identifiering av slöserier samt utformning av förbättringsförslag. 

Planeringen för respektive del utvecklades och omarbetades under projektets gång.  

Normalläget i nulägesanalysen beslutades att genomföras från monteringen och uppströms i flödet. 

Respektive del av flödet behandlades noggrant innan arbete med nästkommande del påbörjades. 

Information kring respektive del erhölls genom intervjuer och observationer. Denna kompletterades 

med interna dokument som positionsstandarder och layouter. För de delar i flödet som arbetar 

utifrån en positionsstandard korrigerades den till en arbetsordning. Arbetsordningen motsvarar vår 

uppfattning av vilka aktiviteter som genomförs i nuläget. För att få en korrekt bild av nuläget har 

flertalet observationer på varje arbetsmoment utförts. En värdering för hur många observationer 

som behövt genomföras för varje moment gjordes för att kunna skapa en verklighetstrogen 

bedömning. Denna har legat till grund för att identifiera slöserier samt skapa förbättringsförslag. 

De mest påtagliga slöserierna i flödet togs fram utifrån det som observerats i normalläget i 

kombination med det som uppkom under intervjuer. Kompletterande information kring respektive 

slöseri togs fram för att skapa en djupare förståelse kring problematiken. 

De identifierade slöserierna låg till grund för den teoretiska referensramens innehåll och en 

litteraturstudie genomfördes för berörda ämnen. Tre möjliga förbättringsförslag utformades utifrån 

teorin för att eliminera de identifierade slöserierna.  
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Figur 7. Disposition arbetsprocess 
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5.1 Metoder 
Under projektet har vi använt oss av ett antal metoder som legat till grund för de utformade 

förbättringsförslagen, dessa beskrivs i avsnittet. 

5.1.1  Fördelning 

En fördelning mellan de olika modellerna, det vill säga hur många ljuddämpare av respektive modell 

som produceras på line varje dag, har beräknats på 53 observationer tagna från 

materialhanteringssystemet. Fördelningen har sammanställts i tabell 27, bilaga 3. Den har legat till 

grund för beräkning av sekvensförrådet‡ och förbättringsförslagens kostnadsberäkningar.  

5.1.2  Beräkning av sekvensförråd 

I förbättringsförslagen har ett förråd för sekvensljuddämparna utformats. Denna yta har anpassats 

för att med stor sannolikhet garantera att ljuddämparna får plats i förrådet. Beräkningen har 

genomförts på antaganden om två respektive tre dagars förrådstid§ samt utgått från den historiska 

fördelningen i tabell 27, bilaga 3. Varje modell har betraktats oberoende av varandra. 

Beräkningen baserades på den historiska fördelningen av hur många av respektive ljuddämparmodell 

som producerats per dag. Data togs fram från företagets materialhanteringssystem. Fördelningen för 

respektive dag behandlas oberoende av varandra, vad som produceras idag påverkar inte vad som 

produceras imorgon. Förrådsytan anpassas för en lagerhållning på flera dagar, vilket bidrar till att de 

efterföljande dagarna påverkar ytans storlek.  Antalet lagerhållningsdagar beräknades på två 

arbetsdagar. Två dagar motsvarar 1,5 arbetsdagars förrådstid och 0,5 arbetsdagars buffert för när 

produktionen hamnar efter planeringen. 0,5 dagars buffert innebär 27 chassier.  

Beräkningen har genomförts i programmeringsspråket Python. Fördelningsfunktionen för antalet 

kollin under en given tidsperiod togs fram genom att beräkna sannolikheterna för alla tänkbara 

kombinationer. Antalet kollin placerades sedan i en tabell tillsammans med alla kombinationer. En 

kumulativ beräkning genomfördes för att ta fram hur många kollin som ytan måste vara anpassad 

för. Beräkningen utformades så att 90 procent av alla möjliga utfall skulle få plats i ytan. 

En beräkning för tre arbetsdagar (2 arbetsdagars förrådstid och 1 arbetsdags buffert) har genomförts 

men valts att inte arbeta vidare med på grund av att 2 arbetsdagars förrådstid ansetts tillräckligt. 

Platsbrist är ett problem på Scania och antalet ljuddämpare i förrådet bör därför inte vara större än 

nödvändigt. Resultatet för tre arbetsdagar presenteras i bilaga 4.  

  

                                                           
‡
 Sekvensförråd motsvarar Scanias benämning för en buffert 

§
 Förrådstid motsvarar Scanias benämning för bufferttid 
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5.1.3 Exempel - cylindriska modellen med två dagars förrådstid 

Den historiska fördelningen presenteras i en tabell med antalet observationer för antalet kollin (se 

Tabell 2).  

Tabell 2. Historisk fördelning över ankomna kollin per dag 

Antal kollin Antal observationer  

4 3 

5 4 

6 6 

7 8 

8 5 

9 4 

10 6 

11 1 

 

Programmet tar sedan fram alla möjliga kombinationer för hur många kollin som ytan måste vara 

anpassad för. En kumulativ fördelning beräknas sedan och programmet kontrollerar hur många kollin 

ytan måste vara anpassad efter för att uppnå 90 procents säkerhet att ytan inte överskrids. I detta 

fall måste ytan rymma 18 kollin (se Tabell 3).  

Tabell 3. Antal kollin som ytan måste vara anpassad efter för att uppnå 90 procent säkerhet 

Antal kollin (summerade för 
två efterföljande dagar) 

Antal möjliga kombinationer Kumulativ fördelning (%) 

8 9 0,66 

9 24 2,41 

10 52 6,21 

11 96 13,22 

12 130 22,72 

13 160 34,40 

14 192 48,43 

15 182 61,72 

16 169 74,07 

17 148 84,88 

18 92 91,60 

19 58 95,84 

20 44 99,05 

21 12 99,93 

22 1 1 

 

5.1.4 Kostnadsberäkningar  

Kostnadsberäkningar har genomförts på ytor för förrådsplatser, sekvensering från leverantör samt 

personalkostnader för respektive förbättringsförslag.  Dessa har sammanställts och jämförts med 

varandra. Uträkningarna presenteras i kapitel 8 med kompletterande uträkningar i bilaga 3. 
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6 Nulägesanalys – Normalläge 
Kapitlet presenterar en utförlig kartläggning av ljuddämparflödet från leverantör till montering (se 

Figur 8).  

6.1 Flödet i korthet 
I denna del av rapporten kartläggs ljuddämparflödet från leverantör till montering (se Figur 8). 

Processen startar med att leverantören tar emot en beställning från Scania på de ljuddämpare som 

ska levereras. Beställningen baseras på en produktionsordning som produktionsplaneringen skapat. 

Produktionsordningen är i sin tur riktlinjen för materialplaneringens beställning av ljuddämpare. 

Beställningen sker automatiskt med hjälp av ett materialhanteringssystem direkt till leverantören.  

Efter mottagen order sekvenseras ljuddämparna hos leverantören innan lastning. Rätt chassinummer 

placeras på utsidan av pallen på en Odetteflagga. En tredjepartslogistiker, e-LC, ansvarar för lastning 

och transport av ljuddämparna. Vid mottagen order av batchljuddämpare kan godset lastas direkt, 

utan sekvensering. Från leverantörerna i Nederländerna och Tyskland, Cummins och Tenneco, 

transporteras ljuddämparna i regel via en x-dock där de omlastas för att förbättra fyllnadsgraden i 

lastbilarna. Transport från Eberspächer i Nyköping sker direkt till godsmottagningarna i Södertälje.  

Det finns två godsmottagningar som tar emot ljuddämpare på Scania. De som har batch som 

avropsmetod, med undantag för den kubiska modellen, ankommer till logistikcentret. Godset lossas 

och placeras i ett pallförråd. Sekvensljuddämparna och den kubiska modellen ankommer istället till 

godsmottagningen vid chassiverkstaden. Den kubiska modellen lossas och placeras i ett 

skrymmeförråd. Sekvensljuddämparna placeras på en studsyta innan de kan sorteras. Sorteringen 

sker i truckgången och ljuddämparna placeras i sekvensförråd efter modell i produktionsordning.  

Batchljuddämparna transporteras i vagnar in till chassiverkstaden. De övriga ljuddämparna 

transporteras med truck från respektive lagringsplats i sekvensförrådet. Samtliga modeller har varsin 

förbrukningsplats i materialfasaden. Ljuddämpare plockas i produktionsordning och placeras på 

vagnar som hämtas upp av ett tåg. Tåget transporterar ljuddämparna till monteringen. Påfyllning av 

förbrukningsplatser utförs av furneringen med truck från en buffertplats som är placerad ovanför 

respektive förbrukningsplats. 

6.2 Flödesschema 
Flödesschemat är uppdelat i tre flöden, sekvensflödet, batchflödet och kubiska flödet. De delar som 

enbart berör batchflödet och kubiska flödet är markerat i blått, övriga delar i rött. Flödet behandlas 

identiskt fram till att leveransen ankommer till Scania. Godset ankommer till två olika 

godsmottagningar som har separata flöden fram till furneringen där de sammanflätas (se Figur 8). 

Respektive del av flödet beskrivs i avsnitt 6.3–6.5, i många fall med hjälp av layout och arbetsordning. 

Arbetsordningarna är presenterade i tabellformat där arbetsmomenten är uppdelade i kronologisk 

ordning. De är utarbetade utifrån företagets positionsstandarder. De indenterade raderna är 

underkategorier till det ovanstående arbetsmomentet och beskriver momentet på en mer detaljerad 

nivå. Arbetsmoment som inte direkt påverkar ljuddämparflödet har beskrivits på en övergripande 

nivå.  Gulmarkerade rader innebär att arbetsmomentet varierar beroende på vilken operatör som 

utför handlingen medan rödmarkerade rader innebär att handlingen skiljer sig beroende av situation. 

Exempelvis kan situationen variera beroende av vilken modell som berörs.  Arbetsmoment som 

kräver en vidare förklaring har markerats med ett kryss i arbetsordningen och beskrivs i avsnitten 

förklaring under respektive arbetsordning.  



26  
 

X-dock

Maintal, DE

X-dock

Duisburg, DE

Godsmottagning 

chassiverkstad

Godsmottagning 

logistikcenter

Lossning

Sortering

Inkörning

Furnering

Plock

Ljuddämpartåg

Montering

Lossning 

Placering i 

ställage

Plock pallförråd

Materialbeställning

Uppmärkning

Förflyttning av 

gods

Transport 

chassiverkstad

Tenneco

Edenkoben, DE

Cummins

Born, NL
Eberspächer

Nyköping, SE

Produktionsordning

Placering i 

skrymmeförråd 

(Kubisk)

Inkörning

 

Figur 8. Flödesschema 
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Produktionsordning Materialbeställning 

6.3 Sekvensflöde  

6.3.1 Produktionsordning 

 

 

 

 

Produktionsplaneringen på chassiverkstaden får in en produktionsvolym för 4-6 dagar som placeras i 

en lämplig produktionsordning beroende av olika faktorer. Chassierna sekvenseras i ett utjämnat 

flöde för att fördela arbetsbelastningen över de angivna dagarna. Ungefär 20 dagar innan produktion 

registreras sekvensen i Scanias produktionsplaneringssystem. Produktionsordningen för vidare 

lastbilens behovstider för samtliga komponenter till ett materialhanteringssystem som senare skickar 

leveransplaner till leverantörerna (Vinsa, 2014). Behovstiden är det datum ljuddämparen monteras 

på line. 

6.3.2 Materialbeställning 

 

Behovstiden för respektive komponent ligger till grund för beställning hos leverantören. Beställning 

av komponenterna sker automatiskt utifrån leveransplanen som är registrerad i 

produktionsplaneringssystemet. Batchmaterial beställs två gånger i veckan medan sekvensmaterial 

beställs dagligen. Leverantören erhåller beställningen 21 dagar innan materialet ska vara levererat till 

Scania men beställningen fastställs nio dagar innan. Materialplaneringen på chassiverkstaden 

ansvarar för att materialet finns tillgängligt på angiven tidpunkt. För att garantera detta finns en 

bufferttid på 12 timmar** vilket innebär att materialet ska vara levererat till Scania 12 timmar innan 

montering på line. Materialplaneringen jämför leverantörens föraviserade gods med beställt material 

innan ljuddämparna levereras. Detta för att undvika avvikelser. Manuell beställning behöver endast 

ske när det uppstått avvikelser från normalläget. Materialplaneringen gör dagligen en manuell 

kontroll att sekvensljuddämparna som ankommit överensstämmer med de beställda. (Shamoun, 

2014a) 

  

                                                           
**

 Under projekttiden har bufferttiden förändrats till 16 timmar.  

Produktionsordning Materialbeställning Leverans 
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6.3.3 Leverans 

 

Ljuddämparna levereras från tre leverantörer som är belägna på olika platser i Europa. Eberspächer 

levererar från Nyköping, Cummins från Born i Nederländerna och Tenneco från Edenkoben i södra 

Tyskland. Leveransen sker utifrån de ordrar som skickas från materialbeställningssystemet (Enmark, 

2014). Ljuddämparna tillverkas på batch baserat på artikelnummer. För ljuddämpare med sekvens 

som avropsmetod behöver därför leverantören placera chassinumren på pallarna innan de lastas 

(Örnesved, 2014).  

Lastning av godset sker hos respektive leverantör. En tredjepartslogistiker, e-LC, har anlitats av 

Scania för att ansvara för transport från leverantör till godsmottagning på Scania. (Enmark, 2014)  

Transport sker med lastbil och de varierande avstånden bidrar till att det tar olika lång tid att frakta 

ljuddämparna till Södertälje. Leveranserna ankommer till godsmottagningen olika tider på dygnet.  

Eberspächer har en dags ledtid och en planerad ankomsttid innan klockan 08.00. Tenneco och 

Cummins har två dagars ledtid och ankommer på varierade tider (se avsnitt 7.6) (Shamoun, 2014a). 

Det finns två godsmottagningar på Scania, vid logistikcenter och chassiverkstaden. Tre 

artikelnummer av Euro 6 medium har batch som avropsmetod och ankommer till logistikcentret. 

Resterande ljuddämpare, förutom den kubiska, har sekvens som avropsmetod och levereras till 

godsmottagningen vid chassiverkstaden.  

Leveranserna ska ha så hög fyllnadsgrad som möjligt i lastbilarna. Ljuddämpare från Tenneco 

transporteras via en x-dock i Maintal och Cummins via en i Duisburg. På en x-dock lastas de om för 

att uppnå en högre fyllnadsgrad genom att samlasta med annat gods. Leveransen från Eberspächer 

sker med direktfrakt alternativt i en mjölkrunda där gods hämtas på flera ställen innan trailern når 

Scania. Eftersom materialet beställs enligt produktionsordningen kan antalet kollin per trailer variera, 

vilket i sin tur påverkar fyllnadsgraden. (Enmark, 2014) 

 

  

Materialbeställning Leverans Godsmottagning 
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6.3.4 Godsmottagning chassiverkstaden 

 

Denna position registrerar att gods anlänt. Godsmottagningen har öppet mellan 07.00-23.45. Första 

lastbilen med gods kommer in 07.15. När gods kommer in till godsmottagningen (se A, Figur 9) 

lämnar chauffören en kopia av fraktsedlarna till operatören som kontrollerar hur många kollin som 

ska lastas av och ankomstregistrerar lastbilen. Därefter följer en registrering av godset. 

6.3.4.1 Arbetsordning 
Tabell 4. Arbetsordning godsmottagning 
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Avdelning/Grupp   Position     

MSLMN   Godsmottagning     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
ri

n
g 
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yo

u
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1 1 Godsmottagning e-LC     A 

1.1 1 Identifiera bil/sändning Ta emot frakthandlingar, kontrollera gods     

1.2 1 Registrera att bil ankommit       

1.3 1 Kontrollera prioritering av gods Godset har olika prioritering, se lossning.     

1.4 1 Ankomstregistrera bil       

1.5 1 Ge chauffören fraktsedel, hänvisa till lossningsplats       

1.6 1 Registrera att bil åkt       

2 1 Godsmottagning övriga Gäller ej ljuddämpare   A 

3 1 Registrering föraviserat gods     A 

4 1 Manuell registrering Gäller för icke föraviserat gods   A 

5 1 Förbered uppmärkning gods Gäller kubiska modellen   A 

6.3.5 Lossning 

 

Positionen ansvarar för att lossa gods från ankommande trailer och placera det på en studsyta innan 

nästkommande position sorterar in dem i sekvensförrådet (se D, Figur 9). Operatören har 15 minuter 

på sig att lossa 40 kollin.   

Leverans 
Godsmottagning 
chassiverkstaden 

Lossning 

Godsmottagning 
chassiverkstaden 

Lossning Sortering 
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6.3.5.1 Layout 

 

Figur 9. Layout godsmottagning, lossning och sekvensförråd 

6.3.5.2 Arbetsordning 
Tabell 5. Arbetsordning lossning 
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Avdelning/Grupp Tid Position     

MSLMN 15 min/40 kolli Lossning     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
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1 1 Kör fram till trailer      B 

2 1 Kontrollera fraktsedel      

3 1 Kontrollera lastning   

 
  

4 ≥1 Lossa gods    ×  C 

5 ≥1 Stapla ljuddämparna i stuvar     ×   

6 ≥1 Placera på angiven studsyta för ljuddämpare   

 
 D 

7 1 Räkna och kontrollera kollin Jämför med fraktsedel     

8 1 Stämpla/skriva på fraktsedel       

 

A = Registrering 

B = Plats för trailer 

C = Lossningsyta 

D = Sekvensförråd för ljuddämpare 

inklusive studsyta  
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6.3.5.2.1 Förklaring 

4. Godset lossas från trailern och placeras på angiven plats. Sekvensljuddämpare och den kubiska 

modellen ankommer till denna godsmottagning. Sekvensljuddämparna placeras direkt på angiven 

studsyta medan den kubiska placeras på en avställningsyta för skrymmande gods. Flödet för den 

kubiska modellen fortsätter i avsnitt 6.5. 

5. För att minska transportsträckorna mellan trailer och studsyta staplas ljuddämparna i stuvar innan 

de flyttas. Hur de staplas är beroende på trailerns innehåll. Endast ljuddämpare av samma modell 

staplas ovanpå varandra. Stuven får inte vara så hög att truckföraren inte kan se över den. 

6.3.6 Sortering 

 

Sekvensförrådet där ljuddämparna sorteras presenteras i figur 10. De heldragna linjerna 

representerar den förutbestämda ytan för förrådet medan de streckade anger den verkliga ytan som 

används. Storleken på de streckade ytorna varierar. Ljuddämparna som placerats i stuvar om två på 

studsytan är inte placerade i produktionsordning. Varje dag ankommer ljuddämpare som ska matcha 

chassierna i produktionsordningen. De är dock inte sorterade i kronologisk ordning och operatören 

ansvarar därför för att sortera ljuddämparna efter respektive modell i produktionsordning på given 

yta (se Figur 10). Sorteringen saknar standard och utförs därför på varierande sätt beroende på 

operatör och ankomna ljuddämpare. På grund av avsaknad standard har arbetsordning ersatts av två 

exempel på sortering för Euro 6 medium (se Exempel 1 och 2). Sorteringen tar i snitt 2,275 

timmar/dag. 

6.3.6.1 Layout 
 

 

  

Lossning Sortering Inkörning 

Figur 10. Layout sekvensförråd ljuddämpare 
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6.3.6.2 Exempel 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1.1. Pallarna står osorterade i studsytan i 
stuvar om två. Innan sortering startar går 
operatören ur trucken för att lättare se 
chassinumren. 

Figur 1.2. Stuven som innehåller pallen med det 
lägsta chassinumret i produktionsordningen 
urskiljs och placeras utanför studsytan. 

Figur 1.3. Stuven med nästkommande 
chassinummer urskiljs från studsytan och 
placeras bredvid den första stuven. 

Figur 1.4. De tre lägsta chassinumren sorteras till 
en stuv med det lägsta numret högst upp. 

Figur 1.5. Pallar som behövs för att skapa nästa 
stuv om tre hämtas från studsytan.  

Figur 1.6. Nästkommande stuv sorteras. 

Figur 1.7. De sorterade stuvarna placeras i 
förrådsytan där stuven med de tre lägsta 
chassinumren placeras framför den andra stuven. 



33  
 

6.3.6.3 Exempel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Pallarna står osorterade i studsytan i 
stuvar om två. 

Figur 2.2. Första pallen transporteras ut från 
studsytan. 

Figur 2.3. Pallarna transporteras en och en, ut 
från studsytan, för bättre översikt. 

Figur 2.4. Den pall med högst chassinummer i 
produktionsordningen transporteras till 
förrådsytan. 

Figur 2.5. Pallarna körs en och en tills de står 
sorterade i förrådsytan. Stuven med de tre lägsta 
chassinumren placeras framför den andra stuven. 
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6.3.7 Inkörning 

 

Vid behov av ljuddämpare avropar nästkommande position, furnering, operatören. Ljuddämparna 

hämtas efter avropet i sekvensförrådet och placeras på korrekt buffertplats (se D-F, Figur 11) 

Materialet levereras med truck från sekvensförrådet som är placerat utanför chassiverkstaden.  

6.3.7.1 Arbetsordning 
Tabell 6. Arbetsordning inkörning 
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Avdelning/Grupp 
 

Position     

MSLMI   Sekvens     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
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1 1 Ta emot avrop från furnering   ×   

2 1 Kör till förråd       

3 1 Kör in ljuddämpare till buffertplats Kontrollera antal och chassinummer     

4 1 Stryk från sekvenslista       

6.3.7.1.1 Förklaring 

1. Avropet sker från furneraren när buffertplats D, E eller F är tom. Inkörningen transporterar in två 

pallar med den cylindriska modellen till D, två pallar Euro 6 large till E eller fyra pall Euro 6 

medium till F (se Figur 11). 

6.3.8 Furnering 

 

Furneringen ansvarar för att förse materialfasaden med ljuddämpare. Furneringen arbetar efter en 

angiven slinga och byter ut förbrukade pallar. Nästkommande position, plock, signalerar när pallen är 

förbrukad. Furneringen ska vara tillbaka vid slingans startposition när takttiden är slut. Takttiden 

finns i respektive truck. Vid samtliga förbrukningsplatser, G-M, finns en buffertplats ovanför 

förbrukningsplatsen. Förbrukningsplats K-M har ytterligare en buffertplats ovanför den ordinarie 

buffertplatsen. Detta beror på att dessa modeller inte har någon extra förbrukningsplats längs 

väggen, D-F. Furneringen börjar dagen med att hämta trucken från laddningsposition A (se Figur 11). 

 

Sortering Inkörning Furnering 

Inkörning Furnering Plock 
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6.3.8.1 Layout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.8.2 Arbetsordning 
Tabell 7. Arbetsordning furnering 
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Avdelning/Grupp Takttid Position     

MSLMS 22:30 Furnering     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
ri

n
g 

La
yo

u
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1 1 Starta slinga       

2 1  Lokalisera (genom flaggning) pallbyte       

3 1 Pallbyte      G - M 

3.1   Lyft ut förbrukad pall       

3.2   Placera framför förbrukningsplats       

3.3   Ta ner buffertpall       

3.4   Placera mellan förbrukad pall och tom ställageplats       

3.5   Kliv ur truck       

3.6   Beställ pall, tag scanner mot streckkod på ställage Endast batch     

3.7   Kontrollera att förbrukad pall är tom       

3.8   Banda av, placera banden i den tomma pallen       

3.9   Lyft på locket och lägg över skyddsmaterial från nya pallen       

3.10   Lägg över locket på den förbrukade pallen       

A = Laddningsstation 

B = Batchartiklar (vagnar) 

C = Yta för förbrukade pallar 

Buffertplats 

D = Buffertplats Cylinder (2 st.) 

E = Buffertplats Euro 6 large (2 st.) 

F = Buffertplats Euro 6 medium (4 st.) 

Förbrukningsplats 

G =Euro 6 large 

H = Kubisk 

I = Cylinder 

J = Euro 6 medium 

K = 2241069 

L = 2205925 

M = 2205923  

 

Figur 11. Layout furnering 
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3.11   Placera klisterlapp/skriv chassinummer på ljuddämpare  

 

  

3.12   Kliv in i truck       

4 1 Placera buffertpall på förbrukningsplats       

5 1 Skjut in flagga       

6 1 Ta med förbrukad pall       

7 1 Placera förbrukad pall på angiven plats     C 

8 1 Fyll på buffertplats - Sekvens       D-F 

8.1   Åk till buffertplats vid vägg       

8.2   Kontrollera nästa nummer i produktionsordningen (på lista)       

8.3   Tag pall och placera på buffertplats över förbrukningsplats       G, I, J 

8.4 
  

Kontakta Sekvens för beställning av nya artiklar. Via komradio. Endast när alla 
artiklar av 
modellen är slut     

9 1 Fyll på buffertplats - Batch         

9.1   Åk till vagnen       B 

9.2 
  

Tag korrekt pall Läs av 
artikelnummer     

9.3   Placera på buffertplats över förbrukningsplats       H, K-M 

10  1 Fortsätt slinga       

 

6.3.9 Plock 

 

Operatören plockar batteritillbehör, kopplingslock och lameller samt ljuddämpare från givna 

positioner i materialfasaden. Positionerna i materialfasaden baseras på artikelnummer. Sekvenslistan 

för ljuddämpare skrivs ut på morgonen och används för att veta vilken ordning ljuddämparna ska 

plockas. Sekvenslistan placeras på position D (se Figur 12). 

Furnering Plock Ljuddämpartåg 
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6.3.9.1 Layout  

 

Figur 12. Layout plock 
 

6.3.9.2 Arbetsordning 

 
Tabell 8. Arbetsordning plock 
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Avdelning/Grupp Takttid Position     

MSLMS 22:30 Plock     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
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1 
3 

Skriv ut plocklista batteri 
Sekvenslista används för 
ljuddämpare    F 

2 1 Skriv ut plocklista kopplingslock och lameller     F 

3 1 Skriv ut ev. plocklistor SCR_Hidden     F 

4 1 Gå till batteriposition       

5 3 Förbereda batterivagn     A 

6 3 Plocka batterivagn     A 

A = Batteri 

B = Kopplingslock & lameller  

C = Ljuddämpare 

D = Sekvenslista 

E = Markerat utflöde för ljuddämpare 

F = Dator och skrivare 
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7 3 Summera artiklar i batterivagn       

8 3 Ställ batterivagn i position     A 

9 1 Gå till position för kopplingslock och lameller     B 

10 1 Förbereda vagn för kopplingslock och lameller     B 

11 1 Plocka kopplingslock och lameller     B 

12 1 Summera artiklar i vagn för kopplingslock och lameller       

13 1 Ställ kopplingslock och lameller i position     B 

14 1 Gå till Ljuddämparplock       

15 3 Läs av modell och chassinummer på sekvenslista     

 

D 

16 3 Plocka ljuddämpare i sekvensordning   
× C 

16.1   Placera ljuddämparvagn vid korrekt modell Annan vagn för Euro 6 large ×   

16.2   Ev. kontroll av chassinummer på baksida pall Enbart Euro 6 medium 

 
  

16.3   Dra ut pall       

16.4   Tag anpassat lyftverktyg       

16.5   Placera lyftverktyg på ljuddämpare       

16.6   Kontrollera att lyftverktyg hakat fast i ljuddämpare       

16.7   Lyft med lyftverktyg       

16.8   Skjut tillbaka pall till utgångsläge       

16.9   Flagga       

16.10 
  

Eventuellt samtal till furnering via komradio Vid påfyllning under pågående 
takt     

16.11 
  

Placera ljuddämpare på ljuddämparvagn Euro 6 large spänns fast med 
band     

16.12   Ta bort lyftverktyg       

16.13   Placera lyftverktyg på sin ursprungsplats       

16.14   Skriv chassinummer på ljuddämparvagn     
×   

17 3 Placera ljuddämparvagn på markerad position Placera i rätt sekvensordning 
× E 

18 1 – 2 Placera ljuddämpare för nästkommande takt på golv     
×   

19 3 Summera ljuddämparvagn       

20 1 Stryk över plockade ljuddämpare på sekvenslista     

 

D 

 

6.3.9.2.1 Förklaring 

16. Ljuddämparna plockas inte alltid i sekvensordning. Det är vanligt förekommande om två 

ljuddämpare av samma modell ska plockas under samma takt. De plockas då efter varandra trots att 

de inte är i sekvensordning. 

16.1. Samtliga modeller förutom Euro 6 large placeras på likadana vagnar. Euro 6 large har en 

specialanpassad vagn på grund av sin storlek.   

16.14. Batchljuddämparna saknar chassinummer på ljuddämparen. Det skrivs därför för hand på 

vagnen.   

17. Ljuddämparna placeras inte alltid på markerad yta för upphämtning av tåg. Ibland placeras de 

bredvid den markerade ytan (se E, Figur 12), intill ställaget vid Euro 6 medium.††  

                                                           
††

 Under projekttiden har den markerade ytan avlägsnats. 



39  
 

18. Ljuddämpare placeras på golvet, framförallt när två av modellen ska plockas under 

nästkommande takt men bara en finns i förbrukningspallen. Detta gäller i synnerhet den cylindriska 

modellen. 

6.3.10  Ljuddämpartåg 

 

Ljuddämpartåget transporterar material till monteringen, FO 3:2.  Tåget kör fyra slingor som 

innefattar olika uppsättningar av material som placeras på tågets sex vagnar. Tågföraren tar med 

tomma vagnar från FO 3:2 till plocken. Sekvenslistan används för att veta vilka vagnar som ska tas 

tillbaka till Plock.  

6.3.10.1 Layout 

 

 

Figur 13. Färdbeskrivning ljuddämpartåg inkl. stopp 

  

Plock Ljuddämpartåg Montering 

Heldragen slinga: Tågflödet för samtliga slingor  

Punktad slinga: Tågflödet i slinga 2 och 4 (berör inte ljuddämparna) 

Streckad slinga: Tågflödet i slinga 1 och 3 (berör inte ljuddämparna) 

A= Startposition  B= Lampa som anger slinga C= Plock ljuddämparkit 

D= FO 3:2   E= FO 3:1   F= Motorkomp.  

G= Plock ljuddämpare H=Plock hyttorn/växellänkar  

I= Plats pall och boxar J= Avlämning clutch 
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6.3.10.2 Arbetsordning slinga 1 och 3 
Tabell 9. Arbetsordning ljuddämpartåg, slinga 1 och 3 
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Avdelning/Grupp Takttid Position     

MSLMS 22.30 Ljuddämpartåg     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
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1 1 Starta slinga Dra i snöret   A 

2 1 Kör till plock av ljuddämparkit       

3 3 Lasta av tom ljuddämparkitsvagn     C 

4 3 Lasta ljuddämparkit Placera i sekvensordning på tåg × C 

5 1 Kör till FO 3:2       

6 3 Leverera ljuddämparkitsvagn och ljuddämpare Gör detta i produktionsordning × D 

6.1  Kontrollera vilka vagnar som ska tas tillbaka       

6.2  Lasta av ljuddämpare och dra till markerat inflöde       

6.3  Ta tillbaka tom ljuddämparvagn       

6.4  Lasta av ljuddämparkit vid serverarposition       

6.5  Ta tillbaka tom ljuddämparkitvagn       

7 3 Stryk de vagnar som tas med tillbaka på sekvenslistan       

8 1 Kör till FO 3:1       

9 1 Leverera c-box     E 

10 1 Leverera pall med luftburkar     E 

11 1 Kör till motorkompen       

12 1 Leverera pall     F 

13 1 Leverera hyttorn/växellänksvagn Slinga 1: Hyttorn. Slinga 3: 
Växellänkar 

  F 

14 1 Leverera c-box     F 

15 1 Kör till plock av ljuddämpare       

16 3 Leverera ljuddämparvagn och lasta ljuddämpare Placera i sekvensordning på tåg × G 

16.6  Lossa ljuddämparvagn       

16.7  Drag till plock av ljuddämpare       

16.8  Lasta ljuddämpare       

17  Kör till startposition       

18 1 Lossa växellänk/hyttorn Slinga 1: Hyttorn. Slinga 3: 
Växellänkar 

  A 

19 1 Drag till angiven plats för påfyllning Slinga 1: Hyttorn. Slinga 3: 
Växellänkar 

  H 

20 1 Drag påfyllt hyttorn/växellänk Slinga 1: Hyttorn. Slinga 3: 
Växellänkar 

  H 

21 1 Lossa förbrukad pall och dra till markerat område     I 

22 1 Lossa C-box och dra till markerat område     I 

23 1 Lasta luftburkspall Banda av innan placering på tåg  A 
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6.3.10.2.1 Förklaring 

1. Ett visuellt körschema är placerat på tåget och ett är placerat på väggen under taktklockan. En 

lampa lyser bredvid den takt som skall påbörjas vid taktklockans start. Tågföraren startar slingan när 

klockan börjar nedräkning. Vid avfärd drar tågföraren i ett snöre kopplat till den lampa som lyser (se 

C, Figur 13). Nästkommande slinga kommer få en lysande lampa bredvid sig. På detta sätt vet 

tågföraren vilken slinga som skall köras när hen anländer till startposition nästkommande gång. 

4 och 6. Placerar vagnar i produktionsordning genom att den som kommer först i 

produktionsordningen placeras längst fram i tåget, därefter den andra i ordningen och slutligen den 

tredje. 

16. Den tomma ljuddämparvagnen längst fram i tåget lastas av och placeras i plocken. Ljuddämparen 

längst fram som är först i sekvensordningen tas med tillbaka och placeras längst fram i tåget. 

Processen upprepas för de två nästkommande vagnarna.   

6.3.10.3 Arbetsordning slinga 2 och 4 
Tabell 10. Arbetsordning ljuddämpartåg, slinga 2 och 4 
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Avdelning/Grupp Takttid Position     

MSLMS 22.30 Ljuddämpartåg     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk
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1 1 Starta slinga Dra i snöret   A 

2 1 Kör till plock av ljuddämparkit       

3 3 Lasta av tom ljuddämparkitsvagn     C 

4 3 Lasta ljuddämparkit Placera i sekvensordning på tåg   C 

5 1 Kör till plock av ljuddämpare       

6 1 Lasta  vänsterutsläpp Detta sker när det är angivet i 
sekvenslistan 

  G 

7 2 Lasta  kopplingslock och lameller     G 

8 1 Kör till FO 3:2       

9 3 Leverera ljuddämparkitsvagnar och ljuddämpare Gör detta i produktionsordning  D 

9.1  Kontrollera vilka vagnar som ska tas tillbaka       

9.2  Lasta av ljuddämpare och dra till markerat inflöde       

9.3  Ta tillbaka tom ljuddämparvagn       

9.4  Lasta av ljuddämparkit vid serverarposition       

9.5  Ta tillbaka tom ljuddämparkitsvagn       

10 1 Lasta av vänsterutsläpp på markerat inflöde     D 

11 1 Ta tillbaka tom vänsterutsläppsvagn     D 

12 3 Stryk de vagnar som tas med tillbaka på sekvenslistan       

13 1 Kör till FO 3:1       

14 1 Lasta av luftburkspall     E 

15 1 Ta med förbrukad pall     E 

16 1 Kör till förmontering av motor       

17 2 Lasta av kopplingslock och lameller     J 
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18 2 Ta med tom vagn för kopplingslock och lameller     J 

19   Kör till plock av ljuddämpare       

20 3 Leverera ljuddämparvagn och lasta ljuddämpare     G 

20.1   Lossa ljuddämparvagn       

20.2   Drag till plock av ljuddämpare       

20.3   Lasta ljuddämpare       

21 1 Lasta av tom vänsterutsläppsvagn  Placera på angiven plats   G 

22 2 Lasta av tom vagn för kopplingslock och lameller     G 

23 1 Kör till startposition       

24 1 Lasta C-boxvagn     I 

25 1 Plocka växellänkar/hyttorn Slinga 2: Växellänkar. Slinga 4: Hyttorn  H 

26 1 Lasta växellänk/hyttorn  Slinga 2: Växellänkar. Slinga 4: Hyttorn   A 

 

6.4 Batchflöde 

6.4.1 Godsmottagning logistikcenter 

 

Ljuddämpare ankommer till godsmottagningen med lastbil. Processen sker i enlighet med 

godsmottagningen vid chassiverkstaden. 

6.4.2 Lossning 

 

Godset lossas enligt samma rutiner som vid chassiverkstaden och placeras sedan i rader. Raderna har 

en FIFO-ordning för att materialet ska hinna placeras i förrådet och därmed bli beställningsbart inom 

fyra timmar. En rad motsvarar en lastbil alternativt fylls en rad full innan nästa rad börjar fyllas på. 

Detta är beroende av antalet kollin som ankommer på en dag.  

 

Leverans 
Godsmottagning 

logistikcenter 
Lossning 

Godsmottagning 
logistikcenter 

Lossning Uppmärkning 
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6.4.3 Uppmärkning 

 

Godset som placerats i rader märks upp med Scanias pallflaggor. De utskrivna pallflaggorna jämförs 

med Odetteflaggorna som sitter på pallen vid ankomst. Detta för att kvalitetssäkra att rätt material 

ankommit. Pallflaggorna sorteras innan operatören går till lossningsytan. Uppmärkningen startar i 

den rad som först lossades för att bevara FIFO. 

6.4.3.1 Arbetsordning 
Tabell 11. Arbetsordning uppmärkning 
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Avdelning/Grupp Tid Position     

 Logistikcenter   Uppmärkning     

Aktivitet Att tänka på Fö
rk

la
ri

n
g 

La
yo

u
t 

1 1 Skriv ut pallflagg för mottagna kollin       

2 1 Sortera pallflagg i nummerordning       

3 1 Gå till lossningsyta       

4 ≥1 Spika fast pallflagga på respektive pall Jämför med Odetteflagga     

 

6.4.4 Förflyttning av gods 

 

Godset i lossningsytan förflyttas efter uppmärkning med truck till en avställningsyta i anslutning till 

pallförrådet där ljuddämparna lagras.  

6.4.5 Placering i ställage 

 

Godset som placerats på avställningsytan utanför pallförrådet ställs in på korrekt hyllplats i förrådet. 

Förrådsplatsen finns angiven på Scanias pallflagga. 

Lossning Uppmärkning 
Förflyttning av 

gods 

Uppmärkning 
Förflyttning av 

gods 
Placering i ställage 

Förflyttning av 
gods 

Placering i 
ställage 

Plock pallförråd 
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6.4.5.1 Arbetsordning 
Tabell 12. Arbetsordning placering i ställage 
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Avdelning/Grupp Tid Position     

 Logistikcenter    Placering i ställage     

Aktivitet Att tänka på Fö
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1 ≥1 Hämta pall från avställningsyta       

2 ≥1 Placera på korrekt förrådsplats       

 

6.4.6 Plock pallförråd 

 

När furneringen på chassiverkstaden tagit en pall från buffertplatsen scannar de artikelnumret som 

genererar att en adresslapp skrivs ut vid pallförrådet. Adresslappen anger dels vilken plats 

artikelnumret har i pallförrådet men också vart den ska levereras. Operatören plockar artikeln från 

given plats i pallförrådet, spikar fast adresslappen och placerar pallen i en vagn. 

6.4.6.1 Arbetsordning 
Tabell 13. Arbetsordning plock pallförråd 
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Avdelning/Grupp Tid Position     

 Logistikcenter    Plock pallförråd     

Aktivitet Att tänka på Fö
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1 1 Tag adresslapp ur skrivare       

2 1 Gå till truck       

3 1 Kör till förrådsplats och hämta material       

4 1 Placera i vagn         

5 1 Spika adresslapp på pall         

 

6.4.7 Transport till chassiverkstaden 

 

Materialet som placerats i vagnarna transporteras till chassiverkstaden med en dragbil var 20:e 

minut.      

Placering i ställage Plock pallförråd 
Transport till 

chassiverkstaden 

Plock pallförråd 
Transport till 

chassiverkstaden 
Furnering 
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6.5 Kubiskt flöde 

 

6.5.1 Placering i skrymmeförråd 

Eftersom den kubiska modellen levereras i sjöfartspall placeras den inte med de andra 

batchartiklarna utan i ett skrymmeförråd. Den kubiska modellen följer samma flöde som 

sekvensljuddämparna fram till lossning. Lossning placerar modellen på en avställningsyta där den 

märks upp av en uppmärkningsposition. En annan operatör transporterar därefter pallen till en 

avställningsyta i anslutning till skrymmeförrådet. Nästa position placerar pallen i ställaget inne i 

förrådet och transporterar den till en vagn vid beställning från furneringen. 

 

6.5.2 Inkörning 

När den kubiska modellen behöver fyllas på inne vid plocken så går beställningen till 

skrymmeförrådet och pallen i vagnen transporteras med dragbil till ett torg i chassiverkstaden (se B, 

Figur 11). Inkörningen sker var tjugonde minut. 

  

Lossning  
Placering i 

skrymmeförråd 
Inkörning 

Placering i 
skrymmeförråd 

Inkörning Furnering 
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7 Nulägesanalys – Identifierade slöserier 
I kapitlet redogörs flödets mest påtagliga slöserier. Slöserier är alla aktiviteter som inte genererar 

värde för produkten eller kunden och bör därför reduceras eller elimineras vid möjlighet. 

7.1 Upprepad sekvenshantering 
Slöserier: Onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser 

Scania betalar extra för att få ljuddämparna sekvenserade av leverantör (Thell, 2014). Sekvensartiklar 

ska levereras i exakt samma ordningsföljd som de monteras på line, vilket enligt avsnitt 4.1.1 bör 

minska lagernivåerna och hanteringen av artiklarna. Trots att ljuddämparna köps sekvenserade 

behöver sju operatörer behandla ljuddämparna innan de ankommer till line. Detta bidrar till större 

risk för fel och missförstånd samt en ökad komplexitet.  

Lastning av gods ska ske i bestämd produktionsordning med sekvenserat material längst fram i 

trailern. Detta innebär att de sekvenserade ljuddämparna måste separeras från övrigt material innan 

de placeras i studsytan. Separeringen sker genom avläsning på Odetteflaggorna.  

Ljuddämparna levereras i angiven kvantitet avsedda för när de ska produceras på line men är inte 

sorterade i produktionsordning när de ankommer. Detta på grund av att leverantörerna inte följer 

tecknade avtal (se avsnitt 7.3). En sortering måste därför genomföras efter att de placerats i 

studsytan. Sortering sker efter produktionsordningen uppdelad i respektive modell. Ljuddämparna 

ankommer i stuvar två och två men ska sorteras i stuvar med tre i höjd när de ställs i 

sekvensförrådet.  

Inkörning av ljuddämpare sker enligt produktionsordningen från sekvensförråd till buffertplats vid 

vägg. Furneringen förser sedan materialfasaden med ljuddämpare enligt produktionsordningen. Det 

är också furneringen som sätter på klisterlappen eller skriver chassinumret för hand på 

ljuddämparen.  

Ljuddämparna plockas enligt produktionsordningen och placeras i ordning för upphämtning av tåget. 

Tågföraren måste sedan placera ljuddämparna i ordning på tåget samt lasta av och förse 

monteringen med ljuddämpare i korrekt ordning. Även vid monteringen är operatörerna tvungna att 

kontrollera att de har rätt chassinummer. 

7.2 Skilda Odetteflaggor 
Slöserier: Onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser 

Scanias leverantörer förser godset med Odetteflaggor som informerar om pallens innehåll och 

leveransadress. Sekvenserat material har även chassinumret angivet på Odetteflaggan. De olika 

leverantörerna för ljuddämparna har inte ett enhetligt utseende för Odetteflaggorna. Skillnaderna 

bidrar till att det tar längre tid för operatörerna att läsa av Odetteflaggorna.  

Chassinumret på den cylindriska modellen märks både direkt på ljuddämparen och på Odetteflaggan 

av Eberspächer. Euro 6 large från Cummins har en klisterlapp på flaggan som furneringen klistrar på 

ljuddämparen innan den placeras i materialfasaden. Euro 6 medium från Tenneco har chassinumret 

skrivet på Odetteflaggan men furneringen behöver skriva chassinumret på ljuddämparen för hand. 

En annan problematik med chassinumren är att de har en liten teckenstorlek som försvårar 
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avläsning. Ibland behöver den anställda kliva ur trucken för att kunna läsa på flaggan. Flaggan är 

placerad på nedre pallkragen, vilket gör det svårt vid sortering eftersom truckföraren sitter högre 

upp. För att underlätta sorteringen finns en siffra med större teckenstorlek, löpnummer. Löpnumret 

anger nummerordningen i sekvensflödet för ljuddämparna som ankommit med trailern. Eberspächer 

och Cummins har löpnummer på flaggorna medan Tenneco saknar detta. (se Figur 14-16)    

 

Figur 14. Tennecos Odetteflagga, chassinumret är inringat och flaggan saknar löpnummer 

 

Figur 15. Cummins Odetteflagga. Chassinumret är placerat längst ner i högra hörnet och är ett klistermärke som kan fästas 
på ljuddämparen av furneringen. Löpnumret visas i den övre inringningen. 
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Figur 16. Eberspächers Odetteflagga. Fyra chassinummer är placerade på flaggan eftersom kollit består av fyra 
ljuddämpare. Löpnumret är placerat i mitten av flaggan. 

Märkning måste göras både på ljuddämparen och på utsidan av pallen. Anledningen till en märkning 

direkt på ljuddämparen är att det ska vara lätt att spåra dem när de plockats ur pallen. Vid 

sekvensändringar eller avvikelser från normalläget försvåras annars identifiering av ljuddämparen. På 

grund av att tillverkningstiden för Euro 6 är lång behöver de tillverkas, förpackas och lagras innan 

beställning från Scania. Det skulle därför vara kostsamt att få en märkning på ljuddämparen eftersom 

pallen skulle behöva öppnas för att kunna placera chassinumret på den. Scanias övriga 

chassiverkstäder i Zwolle och Anger upplever inte samma problematik eftersom de inte tar 

ljuddämparna ur pallen innan montering. Detta bidrar till att problematiken försvåras eftersom 

Zwolle och Anger inte är lika angelägna om en förändring. (Örnesved, 2014) 

Enligt avtal mellan Scania och leverantör ska leverantören placera chassinumret på Odetteflaggan. 

Dessutom ska leverantören placera en avtagbar klisterlapp på en extra flagga som kan klistras på 

ljuddämparen av personal vid chassiverkstaden. I dagsläget är målet att samtliga leverantörer ska ha 

en extra klisterlapp med chassinummer på översta pallkragen för att operatören inte ska behöva böja 

sig ned och hämta den från understa pallkragen innan påklistring. En anledning till att layouterna 

skiljer sig åt beror på att Scania varit otydliga med vilken standard de vill att leverantören ska 

använda. Arbetet med att få leverantörerna att tillämpa standarden är dock pågående. Tenneco har 

blivit informerade om önskemålet i början av 2014 men har ännu inte haft möjligheten att förändra 

flaggorna. Cummins har chassinumret på en klisterlapp på en extra Odetteflagga. I början av mars 

förändrade Cummins placeringen från nedersta till översta pallkragen på denna. Problemet med 

placeringen idag är istället att operatören måste gå runt pallen vid påklistring. Eberspächer uppfyller 

Scanias krav eftersom de märker den cylindriska modellen direkt på ljuddämparen och Euro 6 

medium med en extra pallflagga innehållandes chassinummer på korrekt plats på pallen. (Aspefeldt, 

2014)  
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7.3 Avtal och lastningsordning 
Slöserier: Onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser 

Leverantörerna har ingått sekvensavtal angående lastningen i trailern. Enligt avtalet ska 

sekvensmaterialet lastas i en given ordning för att underlätta hanteringen för Scania. Om trailern 

innehåller både batch- och sekvensmaterial skall sekvensmaterialet placeras i fronten av trailern. 

Inget batchmaterial får placeras ovanpå sekvensmaterialet. Sekvensljuddämparna ska placeras i 

stuvar om två. Chassinumret som är först i ordningen ska placeras längst in, i fronten av trailern, 

ovanpå det andra chassinumret. Det tredje och fjärde numret ska placeras utanför dessa (se Figur 

17). Pallarna ska placeras med kortsidan och Odetteflaggan mot trailerns långsida, varifrån godset 

lossas. Ett utdrag ur Eberspächers avtal över lastningsordningen presenteras i figur 17. Avtalen 

angående lastningsordningen för Cummins och Tenneco är liknande och presenteras i bilaga 5.     

 

Figur 17. Lastningsordning för Eberspächer enligt avtal 

Lastningsordningarna från leverantörerna är i dagsläget inte enligt avtal. Avvikelsen från avtalen 

skiljer sig mellan leverantörerna. Presentation av respektive leverantörs lastningsordning finns i 

avsnitt 7.3.1–7.3.3.  

En faktor som ökar komplexiteten är att leverantörerna levererar ljuddämpare för buss tillsammans 

med de för lastbil. Ett genomgående problem är att de blandas med varandra, vilket bidrar till att 

ordningen i stuvarna försämras ytterligare.  

Avvikelserna från lastningsordningen har bidragit till att Scania behöver en operatör som utför 

sortering av sekvensljuddämparna.     
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7.3.1 Tenneco 

Tennecos lastningsordning är mycket varierad och saknar samband mellan ljuddämparnas 

chassinummer. Lastningsordningen varierar från leverans till leverans. Ljuddämparna står 

beblandade med annat material. Tenneco lastar inte enligt avtal. 

7.3.2 Eberspächer 

Eberspächer har en varierad lastningsordning. Sjöfartspallarna är lastade med långsidan mot trailerns 

långsida medan Europapallarna är lastade med kortsidan utåt. Batchmaterial ovanpå sekvensmaterial 

kan förekomma. Pallarna är lastade i stuvar om två som ofta har ett samband mellan chassinumren. 

Det första numret är dock ofta placerat under det andra numret, vilket är omvänt mot avtalet. Ett 

annat vanligt utfall är att första numret är placerat i en stuv med sista numret, vilket bidrar till 

ordningen på övriga pallar blir förskjuten.  Det förekommer även att chassinumren i stuvarna helt 

saknar samband mellan varandra.   

7.3.3 Cummins 

Cummins lastningsordning följer för det mesta avtal. Det första chassinumret står oftast ovanpå det 

andra. Även för Cummins förekommer det att första numret är placerad tillsammans med det sista 

numret.   

7.4 Sortering vid sekvensförråd 
Slöserier: Onödiga transporter, väntetid, onödiga arbetsmoment, onödiga rörelser 

Efter att lossningen placerat ljuddämparna i studsytan är en sortering nödvändig för att kategorisera 

ljuddämparna efter modell i produktionsordning. Sorteringen är en tidskrävande process som består 

av flera problem: 

7.4.1 Standard saknas 

Positionen saknar en standard för hur arbetsmomentet ska genomföras, vilket leder till att 

sorteringen skiljer sig beroende på vem som utför arbetsuppgiften. Avsaknad av standard leder till 

att risken för fel ökar samt att upplärning och överlämning mellan operatörer försvåras. Eftersom 

ingen standard, bäst kända metod, har tagits fram utförs inte sorteringen på mest effektiva sätt. 

7.4.2 Ineffektiv sortering 

Onödiga lyft, onödiga rörelser och transportsträckor förekommer vid sorteringen. Ljuddämparna står 

staplade i stuvar om 3 i sekvensförrådet men i stuvar om 2 i trailern. Detta bidrar till att flertalet lyft 

måste göras även om ljuddämparna skulle vara korrekt staplade. Genomgående är att operatören 

behöver kliva ur trucken innan sorteringen påbörjas för att lättare kunna avläsa chassinumren på 

Odetteflaggorna. Extra transportsträckor sker mellan studsyta, sorteringsyta och sekvensförråd.   

7.4.3 Flytt av stuvar 

Ljuddämpare som transporteras till chassiverkstaden hämtas från ena änden medan påfyllning sker 

från den andra änden av sekvensförrådet. Detta bidrar det till att hela raden behöver flyttas fram för 

att den inte ska bli förskjuten. Vid flytt av Euro 6 large och cylindriska modellen behöver först stuven 

längst fram flyttas till korrekt plats. Sedan kan övriga stuvar med hjälp av trucken skjutas från den 

sista stuven tills de står intill den flyttade stuven. Denna process skadar pallarna men är tidsmässigt 

effektiv. Euro 6 medium är placerade mot en vägg och kan inte skjutas på samma sätt. Dessa stuvar 

behöver därför flyttas var för sig.   
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7.4.4 Yta 

Det finns en avtalad yta som ska användas för lagring av sekvensljuddämparna. I dagsläget överskrids 

ytan, vilket bidrar till att ljuddämparna är i vägen för trucktrafik och försvårar hämtning av material i 

närområdet. Under sorteringen sprids dessutom ljuddämparna ut från studsytan till truckgången för 

att få en bättre överblick. 

7.4.5 Ankomsttid och kvantitet 

Mer än 65 procent (se Bilaga 6) av leveranserna från Cummins och Tenneco ankommer på 

eftermiddag/kväll när operatörerna som utför sorteringen gått hem för dagen. Detta bidrar till att de 

inte kan genomföra sorteringen omgående och ljuddämparna placeras därför i studsytan för 

sortering nästkommande morgon. Den tredje leveransen från Eberspächer ankommer tidigt på 

morgonen och samtliga leveranser står därför i regel samtidigt i studsytan. De tar stor plats och 

skymmer varandra vilket försvårar sorteringen. Onödiga lyft förekommer för att kunna sortera efter 

produktionsordningen. Ankomsttid och kvantitet är varierad (se avsnitt 7.6) vilket bidrar till att det är 

svårt att planera tidsåtgång och klockslag när sorteringen ska genomföras. 

7.4.6 Sammanflätning av flöden 

Ljuddämparna levereras från tre leverantörer, vilket innebär att de ska placeras in i 

produktionsordning utifrån tre flöden. På grund av att leverantörerna ankommer på olika tider har 

Scania valt att sortera ljuddämparna efter modell. I sekvensförrådet sorteras de alltså i tre flöden för 

att sammanflätas i ett flöde vid plocken.  

Euro 6 medium levereras av två leverantörer och sorteringen behöver därför ta hänsyn till den 

varierande ankomsttiden. I dagsläget levererar Tenneco den största andelen av Euro 6 medium och 

Eberspächer enbart ett fåtal, vilket bidrar till att problematiken sällan uppstår.  

7.5 Lagerhållning  
Slöserier: Väntetid, onödiga rörelser, onödiga lager 

Platsbrist är ett problem på Scania. Det finns begränsad plats i förråd, under skärmtak och inne i 

chassiverkstaden. Det är därför viktigt att lagra materialet på ett effektivt sätt. Ljuddämparna tar upp 

stor yta eftersom många modeller levereras med en artikel per kolli.  

I dagsläget är ljuddämparna placerade utanför angiven yta eftersom de inte får plats. Detta medför 

att ljuddämparna blockerar delar av truckgångarna och avhämtning av material i närområdet 

försvåras. Ljuddämparnas placering skapar även irritation mellan avdelningar eftersom de står 

utanför avtalad yta.  

Förrådstiden för ljuddämparna skiljer sig mellan modellerna (se Bilaga 7). Den cylindriska modellen 

lagras i regel 2,5 arbetsdagar, Euro 6 large i 3 arbetsdagar och Euro 6 medium i 2 arbetsdagar.  

Beräknad förrådstid för sekvensljuddämpare är 1,5 arbetsdagar. Detta innebär att samtliga 

ljuddämpare står längre i lager än beräknat. Ett problem är att materialplaneringen inte är medveten 

om den faktiska lagerhållningstiden.  
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Scania har valt att inte stoppa leverans av ljuddämpare om produktionen hamnar efter i planeringen. 

Detta bidrar till att materialet i förrådet växer när produktionen hamnar efter. Lagerytan måste 

därför vara anpassad för att rymma fler kollin än de som planeras under lagerhållningstiden. I och 

med ljuddämparnas storlek blir detta relativt påtagligt eftersom upp emot 50 extra kollin kan kräva 

lagringsplats (Vinsa, 2014). Förrådet minskas genom övertid för operatörerna.     

7.6 Varierad ankomsttid och kvantitet för sekvensljuddämpare 
Slöseri: Onödiga arbetsmoment, väntan 

Ankomsttid för gods varierar från dag till dag. Eberspächer har planerad leverans klockan 07:15 

medan leverans från Cummins och Tenneco sker varierat utan överenskommen ankomsttid. Se bilaga 

6 för dokumenterad ankomsttid över tid. De varierande ankomsttiderna bidrar till att det är svårt för 

operatören som sorterar att veta när den ska genomföras. Detta har lett till att operatören kan åka 

upp emot tio gånger till studsytan för att observera om ljuddämpare ankommit.  

Den cylindriska och kubiska modellen levereras med fyra respektive fem ljuddämpare i varje kolli, till 

skillnad från övriga som levereras en per kolli. Storleken på kollit varierar också mellan Europapall 

och sjöfartspall. Detta leder till att antalet kollin och storlek varierar beroende av 

produktionsordningen. För dokumenterad historik för antalet mottagna kollin, se bilaga 8. 

Variationen försvårar tidsuppskattningen för sortering av ljuddämparna, vilket i sin tur bidrar till 

svårigheter med att balansera positionen. Övriga arbetsmoment på positionen måste därför vara 

flexibla för den varierande arbetsbördan. Om arbetsmomenten inte är flexibla finns risk för att 

operatören inte uppnår en tillräckligt hög beläggning under de dagar få kollin ankommer. 

Tidsåtgången beror även på ordningen ljuddämparna ankommer i, vilket beskrivits i avsnitt 7.3. 

7.7 Materialfasad 
Slöserier: Väntetid, onödiga arbetsmoment 

Alla modeller utom den kubiska och cylindriska förpackas med en ljuddämpare i varje pall och det 

krävs därför många pallbyten. På grund av den höga förbrukningen och låga kvantiteten i pallarna 

behöver Euro 6 medium två förbrukningsplatser. Ljuddämparna är stora och kräver därmed mycket 

utrymme i materialfasaden, vilket gör det svårt att utöka antalet förbrukningsplatser. Plocken kan 

behöva vänta på att furneringen ska byta pall om flera av samma modell ska plockas under en takt. 

Vid plock av den cylindriska modellen placerar därför operatören den sista ljuddämparen på golvet 

för att undvika att vänta och måste därmed göra ett extra lyft från golvet.  

7.8 Extra flytt av vagnar 
Slöseri: Onödiga rörelser, onödiga arbetsmoment 

Ljuddämparna placeras på vagnar vid plocken för transport till monteringen. Olika vagnar används 

beroende av modell. Euro 6 large är större än övriga modeller och därför används en specialanpassad 

vagn som har en fixtur monterad på vagnen. I monteringen behöver ljuddämparen vara placerad på 

fixturen och Euro 6 large kan därför transporteras direkt till monteringen utan att byta vagn. De 

övriga modellerna måste byta vagn vid monteringen med hjälp av ett lyftverktyg.  

Modellerna behöver transporteras på olika vagnar och det bidrar till att fler vagnar måste finnas för 

att försäkra tillgängligheten. Eftersom produktionsordningen varierar måste det finnas vagnar som 
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täcker upp om flera lastbilar med Euro 6 large skulle produceras efter varandra. Detta bidrar till att 

tomma vagnar tar upp plats på monteringen. Det finns ett inflöde och utflöde för vagnarna men den 

dåliga ordningen och platsbristen för de tomma vagnarna bidrar till att det är svårt att använda in- 

och utflödet. Tågföraren behöver flytta tomma vagnar innan hen kan förse monteringen med 

ljuddämpare vilket bidrar till att operatörer i monteringen kan behöva flytta dem igen.  

Vagnarna skapar även oreda vid plocken. Det saknas en angiven plats för de tomma vagnarna och 

tågföraren placerar dem därför på varierad plats mellan ställagen. Detta leder till att de placeras på 

olämpliga ställen för plocken som behöver flytta vagnarna flertalet gånger.  

Ljuddämparnas utflöde vid plocken är placerade framför kopplingslock och lameller, vilket gör att 

tågföraren måste flytta dem vid avhämtning av dessa. Detta har bidragit till att vissa operatörer 

frångår standarden och placerar ljuddämparna på en yta i nära anslutning till den angivna platsen för 

att underlätta för tågföraren.‡‡ 

7.9 Bristande kommunikation 
Slöserier: Onödig rörelse, onödiga arbetsmoment, onödig transport, outnyttjad kreativitet 

Organisationen på chassiverkstaden är stor och det finns många avdelningar bestående av många 

personer. Ljuddämparflödet består av ett antal av dessa avdelningar. Avdelningarna som behandlas 

ligger i anslutning till varandra och är därmed på olika sätt sammankopplade. I de avdelningar som är 

direkt kopplade till ljuddämparna är varje avdelning uppdelad i tre förbättringsgrupper som utför 

olika arbetsuppgifter.  

Samarbetet och förståelsen mellan individer och avdelningar är begränsad. Detta gäller för såväl 

operatörer som tjänstefolk. Kommunikationen inom avdelningen fungerar bättre än den som är 

avdelningsöverskridande. Ett genomgående problem är att varje avdelning i huvudsak arbetar med 

att optimera sin egen verksamhet. Två exempel på kommunikationsbrister presenteras nedan. 

Exempel 1. Kommunikationen mellan lossningsposition och sorteringsposition är något som bidrar till 

slöseri i och med att sorteraren inte vet när gods ankommit. Lossningsposition meddelar inte 

sorteringsposition när gods anlänt. Operatören som sorterar behöver därför åka till studsytan ett 

flertal gånger varje dag för att se om sortering behöver genomföras.  

Exempel 2. Sekvensförrådet är placerat på en avdelning men sorteras av operatörer från en annan 

avdelning. Ljuddämparna tar upp större yta än avtalat vilket bidrar till irritation mellan 

avdelningarna. Exempelvis flyttade MSLMN ljuddämpare som stod utanför avtalat område till en yta 

inom området. Det bidrog till att MSLMI behövde flytta dessa igen. Extra lyft och irritation hade 

kunnat undvikas vid bättre kommunikation.   

I ljuddämparflödet krävs att det finns en god kommunikation både mellan operatörer inom 

avdelningen och mellan avdelningar. Detta eftersom de behandlar samma ljuddämpare men i olika 

delar i flödet. Den övergripande förståelsen för vad som händer före och efter sin avdelning är 

bristfällig vilket bidrar till problem för andra delar av flödet.  

  

                                                           
‡‡

 Problemet är inte längre aktuellt eftersom utflödet flyttats under projekttiden. 
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8 Förbättringsförslag 
I avsnitt 8.1 sammanfattas respektive förbättringsförslag. Avsnitt 8.2 – 8.8 utgår från slöserierna i 

kapitel 7 och beskriver mer utförligt hur respektive förbättringsförslag reducerar slöserierna. 

Avsnitten i kapitel 8 är baserade på det vi anser är nyckelfaktorer för att förbättra flödet.     

8.1   Sammanfattning av förbättringsförslag 

8.1.1 Förbättringsförslag 1 

Förbättringsförslaget innebär att fördelningen mellan batch och sekvens bevaras som idag. 

Batchljuddämparna har ett identiskt flöde med dagens och de övriga modellerna placeras i 

sekvensförrådet utan sortering och därmed elimineras sorteringspositionen. Sekvensförrådets yta 

kommer minska med drygt 40 procent. För att detta ska vara möjligt måste avtal för lastningsordning 

förändras och förrådstiden minskas. I förslaget minskas förrådstiden till 1,5 arbetsdagar. En 

förutsättning för förslaget är att leverantörerna följer den ändrade lastningsordningen (se avsnitt 

8.2.1). Lastningsordningen är utarbetad så att första stuven som lossas är först i 

produktionsordningen. Denna placeras sedan i sekvensförrådet och nästa stuv lossas och placeras 

direkt i sekvensförrådet på liknande sätt. Förslaget innebär också att enhetliga vagnar med fixtur för 

transport mellan plattform och montering ska användas. Fixturen ska vara anpassad för monteringen 

och byte av vagn kan därför undvikas. Att införa en enhetlig vagn med fixtur bidrar till att en position 

kan sparas.  

8.1.2 Förbättringsförslag 2 

Förbättringsförslag 2 har samma fördelning av batch och sekvens som förbättringsförslag 1. Förslaget 

är utformat för att förbättra flödet med de förutsättningar som finns idag. En implementering ska 

kunna genomföras med knappa resurser på kort tid. Även förrådstiden för sekvensljuddämparna 

minskas i enlighet med förbättringsförslag 1. 

Skillnaden mot förbättringsförslag 1 är att förslaget bevarar dagens avtalade lastningsordning samt 

bibehåller en sortering vid sekvensförrådet. Ambitionen är att skapa ett bättre utgångsläge för 

sorteringen och därmed effektivisera arbetsprocessen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

leverantörerna följer tecknade avtal angående lastningsordning. Efter lossning ska ljuddämparna 

placeras i rader i studsytan. Det är viktigt att ljuddämparna placeras i rätt ordning, i rätt rad för att 

skapa en bättre förutsättning för sorteringen.  Ett förslag till standard för sorteringen har tagits fram 

som minskar antalet lyft och transportsträckor samt ökar säkerheten genom att operatören vistas 

mindre i truckgångarna.  

Förslaget innebär att två vagnar med fixturer kommer användas vid transport mellan plattform och 

montering. Vagnarna kommer vara anpassade för att uppfylla monteringens behov för att undvika 

byte av vagn. Detta kommer medföra att en position kan avlägsnas. Antalet vagnar kommer vara 

likvärdigt med dagens förutsättningar. Buffertvagnar kommer fortfarande vara nödvändigt för att 

garantera tillgänglighet på vagnar i samtliga utfall. Inga nya investeringar behöver genomföras för att 

implementera vagnarna i verksamheten eftersom allt material finns tillgängligt. 
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8.1.3 Förbättringsförslag 3 

Förbättringsförslag 3 innebär en förändring i fördelningen mellan batch och sekvens. Euro 6 medium, 

som är den mest komplexa modellen, ska avropas på batch. Den cylindriska modellen och Euro 6 

large bevaras på sekvens och hanteras i enlighet med förbättringsförslag 1. Förslaget kommer 

medföra en minskning av antalet platser i materialfasaden, minska förrådstiden samt eliminera två 

positioner.   

Förslaget innebär att Euro 6 medium behöver förrådsläggas och levereras av logistikcenter. Eftersom 

modellen består av 31 artikelnummer behöver också en förändring i beställningen till logistikcenter 

genomföras. De artiklar som idag levereras från logistikcenter har en förbrukningsplats i 

materialfasaden och beställs efter att den plockats. Vid användning av samma metod skulle 31 

förbrukningsplatser behövas, vilket är orimligt. Förslaget innebär därför en förändring i 

beställningsmetoden (se avsnitt 8.7.2).  

8.1.4 Sammanställning av förbättringsförslag 
Tabell 14. Jämförelse mellan förbättringsförslag i förhållande till nuläge 

 Nuläge Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Artiklar på batch (antal) 4 4 4 32 
Artiklar på sekvens (antal) 60 60 60 32 
Sekvensförrådstid Euro 6 large 
(arbetsdagar) 

3 1,5 1,5 1,5 

Sekvensförrådstid cylinder (arbetsdagar) 2,5 1,5 1,5 1,5 
Sekvensförrådstid Euro 6 medium 
(arbetsdagar) 

2 1,5 1,5 - 

Storlek sekvensförråd (m2) 107 60 126 39,6 
Platser i materialfasad (antal) 20 20 20 14 
Buffertplats vid vägg (antal) 8 8 8 4 
Sortering (timmar) 2,275 0 1 0 
Förändring i plock och furnering per 
ljuddämpare (min) 

0 0 0 3 

 

8.2 Avtal 
Scania samarbetar med tre olika leverantörer. Samarbetet med de tre leverantörerna har 

förbättringspotential.  De avtal som är tecknade mellan Scania och leverantörerna följs inte 

fullständigt. Som nämns i avsnitt 4.3 är avtal kostsamma och svåra att formulera och följa. Samarbete 

mellan företag och leverantör grundar sig i ömsesidig förståelse, hänsyn och att dela på de risker som 

uppstår. För att avtalen ska tolkas på rätt sätt och att båda parter ska vara nöjda bör Scania sätta 

högt värde på samarbetet med leverantörerna. Ett bra samarbete ger en bättre leveranskedja vilket i 

sin tur genererar fördelar i företagets slutgiltiga resultat (se avsnitt 4.3). 

8.2.1 Förbättringsförslag 1 

Det är viktigt att leverantörerna följer avtal samt att lastningsordningen i avtalen är effektiv. Om 

leverantören följer avtalade villkor skulle slöserier kopplade till avsnitt 7.3 kunna undvikas. På grund 

av detta har en förändring av lastningsordningen undersökts. I dagsläget lossas gods bakifrån från 

trailern med det sista numret i produktionsordningen längst bak. Om det första numret istället 

placeras längst bak i trailern möjliggörs placering direkt i sekvensförrådet, utan sortering.  

Ljuddämpare bör enligt detta förslag även fortsättningsvis placeras utifrån modell i trailern. Det 
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första chassinumret i produktionsordningen bör placeras längst bak, längst in i trailern, ovanpå 

ljuddämparen med det andra numret. Det tredje och fjärde chassinumret bör placeras längst bak, 

längst ut i trailern. Resterande chassinummer följer samma ordning i trailern (se Figur 18). Eventuellt 

batchmaterial placeras bakom sekvensljuddämparna. Bussljuddämpare ska placeras avskilt från 

ljuddämparna för lastbil. Bussljuddämparna kommer inte behandlas vidare i flödet.  

 

 

8.2.2 Förbättringsförslag 2  

Förslaget innebär att leverantörerna ska börja följa dagens lastningsordning. Idag följs inte avtalen av 

leverantörerna och att få dem att följa dessa är en förbättring som bör genomföras (se Figur 19). 

Detta för att skapa ett bättre utgångsläge för sorteringen. Scania betalar en extra kostnad för att få 

materialet levererat i produktionsordning och därför bör maximalt nyttjande av kostnaden vara av 

intresse för Scania (se Tabell 15). Vid lastning enligt avtal skulle slöserier i avsnitt 7.3 undvikas samt 

bidra till att en förutsägbarhet skapas och därmed ligga till grund för en effektivare och 

standardiserad sortering. Som nämns i avsnitt 4.4.1.2  bidrar förutsägbarhet och stabilitet till att 

kunna skapa ett standardiserat och effektivt arbetssätt. Därigenom skapas också en god kvalitet. 

Genom att bevara sorteringen genomförs en kvalitetskontroll av operatören, vilket bidrar till att fel 

från leverantören upptäcks tidigare och därmed fungerar flödet även vid fel lastningsordning eller 

avvikelser från leverantör. 

 

Figur 19. Lastningsordning enligt dagens avtal 

 

Figur 18. Modifierad lastningsordning 
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Tabell 15. Kostnad för sekvens/ljuddämpare 

 

 

 

8.2.3 Förbättringsförslag 3 

Lastningsordningen för den cylindriska modellen och Euro 6 large bör vara i enlighet med 

förbättringsförslag 1. För artiklarna som avropas med batch, Euro 6 medium och den kubiska 

modellen, är lastningsordningen inte väsentlig. Det viktiga är att skapa goda relationer med sina 

leverantörer (se avsnitt 4.3) samt få leverantören att följa undertecknat avtal. 

8.3 Kvantitet i förråd 

8.3.1 Förbättringsförslag 1 och 2 

Sekvensljuddämparna placeras i sekvensförrådet efter respektive modell. Den avtalade ytan 

överskrids frekvent på grund av att ljuddämparna inte får plats med dagens förutsättningar. 

Anledningen till detta är antalet kollin som förrådsläggs i kombination med ytans utformning. Antalet 

kollin som förbrukas varje dag varierar och en statistisk fördelning över detta har tagits fram. Utifrån 

fördelningen har en beräkning genomförts för att bedöma hur många kollin av respektive modell 

som ytan behöver vara anpassad för (se Tabell 16). Beräkningen är utformad så att 90 procent av alla 

möjliga utfall får plats i ytan. Beräkningen av utformat sekvensförråd presenteras i avsnitt 5.1.2. 

Genom den utförda beräkningen kan slöserierna i avsnitt 7.6 elimineras eftersom den tar hänsyn till 

variationen. Förrådstiden har reducerats och slöserier kopplade till avsnitt 7.5 förbättrats. 

Tabell 16. Antal kollin ytan behöver vara anpassad för vid två dagars förrådstid 

Leverantör Antal kollin 

Euro 6 large   18 

Cylindrisk  14  

Euro 6 medium  20 

 

I förbättringsförslag 2 behövs en studsyta där ljuddämparna förvaras innan sortering. Antalet kollin 

som studsytan ska vara anpassad för baseras på det maximala antalet kollin som statistiskt sett 

ankommit per dag (se Tabell 17). 

Tabell 17. Antalet kollin studsytan behöver vara anpassad för 

Leverantör Studsyta anpassad efter antal kollin 

Euro 6 large  15 

Cylindrisk 11 

Euro 6 medium 18 

 

8.3.2 Förbättringsförslag 3 

Kvantiteten för Euro 6 large och den cylindriska modellen kommer överrensstämma med tabell 16 

även i detta förslag. Kvantiteten i förråden för Euro 6 medium och kubiska modellen baseras på 

Leverantör Kostnad/ljuddämpare 

Eberspächer 6 € (Thell, 2014) 

Tenneco 12,5 € (Thell, 2014) 

Cummins 1,17 € (Wahlberg, 2014) 
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planerad produktion. I förrådet behövs en plats för respektive artikelnummer men kvantiteten styrs 

av produktionsordningen.  

8.4 Utformning av förråd 
Scania använder sig av två avropsmetoder. Enligt avsnitt 4.1.1 ligger de största besparingarna i att 

avropa produkter på sekvens i minskade lager- och platskostnader.  

Platsbrist är ett genomgående problem på Scania, vilket försvårar utformningen av sekvensförrådet. 

Som nämns i avsnitt 4.2.2 är det viktigt att lagret har en balans mellan fyllnadsgrad och hantering. 

Vid utformning av ytan måste därför en värdering av hanteringen i relation till storleken på ytan tas i 

beaktan. Antal kollin som sekvensförrådet ska vara anpassat för är givet och är därför en 

förutsättning för utformningen. Målet med ytans utformning är att den ska minska slöserier i berörda 

processer. Som nämns i avsnitt 4.2.1 är det viktigt att tänka på materialets placering och 

plockordning i lagret för att skapa effektiva rutiner. 

Ljuddämparna står i stuvar om två i trailern men staplas i dagsläget i stuvar om tre i sekvensförrådet. 

För att minska antalet lyft ska därför ljuddämparna staplas i stuvar om två i sekvensförrådet, detta 

gäller för samtliga förbättringsförslag. Utformningen av dagens yta presenteras i figur 20 och har en 

ungefärlig storlek på 107 m2. Storleken på ytan varierar beroende på ankommet material. Under 

respektive förbättringsförslag presenteras ytans utformning. Placeringen av batchartiklar har 

avgränsats till att enbart ta hänsyn till vilket förråd som är aktuellt, inte till adressen i förrådet. Detta 

på grund av att logistikcenter utvärderar varje förfrågan om att implementera nya artiklar och 

undersöker vid förfrågan hur och var pallarna ska placeras (Andersson, 2014).   

 

Figur 20. Utformning på dagens sekvensförråd 
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Kostnader för respektive förslag, från leverantör till chassiverkstaden, har beräknats i detta avsnitt. 

De aktiviteter som anses ha likvärdiga kostnader mellan samtliga förslag har vi valt att inte behandla. 

Kostnader för det kubiska flödet har därför inte inkluderats eftersom det är identiskt med dagens 

flöde. Kostnader som har beräknats är för sekvensering från leverantör, förrådskostnader samt 

personal-, truck- och vagnskostnader från att ljuddämparna ankommer till Scania tills att de levereras 

in till chassiverkstaden.    

8.4.1 Förbättringsförslag 1 

En förändrad lastningsordning skulle bidra till att lossningspositionen kan placera ljuddämparna 

direkt i sekvensförrådet, vilket medför att sorteringsposition och slöserier i avsnitt 7.4 kan elimineras. 

Detta förslag förutsätter att leverantören ställer ljuddämparna i exakt rätt ordning eftersom Scania 

inte genomför någon sortering som kvalitetssäkrar avvikelser från leverantören. Utifrån antalet kollin 

som ytan måste vara anpassad för (se Tabell 16) har uträkningar genererats för den längd som krävs 

för att respektive modell ska rymmas. Uträkningen baseras på att samtliga modeller står i varsin rad, 

intill varandra. Euro 6 medium placeras med kortsidan mot varandra och övriga med långsidan mot 

varandra.  

Euro 6 medium   
         

 
                       

Cylinder    
         

 
                       

Euro 6 large   
         

 
                        

Sekvensförrådets yta reduceras eftersom studsytan inte längre behövs samt att förrådstiden 

minskas. På grund av flytt av Euro 6 medium kommer outnyttjad yta minskas och sekvensförrådet få 

en samlad yta för samtliga modeller (se Figur 21). Den totala ytan minskas till 60 m2. 

Figur 21. Ytans utformning förbättringsförslag 1 
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För att förhindra skador på pallarna samt för att det ska gå smidigare att skjuta fram dem i raderna 

skulle rullband kunna införas. Därmed minskas friktionen och FIFO-ordningen bevaras med mindre 

arbetsbörda. Dessutom elimineras slöseri 7.4.3. Ett rimligt kostnadsantagande för rullband är 50 000 

kr/band (Wadås, 2014).  

Kostnaden för sekvensljuddämpare per pall i förslaget beräknas i tabell 18. Fördelningen mellan 

leverantörerna har bevarats konstant från nuläget. Samtliga Euro 6 medium som levereras på 

sekvens antas levereras från Tenneco medan de på batch antas leveras från Eberspächer. Kostnaden 

för de 16 procent pallar av Euro 6 medium som levereras på batch presenteras i tabell 20.  

Tabell 18. Kostnad per pall (sekvens) för förbättringsförslag 1 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i sekvensförråd (241 kr/m2 
och år) 

2,6 

Inkörning (Personalkostnad 4,20 kr/min, 
truckkostnad 0,83 kr/min) 

20,6 

Sekvensering leverantör (baserad på 
fördelning av respektive modell)  

129,6 

Total kostnad sekvensgods per pall 152,8 

 

Snittkostnaden per pall för batch och sekvens, från leverantör till chassiverkstaden blir 130,6 kr per 

pall. Totala antalet kollin per år uppgår till 7471 stycken (se Bilaga 3), vilket bidrar till att den årliga 

kostnaden uppgår till 975 713 kr. 

8.4.2 Förbättringsförslag 2 

Vid situationen att leverantören följer dagens avtal ges en förutsägbarhet som gör att sorteringen 

lättare kan utföras och därmed kan tid reduceras och slöserier från avsnitt 7.4 kan minskas. Utifrån 

de beräkningar som gjorts har en yta på 126 m2 utformats (se Figur 22).  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 22. Ytans utformning förbättringsförslag 2 
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Den streckade ytan representerar studsytan där lossningen placerar godset. Ljuddämparna lossas 

fyra kollin i taget och ställs i studsytan där modellerna placeras i rader. Den cylindriska modellen 

ställs längst ut, Euro 6 large i mitten och Euro 6 medium längst in. Vi anser att Euro 6 large och den 

cylindriska modellen med större sannolikhet än Euro 6 medium kommer följa avtal inom den 

närmaste tiden och därför placeras Euro 6 medium längst in i studsytan. Vid avvikelser i ordningen 

kan sorteringen ske i studsytan istället för i truckgångarna och därmed kan säkerheten förbättras. 

Det är viktigt att raderna bibehålls eftersom chassinumren är ordnade för att ge ett bra utgångsläge 

för sorteringen.  

Utformningen gör att sorteringen kan hålla sig till en och samma yta och få en bättre överblick på 

ljuddämparna. Tanken med utformningen är att operatören börjar med att placera den cylindriska 

modellen i sekvensförrådet, därefter Euro 6 large och sist Euro 6 medium. I förslaget har en vagnplats 

flyttats för att frigöra mer yta som enligt logistikutvecklare inte borde innebära några problem för 

den övriga verksamheten (Johansson M, 2014). Förflyttningen föreslås för att inte försvåra 

hanteringen i anslutning till förrådet, vilket är viktigt vid utformande av lager (se avsnitt 4.2.2).  

Två alternativ till ytans utformning för förbättringsförslag 2 presenteras i bilaga 9. 

Kostnaden för förslaget per pall för sekvensljuddämparna beräknas i tabell 19. Fördelningen mellan 

leverantörerna har bevarats konstant från nuläget. Samtliga Euro 6 medium som levereras på batch 

antas därför levereras från Eberspächer medan de på sekvens antas levereras från Tenneco. 

Kostnaden per pall för Euro 6 medium som levereras på batch presenteras i tabell 20.  

Tabell 19. Kostnad per pall för förbättringsförslag 2 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i sekvensförråd (241 kr/m2 
och år) 

5,4 

Sekvensering leverantör (baserad på 
fördelning av respektive modell) 

129,6 

Sortering (Personalkostnad 4,20 kr/min, 
truckkostnad 0,83 kr/min) 

11,8 

Inkörning (Personalkostnad 4,20 kr/min, 
truckkostnad 0,83 kr/min) 

20,6 

Total kostnad per pall 167,4 
 

Snittkostnaden per pall för batch och sekvens, från leverantör till chassiverkstaden blir 142,6 kr (se 

Bilaga 3). Den årliga kostnaden för förslaget uppgår därför till 1 065 365 kr. 

8.4.3 Förbättringsförslag 3 

Att få ljuddämparna sekvenserade från leverantör medför en kostnad (se Tabell 15). Med hänsyn till 

kostnaden och att flödet idag kräver mycket handpåläggning har vi undersökt att använda batch som 

avropsmetod i större omfattning. 

Logistikcenter kan förrådslägga och leverera Europapallar men kan inte ta emot sjöfartspallar. 

(Sundlöf, 2014).  Sjöfartspallar med batch som avropsmetod behöver därför förrådsläggas i 

skrymmeförrådet utanför chassiverkstaden.  
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Förslaget medför att Euro 6 medium ska förrådsläggas på logistikcenter medan den kubiska ska 

förrådsläggas i skrymmeförrådet vid chassiverkstaden. Den cylindriska modellen och Euro 6 large 

hanteras och förrådsläggs i enlighet med förbättringsförslag 1. 

Kostnaden för förslaget har beräknats för respektive modell (se avsnitt 8.4.3.1. – 8.4.3.3).  

8.4.3.1 Euro 6 medium 

Euro 6 medium utgör 46 procent av det totala antalet kollin per år. Detta motsvarar 3407 kollin och 

en årlig kostnad på 97 100 kr. Kostnaden för en pall har beräknats till 28,5 kr och baseras på statistik 

från en månad med uppskattade kostnader för respektive aktivitet (se Tabell 20). Förrådskostnaden 

är beräknad på en kvadratmeter per artikelnummer, vilket kan behöva utredas vidare vid en 

implementering. Kostnaden för en större yta påverkar dock inte resultatet märkvärt. Det finns 31 

artikelnummer av Euro 6 medium.   

Tabell 20. Kostnad per pall för Euro 6 medium på batch (Sundlöf, 2014)(Liif, 2014) 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i tält per pall (230 kr/m2 och 
år) 

2,18 

Personalkostnad per plock (4,50 kr/min) 11,70 
Truckkostnad per plock 1,22 
Personalkostnad per levererad pall 9,91 
Kostnad dragtruck per levererad pall 1,59 
Vagnskostnad per pall 1,90 
Total kostnad per pall 28,5 
 

8.4.3.2 Euro 6 large 

Euro 6 large utgör 25 procent av det totala antalet kollin per år, vilket motsvarar 1898 stycken.  En 

undersökning har genomförts för att konstatera om Euro 6 large bör ha batch eller sekvens som 

avropsmetod. Vid sekvens hanteras modellen i enlighet med förbättringsförslag 1. Vid batch 

förrådsläggs modellen i skrymmeförrådet vid chassiverkstaden och behandlas i enlighet med det 

kubiska flödet.  

Kostnaden för batch har beräknats genom att uppskatta förrådsytan till 2 m2 per artikelnummer. 15 

artikelnummer finns av modellen. Personal-, truck- och vagnskostnader har beräknats utifrån samma 

data som för logistikcenter. Tydligare data har inte varit tillgänglig men vi anser att kostnaderna bör 

vara likvärdiga med hänsyn till att de använder sig av liknande arbetssätt. Båda förrådslägger 

artiklarna i tält som plockas och transporteras i vagnar var 20:e minut. Kostnaden per pall beräknas 

till 30,13 kr och den årliga kostnaden för modellen uppgår till 57 187 kr (se Tabell 21). 

Kostnaden för sekvens beräknas på en förrådsyta på 19,8 m2 (11 m × 1,8 m) för modellen med en 

uppskattad kostnad motsvarande skrymmeförrådets. Enligt koordinator bör kostnaderna vara 

likvärdiga (Örnesved, 2014). Inkörningen är beräknad på 5 minuter per pall (se Bilaga 3). Den totala 

kostnaden per pall uppgår till 40,53 kr, vilket ger en årlig kostnad på 76 926 kr (se Tabell 22).  
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Tabell 21. Kostnad per pall för Euro 6 large på batch 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i skrymmeförråd per pall 
(241 kr/m2 och år) (Liif, 2014) 

3,81 

Personalkostnad per plock (4,50 kr/min) 11,70 
Truckkostnad per plock 1,22 
Personalkostnad per levererad pall 9,91 
Kostnad dragtruck per levererad pall 1,59 
Vagnskostnad per pall 1,90 
Total kostnad per pall 30,13 
 

Tabell 22. Kostnad per pall för Euro 6 large på sekvens 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i sekvensförråd per pall (241 
kr/m2 och år) 

2,51 

Sekvensering från leverantör (1,17 €/pall) 12,87 
Inkörning (Personalkostnad 4,20 kr/min, 
truckkostnad 0,83 kr/min) 

25,15 

Total kostnad per pall 40,53 

 

Den totala kostnaden per pall är något högre vid sekvens. Vid användning av batch tillkommer dock 

en kostnad för att sekvensera ljuddämparna inne i chassiverkstaden (se Bilaga 3), vilket medför att 

kostnaden för sekvens blir 2,81 kr mindre per pall. Vår rekommendation är därför att Euro 6 large 

bevaras på sekvens i enlighet med förbättringsförslag 1. 

8.4.3.3 Cylindriska modellen 

Den cylindriska modellen upptar 20 procent av det totala antalet kollin, vilket motsvarar 1517 

stycken per år. Vi anser att modellen bör bevaras på sekvens på grund av att den förpackas med fyra 

artiklar i varje pall. Om artiklarna inte skulle sekvenseras skulle en förbrukningsplats för respektive 

artikelnummer behövas, vilket innebär 17 platser. Att ha 17 förbrukningsplatser i materialfasaden är 

uteslutet på grund av platsbrist. Artiklarna har dessutom endast en leverantör och ett flöde som bör 

fungera vid ett bättre samarbete med leverantören (se avsnitt 4.3). Storleken på sekvensförrådet 

beräknas på 1,8 m × 11 m. Kostnaden per pall uppgår till 292,3 kr (se Tabell 23), vilket motsvarar en 

årlig kostnad på 443 419 kr för modellen.   

Tabell 23. Kostnad per pall för den cylindriska modellen 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Förrådsläggning i sekvensförråd per pall (241 
kr/m2 och år) 

3,15 

Sekvensering från leverantör (6 €/pall) 264,00 
Inkörning (Personalkostnad 4,20 kr/min, 
truckkostnad 0,83 kr/min) 

25,15 

Total kostnad per pall 292,3 
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8.4.3.4 Kubiska modellen 

Den kubiska modellen bör bevaras på batch. Detta eftersom den används i begränsad utsträckning 

samt endast består av ett artikelnummer. En kostnad för sekvensering hos leverantör anser vi direkt 

olämplig. 

8.4.3.5 Kostnad förbättringsförslag 3 

Beräkningar för den kubiska modellen har uteslutits på grund av att ingen förändring från nuläget har 

genomförts. Den totala kostnaden för detta förslag uppgår till 617 445 kr/år. Kostnaden inklusive 

den extra hantering som plock och furnering behöver genomföra på Euro 6 medium uppgår till 656 

353 kr/år. 

8.5 Odetteflaggor 
För att möjliggöra ständiga förbättringar (se avsnitt 4.4.1.2) anser vi att Odetteflaggorna bör 

standardiseras. Detta skulle underlätta avläsningen för operatörerna vid sortering och inkörning samt 

skapa ett standardiserat arbetssätt för märkning av ljuddämparna. Vi anser att det viktigaste är att få 

en standard för flaggningen och rekommenderar därför att färdigställa arbetet som påbörjats (se 

avsnitt 7.2). Det viktigaste är att flaggan innehåller chassinummer och löpnummer samt placeras på 

angivna platser på pallen (se Figur 23).  

 

Figur 23. Eftersträvad flagga innehållande chassinummer och löpnummer 

8.5.1 Förbättringsförslag 1 och 3 

För att underlätta för inkörningen och furneringen behöver en flagga med chassinummer placeras på 

pallarna (se Figur 24). Det som skiljer förbättringsförslag 3 från 1 är att det inte krävs någon flagga på 

Euro 6 medium eftersom den avropas på batch. 
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Figur 24. Nödvändiga pallflaggor förbättringsförslag 1. Röd markering motsvarar flagga som finns idag. Blå markering 
motsvarar flagga som behöver införas. 

8.5.2 Förbättringsförslag 2 

Ingen extra pallflagga behöver införas. 

8.6 Sortering 

8.6.1 Förbättringsförslag 1 och 3 

I avsnitt 4.4.1.2 nämns att en verksamhet bör utformas så att slöserier blir synliga för att kunna göra 

den effektiv genom att eliminera slöserier. Sorteringen har identifierats som ett stort slöseri i flödet 

och kan elimineras genom detta förslag. Genom att eliminera sorteringen tas sekvenshantering från 

en operatör bort, vilket förbättrar problem 7.1 samt eliminerar sorteringsposition.   

8.6.2 Förbättringsförslag 2 

Sorteringen saknar idag standard för arbetsmomenten. I avsnitt 4.4.1.2 nämns att en standard är 

viktig för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras effektivt och repeterat. En standardiserad och 

stabil process är också nödvändig för att kunna genomföra förbättringar. Med hänsyn till detta har vi 

valt att utforma en standard för arbetsprocessen (se Bilaga 10). Att följa en standard är centralt i 

Lean production, som i sin tur har en positiv inverkan på kvaliteten (se avsnitt 4.4.2.1). 

Förhoppningen är därför att standarden ska bidra till en förbättrad kvalitet, effektivare arbetsmetod 

samt skapa ett utgångsläge där slöserier blir synliga. Att göra slöserier synliga är viktigt för att få en 

effektiv verksamhet (se avsnitt 4.4.2.1). Som nämns i avsnitt 4.2.1 är ett standardiserat arbetssätt 

viktigt för att undvika störningar i systemet.  

Utformningen av sekvensförrådet skapar ett bättre utgångsläge för att skapa en standard eftersom 

en sammanhängande yta används för studsytan och sekvensförrådet. Det finns också en struktur för 

hur ljuddämparna lossas i studsytan, vilket skapar en bättre förutsägbarhet för processen. Enligt 

avsnitt 4.2.2 måste ett lager ta hänsyn till truckgångar. Förslaget bidrar till att sorteringen inte 
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behöver ta upp plats i truckgångarna. Sorteringen rekommenderas att genomföras en gång om 

dagen klockan 08.00 och därmed elimineras slöserier från avsnitt 7.6.  

I förslaget behövs ett omtag på Euro 6 medium genomföras av sorteringspositionen för att 

ljuddämparna ska placeras rätt i sekvensförrådet. Pallarna lyfts från studsytan från dess långsida och 

omtaget måste ske eftersom sekvensförrådet är utformat för att pallen ska placeras i förrådet från 

ena kortsidan av pallen och hämtas från andra kortsidan. Anledningen till att hämtning sker från 

kortsidan beror dels på flaggornas placering men också på att pallen ska stå rätt placerad för 

inkörningen.  

FIFO-ordning kan lättare bevaras eftersom påfyllning sker från ena hållet och hämtning från det 

andra. Detta bidrar till att operatören inte behöver räkna bakifrån vid placering, vilket vi anser varit 

ett problem för operatörerna. Förflyttning av de placerade pallarna behöver inte genomföras 

eftersom en FIFO-ordning på raderna införs. På detta sätt minskas onödiga lyft och slöserier i avsnitt 

7.4.3 kan elimineras. 

Genom förbättringsförslaget kan tillfällena för sortering minskas till en gång om dagen. Förslaget 

innebär att antalet lyft kommer minskas på grund av en standardiserad arbetsmetod samt att 

stuvarna förändras till att staplas två i höjd. Utformningen av ytan bidrar även till att 

transportsträckorna minskas. En strategisk placering av stuvarna i studsytan samt att leverantörerna 

blir informerade om sina brister i lastningsordningen bidrar till ett bättre utgångsläge för sorteringen. 

Med detta i beaktning har sorteringstiden uppskattats minska med drygt 50 procent, från en 

medeltid på 2,275 timmar till 1 timme. Den årliga kostnaden för sorteringen kommer därmed uppgå 

till 66 396 kr/år vid beräkning av personalkostnad på 4,20 kr/min och truckkostnad på 0,83 kr/min.   

8.7 Materialfasad 

8.7.1 Förbättringsförslag 1 och 2 

Materialfasaden är oförändrad mot nuläget. 

8.7.2 Förbättringsförslag 3 

Det finns idag fem förbrukningsplatser för Euro 6 medium samt en förbrukningsplats vardera för 

resterande modeller. För att minska slöserier kopplade till avsnitt 7.7 har därför antalet 

förbrukningsplatser minskats samt beställningsmetoden ändrats för Euro 6 medium. En förändring i 

beställningsmetoden har varit nödvändig eftersom modellen avropas på batch i förslaget. Euro 6 

large, den kubiska och cylindriska modellen har samma beställningsmetod och placering som i 

dagsläget.  

Modellens förbrukningsplatser kommer minskas till fyra i och med att alla artikelnummer av 

modellen kommer att avropas på batch. Utöver förbrukningsplatserna ska det också finnas fyra 

buffertplatser (se Figur 25). De överkryssade pallarna representerar platser som används idag men 

kan elimineras i förslaget. Även buffertplatsen vid väggen för Euro 6 medium kan elimineras. 

Logistikcenter har en beställningstid på batchartiklar på en timme, vilket bidrar till att fyra 

förbruknings- och buffertplatser säkerställer tillgängligheten på Euro 6 medium i alla möjliga utfall.  

På sekvenslistan för furneraren läggs artikelnummer till för att furneraren ska kunna placera rätt 

ljuddämpare på rätt plats och därmed tillämpa en FIFO-ordning. De fyra chassinummer som kommer 

först i sekvensordningen placeras längst ner och de fyra nästföljande placeras på buffertplats ovanför 
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dem i materialfasaden.  Samma flaggningssystem som finns idag kommer användas när det krävs 

pallbyte. Bytet av pall sker analogt med hur det är idag, den pall som står på buffertplats ovanför 

förbrukningsplatsen ställs ner på förbrukningsplatsen rakt nedanför.  

 

Figur 25. Materialfasadens utseende Euro 6 medium 

När en pall har förbrukats sker beställning genom att furneraren skickar en beställning till 

logistikcenter. Streckkoderna, en för varje artikel, placeras i sifferordning på materialfasaden i 

anslutning till förbrukningsplatserna. Det är furnerarens uppgift att se på sekvenslistan vilket 

artikelnummer som är nästa att beställa. 

Artikelnummer för Euro 6 medium läggs till på sekvenslistan som används av operatören i plocken.   

Detta för att operatören ska veta vilken ljuddämpare som ska ges vilket chassinummer och därmed 

sker också en kvalitetskontroll. Plocken ansvarar för att skriva ut chassinumren för Euro 6 medium 

vid dagens start och placera dessa på ljuddämparna i samband med plock som en del av 

kvalitetskontrollen. Resterande modeller plockas på samma sätt som tidigare.  

Den extra sekvenshantering som krävs vid furnering och plock är uppskattad att ta tre minuter per 

pall vilket genererar en kostnad på 12,6 kr/pall. Kostnaden inklusive den minskade buffertytan är 

11,42 kr/pall (se Tabell 24). Detta ger en total kostnad på 38 908 kr/år.    

Tabell 24. Extra kostnad för plock och furnering vid Euro 6 medium på batch 

Aktivitet Kostnad i SEK 

Beställning och avläsning (Personalkostnad 
4,20/min) 

6,3  

Placering av chassinummer på ljuddämpare 
(Personalkostnad 4,20/min) 

6,3 

Minskad buffertyta (575 kr/m2 och år) -1,18 
Total kostnad per pall 11,42 
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8.8 Vagnar 
Som nämns i problem 7.8 transporteras ljuddämparna på två olika vagnar till monteringen. Detta 

bidrar till oreda vid monteringen eftersom de tomma vagnarna har sin buffertplats där. Vid 

monteringen sker dessutom ett lyft från vagn till fixtur för samtliga ljuddämpare utom Euro 6 large 

som transporteras på fixturen. Kostnaden för positionen som utför lyftet beräknats med en 

personalkostnad på 4,20kr/min och 220 arbetsdagar på ett år. Genom att eliminera lyftet kan 

positionen tas bort, vilket skulle innebära en besparing på 443 520 kr/år. Eftersom en position 

försvinner enligt båda förbättringsförslagen förbättras sekvenshanteringen och slöseri enligt avsnitt 

7.1 kan elimineras. 

8.8.1  Förbättringsförslag 1 

Vi anser att endast en typ av vagn med fixtur, som kan användas för samtliga modeller och dessutom 

är anpassad till monteringens behov vore det optimala. Det skulle förenkla transporten av vagnar till 

och från monteringen för operatören som kör tåget genom att hen inte skulle behöva ta hänsyn till 

vilka vagnar som ska levereras. Det skulle dessutom bidra till möjligheten att minska antalet vagnar 

och få ett optimalt flöde utan att extra buffertvagnar behövs. Samtidigt elimineras risken för att inte 

kunna leverera på grund av att rätt vagn inte finns tillgänglig. Genom att ljuddämparen placeras på 

fixturen redan vid plocken elimineras också det extra lyft som idag krävs vid monteringen.  

Förbättringsförslaget skulle alltså minska komplexiteten, säkra leveransen samt eliminera extra lyft 

och en hel position. I detta förslag tillkommer kostnader för att investera i en enhetlig fixtur. En 

kostnadsbedömning för en enhetlig fixtur har inte kunnat erhållas från tillverkande företag och har 

därför uteslutits från beräkningarna. Vid implementering måste detta undersökas vidare.  

8.8.2 Förbättringsförslag 2 och 3 

Att endast ha en fixtur som uppfyller kraven för alla modeller är kostsam och svår att framställa 

(Wadås, 2014). På grund av detta har ett förbättringsförslag med två fixturer tagits fram. 

Förbättringsförslag 2 och 3 innebär därför att Scania satsar på att eliminera extra lyftet som sker från 

vagn till fixtur och därmed besparar en hel position. För att detta ska vara möjligt måste vagnen som 

inte är anpassad för monteringen bytas ut. Ett arbete för att ersätta denna har tidigare påbörjats 

men lagts på is. Detta har medfört att Scania har investerat i fixturer som i dagsläget inte används. 

Den ena fixturen är utformad till att passa Euro 6 large och Euro 6 medium medan den andra fixturen 

är utformad för Euro 6 medium, den cylindriska modellen och den kubiska modellen.  

Antalet vagnar som behövs för att garantera tillgänglighet av korrekt vagn är sex stycken av modellen 

som är anpassad för Euro 6 large och 11 stycken av den andra modellen. Detta eftersom sex vagnar 

för Euro 6 large används idag, vilket fungerar utan problem. Den andra vagnen behöver 11 stycken 

för att uppfylla värsta möjliga fall. För att fixturerna ska kunna implementeras i dagsläget krävs det 

att fem underreden på fixturerna byts ut. Dessa underredan är inköpta och genererar därför ingen 

materialkostnad. Fixturen för Euro 6 large används idag och har visat sig fungera bra för såväl logistik 

som montering. Vi ser därför inga hinder till att införa fixturerna som bidrar till att en position kan 

elimineras. Eftersom investeringen redan är genomförd anser vi att det är ett stort slöseri att avstå 

från att implementera fixturerna i verksamheten. 
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9 Åtgärdsplan 
Utifrån respektive förbättringsförslag presenteras en sammanfattning över vilka åtgärder som måste 

genomföras för att förslaget ska kunna implementeras. 

9.1 Förbättringsförslag 1 
1. Ingå nytt avtal med leverantörerna angående lastningsordning.  

2. Informera leverantörerna för Euro 6 medium och den cylindriska modellen att en flagga med 

chassinummer behöver införas i enlighet med figur 24. 

3. Justera förrådsnivåerna till 1,5 arbetsdagar för samtliga modeller. 

4. Skapa sekvensförrådet i en yta på 5 m × 12 m i enlighet med figur 21. Märk upp plats för 

respektive modell. Utvärdera om rullband är att föredra för att bevara ordningen samt 

undvika flytt och skador av stuvarna.  

5. Skapa ny standard för lossningens hantering av ljuddämparna i enlighet med avsnitt 8.4.1. 

6. Ta fram ett kostnadsförslag för att införa en enhetlig vagn samt utvärdera om 

implementering är möjlig.  

9.2 Förbättringsförslag 2 
1. Skapa goda relationer, förtydliga befintliga avtal samt se till att leverantörerna följer dessa. 

2. Justera förrådsnivåerna till 1,5 arbetsdagar för samtliga modeller.  

3. Skapa sekvensförrådet enligt figur 22. Märk upp tydliga markeringar för respektive modell. 

Undersök flytt av vagnar för att underlätta hanteringen vid behov av eventuell sortering. 

4. Skapa ny standard för lossningens hantering av ljuddämparna i enlighet med avsnitt 8.4.2.  

5. Skapa ny standard för sorteringens hantering av ljuddämpare. Förslagsvis kan standard 

utformas med hjälp av bilaga 10. 

6. Implementera de redan inköpa fixturerna i verksamheten samt upprätta standard för 

användning. 

9.3 Förbättringsförslag 3 
1. Undersök om logistikcenter kan ta emot och hantera samtliga artiklar av Euro 6 medium. 

2. Ingå nytt avtal med leverantörerna för Euro 6 large och den cylindriska modellen angående 

lastningsordningen. Ändra avropsmetod för Euro 6 medium till batch.  

3. Justera förrådsnivåerna till 1,5 arbetsdagar för Euro 6 large och cylindriska modellen. Euro 6 

medium bör ha en förrådstid i enlighet med övrigt batchmaterial.   

4. Skapa sekvensförrådet i en yta på 3,6 m × 11 m. Märk upp tydliga markeringar för respektive 

modell. 

5. Skapa ny standard för lossningens hantering av sekvensljuddämparna i enlighet med 8.4.1. 

Batchljuddämparna behandlas i enlighet med övrigt material. 

6. Anpassa förbrukningsplatser för Euro 6 medium samt upprätta en standard för beställning av 

ljuddämparna från furneringen. Utforma ett visuellt och tydligt sätt för beställning av 

artikelnumren.  

7. Implementera de redan inköpa fixturerna i verksamheten samt upprätta standard för 

användning. 
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10 Resultat 
Tabell 25 och 26 jämför kostnader för de olika förslagen. Viktigt att notera är att tabellerna inte 

motsvarar flödets totalkostnad. Kostnaderna baseras på de delar som antingen skiljer sig mellan 

förslagen eller har en förändring från nuläget. Tabell 25 beräknar kostnaden för förslaget medan 

tabell 26 beräknar besparingen från nuläget. Genomgående för samtliga förslag gäller att stora 

besparingar kan göras vid eliminering av extra lyft mellan vagnar. Den årliga besparingen är störst för 

förbättringsförslag 3 eftersom kostnaden för sekvenseringen från leverantören är betydligt större än 

de extra kostnader som tillkommer för att ha modellen på batch.      

Tabell 25. Kostnad förbättringsförslag i förhållande till nuläge 

 Nuläge Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Sekvensering från leverantör 726 486 726 486 726 486 424 915 
Sekvensförråd 25 787 14 460 30 366 9544 
Batchförråd 720 720 720 7440 
Kostnad inkörning (sekvens) 115 604 115 604 115 604 85 983 
Kostnad sortering (sekvens) 151 051 0 66 396 0 
Kostnad hantering och inkörning (batch) 32 021 32 021 32 021 89 577 
Förändrad kostnad plock och furnering  0 0 0 42 928 
Förändrad yta i materialfasad och vid 
vägg (575 kr/ m2 och år) 

0 0 0 – 4025 

Personalkostnad kopplat till vagnar 443 520 0 0 0 
Summering kr/år 1 495 189 889 291 971 593 656 362 

 

Tabell 26. Förändring i kronor i förhållande till nuläge 

 Nuläge Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

Sekvensering från leverantör 0 0 0 -301 571 
Sekvensförråd 0 -11 327 4579 -16 243 
Batchförråd 0 0 0 6720 
Kostnad inkörning (sekvens) 0 0 0 -29 621 
Kostnad sortering (sekvens) 0 -151 051 -84 655 -151 051 
Kostnad hantering och inkörning (batch) 0 0 0 57 556 
Förändrad hantering vid plock och 
furnering  

0 0 0 42 928 

Förändrad yta i materialfasad (575 kr/ 
m2 och år) 

0 0 0 -4025 

Personalkostnad kopplat till vagnar 0 -443 520 -443 520 -443 520 
Summering kr/år 0 -605 898 -523 596 -838 827 
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11 Diskussion 
Dagens flöde för ljuddämpare har en hög komplexitet på grund av att det består av flera modeller 

som i sin tur består av flertalet artikelnummer. Modellerna avropas på både batch och sekvens från 

tre leverantörer. Flödet kräver mycket handpåläggning, över flera avdelningar, trots att en stor andel 

av ljuddämparna sekvenseras hos leverantörerna. Detta innebär att flödet i dagsläget är beroende av 

en god kommunikation för att slöserier i avsnitt 7.9 ska kunna elimineras. En optimal lösning för 

flödet behöver ta hänsyn till kostnader, tidsbesparingar, platsbrist, ergonomi, interna och externa 

regelverk.  

11.1 Förbättringsförslag 
I förbättringsförslag 1 och 3 föreslås att lastningsordningen ändras. Att förändra ett avtal kan vara 

förknippat med kostnader och svårigheter vid implementering. Trailern lastas idag framifrån för att 

se till att viktfördelningen blir rätt och att alla sekvensljuddämpare får plats. (Aspefeldt, 2014) Om 

lastningsordningen skulle förändras i Södertälje skulle det krävas en samordning med 

chassiverkstäderna i Zwolle och Anger eftersom avtal kring sekvensgods regleras centralt (Thell, 

2014). Eftersom de andra chassiverkstäderna har en annan arbetsmetod kopplade till ljuddämparna 

kan därför en central förändring av avtalet vara svår att genomföra.  Fördelarna med förslaget är att 

det bidrar till en minskad sekvensförrådsyta och reducerad hantering på Scania eftersom 

sorteringspositionen kan elimineras. Dock försvinner den kvalitetskontroll som sorteringen idag 

genomför. För att förbättringsförslaget ska fungera krävs därför ett bra samarbete med 

leverantörerna eftersom de får högre krav på sig att lasta i rätt ordning och därmed stå för 

kvalitetskontrollen av lasten. Vi anser att leverantörerna har möjlighet att följa avtal och därför borde 

kvalitetskontrollen fungera i normalläget. Avvikelser kan givetvis uppstå och en plan för hur de ska 

hanteras bör utformas. Resonemang har förts angående att en liknande kontroll skulle kunna 

genomföras vid placering direkt i sekvensförrådet utan att vi funnit en konkret lösning. Avvikelser 

från leverantörerna skulle på det sättet kunna identifieras och åtgärdas innan artikeln ska vara 

tillgänglig för monteringen. Om det vid inkörningen upptäcks att en ljuddämpare saknas i 

förbättringsförslag 1 eller 3 finns ingen tid för materialplaneringen att beställa en ny ljuddämpare 

från leverantören och därmed finns risk för att inte kunna leverera lastbilen i tid till kund. I 

förbättringsförslag 3 finns endast två rader i sekvensförrådet, vilket skulle göra det möjligt att 

kontrollera avvikelser efter att ljuddämparna placerats i förrådet om en sådan arbetsuppgift infördes 

för en operatör.   

I förbättringsförslag 2 ställs krav på att leverantörerna ska följa de avtal som idag är tecknade 

angående lastningsordningen.  Det har visat sig att Tenneco har svårigheter att följa avtal och Scania 

har fört diskussioner med dem angående det. Vi anser att problemen med Eberspächer och Cummins 

inte är lika påtagliga och vi har vid observationer sett att förbättringar skett. Eberspächer och 

Cummins bör bli informerade om att de inte följer det avtal som de ingått. Efter att de fått vetskap 

om problemet samt tid till att förändra sitt arbetssätt anser vi att en uppföljning av 

lastningsordningen bör genomföras. Nackdelen med ha kvar lastningsordningen som finns idag är att 

sorteringen och studsytan måste finnas kvar, vilket innebär högre arbetskostnader och större 

sekvensförråd i förhållande till förbättringsförslag 1. En fördel med att bevara sorteringen är att en 

naturlig kvalitetskontroll som upptäcker avvikelser genomförs. Leverantörernas olika svårigheter att 

följa avtalen har påverkat utformningen av sekvensförrådet i förbättringsförslag 2. 
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Vi anser att bilden i dagens avtal (se Figur 17) kan vara missvisande eftersom den inte visar exakt hur 

pallarna ska lastas. Den skulle kunna vara en orsak till att missförstånd kring lastningsordningen 

uppstått men anledningen är för oss fortfarande oklar.  

Valet att skapa sekvensförråd med två pallar i höjd istället för tre bidrar till att sekvensförrådet 

upptar större yta än om de hade fortsatt staplas tre i höjd. Kostnaden för den större ytan är dock 

betydligt mindre än besparingen för en effektivare hantering. Vi anser därför att en effektivare 

hantering har högre prioritet än att minska ytan. I förbättringsförslag 2 bör också sorteringstiden 

reduceras markant eftersom extra lyft vid lossning och sortering kan elimineras. 

Utformningen av ytan i förbättringsförslag 2 är skapad med både sekvensförråd och studsyta. I 

studsytan har vi valt att placera Euro 6 medium längst in, Euro 6 large i mitten och den cylindriska 

modellen längst ut. Detta eftersom Euro 6 large och den cylindriska modellen i större utsträckning 

lastas i korrekt ordning. Dessutom är vår bedömning att Cummins och Eberspächer som levererar 

Euro 6 large och den cylindriska modellen har bättre förutsättningar att förbättra sin ordning på kort 

sikt. Vi menar därför att chansen att ljuddämparna står i ordning i studsytan är stor och därför 

behövs endast en förflyttning till sekvensförrådet. Genom att börja med att förflytta den cylindriska 

modellen och Euro 6 large kommer det frigöras plats i studsytan för att kunna sortera Euro 6 

medium. Det gör att sorteringen inte behöver utföras i truckgångar. Fördelen med förrådet är att 

Euro 6 medium flyttats till att stå i anslutning till de andra modellerna. Detta gör det möjligt att skapa 

ett fungerande FIFO-system för samtliga modeller samt framförallt att undvika onödig trafik i 

truckgångarna. I och med att sorteringen sker i den angivna studsytan och pallarna placeras direkt i 

sekvensförrådet undviks detta. Nackdelen med förslaget är om pallarna kommer osorterade, då krävs 

ett omtag och onödiga lyft i sorteringen. Trots omtag vid eventuell sortering kommer antalet lyft 

minskas eftersom ljuddämparna placeras i stuvar om två samt att arbetet utförs enligt en standard, 

bäst kända metod. Transportsträckan kommer minska i förslaget eftersom Euro 6 medium placeras 

närmare studsytan.   

Fördelen med förbättringsförslag 1 är att modellerna behandlas enhetligt vilket möjliggör att ett 

lättförståeligt FIFO-system kan skapas. Bristerna med förslaget är när leveransen kommer osorterad. 

Det innebär i praktiken att felet inte kommer upptäckas förrän vid inkörning av pallarna, vilket ökar 

risken att ljuddämparna inte levereras i tid till monteringen. Situationen blir mer komplex på grund 

av att det är tre rader, en för varje modell, i sekvensförrådet där den mittersta raden blir skymd av de 

andra. Det innebär att om pallarna i mittersta raden är osorterade krävs yta i truckgångarna för 

sortering. Vid sorteringen kan det krävas att de andra modellerna måste flyttas på och därmed utförs 

onödiga lyft för att skapa rätt ordning. Skillnaden med förbättringsförslag 3 är att det finns två rader 

med modeller istället för tre. Det gör att det är lättare att kontrollera avvikelser. Vid situationen att 

pallarna står osorterade skulle det krävas betydligt färre lyft för att transportera rätt pall eftersom 

inkörningspositionen kan få en överblick över alla ljuddämparna i modellen längs båda sidorna. 

Huruvida det är möjligt att skapa en enhetlig fixtur är något vi valt att avgränsa oss ifrån eftersom 

tidigare undersökningar visat att det är kostsamt och svårt att framställa en fixtur som är anpassad 

för samtliga modeller. Förbättringsförslag 2 innebär inga nya investeringar utan svårigheten är att 

implementera fixturerna i verksamheten. Produktionsordningen tar inte hänsyn till ljuddämparnas 

ordning vilket medför att antalet fixturer måste motsvara det värsta fallet. Det behövs därför extra 

buffertvagnar för att säkra leveranserna. Dessa vagnar behöver därför en lagerplats när de inte 



73  
 

används. En annan nackdel jämfört med förbättringsförslag 1 är att logistikflödet ges en ökad 

komplexitet eftersom det kommer krävas en kontroll av vilka vagnar som ska tas med tillbaka till 

plocken från monteringen. Antalet buffertvagnar och kontroll av vilka vagnar som ska användas är 

dock likvärdigt med dagens lösning. En stor fördel med båda förändringarna är att ett lyft mellan 

vagn och fixtur elimineras och därmed en position vilket bidrar till en stor kostnadsbesparing. 

I förbättringsförslag 1 och 2 har materialfasadens utformning bevarats. I förbättringsförslag 3 har den 

däremot förändrats eftersom Euro 6 medium införts som batchartiklar. Fyra förbruknings- och fyra 

buffertplatser har valts för att motsvara logistikcenters beställningstid på en timme. Åtta 

ljuddämpare plockas på en timme och utformningen skulle därför täcka upp för det värsta fallet som 

innebär att åtta stycken Euro 6 medium skulle plockas i följd. En fördel med förslaget är att sex 

platser kan reduceras i materialfasaden. En annan fördel är att ha samtliga Euro 6 medium på batch 

eftersom två avropsmetoder inte behövs för modellen, därmed minskar komplexiteten på flödet. 

Nackdelen med att förändra avropsmetod är att ett nytt beställningssystem behöver införs. 

Svårigheten med förslaget är att hitta en arbetsmetod som kvalitetssäkrar att rätt artikelnummer 

beställs av operatören vid furneringen. Vid eventuella felaktigheter med beställningen finns 

möjlighet att hinna åtgärda avvikelsen innan ljuddämparen behövs på line eftersom logistikcenter 

ligger geografiskt nära chassiverkstaden. 

11.2 Beräkning av sekvensförråd 
Sekvensförrådet är beräknat till att ha tillräcklig kapacitet för 90 procent av arbetsdagarna. Vi anser 

det vara en rimlig risknivå för att ytan inte ska överskridas. Vår bedömning är att det är viktigare att 

skapa ett mindre sekvensförråd än att ljuddämparna får plats med högre säkerhet. Vid önskemål om 

att ha en högre säkerhet är det möjligt att göra en ny beräkning. Fördelen med beräkningen är att 

den tar hänsyn till variationen för de ankomna ljuddämparna och ger därmed en rättvis bild av hur 

stor yta som behövs. 

I beräkningen av sekvensförrådets yta anser vi att en yta som är anpassad för två dagars förrådstid är 

lämpligt. Detta eftersom 1,5 dagars förrådstid är realistiskt enligt materialplaneraren vid ett 

fungerande flöde. Flödet har tidigare haft 1,5 dagar förrådstid från samtliga leverantörer men under 

april månad förändrades det till 2 dagar för Tenneco. Detta för att få mer tid till att korrigera 

avvikelser, exempelvis om ljuddämpare inte levererats. Att ljuddämpare inte har levererats i tid till 

line har varit ovanligt för såväl 1,5 dagar som 2 dagar men på grund av att flödet är problematiskt i 

dagsläget har en förändring genomförts. Förändringen till 2 dagar är inte ändrat i systemet utan 

endast genom en muntlig överenskommelse med leverantören. Det är en tillfällig lösning för att få 

ljuddämparna levererade i tid från leverantör vid avvikelser. I dagsläget är det största problemet att 

det tar tid för Scania att observera avvikelser. Dagens flöde kräver ungefär 0,5 arbetsdagar för detta. 

Vid ett förbättrat flöde med effektivare sortering anser vi därför att 2 dagars förrådstid inte är 

nödvändigt. Vid kontroll tidigare i flödet skulle 1,5 arbetsdagar vara tillräcklig för att hinna skicka bud 

(Shamoun, 2014b). Vi anser även att sekvensförrådet ska vara anpassat för 0,5 dagars buffert för att 

kunna hantera en situation då produktionen ligger efter i planeringen. Det borde vara rimligt 

eftersom produktionen endast i undantagsfall överskrider detta. Vid överskridande av 27 chassier 

anser vi att en tillfällig yta eller studsytan istället bör användas för att förvara ljuddämparna. 

Anledningen till detta är att platsbrist är ett stort problem och därför anser vi inte att en större yta än 

vad som behövs i normalläget bör användas.  
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11.3 Kritisk reflektion 
I förbättringsförslagen är fördelningen av respektive modell baserad på observationer för 53 dagar. 

Under dessa dagar har endast ett fåtal Euro 6 medium från Eberspächer levererats. För att underlätta 

beräkningarna har vi därför antagit att samtliga Euro 6 medium på sekvens ankommit från Tenneco. 

Förslagens kostnadsberäkningar påverkas i liten utsträckning av detta och vår slutsats är därmed 

oförändrad. Vid val att behålla Euro 6 medium på sekvens är det dock viktigt att reflektera över att 

modellen har två leverantörer. Det försvårar hanteringen och påverkar hur ljuddämparna ankommer 

och placeras i studsytan. Vid två leverantörer är det svårt att tillämpa förbättringsförslag 1 för Euro 6 

medium eftersom sortering är nödvändig.  

Det begränsade antalet observationer beror på tillgången på data. Euro 6 medium och Euro 6 large 

introducerades vid årsskiftet och därför finns ingen historik att tillgå innan det. Vi anser dock att 

antalet observationer varit tillräckliga för att göra en bra bedömning av modellernas fördelning. Det 

som däremot bör poängteras är att marknaden är föränderlig vilket innebär att fördelningen 

förändras i takt med efterfrågan. Därför skulle samma antal observationer kunna resultera i ett annat 

utfall om det utförts på en annan tidsperiod. 

Vi har inte kommit fram till en konkret lösning för den kvalitetskontroll som skulle behövas vid 

avvikelser från leverantör i förbättringsförslag 1 och 3. Vi har i förslagen aktivt valt att lägga stort 

ansvar på leverantören och är medvetna om att det kan vara förknippat med risker vid eventuella 

avvikelser. Förbättringsförslag 1 är något att sträva efter på sikt, i takt med att relationen mellan 

leverantörerna och Scania förbättras så pass mycket att ett sådant beroende är möjligt, utan att 

riskera avvikelser i leveranserna. Fokus för förslaget är i första hand inte kostnadsbesparingar utan 

snarare ett effektivt logistikflöde för Scania.  

Kostnadsberäkningarna för förbättringsförslagen baseras på uppskattade kostnader för respektive 

aktivitet. Den uppskattade kostnaden har genomförts av berörd enhet på Scania. Av denna anledning 

har vi valt att räkna på avrundade värden eftersom avvikelser på grund av avrundningen är liten i 

förhållande till eventuella felaktigheter i den uppskattade kostnaden. Avrundningarna påverkar inte 

resultatet i en utsträckning som är relevant för analysen i rapporten. Det ligger större risker i 

felaktigheter i data. Vi vill poängtera att kostnadsberäkningarna för förbättringsförslagen inte 

motsvarar den totala kostnaden för flödet utan utvalda kostnader som presenteras i tabell 25. Tider 

vi uppskattat för sortering och inkörning är grundade i tider vi erhållit från respektive enhet. Tiden 

för sekvenshantering och beställning vid materialfasad har vi beräknat på egna observationer, det vi 

anser är rimligt. Vi anser att kostnadsberäkningarna ger en bra indikation på vilka slöserier och 

kostnader som kan reduceras men den ska inte betraktas som den faktiska kostnaden.  
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12 Slutsats 
Vår rekommendation är att arbeta vidare med förbättringsförslag 3. För det första står förslaget för 

den största besparingen. För det andra är dagens flöde för Euro 6 medium problematiskt på grund av 

att modellen har två leverantörer, varav den ena har stora svårigheter med att följa avtalen som 

tecknats mellan parterna. Genom att avropa Euro 6 medium på batch skulle denna komplexitet 

undvikas och fördelarna med sekvens skulle kunna utnyttjas för resterande modeller. Oavsett 

framtida utveckling av flödet anser vi att implementering av de redan investerade fixturerna bör 

genomföras och därmed bespara en position.     
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Bilaga 1 – Förkortningar och begrepp 

 

     

Beläggning 

Utnyttjad tid i relation till tillgänglig tid för 

operatör  

Chassinummer    

Ljuddämparens plats i produktionsordningen 

 

Europapall     

Pall med storlek 120 cm * 80 cm 

Flöde 

Materialflöde från leverantör till montering 

 

Föraviserat gods    

Gods som vars ankomst som är meddelat i 

förväg 

 

Ledtid      

Den tid från att en process startar till att den 

är fullbordad 

 

Line    

Produktionsresurserna organiseras efter 

produkten och placeras i samma ordningsföljd 

som produktionens förädlingssteg  

 

Materialfasad    

Plockplats där operatör hämtar material 

Plattform 

Knytpunkt för inkommande och utgående 

leveranser  

 

Sekvenslista     

Lista över produktionsordningen 

Sekvensändring 
Ändring i produktionsordningen  
 
Sjöfartspall     
Pall med storlek 160 cm * 120 cm 
 
Stuv      
Pallar staplade ovanpå varandra 
 
Ställage    
En förvaringskonstruktion för pallar, lådor, 
containers och liknande,  bestående av 
vertikala och horisontella bärande element 
 
X-dock  
Överföring av gods från en trailer till en annan 
på en terminal. Omlastning och eventuell 
omsortering

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

  



81  
 

Bilaga 2 – Fördelning EPA/Euro 
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Bilaga 3 – Kostnadsberäkning 
 

Tabell 27. Fördelning över ljuddämpare och kollin 

Modell Ljuddämpare/dag Andel av totala 
antalet 
ljuddämpare (%) 

Kollin/dag Andel av 
totala antalet 
kollin (%) 

Euro 6 medium, 
sekvens 

9,94 18,2 9,94 29,3 

Euro 6 medium, 
batch 

5,53 10,1 5,53 16,3 

Euro 6 large 8,64 15,8 8,64 25,4 
Cylinder 27,58 50,5 6,90 20,3 
Kubisk 2,95 5,4 2,95 8,7 
Summering 54,64 100 33,96 100 

 

Antal kollin per år  

Ett år är beräknat på 220 arbetsdagar. 

                                   

                                                 

                                              

                                        

                                   

Snittkostnad sekvens 

I förbättringsförslag 1 och 2 behövs en snittkostnad per kolli för sekvensering från leverantör för att 

kunna jämföra den totala kostnaden, från leverantör till chassiverkstaden. Beräkning av 

snittkostnaden har utförts utifrån dagens fördelning (se Tabell 27) och andelen kollin för respektive 

modell beräknades. Artiklarna som avropas på batch, delar av Euro 6 medium och den kubiska 

modellen, tas därför inte med i denna beräkning. 
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Snittkostnad per kolli förbättringsförslag 1 

Artiklarna som avropas på batch behöver också tas med i beräkningen för få att veta den totala 

kostnaden för förbättringsförslagen under ett år. Den kubiska modellen har ett identiskt flöde med 

nuläget i samtliga förbättringsförslag, vi har därför valt att utelämna kostnader för detta flöde. 

Beräkningen inleddes med att ta fram den totala andelen för att sedan ta fram kostnaden för Euro 6 

medium på batch. Kostnaden per kolli för Euro 6 medium som förrådsläggs på batch hämtas från 

tabell 20.  

                               

                                  
    

    
             

                                     
    

    
                

                                                     

För att ta reda på den totala kostnaden för sekvensmaterial behöver även personalkostnader och 

truckkostnader tas i beaktning. De aktiviteter som anses ha likvärdiga kostnader mellan samtliga 

förslag har vi valt att inte behandla. Kostnader för lossning och transport har därför inte beräknas.  

Inkörning 

I förbättringsförslag 1 och 2 har en kostnad för inkörning av ljuddämparna beräknats. Beräkningen 

baseras på den tid som finns i standarden på 10 min/körning (Johansson P, 2014) Inkörningen 

transporterar två pallar i taget av Euro 6 large och den cylindriska modellen, medan fyra pallar av 

Euro 6 medium transporteras. För att beräkna snittiden per kolli har därför följande beräkningar 

genomförts: 

Förbättringsförslag 1 och 2 
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Förbättringsförslag 3 

Inkörning per kolli uppgår till 5 min. 

                      

                                                                 

Förrådsläggning 

Förrådskostnaden är baserad per kvadratmeter och år. Kostnaden i sekvensförrådet uppgår till 241 

kr/m2 och år medan kostnaden i pallförråd vid logistikcenter uppgår till 240 kr/m2 och år. (Liif, 2014) 

På batch är Euro 6 medium beräknat på 1 m2 per artikelnummer medan Euro 6 large är beräknat på 2 

m2 per artikelnummer. Vid beräkning av sekvensförrådet har den årliga kostnaden multiplicerats med 

ytan i förrådet.  

Förbättringsförslag 1 

                                      

                       

     
                

               
        

Förbättringsförslag 2 

                                        

                       

      
                

               
        

Förbättringsförslag 3 
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Sortering 

Nuläge 

Snittiden för sortering är 2,275 timmar per dag, vilket motsvarar 136,5 minuter. 

                      

                                                               

Förbättringsförslag 2 

Sorteringen i förbättringsförslag 2 är uppskattad till 60 minuter/dag.  

                                                          

                       
     

                
         

                                                

Personalkostnad och inkörning från logistikcenter 

                                                                             

                                                                       

Förändrad kostnad i plock och furnering 

I förbättringsförslag 3 förändras fördelningen mellan batch och sekvens, vilket påverkar 

utformningen i materialfasaden. Euro 6 medium avropas på batch. För att undvika en ökning av 

antalet förbrukningsplatser behöver plock och furnering lägga till extra arbetsmoment för att 

sekvensera Euro 6 medium. 

                                                             

Förändringen kommer bidra till att antalet förbrukningsplatser och buffertplatser för Euro 6 medium 

minskas med sju platser inne i chassiverkstaden. Vilket motsvarar en årsbesparing på: 

                           

I förbättringsförlag 3 undersöktes också att ha Euro 6 large på batch, vilket medförde en extra 

kostnad för plock och furneringen. Arbetskostnaden är likvärdig som för Euro 6 medium medan 

förbruknings- och buffertplatserna ökar med en plats, vilket motsvarar 2 kvadratmeter. 

                                                             

                  
    

    
      

                                                                                     

Kostnad förbättringsförslag 1 

Den totala kostnaden för sekvensmaterialet i förbättringsförslag 1 uppgår till 152,8 kr per kolli (se 
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Tabell 18) och för batchmaterial till 28,5 kr per kolli (se Tabell 20). Snittkostnaden för 

sekvensmaterial och batchmaterial per kolli uppgår till: 

       
    

    
        

    

    
           

Den årliga kostnaden för förbättringsförslaget uppgår därför till: 

                                  

Kostnad förbättringsförslag 2 

Den totala kostnaden för sekvensmaterialet i förbättringsförslag 2 uppgår till 167,4 kr per kolli (se 

Tabell 19). Kostnaden för sekvensmaterial och batchmaterial per kolli uppgår till: 

       
    

    
        

    

    
        

Den årliga kostnaden för förbättringsförslag 2 uppgår till: 

                                    

Kostnad förbättringsförslag 3 

I förbättringsförslag 3 har beräkningen genomförts på respektive modell. För Euro 6 medium blir 

kostnaden per kolli 28,5 kr (se Tabell 20). Detta ger en totalkostnad på: 

                                                

För Euro 6 large har en kostnad för batch och en kostnad för sekvens tagit fram. Vår 

rekommendation är att ha modellen på sekvens, vilket medför en kostnad på 40,53 kr/kolli (se Tabell 

22). Den årliga kostnaden uppgår till: 

                                       

Den cylindriska modellen får en kostnad på 292,3 kr/kolli (se Tabell 23). Detta ger en årlig kostnad på: 

                                         

Den totala kostnaden för förbättringsförslag 3 uppgår till 617 445 kr/år. Inklusive den extra hantering 

som plock och furnering behöver genomföra (11,42 kr/kolli) på Euro 6 medium uppgår kostnaden till 

656 353 kr/år.  
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Bilaga 4 – Antal kollin som förbrukas under tre dagars 

produktion 
 

Tabell 28. Antal kollin som förbrukas under tre dagars produktion 

Leverantör Yta anpassad efter antal kollin 

Euro 6 large  30 

Cylindrisk 26 

Euro 6 medium 36 
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Bilaga 5 – Lastningsordning 

 

Figur 26. Lastningsordning Tenneco 

 

Figur 27. Lastningsordning Cummins 
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Bilaga 6 – Ankomsttid gods utifrån respektive leverantör 
Ankomsttiden är beräknad utifrån respektive leverantör. Eberspächer är uppdelad i 

sekvensljuddämpare och batchljuddämpare. Cummins och Tenneco är enbart uppdelade utifrån 

leverantör. Ett histogram presenteras med avseende på samtliga transporter och ett presenteras 

utan transport som skett med bud. Det vill säga de transporter som ingår i normalläget. Andelen 

ljuddämpare från respektive leverantör som ankommit med bud samt andelen transporter som är 

budbilar presenteras i en tabell. 

Tabell 29. Ankomsttid Cummins 

 

Tabell 30. Ankomsttid Cummins utan bud 
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Tabell 31. Ankomsttid Tenneco 

 

Tabell 32. Ankomsttid Tenneco utan bud 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 
6

-7
 

7
-8

 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0

-1
1

 

1
1

-1
2

 

1
2

-1
3

 

1
3

-1
4

 

1
4

-1
5

 

1
5

-1
6

 

1
6

-1
7

 

1
7

-1
8

 

1
8

-1
9

 

1
9

-2
0

 

2
0

-2
1

 

2
1

-2
2

 

2
2

-2
3

 

2
3

-2
4

 

Fr
e

kv
e

n
s 

Tidsintervall 

Ankomsttid Tenneco 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

6
-7

 

7
-8

 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0

-1
1

 

1
1

-1
2

 

1
2

-1
3

 

1
3

-1
4

 

1
4

-1
5

 

1
5

-1
6

 

1
6

-1
7

 

1
7

-1
8

 

1
8

-1
9

 

1
9

-2
0

 

2
0

-2
1

 

2
1

-2
2

 

2
2

-2
3

 

2
3

-2
4

 

Fr
e

kv
e

n
s 

Tidsintervall 

Ankomsttid Tenneco (utan bud) 



91  
 

Tabell 33. Ankomsttid Eberspächer 

 

Tabell 34. Ankomsttid Eberspächer utan bud 

 

 

Tabell 35. Andel kollin samt andel transporter som ankommit med bud utifrån respektive leverantör 

 Cummins Tenneco Eberspächer 
(sekvens) 

Andel kollin som ankommer 
med bud 

16 % 3 % 19 % 

Andel budtransporter 27 % 21 % 17 % 
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Bilaga 7 – Förrådstid sekvensljuddämpare  
Euro 6 medium och Euro 6 large ankommer i normalläget på eftermiddagen/kvällen efter att 

produktionen avslutats på dagen. Första beräknade arbetsdag beräknas därför på morgonen efter 

ankomst. Den cylindriska modellen ankommer i regel klockan 07.15 och lagringstiden beräknas 

därför från ankomstdagen. Tiden när ljuddämparna monteras på line har beräknas på halvdagsbasis, 

det vill säga om de monteras innan eller efter lunch.      

Tabell 36. Förrådstid Euro 6 large 

 

 

Tabell 37. Förrådstid Euro 6 medium 
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Tabell 38. Förrådstid cylindriska modellen 
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Bilaga 8 – Antal kollin/transport 
Antalet kollin som ankommit per transport presenteras i histogram utifrån respektive leverantör. 

Eberspächer är uppdelad i sekvensljuddämpare, batchljuddämpare som ankommer till logistikcenter 

samt de kubiska som ankommer till chassiverkstaden. Cummins och Tenneco är enbart uppdelade 

utifrån leverantör.  

Tabell 39. Antal kollin/transport Cummins 

 

Tabell 40. Antal kollin/transport Cummins utan bud 
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Tabell 41. Antal kollin/transport Tenneco 

 

Tabell 42. Antal kollin/transport Tenneco utan bud 
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Tabell 43. Antal kollin/transport Eberspächer 

 

Tabell 44. Antal kollin/transport Eberspächer utan bud 
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Onumrerade. 



97  
 

Bilaga 9 – Alternativ för ytans utformning  
För utformningen av ytan för förbättringsförslag 2 togs tre alternativ fram som utvärderades (se 

Tabell 45). Fördelarna och nackdelarna vägdes mot varandra och alternativ 2 valdes att fortsätta 

arbeta med. 

 

Figur 28. Utformning alternativ 1 

 

 

Figur 29. Utformning alternativ 2 
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Figur 30. Utformning alternativ 3 

 

Tabell 45. Fördelar/nackdelar respektive alternativ för Euro 6 medium 

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

+ Färre lyft för sortering + Lossning utan förändring + Lätt att bevara FIFO för 
samtliga modeller 

+ Avlägsnar dagens yta för Euro 
6 medium 

+ Ny pallflagg behövs ej + Samma metod för samtliga 
modeller 

– Inför extra pallflagga + Avlägsnar dagens yta för Euro 
6 medium 

+ Avlägsnar dagens yta för Euro 
6 medium  

– Extra lyft för lossning i 
jämförelse med alternativ 2 

– Extra lyft och transportväg i 
jämförelse med alternativ 1 

– Avläsning efter insortering ej 
möjlig 

– Förändring av lossning  – Mer trafik i truckgången 

– Eventuell ordning i stuven 
förstörs vid lossning 
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Bilaga 10 - Standard sortering 
Tabell 46. Förslag till standard för sortering 

 

A
rb

e
ts

o
rd

n
in

g 

R
e

p
e

ti
ti

o
n

e
r Avdelning/Grupp   Position 

MSLMI   Sortering 

Aktivitet Att tänka på 

1 2 Sortera cylindriska modellen och Euro 6 large   

1.1 1 Kliv ur trucken    

1.2 1 
Jämför och markera de chassinummer som ankommit med de som finns på 
sekvenslistan          Kontrollera den cylindriska först och large sedan 

2.1 1 Kontrollera om stuvarna står i ordning     

2.2 1 Om de står i ordning:     

2.3 >1 Tag två stuvar från studsytan  Börja längst ut i raden 

2.4 >1 Kör till sekvensförråd     

2.5 >1 Placera stuvarna på angiven plats   Ställ stuvarna kloss emot de som redan är sorterade 

2.6 >1 Kör till studsytan, tag nästa två stuvar   Upprepa 2.3-2.5 tills modellen är sorterad 

2.7   Om inte:     

2.8 1 Identifiera stuven med löpnummer 2      

2.9 1 Identifiera stuven med löpnummer 1      

2.10 1 Placera pallen med nummer 1 ovanpå nummer 2     

2.11 1 Placera stuven i sekvensförrådet     

2.12 1 Identifiera stuven med löpnummer 4     

2.13 1 Identifiera stuven med löpnummer 3     

2.14 1 Placera pallen med nummer 3 ovanpå nummer 4   

2.15 1 Placera stuven i sekvensförrådet     

2.16 >1 Upprepa arbetssättet för resterande stuvar tills alla är sorterade   

1 1 Sortera Euro 6 medium   

1.1 1 Kliv ur trucken    

1.2 1 
Jämför och markera de chassinummer som ankommit med de som finns på  
sekvenslistan Kontrollera Euro 6 medium 

3.1 1 Kontrollera om stuvarna står i ordning     

3.2 1 Om de står i ordning, sortera enligt 2.3-2.6 
  

Placera stuvarna i ordning, första lediga plats till 
vänster om de sorterade stuvarna. Platsen längst till 
vänster efterföljs av platsen längst till höger. 

3.3   Om inte:     

3.4 1 Identifiera stuven med löpnummer 2    
Tag pallen från dess långsida. Lyft först ner eventuell 
pall som står ovanpå. 

3.5 1 Identifiera stuven med löpnummer 1    Lyft ner eventuell pall som står ovanpå 

3.6 1 
Placera pallen med nummer 1 ovanpå nummer 2 

    

3.7 1 Placera stuven i sekvensförrådet 

  

Tag stuven från pallens kortsida, placera stuvarna i 
ordning, första lediga plats till vänster om de 
sorterade stuvarna. Platsen längst till vänster 
efterföljs av platsen längst till höger. 

3.8 1 Identifiera stuven med löpnummer 4     

3.9 1 Identifiera stuven med löpnummer 3     

3.10 1 Placera pallen med nummer 3 ovanpå nummer 4   

3.11 1 Placera stuven i sekvensförrådet     

3.12 >1 Upprepa arbetssättet för resterande stuvar tills alla är sorterade   


