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Sammanfattning 
Scania  lägger  idag ner  stor energi på att  ständigt utveckla kvaliteten på de  tillverkade  fordonen.  I 
avsikt  att  följa  upp  de  kvalitetsbrister  som  uppdagas  vid  reparationer  ute  på  företagets  service‐
verkstäder  genomförs  materialhemtagningar  för  att  centralt  kunna  analysera  defekterna  och 
utveckla  kvaliteten, men  också  för  att  ersätta  verkstädernas  utlägg  och  kontrollera  att  de  följer 
garantimanualens föreskrifter. 

Beroende på  lokala rutiner och varierande upplägg av respektive marknads distributionsstruktur är 
de  ledtider och kostnader som dessa materialflöden  idag medför svåra att uppskatta. Ledtiderna är 
dessutom  i  många  fall  omotiverat  långa  vilket  medför  att  informationen  om  kvalitetsbrister 
ankommer  Scania  sent.  Dessutom medför  variationerna  i  ledtiden  att  det  blir  svårt  att  planera 
verksamheten. 

Denna  studie har utifrån ovanstående bakgrund avsett att kartlägga och analysera de  ledtider och 
kostnader  som  uppstår  i  materialflödet  av  returmaterial,  från  Scanias  serviceverkstäder  via 
distributören  till  fabriken  i Södertälje. Utifrån analysresultaten har alternativa  lösningar utarbetats 
för att på ett kostnadseffektivt sätt reducera ledtiderna. 

Kartläggningen  som  skedde  på  marknaderna  i  Sverige,  Tyskland  och  Benelux  har  huvudsakligen 
genomförts  via  besök  hos  distributörer  och  serviceverkstäder  på  respektive  marknad  och  har 
sammanställts  i  ett  empiriunderlag.  Förutom  de mer  kvalitativa  aspekterna  i  detta  underlag  har 
respektive marknads prestanda,  i form av kostnader och  ledtider, sammanställts och beräknats. De 
observerade  egenskaperna  på  de  studerade marknaderna  kunde  tillsammans med  relevant  teori 
analyseras för att påvisa styrkor och svagheter med olika upplägg och lösningar. 

Utifrån  kartläggning  och  analys  kunde  studiens  andra  del  fullbordas,  vilken  avsåg  att  ta  fram 
rekommendationer  för  åtgärder  som  medförde  ett  kostnadseffektivare  upplägg  och  samtidigt 
reducerade  ledtider. Rekommendationerna som nedan presenteras har utgått från de prioriteringar 
som gjordes i analysen, vilka huvudsakligen utgår från Scanias strävan efter hög produktkvalitet och 
snabb information, vilket indirekt implicerar korta ledtider. 

1. Förbättrad  styrning/mätning  från  fabrik, genom  formulering av  tydliga målsättningar  från 
fabrik  centralt,  vilket  omfattar  definiering  av  explicita mätpunkter  och  kommunikation  av 
tydliga krav och incitament gentemot övriga aktörer.  

2. Minska väntetiden mellan aktiviteterna, genom att  införa krav och/eller  incitament, enligt 
resonemanget  ovan,  gentemot  serviceverkstäder  och  distributörer.  Detta  ökar  prioriteten 
samtidigt som utformandet av bättre rutiner stimuleras. 

3. Förändra flödesvägar och transportstrategier 
För  Benelux‐marknaden  bedöms  de  befintliga  transportstrategierna  fungera  bra  då  de  är 
både kostnadseffektiva och samtidigt medför korta ledtider. På den svenska marknaden kan 
efter analys konstateras att dagens  lösning är ett fullgott alternativ, men för att undvika de 
ojämna inleveranserna rekommenderas att en konsolidering av godset genomförs för vidare 
inleverans en gång per vecka. För den  tyska marknaden  föreslås  samleveranser,  så kallade 
mjölkrundor,  i  samband  med  reservdelsleveranserna  som  levererar  godset  till  ett  antal 
uppsamlingsplatser. Från uppsamlingsplatserna bör godset skickas till distributören som efter 
besiktning levererar godset vidare till Södertälje.  



 

4. Förändra transportfrekvenserna,  in till fabrik till en gång per vecka för samtliga marknader 
för att samla ihop hanterbara mängder från marknaden och samtidigt hålla ledtiden nere.  

5. Jämna  ut  inflödet  till  Södertälje  och  undvik  hantering  i  byggnad  220X,  för  att  minska 
problemen med stress,  felhantering och  resursbrist som uppstår  i och med dagens ojämna 
flöde  vid  ankomstmottagningen  i  byggnad  280.  Tydliga  besked  bör  här  ges  till  respektive 
marknad om exempelvis vilka avskeppningsdatum och vilken information som efterfrågas.  

6. Förbättra  systemstödet,  för  att  underlätta  informationsspridning  och  administrativa 
aktiviteter  relaterade  till  reklamationer och materialhemtagningar, vilket också  innebär att 
endast önskat material tas hem och prognostisering och styrning underlättas.  

Genom de föreslagna åtgärderna har ledtiderna för Sverige beräknats minska från 21 till 13 dagar, för 
Tyskland från 60 till 21 dagar och för Benelux från 39 till 21 dagar. Förutom kortare ledtider innebär 
tydligare  krav  och  incitament  tillsammans med  förbättrade  rutiner  att  variationerna  i  ledtiderna 
minskar. 

Baserat på de utarbetade  rekommendationerna minskar också kostnaderna både genom minskade 
ledtider,  vilket  påverkar  lagerföringskostnaderna,  och  genom  effektivare  upplägg  som  minskar 
lagerhållningskostnaderna  och  transportkostnaderna.  De  nya  totalkostnaderna  för  de  studerade 
marknaderna som skulle uppstå vid genomförandet av rekommendationerna illustreras nedan. 

Totalkostnad Sverige Förändring Tyskland Förändring Benelux Förändring

Kapitalkostnad 64 000 kr       -38% 140 000 kr     -65% 120 000 kr  -47%

Transportkostnad till distributör 566 000 kr       583 000 kr       107 000 kr    
Transportkostnad från distributör -  kr               204 000 kr       229 000 kr    
Transportkostnad 566 000 kr     0% 787 000 kr     -45% 336 000 kr  0%

Personalkostnad 236 000 kr       259 000 kr       307 000 kr    
Lokalkostnad -  kr               111 000 kr       106 000 kr    
Lagerhållningskostnad 236 000 kr     -15% 370 000 kr     -4% 413 000 kr  0%

Administrationskostnad serviceverkstad 236 000 kr       34 000 kr         26 000 kr      
Administrationskostnad distributör -  kr               14 000 kr         36 000 kr      
Administrationskostnad 236 000 kr     0% 48 000 kr       0% 62 000 kr    0%

Övriga kostnader -  kr             0% -  kr             0% -  kr          0%

Totalkostnad 1 102 000 kr  -7% 1 346 000 kr  -41% 931 000 kr  -10%  
Nya totalkostnader och förändringar gentemot idag. 



 

Abstract 
Today Scania give a high priority to the continuous improvements on the quality of their vehicles. To 
follow up the  flaws  in product quality, which are recognized by the repairs at the  local workshops, 
material requests are carried through to be able to analyze the defects at the plant in Södertälje – in 
purpose  to  improve  the  product  quality.  The  material  requests  are  also  carried  through  to 
compensate  the workshop  for  their expenses and  to check  that  they are working according  to  the 
company’s warranty manual. 

Due to local routines and different distribution structures at the different markets the lead times and 
the  costs  caused by  the  flow of material are hard  to estimate. Furthermore  the  lead  times are  in 
many cases unjustified long, which imply that the information about quality problems reaches Scania 
at a late stage. The variations in lead times moreover results in problems with planning the activities. 

This study has,  in the  light of the background described above, aimed to map and analyze the  lead 
times and costs which are caused by the flow of warranty material, from the company’s workshops 
to the plant  in Södertälje. Based on the results of the analysis a range of alternative solutions also 
have been prepared in purpose to reduce the lead times in a cost efficient way. 

The mapping, which  took  place  on  the  Swedish, German  and  Benelux markets,  has mainly  been 
carried out  through visits at  the workshops and  the distributors at  respective markets. Apart  from 
the qualitative aspects in collected data the performance of the studied markets, in the form of costs 
and  lead  times,  has  been  compiled  and  calculated.  The  observed  characteristics  were  later  on 
analyzed together with relevant logistics management theory to point out strengths and weaknesses 
with different solutions. 

Based on  the mapping  and  the  analysis  the  second part of  the  study  could be  completed, which 
aimed  to  formulate  a  range  of  recommendations.  The  recommendations,  which  are  presented 
below, are principally formulated in correspondence with the priorities of Scania – namely to achieve 
high product quality and rapid information. 

1. Improved and more concrete management at  factory  level. This can be achieved  through 
clarified targets which include explicit measurements and directives towards all actors. 

2. Reduce  the waiting  time  between  activities.  This  can  be  achieved  by  a  combination  of 
incentives and demands on the distributors as well as on the workshops.  

3. Change  the  transport  strategies. On  the  Benelux market  the  transport  solutions  are well 
designed and are therefore both cost effective and quite fast, which implies short lead times. 
On the Swedish market a consolidation of goods is proposed to decrease the delivery rate in 
Södertälje to just once a week. On the German market merged deliveries are proposed, the 
same transport that delivers spare parts to the workshop will through this recommendation 
also pick up the warranty material. The warranty material will in this solution also be merged 
in a collection point and thereafter be transported to the distributor once a week. 

4. Change the transport frequencies. The different markets will send in material on predefined 
days once a week, which will contribute to keep the lead times short and the quantities at a 
more manageable level. 

5. Even out the inflow of material to Södertälje and avoid handling in Building 220X, to reduce 
the  problems with  stress, mishandling  and  lack  of  recourses which  occur  because  of  the 
uneven  inflow at the receiving area today. Clear  information should  in according to this be 
given to each market concerning for instance shipping date and quantities. 



 

6. Improve  the  integration  of  the  information  systems,  to  facilitate  the  spreading  of 
information and administrative activities  related  to  claims and material  requests. This also 
implies that forecasting and management is facilitated. 

Through  the  recommendations  the  lead  time  for  the  Swedish market  is  estimated  to be  reduced 
from  21  to  13 days,  for  the German market  from  60  to  21 days  and  from  39  to  21 days  for  the 
Benelux‐market. Apart from reduced lead times the more straight demands, incentives and improved 
routines will imply that the variations in lead times are reduced. 

Due to the changes according to the recommendations the costs will be reduced, both through the 
reduced lead times, which affect the capital costs, as well as more efficient structures that reduce the 
handling  costs  and  the  costs  of  transportation.  The  new  total  costs  for  the  studied markets  that 
would arise with the implementation of the recommended changes are illustrated below. 

Total cost Sweden Change Germany Change Benelux Change

Cost of capital 64 000 kr       -38% 140 000 kr     -65% 120 000 kr  -47%

Transportation cost to distributor 566 000 kr       583 000 kr       107 000 kr    
Transportation cost from distributor -  kr               204 000 kr       229 000 kr    
Transportation cost 566 000 kr     0% 787 000 kr     -45% 336 000 kr  0%

Personnel cost 236 000 kr       259 000 kr       307 000 kr    
Premises cost -  kr               111 000 kr       106 000 kr    
Warehousing cost 236 000 kr     -15% 370 000 kr     -4% 413 000 kr  0%

-  kr               -  kr            
Administration cost (workshop) 236 000 kr       34 000 kr         26 000 kr      
Administration cost (distributor) -  kr               14 000 kr         36 000 kr      
Administration cost 236 000 kr     0% 48 000 kr       0% 62 000 kr    0%

-  kr               -  kr            
Other costs -  kr             0% -  kr             0% -  kr          0%

-  kr               -  kr            
Total cost 1 102 000 kr  -7% 1 346 000 kr  -41% 931 000 kr  -10%  
New costs and changes in comparison with the present figures. 

 

 



 

Förord 
Med  detta  examensarbete  avslutas  den  epok  i  våra  liv  som  studierna  vid  Linköpings  Tekniska 
Högskola  utgjort.  Under  dessa  år  har  vi  förutom  en  mängd  kunskap  även  skaffat  oss  en  rad 
oförglömliga minnen  från  roliga  händelser  och möten med  trevliga  personer.  De  erfarenheter  vi 
samlat på oss under studietiden kommer att utgöra en bra grund  för vidare äventyr och  samtidigt 
minna om det akademiska livets sorglösa dagar.  

Vi  är  mycket  glada  att  vi  har  fått  förmånen  att  avsluta  våra  studier  med  detta  intressanta 
examensarbete  i en stimulerande och utvecklande miljö på Scania  i Södertälje. Examensarbetet har 
innehållit många av de komplexa problemställningar kopplade  till  logistikutveckling och styrning av 
försörjningskedjor som vi  intresserat oss för under vår utbildning. Vi anser därför att studien på ett 
bra  sätt  knutit  samman  all  den  kunskap  vi  samlat  på  oss  under  de  avslutande  åren  på  vår 
civilingenjörsutbildning. Att Scania dessutom är ett företag med en spännande verksamhet och inom 
många områden är  ledande och drivande har också ökat  intresset  för studien. Att examensarbetet 
också  är  en  del  i  det  förändringsarbete  som  pågår  rörande  garanti‐  och  materialhemtagnings‐
verksamheten har ytterligare bidragit till att uppdraget varit mycket inspirerande. 

Vi  vill också  ta  tillfället  i  akt och  tacka några personer  som bidragit  till att underlätta arbetet och 
förbättra  resultatet  av  vårt  examensarbete.  Först  och  främst  vill  vi  tacka  alla  de  personer  inom 
Scania, både  i  Södertälje och ute på de  studerade marknaderna,  som  så hjälpsamt  ställt upp och 
besvarat våra frågor och hjälpt oss i vår jakt på information. Ett speciellt tack till våra handledare Erik 
Malmkvist och Helena Thorsander som alltid ställt upp med råd och feedback under hela studien.  

Vi vill dessutom tacka de unga damerna, tillika gamla I:arna, Sofie Johansson och Lisa Läckgren som 
opponerat på vårt examensarbete och varit värdefulla bollplank under studiens gång. Slutligen också 
ett stort tack till vår handledare och examinator Björn Oskarsson vid Linköpings Universitet. 

I  egenskap  av  nära  vänner,  kollegor  och  nu  även medförfattare  vill  vi  också  passa  på  att  tacka 
varandra för lång och trogen tjänst – det har varit ett sant nöje att arbeta och verka tillsammans. 

 

Stä Udd, Västmanland – en strålande oktoberdag 2008, 

 

 

 

 

Andreas Krantz    Erik Leppälampi 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till varför denna studie har initierats. Vidare presenteras 
syftet samt de direktiv och avgränsningar som utarbetats  tillsammans med handledare  från Scania 
och Linköpings Universitet. Avslutningsvis återges en beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Scania  CV  AB  (vidare  benämnt  Scania)  lämnar  idag  viss  garanti  för  reparation  av material‐  eller 
fabrikationsfel  på  de  fordon  som  kunderna  beställer.  Kunden  får  vid  godkännande  från  någon  av 
Scanias  serviceverkstäder den defekta artikeln utbytt eller  reparerad. När  kunden  fått  sin produkt 
lagad  startar  en  garantiprocess  som  innefattar  flöden  av  artiklar,  information  och  betalningar. 
Garantiprocessen avser att ersätta de utlägg som serviceverkstaden gjort och samtidigt fungera som 
en kanal för Scania att centralt kunna följa upp kvalitetsbrister. Förutom denna kvalitetsuppföljning 
vill Scania försäkra sig om att reparationerna som genomförs hos serviceverkstäderna är berättigade 
enligt företagets garantiföreskrifter. 

Idag  transporteras  reklamerade  och  felrapporterade  artiklar  från  återförsäljarna  på  de  olika 
marknaderna,  via  respektive marknads  distributörsled,  till  Scania  i  Södertälje  där  de  besiktas  och 
analyseras. Efter analys skrotas artikeln eller skickas vidare till  leverantör för ytterligare analys eller 
för att renoveras och säljas som reservdelar till reducerat pris. De ledtider och kostnader som dessa 
materialflöden medför är idag svåra att uppskatta för de olika marknaderna. Dessutom är ledtiderna i 
många  fall  omotiverat  långa  vilket  medför  att  kapitalbindningen  är  hög,  medan  variationerna  i 
ledtiden innebär att det blir svårt att planera verksamheten. 

I  avsikt  att  få  ett  jämnare  returflöde  av material  till  Södertälje  för  analys  och  för  att  reducera 
ledtiderna  har  en  rad  förändringsarbeten  inom  ramarna  för  Scanias  garantiverksamhet  initierats. 
Detta arbete omfattar förändringar rörande garantiprocessen som helhet, bland annat vad det gäller 
områden som informationsöverföring, systemstöd och materiallogistik.  

Även om det  finns generella  rutiner  som gäller  för  samtliga marknader  föreligger vissa  skillnader  i 
rutiner och distributionslösningar mellan de olika återförsäljar‐ och distributörsnätverken. Vad dessa 
skillnader mer konkret består i och hur de påverkar garanti‐ och hemtagningsprocessen är i dagsläget 
inte känt. Det finns  inte heller någon klar bild över hur kostnadsstrukturen ser ut och vilka orsaker 
som ligger till grund för längd och variation på ledtiderna, varför en kartläggning efterfrågas. 

I samband med de förändringar som kan bli aktuella för hemtagningsverksamheten och för upplägget 
på de olika marknadernas flödesstrukturer efterfrågas dessutom ett beslutsunderlag där alternativa 
lösningar analyseras. 

1.2 Syfte 
Denna studie avser att kartlägga flödet av returmaterial från Scanias serviceverkstäder till fabriken i 
Södertälje. Utifrån kartläggningen ska flödesstrukturen, med dess ingående aktiviteter och processer 
hos de olika aktörerna, analyseras för att föreslå effektivare rutiner och upplägg samt för att på ett 
kostnadseffektivt sätt reducera ledtiderna.  



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 2 

1.3 Direktiv och avgränsningar 
För att begränsa studiens omfång och möjliggöra en grundlig kartläggning har ett antal marknader 
valts ut som bas för empiriinsamlingen. Materialhemtagning sker idag från drygt 20 olika marknader, 
främst  i  Europa.  Enligt  direktiv  från  handledare  på  Scania  koncentreras  studien  till marknaderna 
Sverige, Tyskland och Benelux. Dessa marknader kan ses som representativa för flödet i stort vad det 
gäller variation och storlek på reklamationerna och materialhemtagningarna. De valda marknaderna 
har  i dagsläget även olika  typer av distributionsupplägg  varför  strukturen på  flödet  skiljer  sig åt – 
något som gör dessa marknader intressanta ur ett jämförande perspektiv.  

På den svenska marknaden sker transport av returmaterial direkt från serviceverkstad till Södertälje 
utan  att  passera  någon  distributör.  På  Benelux‐marknaden  finns  speciella  transportlösningar  som 
införts för att minska transportkostnaderna. Den tyska marknaden är en stor och viktig marknad för 
Scania  och  har  dessutom  ett  väl  utvecklat  informationssystem.  Tyskland  och  Benelux  har  liksom 
många andra marknader en  försörjningskedja  som består av ett  stort antal  serviceverkstäder vilka 
levererar returmaterialet via en distributör. 

Då  Scania  avser  att  kartlägga och  effektivisera den del  av  försörjningskedjan  som  idag  är  svår  att 
kontrollera  har  direktiv  givits  om  att  fokusera  studien  till  den  del  av  flödet  som  finns  mellan 
serviceverkstäderna och fabriken i Södertälje. Detta innebär att flödet mellan Södertälje och de olika 
leverantörerna  inte  kommer att beaktas. Ytterligare en anledning  till detta  är att  leverantörerna  i 
framtiden allt oftare kommer att medverka vid analysen hos Scania i Södertälje istället för att, som i 
nuläget, materialet skickas till dem.  

1.4 Disposition 
I avsikt att ge läsaren en god inblick i hur studien, utifrån bakgrund och syfte, leder till slutsatser och 
rekommendationer ges  i detta avsnitt en överblick av hur dispositionen ser ut. Kapiteldispositionen 
illustreras även i Figur 1.1 nedan. 

Nuläges‐
beskrivning

Referensram
Uppgifts‐
precisering

Inledning Metod

Kartläggning
Empirisk 
analys

Slutsatser och
Rekommendationer Diskussion

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5

Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 10

Åtgärds‐
analys

Kapitel 9Kapitel 8
 

Figur 1.1. Kapiteldisposition. 

Inledningsvis  beskrivs  såväl  Scanias  verksamhet  i  sin  helhet  som  de  berörda  avdelningarna  och 
processerna specifikt. Speciellt  ingående beskrivs materialhemtagningsprocessen, då det är den del 
av verksamheten som studien berör. Här beskrivs och definieras också det system som kommer att 
studeras och som sedan följer läsaren genom rapporten. 
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I  den  därpå  följande  referensramen  behandlas  en  rad  teoriområden  som  på  olika  sätt  berör  det 
studerade  problemet,  vilka  senare  används  som  stöd  för  att  beskriva,  kartlägga  och  analysera 
systemet.  I nästa  kapitel, uppgiftspreciseringen, appliceras de beskrivna  teorierna på det  specifika 
uppdraget genom en för studien framtagen analysmodell. Studiens undersökningsansats, arbetsgång 
och hur insamlandet av empiri genomförts beskrivs mer ingående i rapportens metodkapitel.  

Utifrån  uppgiftsprecisering  och  metod  genomförs  studiens  kartläggningsfas,  vars  empiriunderlag 
presenteras i Kapitel 6, Kartläggning. På kartläggningen följer de två analyskapitlen där empirin från 
kartläggningen  analyseras  och  alternativa  lösningar  utarbetas,  varefter  slutsatser  och 
rekommendationer  presenteras.  Rapporten  avslutas med  ett  diskussionskapitel  där  slutsatser  och 
rekommendationer kommenteras. 

Längst  bak  i  rapporten  återfinns  referensförteckning  och  de  bilagor  som  avser  förtydliga  och 
underbygga de resonemang och beräkningar som genomförts inom ramarna för studien. 
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2 Nulägesbeskrivning 
I detta  kapitel beskrivs  inledningsvis  företaget  Scanias historia och  verksamhet. Därpå beskrivs de 
delar  av  organisationen  och  de  processer  som  omfattas  av  studien.  Avslutningsvis  definieras  och 
beskrivs det studerade systemet som avgränsar denna studies undersökningsområde. 

2.1 Företagsbeskrivning 
Scania  är  en  av  världens  ledande  tillverkare  av  såväl bussar och  tunga  lastbilar  som  industri‐ och 
marinmotorer. Företaget grundades år 1900 och slogs elva år senare ihop med företaget Vabis, och 
hette fram till samgåendet med SAAB 1969 Scania‐Vabis. Under 1990‐talet splittrades SAAB ‐ Scania 
och Scania blev återigen namnet på bolaget. Dock  lever Scanias kännetecken, den  skånska gripen, 
fortfarande kvar i SAABs logotyp. 

Scania har under alla år varit ett företag med god  lönsamhet och har  inte uppvisat förlust en enda 
gång  sedan  1934.  Antalet  anställda  i  koncernen  var  i  slutet  på  2007  cirka  36 000  stycken,  vilka 
tillsammans har genererat en vinst på drygt 8,5 miljarder kronor. I de svenska anläggningarna arbetar 
drygt en tredjedel av de anställda, det vill säga ungefär 12 000 personer. 

Produktion sker  idag  i Sydamerika och på olika platser  i Europa. Scanias globala produktionssystem, 
SPS, som används på samtliga produktionsanläggningar är välkänt för sitt ständiga förbättringsarbete 
vilket har  inspirerats  från Toyotas motsvarighet. Försäljning av  lastbilar  sker  i ett hundratal  länder 
fördelat  på  cirka  1 000  olika  försäljningsanläggningar.  Scania  finns  dock  inte  närvarande  på  den 
Nordamerikanska marknaden, eftersom kunderna här efterfrågar möjligheten att handplocka olika 
komponenter såsom motorer och växellådor från olika tillverkare för att skapa ett passande fordon. 
Med tanke på hur lastbilar idag säljs på denna marknad har Scania med sitt modulprogram svårt att 
få lönsamhet där.  

Scanias  varumärke  är  starkt  inom  branschen  och  deras  kunder  ofta  mycket  lojala,  att  som 
lastbilschaufför få framföra en Scania  innebär för många något prestigefullt. Scanias målsättning är 
att ha lönsam tillväxt och för att uppnå detta har Scania tre kärnvärden som alltid skall finnas i åtanke 
hos personalen. Dessa kärnvärden är att alltid  sätta kunden  i  första  rummet, att alla  individer och 
deras kunskap ska respekteras och tas tillvara samt att de produkter som tillverkas ska hålla en hög 
kvalitet.  

Scania  har  valt  att  fokusera  på  tunga  fordon  inom  gods‐  och  persontrafik  vilket  är  det  område  i 
branschen där både marginaler och tillväxt är som störst. En viktig del av fordonsproduktionen är de 
motorer  som  tillverkas,  vilka  även  modifieras  för  att  kunna  användas  i  industrin  eller  i  marina 
sammanhang.  Företagets  produkter  är  tekniskt  avancerade  varför  företaget  har  en  omfattande 
forsknings‐ och utvecklingsavdelning som idag sysselsätter cirka 2 500 personer.  

Utöver de fordon och motorer som finns i produktsortimentet erbjuder Scania ett flertal tjänster och 
olika typer av finansiering. Det blir allt viktigare för Scanias kunder att få tillgång till snabb service då 
kraven på fordonens utnyttjandegrad blir allt högre. Likaså är det viktigt att kunna erbjuda olika typer 
av finansiering beroende på den specifika kundens behov.  
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2.2 Kvalitetsarbetet på Scania 
Då Scania har kvalitet som en av sina viktigaste konkurrensfördelar är kvalitetsarbetet en central del i 
verksamheten.  Ett  centralt  område  i  avsikt  att  förbättra  kvaliteten  är  utvecklingsarbetet  av  de 
producerade fordonen och de ingående komponenterna. Detta arbete är indelat i de tre processerna 
förutveckling,  kontinuerlig  utveckling  samt  uppföljning,  vilka  även  benämns  gul‐,  grön‐,  och 
rödpilsprocesserna.  Inom  ramarna  för  dessa  processer  involveras  ett  stort  antal  avdelningar  på 
Scania  i utvecklingsprojekt som avser att  förbättra kvaliteten på  företagets produkter och  tjänster. 
Gulpilsprocessen omfattar utredningar av projekt utifrån affärsmässiga och  tekniska grunder  innan 
utvecklingsarbete  eller  produktionsförändringar  av  en  produkt  initieras  och  innefattar  således 
beslutsberedning  inför  grönpilsprocessen.  Grönpilsprocessen  handlar  i  grova  drag  om  klassiskt 
produktutvecklingsarbete  i  avsikt  att  förbättra  kvaliteten  på  Scanias  befintliga  produkter  och  att 
införa nya produkter i produktsortimentet. Det uppföljande kvalitetsarbetet, rödpilsprocessen, avser 
att underhålla och uppdatera de produkter som idag finns på marknaden och uppmärksamma fel och 
brister ute hos slutkund. Detta arbete genomförs av kvalitets‐ och säkerhetsskäl, men även med en 
kostnadsbesparande avsikt då kvalitetsbrister ute på marknaden medför stora kostnader. 

Utifrån problembakgrunden avser  studien att behandla materialflöden  för kvalitetsarbetet kopplat 
till  befintliga  produkter  ute  på  marknaden.  Baserat  på  detta  innefattas  vidare  beskrivningar  av 
processer  och  avdelningar  i  det  arbete  som  bedrivs  inom  rödpilsprocessen.  I  kommande  avsnitt 
beskrivs de processer och organisatoriska delar som berör studiens problembakgrund och som avser 
att utveckla kvalitetsarbetet genom att analysera de artiklar som via garantiprocessen förmedlas från 
företagets slutkunder till fabriken i Södertälje. 

2.3 Garantiprocessen  
Garantiprocessen  avser  att  ge  slutkunderna  snabb  service  och  att  ersätta  aktörerna  nedströms  i 
returflödet för de utlägg som uppkommer vid garantitransaktionerna. Garantiprocessen regleras till 
stor del av Scanias garantimanual1. 

Garantiprocessen, som överskådligt  illustreras  i Figur 2.1,  initieras av att en kund kommer  in till en 
serviceverkstad för att reparera sitt fordon. Serviceverkstaden utför reparationen, inspekterar därpå 
skadan  och  bedömer  sedan  om  det  rör  sig  om  ett  garantiärende  eller  ej. Om  så  är  fallet  skickar 
serviceverkstaden  en  begäran  om  ersättning  till  distributören med  en  beskrivning  av  skadan  eller 
problemet och begär ersättning för sina utlägg i form av material och arbetstid. Distributören avgör 
därpå om begäran  ska  godkännas direkt  eller om  kontroll behöver  genomföras. Om distributören 
väljer  att  kontrollera  begäran måste  serviceverkstaden  även  skicka  in  det  skadade materialet  till 
distributören.  Distributören  kan  efter  kontroll  välja  att  antingen  underkänna  serviceverkstadens 
bedömning eller att godkänna begäran och därpå skicka ekonomisk ersättning. 

Samma  förfarande  följer  sedan  i  nästa  led,  vilket  innebär  att  distributören  skickar  en  begäran  till 
fabrik  (Scania  i Södertälje) om att  få ersättning  för  sina utlägg. Även här kan material  tas hem  för 
analys.  Ibland  skickas  även materialet  vidare  till  berörd  leverantör  för  att  Scania  i  sin  tur  ska  få 
ersättning eller för att leverantören ska genomföra kompletterande kvalitetsanalyser. 

                                                            

1 Global Warrany Manual, Scania CV (Januari 2008). 
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Distributör Fabrik Leverantör
Service‐
verkstad

Materialflöde

Informationsflöde

Ekonomisk ersättning

Slutkund  

Figur 2.1. Överskådlig beskrivning av garantiprocessen. 

Scania utlovar i grundutförandet garanti för fel som uppkommit på grund av felaktig tillverkning eller 
materialdefekter.  Garantitiden  är  enligt  Scanias  garantiföreskrifter  12 månader  från  leverans  till 
slutkund, vilket  i vissa  fall varierar då en del distributörer erbjuder  lokala garantivillkor vilka gäller 
mellan dem och slutkunderna. Ingen garanti kopplad till körsträcka finns. 

För att garanti ska utgå krävs idag att tiden för materialflödet från reparation hos serviceverkstaden 
till ankomstmottagning av de berörda artiklarna  i Södertälje understiger 70 dagar. För motsvarande 
informationsflöde, det vill säga tiden från reparation till det att fabriken mottagit reklamationen, är 
kravet  i dagsläget 40 dagar. Om dessa  tidskrav  inte uppfylls betalas  ingen ersättning ut  från nästa 
aktör uppströms  i kedjan, exempelvis kan serviceverkstaden få ersättning från distributören medan 
distributören  agerar  för  långsamt  och  således  inte  blir  ersatt  från  fabrik.  Vissa  lokala  avvikelser 
förekommer, men detta är inget som påverkar de studerade marknaderna.  

Den materialhemtagning  som  sker  till  Scania  i  Södertälje,  inom  ramarna  för garantiprocessen, har 
huvudsakligen  två  syften  för  företaget;  dels  att  förebygga  kvalitetsproblem  genom  att  utveckla 
produktionsmetoder  och  tillverkningsmaterial,  dels  att  kontrollera  att  de  reparationer  som  utförs 
verkligen  sker  inom  ramarna  för  garantiavtalet  så  att  systemet  inte  missbrukas.  Hur  denna 
materialhemtagning till Södertälje sker behandlas vidare i nästa avsnitt. 

2.4 Materialhemtagning 
För att kontrollera de defekta artiklarnas egenskaper och status skickas de tillbaka till Södertälje för 
analys.  Givetvis  skickas  inte  alla  artiklar  tillbaka  från  samtliga  serviceverkstäder  som  reparerar 
produkterna, utan endast ett antal utvalda artiklar och marknader berörs. Det finns också olika typer 
av  flöden  och  så  kallade materialhemtagningslistor,  där  det  specificeras  vilka  artiklar  som  ska  tas 
hem, vilka kommer att beskrivas nedan. 

2.4.1 Hemtagningsprocessen kopplat till garantiärenden 
Hemtagningen  av  material  kopplat  till  garantiärendena  inbegriper  det  materialflöde  som  berör 
kontroll och uppföljning av de produkter som omfattas av garantin. För att slippa  ta hem material 
från  jordens  alla  hörn  har  ett  antal  prioriterade  referensmarknader  valts  ut.  De marknader  som 
utsetts  till  referensmarknader  har  karaktäristik  som  gör  dem  intressanta,  som  exempelvis  storlek 
eller  extrema  väderförhållanden.  Samtliga  dessa marknader  ligger  också  inom  Europa  och  har  en 
geografisk närhet till Södertälje, vilket håller nere transportkostnaderna. De marknader som  idag är 
referensmarknader är Finland, Spanien, Italien, Frankrike, Holland och Belgien. Det är dock inte så att 
material enbart tas hem från dessa marknader utan även material från andra länder används för att 
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genomföra analyser. Hemtagningen har dock sedan 2004 begränsats till 21 stycken länder, där Dubai, 
Israel, Taiwan, Sydkorea, Thailand och Abu Dhabi är de utomeuropeiska marknader som omfattas. 
Möjlighet finns dock att ta hem material från andra länder än dessa om speciella behov föreligger. 

Hemtagningen av material kopplat till garantiärenden genomförs av två anledningar; dels  i polisiärt 
syfte  för  att  kontrollera  att  de  garantianspråk  som  gjorts  är  korrekta,  dels  för  att  bidra  till  det 
kvalitetsförbättrande arbetet. Under de senaste åren har dessa hemtagningar blivit allt mer inriktade 
på det sistnämnda, det vill säga att understödja utvecklings‐ och kvalitetsarbetet. 

Den sammanslutning av personer som tar beslutet att en artikel skall tas hem kallas för Design Group 
och består av personer  från  samtliga de avdelningar  som nämns  i nästkommande avsnitt.  I denna 
grupp beslutas vilka artiklar som är lämpliga att ta hem och från vilka marknader som hemtagningen 
ska ske. Ett annat viktigt beslut som fattas här är under hur lång tid hemtagningen skall pågå, vilket i 
många fall kan vara ett svårt beslut. Antalet hemtagningar beror på antalet reparationer som utförs 
på den aktuella artikeln vilket är ett händelseförlopp som är mycket svårt att uppskatta.  

Ansvarig  person  centralt  i  Södertälje  skickar  efter  beslut  i  Design  Group,  eller  ibland  direkt  via 
systemet,  information  till  distributören  rörande  de  artiklar  som  ska  returneras  från  service‐
verkstäderna till materialinspektionen  i Södertälje. Garantichefen hos distributören vidarebefordrar 
sedan informationen till de anslutna serviceverkstäderna för att möjliggöra returflödet. 

2.4.2 Hemtagningsprocessen kopplat till felrapporter 
Denna  materialhemtagningsprocess  av  felaktiga  artiklar  utgörs  till  skillnad  från  hemtagnings‐
processen  kopplad  till  garantiärenden  endast  av  de  artiklar  som  en  fältkvalitetsingenjör  beordrar 
hemtagning av. Denna hemtagning initieras av en felrapport som någon av Scanias serviceverkstäder 
skickar  in och som fältkvalitetsingenjören bedömer som  intressant för vidare analys. Dessa ärenden 
omfattar  ofta  artiklar  som  innehåller  information  som  är  mycket  intressant  för  Scanias 
kvalitetsförbättrande  arbete,  varför  denna  process  också  i många  fall  har  högre  prioritet  än  de 
vanliga garantiärendena. 

Även om felrapporterna inte är en del av garantiprocessen är de ändå intressanta för studiens syfte 
då  dessa  hemtagningar  är  nära  sammankopplade med  hemtagningarna  av  garantimaterialet,  och 
bidrar även de indirekt till att förbättra produktkvaliteten. 

2.4.3 Övriga materialhemtagningar 
Utöver den ordinarie godshemtagningen  finns det även ett antal övriga rutiner som är avsedda  för 
att ta hem material. Exempelvis tas vissa artiklar alltid tillbaka till Södertälje om de har gått sönder, 
vilket  främst  gäller  för  dyra  artiklar  som  exempelvis  motorer.  Det  finns  också  speciella 
materialhemtagningslistor (Fleet Management System Lists) som rör artiklar som  innehåller datorer 
av  olika  slag  vilka  också  alltid  ska  tillbaka  till  Södertälje  för  analys.  Ett  tredje  undantag  gäller 
produkter  som kan  renoveras och återanvändas, vilka också hanteras på ett  specifikt  sätt  i det  it‐
system som används. Material kan också  tas hem genom olika kampanjer  initierade av exempelvis 
utvecklingsingenjörer för att studera kvalitetsmässigt intressanta artiklar. 
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2.5 Sektionerna för garantiärenden och fältkvalitet 
De  personer  som  är  inblandade  i  garantiprocessen  eller  kan  initiera  någon  form  av 
materialhemtagning arbetar inom Fältkvalitetssektionen (YSQ) eller en av de två grupper som tillhör 
Garantisektionen  (YSWA och YSWL). Alla dessa enheter  tillhör avdelningen  för Produktkvalitet och 
Teknisk Information (YS), vilken åskådliggörs i Figur 2.2. 

YS har under det gångna året även initierat ett stort projekt som utreder möjligheterna att förbättra 
informationsöverföring och  rutiner kopplade  till  informationshanteringen  i garantiprocessen. Detta 
projekt benämns WPU (Warranty Process Upgrade) och är tänkt att införas stegvis på den europeiska 
marknaden under de kommande åren.  

YS
Produktkvalitet och 
teknisk information

Anders Melin

YSK
Produktutvecklings‐
och servicemetoder

Thor  Brenden

YSI
Informations‐ och 
systemutveckling
Olle Kwarnmark

YSP
Beredning och 

information  kring 
reservdelar

Anette Björklund

YSR
Produktuppföljning

Thomas Almér

YSW
Garantier

Måns Yngerskog

YS
Stab

Nina Dahlberg, Camilla 
Didriksson, Malin Sollert

YSQ
Fältkvalitet
Hans Bedman

 

Figur 2.2. Organisationsschema för området produktkvalitet och teknisk information, inringat i figuren är de 
avdelningar som främst påverkar materialhemtagningen. 

2.5.1 Fältkvalitet (YSQ) 
I denna sektion arbetar bland annat de personer som benämns fältkvalitetsingenjörer, vars viktigaste 
uppgift är att analysera vilken kvalitetsnivå som produkterna har ute på marknaden.  I deras arbete 
ingår därför att kontrollera hur produkterna används ute på  fältet varför de ofta behöver  ta hem 
artiklar  till  Södertälje  för  analys.  Det  kan  finnas  en mängd  olika  anledningar  till  att  artiklar  skall 
analyseras, allt  från  rena kvalitetsbrister  till extrabevakning på grund av oväntat  få  inrapporterade 
defekter. 

Fältkvalitetsingenjörerna  genomför  såväl  fältstudier  som  analyser  i  verkstaden  i  Södertälje  samt  i 
databaserna  FRAS2  och  SWAT3.  Avdelningen  ansvarar  också  för  att  förbereda  och  genomföra 
kampanjer såsom återkallelser eller tekniska undersökningar. 

                                                            

2 FRAS: Follow up Report Administration System. Databas med felrapporter och uppföljningsinformation där de 
olika aktörerna kan utbyta information. 

3 SWAT: Scania Warranty Administration sysTem. Informationssystem som används för att hantera 
garantiärenden och reklamationer. 
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2.5.2 Garantier (YSW) 
Inom  sektionen  för garantiärenden bedrivs kvalitetsarbete  i  form av att administrera och  sköta de 
garantiärenden som anmäls samt flödet av returmaterial från återförsäljarna. Detta görs med avsikt 
att  analysera  kvalitetsbrister  i  returmaterialet  och  se  till  att  dessa  åtgärdas.  Returmaterialet  kan 
bestå  av  artiklar  som  bytts  ut  inom  ramarna  för  Scanias  fabriksgaranti, men  även material  som 
återkallats på andra grunder.  

Målsättningen är att Scania  ska ha den effektivaste garantiprocessen  inom  fordonsindustrin varför 
YSW  ska  verka  för  att  kontinuerligt  arbeta  med  att  utveckla  processens  funktionalitet  och 
kostnadseffektivitet.  Förutom  att  utveckla  garantiprocessen  består  avdelningens  dagliga  arbete 
huvudsakligen i att: 

 Förse distributörerna med ersättning för garantikostnader med kort ledtid genom att 
handlägga reklamationer, utföra besiktning av garantigodset och utifrån detta ge 
återkoppling och support. 

 Analysera, bearbeta och sprida fältkvalitetsinformation, besiktningsresultat och 
handläggningsinformation inom den aktuella försörjningskedjan, främst inom Scania och till 
leverantörerna. 

Garantisektionen  har  således  det  tekniska  och  logistiska  ansvaret  inom  ramarna  för 
kvalitetsutvecklingen  kopplat  till  fel  som  uppkommer  hos  slutkunderna.  Tillsammans  med 
inköpsavdelningen, som ansvarar för den kommersiella biten, och  leverantörerna, som ansvarar för 
kvaliteten  på  de  ingående  komponenterna,  utgör  YSW  den  organisation  som  upprätthåller  och 
utvecklar garantiprocessen. Hur kopplingen ser ut åskådliggörs i Figur 2.3. 

 

Figur 2.3. Ansvarsuppdelning mellan olika aktörer i Scanias värdekedja kopplat till returhanteringen. 
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 YSWA 
Denna grupp  inom YSW handlägger alla garantiärenden som kommer  in till Scania centralt. Arbetet 
inom denna avdelning  innefattar också utredningar av hur distributörerna och serviceverkstäderna 
hanterar reklamationer och garantier, för att på så sätt övervaka att korrekta garantiuppdrag utförs 
ute på serviceverkstäderna.  

 YSWL 
Inom denna grupp sköts hemtagningen av det material som är kopplat till garantiärendena. Här tas 
också beslut om huruvida garantiärendet skall föras vidare i värdekedjan ut mot leverantören för att 
begära ersättning därifrån. Det primära målet är dock  inte att kräva  leverantören på pengar, utan 
istället att se till att materialet kan tas hem för analys så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt för 
att förbättra produktkvaliteten.  

YSWL  arbetar  ofta  tillsammans  med  personer  från  andra  avdelningar  på  Scania  för  att  kunna 
säkerställa  hög  kvalitet  från  början.  Dessa  samarbeten  avser  exempelvis  kontraktering  gentemot 
leverantörer då det gäller hur besiktningen av defekta delar ska utföras eller hur analysunderlaget 
från materialinspektionen ska bidra till kvalitetsförbättringar i produktionen.  

 YSWR 
Inom YSWR  ingår den personal som ansvarar  för besiktning och analys av det hemtagna godset på 
materialinspektionen. I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att genomföra grundorsaksanalyser och 
att  ge  inspektionsutlåtanden  inför  handläggningen  av  reklamationerna.  Gruppen  följer  även  upp 
kvaliteten  inom  de  olika  produktgrupperna  och  utvecklar  i  samarbete  med  leverantörerna 
besiktningsmetoderna för garantimaterialet. 

2.6 Det studerade systemet 
Då denna studie avser att kartlägga flödet av artiklar från serviceverkstäderna till fabriken i Södertälje 
på några utvalda marknader  innebär det  en  viss  avgränsning  av den beskrivna helhetsbilden. Det 
studerade systemet  innefattas av de flöden som sträcker sig från tidpunkten för reparation ute hos 
serviceverkstaden till tidpunkten för registrering av godset på materialinspektionen i Södertälje. Det 
studerade systemet åskådliggörs i Figur 2.4. 

Figur 2.4. Det studerade systemet. 
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Utanför det studerade flödets vänstra gräns, där returflödet  inleds, sker reparationen av de trasiga 
fordon som kunden  lämnat  in och utbyte av de defekta artiklarna. Då materialflödet  initieras  först 
när själva reparationsaktiviteten är utförd är den inte intressant ur studiens perspektiv och kommer 
därmed inte att behandlas. 

Till  höger  om  det  studerade  systemets  systemgräns,  nedströms  i  returflödet,  sker  aktiviteterna 
analys, handläggning och eventuell  vidarebefordring  till  leverantörerna. En anledning  till  att dessa 
aktiviteter avgränsas är att leverantörerna i framtiden allt oftare kommer att medverka vid analysen 
hos  Scania  i  Södertälje  istället  för  att,  som  i  nuläget, materialet  skickas mellan  fabrik  och  berörd 
leverantör. 

Ytterligare en anledning till valet av avgränsningar bygger på de direktiv som givits oss, vilka grundar 
sig  i att studien ska fokusera på de delar av försörjningskedjan där Scania centralt (Fabrik)  i nuläget 
inte är insatt i hur hemtagningsverksamheten ser ut. 

Det studerade systemet fokuserar enligt syftet primärt på flödet av material. Det  informationsflöde 
som  sker mellan  och  hos  de  olika  aktörerna  kommer  dock  även  det  att  beröras  i  de  fall  som  de 
inverkar på det fysiska flödet. Det tredje flödet, det monetära, kommer inte att behandlas då det inte 
påverkar övriga flöden och endast rör sig om interna transaktioner. 

2.6.1 Ytterligare avgränsningar av studien 
Av de fem olika typer av hemtagningar av material som idag görs från de olika marknaderna kommer 
endast två att behandlas i denna studie. Att endast dessa två flöden behandlas beror på att de idag 
dominerar det totala flödet och att de i framtiden kommer att bli än mer centrala för verksamheten. 
Det ena flödet är det som initieras av en garantireparation, vilket innefattar de artiklar som tas hem 
utifrån ett  fördefinierat urval. Detta  flöde är det klart största och är cirka  tre gånger större än det 
andra  flödet, materialhemtagningen kopplat  till  felrapporter,  som även det kommer att kartläggas 
och analyseras. Materialhemtagningen kopplat  till  felrapporter utgörs som  tidigare beskrivits av de 
artiklar  som  en  fältkvalitetsingenjör  beordrar  hemtagning  av,  då  dessa  artiklar  kan  innehålla 
information  som  kan  vara  intressant  för  fabriken  i  Södertälje. Övriga  tre  flöden omfattar material 
som  tas hem ur  säkerhetssynpunkt eller  för att  repareras men omfattar alltså allt mindre volymer 
varför  de  inte  ses  som  intressanta  för  studien.  Inte  heller  kampanjhemtagningarna  innefattas  i 
studien av samma anledningar som gäller för de sistnämnda tre flödena. 

Även om studien kommer att beröra både materialhemtagningar kopplade till reklamationer och till 
felrapporter  kommer  fokus ur processynpunkt att  ligga på garantiprocessen, eftersom båda dessa 
materialflöden  sker  inom denna  struktur. Vad det  gäller  informationsrutinerna  relaterat  till  flödet 
kommer  fokus  därför  också  att  ligga  på  garantiärendena,  men  i  de  fall  där  det  finns  behov 
kommenteras också vad som gäller för felrapportsärenden. 

Studien  avgränsas  också  till  flödet  av  de  rena  fabriksgarantier  som  innebär  12 månaders  rätt  till 
ersättning vid material‐ eller tillverkningsfel. Studien omfattar således inte den garanti som i vissa fall 
kan  lämnas  av  distributören  eller  serviceverkstäderna  på  respektive marknad. Denna  avgränsning 
görs då dessa garantier är mycket marknadsspecifika och inte heller påverkar materialflödet till fabrik 
och de analyser och handläggningar som där genomförs. 
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3 Referensram 
I detta kapitel beskrivs de ämnesområden som är kopplade till den problematik som presenterades i 
bakgrunden,  Kapitel  1.1.  Dessa  ämnesområden  bygger  upp  referensramen,  vilka  i  uppgifts‐
preciseringen även kommer att utgöra ett underlag för den kommande kartläggningen och analysen. 
Inledningsvis behandlas grundläggande teori inom logistikområdet, varefter teori specifik för studien 
kommer  att  återges.  För  att  kunna  kartlägga och  analysera dagens  flöden och processer  kommer 
även ett antal effektivitetsmått introduceras för att kvantifiera flödet av material. En mer detaljerad 
beskrivning av disposition och upplägg på kapitlet återges i Figur 3.1 nedan. 

Returflöden och 
garantiprocesser

Förändringar av 
logistikstrukturen

EffektivitetsmåttGrundläggande teori
Distributions‐

struktur

Kapitel 3.2 Kapitel 3.3 Kapitel 3.4Kapitel 3.1 Kapitel 3.5
 

Figur 3.1. Disposition av referensramen. 

3.1 Grundläggande teoretiska definitioner 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat olika författares tolkningar av de grundläggande teoretiska begrepp 
som  omfattar  studiens  ämnesområde,  nämligen  logistik  och  det  något  bredare  begreppet  Supply 
Chain Management. Utgående från dessa definitioner och tolkningar kan begreppen sedan användas 
i rapportens senare delar. 

3.1.1 Logistik  
Logistik härstammar historiskt från ett militärt fackområde som  innefattar kontroll av försörjningen 
av bland annat matvaror och ammunition för att möta specifika behov vid olika delar av krigsfronten. 
Mest  framträdande blev dessa aktiviteter under andra världskriget då de allierade var  tvungna att 
transportera varor från produktionsanläggningar i USA till de olika slagfälten i Europa. Idag har dock 
logistik övergått till att förknippas med näringslivet och blivit ett ämnesområde vilket i stort sett alla 
företag tar hänsyn till i avseende att effektivisera verksamheten och förbättra lönsamheten. (Persson 
& Virum, 1998) 

Logistik  omfattar  alla  de  aktiviteter  som  inbegrips  i  strävan mot  att  på  ett  effektivt  sätt  planera, 
genomföra  och  kontrollera  förflyttning  och  lagring  av material  och  produkter  från  leverantör  till 
slutkund. Dessa aktiviteter ska vidare genomföras på ett sådant sätt att kundens behov och önskemål 
tillfredsställs och att den egna lönsamheten maximeras genom kostnadseffektivt arbete. Utöver det 
materialflöde som innefattas i denna definition berörs även det informationsflöde som behövs för att 
materialflödet ska fungera tillfredsställande. (Oskarsson et al, 2006; Christopher, 2005) 

Persson & Virum (1998) har ett liknande synsätt på logistik och understryker speciellt de olika typer 
av flöden som logistiken styr och kontrollerar; förutom material‐ och informationsflöden även resurs‐ 
och monetära  flöden.  Författarna poängterar att  logistikens mål är att effektivisera  verksamheten 
genom en kombination av god service och  låga kostnader – med andra ord att skapa en kostnads‐
effektiv leveransservice som ska tillgodose behoven hos de olika parterna i värdekedjan. 

Såväl Persson & Virum (1998) som Christopher (2005) anser att logistikverksamheten också ska bidra 
till att  skapa  tids‐ och platsnytta, det vill  säga att nyttan  för  slutkunden  ska maximeras genom att 
produkten befinner sig på en specifik plats vid en bestämd tidpunkt.  
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Sammantaget  avser  således  logistikverksamheten  både  att  förbättra  kundnyttan  och  att  öka 
kvalitets‐ och servicenivåer  tillsammans med  lägre kostnader. Logistik är utifrån detta  resonemang 
ett brett verktyg som både ökar konkurrenskraften genom de kostnads‐ och effektivitetsvinster som 
kan  realiseras,  samt  genom  de  kvalitets‐  och  servicefrämjande  aktiviteter  som  bedrivs  ut  mot 
kunden. 

3.1.2 Supply Chain Management 
Med en försörjningskedja, eller den mer vanligt förekommande engelska benämningen Supply Chain, 
avses  vanligtvis  den  struktur  av  aktiviteter  och  processer  varigenom  flödet  av  pengar,  varor  och 
information  från  tillverkare  till  slutkund  sker.  Försörjningskedjan  omfattar  således  samtliga  de 
organisationer och processer som krävs  för att generera och distribuera produkter och  tjänster  till 
slutkunden. Supply Chain Management  (SCM), det vill  säga  styrning av  försörjningskedjan, är nära 
besläktat med  det  ovan  berörda  begreppet  logistik, men  SCM  omfattar  ett  bredare  synsätt  och 
innefattar ett ramverk för styrning och relationer mellan olika aktörer  i kedjan. Ett exempel på mål 
med SCM kan vara att  reducera kapitalbindningen  i  försörjningskedjan som helhet genom att dela 
information utanför verksamhetsgränserna och samordna styrningen. (Christopher, 2005)  

Utifrån detta kan Supply Chain Management kortfattat definieras som: 

”Styrningen av relationer uppströms och nedströms i försörjningskedjan med leverantörer och kunder 
för  att  leverera  ett  högt  kundvärde  till  lägre  kostnader  för  försörjningskedjan  som  helhet.”  
(fritt översatt från Christopher, 2005) 

Under de senaste 20 åren har många företag  i allt större utsträckning fokuserat på att koncentrera 
sig på och utveckla sin kärnkompetens, samtidigt som delar av verksamheten som kan genomföras 
bättre och mer kostnadseffektivt av andra företag har lagts ut. Exempelvis lägger idag många företag 
ut  tillverkningen  till  låglöneländer  i  Asien  och  Östeuropa,  något  som  medför  att  samspelet, 
informationsöverföringen och relationerna i försörjningskedjan blivit än viktigare. Denna styrning av 
relationer och processer  i  försörjningskedjan, det vill  säga Supply Chain Management, är  således  i 
många företag idag en viktig del i det strategiska arbetet. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

En rad författare gör inte samma åtskillnad mellan begreppen logistik och SCM, varför det ibland kan 
uppstå  viss  förvirring  eller  rentutav missförstånd.  Då  även  Council  of  Supply  Chain Management 
Professionals  (2006)  definierar  SCM  i  likhet  med  Christopher  (2005),  det  vill  säga  på  ett  mer 
nyanserat och tydligt sätt än många andra författare, utgår denna studie från ovanstående definition. 
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3.2 Returflöden och garantiprocesser 
För  att  kunna  analysera  Scanias  materialflöden  som  uppstår  i  den  garantiprocess  som  används 
behöver även specifik garantiteori studeras. Med hjälp av denna kan sedan en djupare förståelse för 
hur garantilogistik och returflöden fungerar uppnås vilken sedan blir ett viktigt komplement till övriga 
teorier och ett användbart underlag när kartläggningen inleds.  

3.2.1 Introduktion till returflöden 
Termen  returlogistik, eller Reverse  Logistics  som det heter på engelska, definieras av  Fleischmann 
(2001) som: 

”Returlogistik  är  processer  som  innefattar  planering,  implementering  och  kontroll  av  flödet  vilket 
även berör  lagringen av använt material och  information  i syfte att  ta tillvara betydelsefullt värde” 
(fritt översatt från Fleischmann, 2001) 

Under senare  tid har även  returflöden blivit mål  för den granskning som hittills mest omfattat det 
primära logistikflödet, det vill säga flödet av produkter från fabrik ut till kund. Detta ökande intresse 
härrör  framförallt  från  det  faktum  att  det  finns  en  hel  del  kostnader  associerade  också  till 
returflödena. Med ett ökande intresse för returflödena har betydelsen av de produkter som befinner 
sig  i  flödet  också  ökat.  Numera  delas  ofta  flödet  upp  efter  vilket  innehåll  som  flödet  har.  De 
vanligaste produkterna  i dessa flöden är de som är felaktiga och har mist sin ordinarie funktion, då 
kan  produkten  antingen  repareras,  kasseras  eller  återanvändas.  Beroende  på  vilka  rutiner  och 
avskrivningsregler  som  gäller  kan  kasserade  produkter  fortfarande  ha  ett  värde.  Returflödet  kan 
också  bestå  av  inkuranta  artiklar  som  av  någon  anledning  inte  har  gått  att  sälja  ute  hos 
återförsäljarna  då  efterfrågan  helt  enkelt  inte  har  funnits.  I  andra  fall  kan  det  vara  aktuellt  att 
återkalla vissa artiklar eller produkter från ett specifikt sortiment då fel upptäcks som är så stora att 
de måste åtgärdas. Ytterligare ett flöde av material uppstår vid de reparationer som görs, då vissa av 
de delar som byts ut fortfarande kan vara fullt funktionsdugliga och kan säljas varför deras värde bör 
tas i beaktning vid kostnadsberäkningar. (Blumberg, 2005) 

 Vad gör returflödet intressant? 
Huvudanledningen  till  att  returflödena  uppmärksammas  är  främst  för  att  minska  den  totala 
kostnaden för att hantera returer. En annan viktig aspekt av att hantera returflödet på ett bra sätt är 
de möjligheter till information som finns i de produkter och artiklar som hanteras. Utifrån materialet 
kan slutsatser angående tillförlitlighet i konstruktionen dras samt huruvida något speciellt underhåll 
behöver  utföras  för  att  produkten  skall  uppfylla  de  krav  som  utlovats.  Med  en  större 
informationsbank kring produkterna och deras egenskaper  finns det bättre möjligheter att minska 
kostnaderna för mellanlagring, transport och analyser. Med en tydligare bild av hur flödet ser ut och 
vilken  information  som  finns  tillgänglig  skapas  möjligheter  att  i  större  utsträckning  kunna 
automatisera kontroll och styrning. (Blumberg, 2005) 

Det finns ett antal olika faktorer som driver på utvecklingen av materialhemtagning från marknaden 
tillbaka  till det  tillverkande  företaget. Det material som skickas  tillbaka kan  i många  fall utgöras av 
specialmaterial  eller  artiklar  vilka  kan  återanvändas  i  produktion  och  därför  utgör  ett  billigt 
insatsmaterial.  I  vissa  fall  finns  det  dyrbart  material  som  exempelvis  ädla  metaller  inbyggt  i 
produkterna  varför de  kan  vara  av  intresse  att  ta  tillbaka  till  företaget  för  att  sedan  kunna  säljas 
vidare.  Det  kan  även  vara  fördelaktigt  att  låta  det  uttjänta  materialet  komma  tillbaka  till  det 
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tillverkande företaget då deras produkter annars kan användas i felaktigt syfte eller tas om hand av 
konkurrenter. (Fleischmann, 2001) 

En annan vanlig anledning till att  ta tillbaka material till  fabrik är  i produktutvecklingssyfte. Genom 
att undersöka material från fältet kan viktig  information angående funktionaliteten tas fram.  I vissa 
fall kan returhanteringen vara en ren serviceåtgärd gentemot kunden som då på ett enkelt sätt blir 
av med uttjänta produkter och slipper arbetet med att själv föra bort materialet. Företag som säljer 
produkter som innehåller miljöfarliga eller hälsovådliga ämnen kan dessutom vara tvingade att enligt 
lag se till så att deras produkter tas om hand efter dess förbrukning. (Fleischmann, 2001) 

Anledningen  till  att material  skall  skickas  tillbaka  till  fabriken  varierar beroende på  vilka  skäl  som 
finns i det aktuella fallet, de vanligaste kategorierna av returflöden är (Fleischmann, 2001): 

 Returnering av förbrukade och/eller avskrivna artiklar 

 Kommersiella returer (exempelvis felleveranser) 

 Garantier (serviceskäl och legala skäl) 

▫ Skador vid leverans 

▫ Skada vid användning 

▫ Returer på grund av säkerhetsskäl 

▫ Reservdelar 

 Tillverkningsfel, kvalitetsbrister 

 Emballage som kan återanvändas  

 Svårigheter vid kartläggning av returflöden 
De problem och svårigheter som uppstår när materialflöden skall styras och designas skiljer sig en 
aning  från  de  problem  som  uppstår  vid  ordinarie materialflöden.  En  betydelsefull  skillnad  är  den 
höga  osäkerheten  i  ett  returflöde,  när material  returneras  och  i  vilket  skick  det  är. Detta  gör  att 
planeringen  av  flödet  måste  vara  mycket  dynamiskt  och  kunna  anpassas  efter  olika  situationer 
exempelvis rörande olika marknader och kunder. Det är därför viktigt att upparbeta en hög förståelse 
för hur de olika marknaderna fungerar och efter vilka preferenser som materialet hanteras där. För 
att  kunna använda  informationen  som  tas  fram ur  flödet är det  av betydelse att den  inte blir  för 
gammal innan användning. En svårighet som uppkommer i anslutning till informationshanteringen är 
hur  spridning  av  informationen  skall  utformas.  Eftersom  det  är  flera  led  av  värdekedjan  som  är 
inblandade  i  returflödet  måste  de  olika  processerna  koordineras  för  att  flödet  skall  fungera  så 
effektivt som möjligt. Flödenas ojämna karakteristik ställer som tidigare nämnts höga krav på att det 
finns en hög  flexibilitet  i både  transportssystem och anläggningar.  Ju bättre  information  som  finns 
tillgänglig  desto  lättare  är  det  att  anpassa  transporter,  bemanning  och  lokaler  för  att  få  en  så 
kostnadseffektiv hantering som möjligt. (Blumberg, 2005) 

I  likhet med  Blumberg  (2005)  så  anser  Fleischmann  (2001)  att  returflöden  skiljer  sig  på  ett  antal 
punkter  jämfört  med  traditionella  logistikflöden.  Fleischmann  (2001)  tar  upp  osäkerheten  i 
prognoserna  som  ett  problemområde  där  prognossvårigheten  både  innefattar  kvantiteten  och 
kvaliteten  på  materialet  som  skickas  tillbaka.  Att  antalet  inblandade  aktörer  är  stort  försvårar 
prognostiseringen ytterligare eftersom det gör att risken för kommunikationsproblem ökar.  
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3.2.2 Garantilogistik 
Garantilogistik  innefattar de aktiviteter som ska stötta garantiprocessens olika delar. En viktig del  i 
detta arbete är att hjälpa till att uppfylla kundernas krav i de fall som produkterna inte fungerar som 
utlovat.  För  att  kunna  överleva  på  sikt  är  det  avgörande  att  kunderna  har  stort  förtroende  för 
företaget  och  dess  produkter,  varför  garantiåtaganden  blivit  allt  viktigare  i  takt  med  ökad 
konkurrens. Ett tydligt tecken på garantiernas betydelse är att allt fler produkter erbjuds med garanti 
och att garantitiderna blir längre, exempelvis inom bilindustrin där rostskyddsgarantin kan vara drygt 
tio år. Ett betydelsefullt organ som får allt större inflytande är EU som inom många områden försöker 
stärka  konsumenternas  rättigheter.  Deras  arbete  bidrar  också  till  att  garantikraven  ökar  genom 
tuffare lagar och regleringar. (Murthy et al, 2004) 

Förmågan  att  kunna  möta  kundernas  garantianspråk  påverkas  av  hur  kunderna  är  geografiskt 
utspridda och hur snabbt de kräver att deras produkter skall handläggas. Ofta behövs därför ett väl 
utspritt servicenätverk som har närhet till kunderna och därigenom snabbt kan reparera eller byta ut 
defekta artiklar/produkter. Det räcker inte med att reservdelar och annat ersättningsmaterial endast 
finns vid fabriksanläggningen utan det bör spridas ut till serviceanläggningar nära slutkunderna, vilket 
kräver  logistiska  lösningar.  För  att  lyckas  styra  en  sådan  utspridd  och  divergerad  organisation 
behöver  person‐,  maskin‐  och  lokalresurser  allokeras  till  rätt  platser  vilket  förutsätter  att  väl 
formulerade strategier utarbetats. (Murthy et al, 2004) 

 Strategiska områden 
De viktigaste strategiska frågeställningarna rör hur och var de lokala servicecentren skall placeras och 
styras. Beroende på hur distributionskedjan ser ut kan det ofta uppstå problem  i de gränssnitt som 
finns mellan olika aktörer  i kedjan. Nedan redogörs för ett antal olika områden som är aktuella att 
upprätta strategier för när garantiprocessen skall byggas upp. (Murthy et al, 2004) 

Valet av var  lager och  servicecenter  ska placeras kan  styras av ett  flertal kriterier  som exempelvis 
efterfrågan  för  en  viss  region  eller  kostnaderna  för  etableringar  av  lokaler  eller  andra  faciliteter. 
(Murthy et al, 2004) 

Ofta  består  en  produkt  av  ett  flertal  komponenter  som  monteras  samman  till  en  helhet.  Om 
produkten sedan går sönder är det ofta någon av dessa ingående delkomponenter som ska bytas ut. 
Beroende på hur avancerade produkter som ett företag har kommer kraven på vilken typ av analys 
som  kan  genomföras  ute  på  servicecentren  att  variera.  Mycket  avancerade  produkter  kommer 
endast att kunna analyseras vid speciella analysinstanser som exempelvis finns i anslutning till fabrik. 
För andra, enklare produkter kan varje enskilt servicecenter själva utföra den analys som krävs för att 
avgöra om det är ett garantifall eller ej. Oftast befinner sig ett företag någonstans mittemellan någon 
av  dessa  ytterligheter,  vilket  betyder  att  vissa  ärenden  kan  hanteras  ute  på  den  lokala 
serviceverkstaden medan andra mer komplicerade ärenden skickas vidare bakåt i distributionskedjan 
mot  fabriken. Denna problematik, att avgöra vid vilken  instans som kontrollen ska ske, behandlas  i 
ramverket  LORA  (Level  of  Repair  Analysis).  Inom  ramarna  för  LORA  behandlas  frågeställningen 
huruvida  en  produkt  skall  ses  som  förbrukad  eller  om  den  ska  repareras  –  och  i  de  fall  den  ska 
repareras  hur  aktör  och  plats  bör  väljas.  För  att  kunna  fatta  vettiga  beslut  angående  hur många 
servicecenter som ska upprättas och var de ska vara placerade finns det ett antal områden som bör 
beaktas (Murthy et al, 2004): 
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 Transporttiden och kostnaden för de transporter som transporterar garantigods mellan olika 
servicecenter. 

 Den kostnad som uppkommer för att driva servicecentren som behöver både personal och 
utrustning vid varje center.  

 Kapacitetsbehovet vid varje servicecenter bör kartläggas, behovet kan bero på hur 
försäljningen i regionen varit eller på hur den regionala produktkvaliteten överlag ser ut. 

För  en  lyckad  utformning  bör  organisationen  utformas  så  att  alla  kunder  blir  knutna  till  ett 
servicecenter  som  ligger  tillräckligt  nära  deras  verksamhet.  Likaså  bör  den  sträcka  som  en  defekt 
produkt måste transporteras för att en tillräcklig analys skall kunna genomföras vara tillräckligt kort 
för  att  kunna möta  kundernas  krav.  Samtidigt  kan  det  vara möjligt  att  istället  för  att  produkten 
skickas  tillbaka  till  en  analysenhet  låta  en  representant  åka ut  till  kunden,  varför  avståndet ut  till 
slutkunden också är av intresse. (Murthy et al, 2004) 

Nya produkter som kan användas som ersättning för de defekta som byts ut kan lagerhållas på olika 
platser i värdekedjan. Var dessa lagerplatser ska placeras följer samma princip som lokaliseringen av 
servicecentren ovan. Vid lagringsplatserna tillförs inte kunden något värde varför denna aktivitet bör 
utföras till så låga kostnader som möjligt. (Murthy et al, 2004) 

 Taktiska och operativa områden 
Ett viktigt arbete är att sammanställa data och statistik över vilka  felfrekvenser som  finns  för olika 
produkter  på  de marknader  där  verksamhet  bedrivs.  Transporteringen  av  både  defekta  och  nya 
artiklar måste planeras på ett smidigt sätt. För transporter som rör garanti‐ och returflöden finns det 
tre olika huvudtyper av transporter som kan inträffa (Murthy et al, 2004): 

 Transport av defekta artiklar från lokal nivå (verkstad) till en högre (regional/central) nivå. 

 Transporter av reparerade och nya artiklar från servicecenter ut till kunder eller till platser 
där kunderna kan hämta upp produkterna själva.  

 Transporter av reservdelar ut till lokala servicecenter. 

3.2.3 Hur skall returflödena styras? 
En av de första definitionerna av returflöden kopplat till det logistiska området gjordes av Lambert & 
Stock  (1981), där returflödet beskrevs som en process vilken drivs  i motsatt riktning  likt en bil som 
kör  åt  fel  håll  på  en  enkelriktad  gata.  Detta  synsätt  har  med  tiden  blivit  mer  utvecklat  då 
konsumenterna  i  allt  större  utsträckning  kräver  ett  högre  service‐  och  tjänsteutbud.  De  Brito  & 
Dekker  (2002) menar att en bredare definition behövs då  returflöden  skall kunna  styras  till vilken 
punkt  som  helst  i  värdekedjan,  inte  nödvändigtvis  till  en  fabrik  eller  distributör  utan  även  till 
leverantörer eller andra intressenter. Raimer (1997) menar att returflöden utgör en betydande del av 
ett  företags  totala  kostnader  och  hävdar  att  cirka  6  %  av  logistikkostnaderna  kan  hänföras  till 
returflöden för företag verksamma inom industri och handel. Inom vissa branscher kan kostnaderna 
bli  betydligt  högre  än  så,  exempelvis  har  Wheatley  (2002)  uppmärksammat  att  för  företag 
verksamma  inom  dammode  kan  andelen  returer  vara  så  hög  som  60 %.  En  så  hög  andel  returer 
påverkar givetvis kostnaderna för dessa flöden varför de i många fall kan vara en stor del av de totala 
logistikkostnaderna.  
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För  flertalet  företag  är  hanteringen  och  styrningen  av  returflöden  en  process  som  kan  påverka 
resultatet  positivt  om  de  hanteras  på  ett  kostnadseffektivt  sätt,  men  även  leda  till  nya 
affärsmöjligheter om dessa strukturer effektiviseras  (Stock, 1998; Mason, 2002). Det  finns dock en 
del problem som uppkommer då returflöden skall analyseras. Ravi & Shankar (2005) har exempelvis 
identifierat elva hinder för att kunna använda ett returflödestänkande i en verksamhet. De viktigaste 
faktorerna  är  ett  allmänt  motstånd  mot  förändring,  brist  på  lämpliga  prestationsmått  och  ett 
bristande engagemang och styrning från ledningen.  

I takt med att returflödena blir allt viktigare för företagen blir även returflödena en allt tydligare del 
av försörjningskedjan. En tydligare roll medför att de frågor som rör returer lyfts upp till ytan och att 
fler personer inom företaget blir uppmärksamma på att returhanteringen är en viktig process. För att 
hantera dessa flöden kan antingen interna rutiner och resurser byggas upp eller verksamheten läggas 
ut  till  andra  aktörer.  Inom  en  industri  bildas  en  mängd  kontaktytor  mellan  olika  aktörer  i  den 
värdekedja  som ett  företag befinner  sig  i. Exempelvis uppkommer  kontakter mellan  återförsäljare 
och  fabriker, mellan kunder och distributörer samt mellan ett  flertal andra aktörer. Det  finns olika 
upplägg  för  hur  flödet  skall  fungera  mellan  de  inblandade  aktörerna,  vissa  utnyttjar  varandras 
skalfördelar  för  att minska  totalkostnaden medan  andra  kör  helt  fristående  upplägg.  (Bernon  & 
Cullen, 2007) 

Utvecklingen  inom returlogistiken har  följt en  liknande väg som den övriga  logistiken har gjort  fast 
med en viss eftersläpning. Tidigare  fokuserades  i huvudsak själva  flödet av produkter och material 
samt hur detta ska utföras  för att uppnå en hög service till en  låg kostnad. Som beskrivits  i avsnitt 
3.1, Grundläggande teoretiska definitioner, har sedan denna  logistiska grundsyn kompletterats med 
SCM‐synsättet. Även inom returlogistiken så har SCM fått ett starkt fotfäste och nedan ges exempel 
på hur olika delar av värdekedjan kan samarbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
de olika aktörerna. (Bernon & Cullen, 2007) 

 Handlingsplan för styrningen av returer 
För  att  kunna  hantera  de  returflöden  som  uppkommer  föreslås  ett  arbetssätt  som  underlättar 
styrningen och utformningen av returprocessen. Det finns tre aspekter som bör tas  i beaktning när 
returprocessen skall designas, vilka är reducering, återanvändning och återvinning (Carter & Ellram, 
1998): 

 Reducering 
Minska antalet returer genom att styra flödet i värdekedjan på ett bättre sätt.  

 Återanvändning 
Återanvända eller sälja använt material och artiklar. 

 Återvinning 
Utforma flödet på ett sådant sätt att miljön påverkas i så liten utsträckning som möjligt.  

Bernon  &  Cullen  (2007)  menar  att  denna  uppdelning  kan  effektiviseras  genom  att  införa  tre 
styrningsparametrar.  Dessa  parametrar  är  integration,  samarbete  och  utvärdering  och  skall 
implementeras utifrån ett  ledningsperspektiv  i det system som hanterar returflödena av produkter. 
De tre styrningsparametrarna illustreras även i Figur 3.2 nedan. 
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Figur 3.2. Styrningsparametrar (baserad på Bernon & Cullen, 2007, sid. 53). 

Integration 
I  begreppet  integration  innefattas  de  aktiviteter  som  har  strategisk  anknytning,  returnätverkets 
uppbyggnad  samt  styrningen av processer och  relationer med andra aktörer. Om  returflödena  ses 
som en naturlig del av verksamheten kan nätverksstrukturen slutas och återkopplingen i systemet bli 
än tydligare. Idag är returflödet ofta uppdelat på olika återförsäljare vilket leder till att systemet blir 
svårt  att hantera och  styra.  En  stor  fördel  som uppkommer om  returhanteringen  sker  i  ett  slutet 
system är att  företaget centralt  tvingas  ta  fram  rutiner  för hur detta  flöde  skall hanteras och vilka 
processer och resurser som skall utnyttjas för att ta hem artiklarna från marknaden. Områden som 
blir extra genomlysta med ett sådant synsätt är exempelvis förbättrade prognostiseringsverktyg för 
producerande enheter samt kvalitetsarbete inom inköp. 

För att  stödja och  styra arbetet med  returprocessen  kan  företaget  självt eller med hjälp av andra 
utföra de arbetsmoment som hemtagning och hantering av materialet  innebär. Hur företaget väljer 
att  utforma  infrastrukturen  i  sitt  nätverk  är  i  sig  inte  viktigt. Mer  centralt  är  att  rätt  kompetens 
används oberoende om den kunskapen finns i företaget eller måste köpas in.  

Samarbete 
I många fall kan det vara så att varken återförsäljare eller den tillverkande enheten har kompetens 
eller förmåga att undersöka returmaterial, trots att de logistiska förutsättningarna finns. För att ändå 
få  fram  informationen  som  finns  i  de  produkter  som  returneras  kan  olika  former  av  samarbeten 
uppstå. Det finns  idag företag som har specialiserat sig på att analysera trasiga och defekta artiklar, 
varför det  finns goda möjligheter att köpa  in denna typ av tjänster om den saknas  inom  företaget. 
För att få ner kostnaden på den hantering som uppkommer då returmaterialet skall transporteras till 
analysföretagen blir det allt vanligare att  samarbeta med andra  företag. Samarbetet kan  innefatta 
företag  från helt andra branscher men även konkurrerande  företag kan  tänkas vara medlemmar  i 
denna typ av upplägg. Konkurrenternas produkter är förmodligen väldigt lika de egna och därför kan 
transporter och hantering standardiseras enklare än för produkter från helt skilda områden.  
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Ett  väl  utbyggt  samarbete med  olika  aktörer  som  finns  i  det  nätverk  där  företaget  är  verksamt 
kommer därför att kunna vara gynnsamt för att på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt kunna få 
fram information ur det returnerade materialet.  

Utvärdering 
För att företag skall kunna veta hur väl deras returprocesser fungerar är det viktigt att kunna mäta 
och  utvärdera  processernas  resultat.  Få  företag  är  medvetna  om  de  kostnader  som  faktiskt 
uppkommer i och kring returflödet. Alternativkostnaden för det kapital som binds upp i returerna tas 
mycket sällan upp som en kostnad för företaget. Likaså görs vanligtvis  inga kostnadsberäkningar på 
den  tid  som personal ute hos återförsäljare och andra  tvingas  lägga ned på  returhantering och ej 
heller  på  den  kostnad  kopplad  till  den  lokalyta  som  tas  i  anspråk  av  returerna.  Därför  skulle  en 
totalkostnadsmodell vara att föredra då en kostnadsnivå som innefattar alla aktiviteter relaterade till 
returerna skulle kunna beräknas.  

Utöver  kostnader  kan  andra  relevanta  utvärderingsmått  följas  upp,  inom  områden  som  miljö, 
flexibilitet och tidseffektivitet. Måtten bör dock vara utformade på ett sådant sätt att de förändras 
med verksamhetens utformning och därigenom ger en rättvisande bild av verkligheten.  

3.3 Förändringar av logistikstrukturen 
Enligt Abrahamsson och Aronsson (1999) kan många företag förbättra effektiviteten på flödet genom 
att  förändra  strukturen  på  det  logistiska  systemet.  Författarna  ger  exempel  på  fall  där  stora 
strukturella  förändringar  genomförts  vilket medfört  att  effektiviteten  förbättrats med  drygt  25 % 
samtidigt  som  ledtiden  till  kund  minskat  ungefär  lika  mycket.  Deras  studier  visar  även  att 
förbättringsmöjligheterna endast hade varit 5‐10 % om effektiviseringsarbetet skett inom ramen för 
den ursprungliga strukturen. Detta belyser, enligt författarna, vilka möjligheter strukturomvandlingar 
kan innebära för organisationer som vill förbättra effektiviteten i de logistiska aktiviteterna. Förutom 
en  förbättrad  effektivitet  kan  en  strukturförbättring medföra  en  ökad  strategisk  flexibilitet,  vilket 
enligt Oskarsson et al (2006) är något som blir allt viktigare för att klara av kundernas ökande krav på 
leveransservice. 

Oskarsson et al  (2006) påpekar även att det krävs konkreta  logistikverktyg  i  form av metoder och 
modeller för att kunna förändra den befintliga logistikstrukturen. Valet av verktyg är viktigt, men inte 
avgörande  för  utgången  av  förändringsarbetet.  Än  viktigare  är  det  faktum  att  den  som  ska 
genomföra förändringsarbetet får ett strukturerat och genomtänkt sätt att arbeta på. Oskarsson et al 
(2006)  föreslår  en  generell modell  som  innefattar  allt  från  att  klargöra  förutsättningarna  till  att 
genomföra och följa upp förändringarna. Modellen visas i Figur 3.3 nedan. 



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 22 

 

Figur 3.3. Steg i förändringsarbete (baserat på Oskarsson et al, 2006, sid. 168). 

Även Taylor (1997) har utformat ett verktyg för studier inom logistik vilket är något mer detaljerat än 
Oskarsson  et  als  (2006) modell, utan  att  för  den  delen  vara  låst  till  ett  specifikt problemområde. 
Taylors modell kan i modifierat tillstånd med fördel användas inom ramarna för denna studie då dess 
uppdelning med  kartläggnings‐,  analys‐,  och  åtgärdsdel  väl  passar  den  givna  problembakgrunden. 
Ramverket består av fem delar vilka nedan beskrivs och illustreras i Figur 3.4. 

Det första steget  i modellen omfattar en kartläggning av nuläget, då det är centralt att  initialt få en 
bra  överblick  av  verksamheten  för  att  senare  kunna  hitta  och  åtgärda  problemområden.  Denna 
kartläggningsaktivitet  delas  vidare  upp  i  tre  delar  som  i  grova  drag  handlar  om  att  kartlägga  den 
fysiska  strukturen,  organisationen  och  informationsflödet.  Dessutom  innefattar  detta  steg  en 
utvärdering av verksamhetens  relativa prestanda och det studerade systemets omgivning. Steg  två 
utgår från det föregående steget och avser att identifiera de största problemområdena, kategorisera 
dem och avgöra hur prioriteringen av eventuella åtgärder ska göras. Taylor (1997) understryker här 
vikten av att  förstå de underliggande problemen då  symptomen  inte alltid uppkommer  i  samband 
med  det  identifierade  problemet.  Steg  tre  handlar  om  att  ta  fram,  analysera  och  utvärdera 
alternativa lösningar. Det fjärde steget i modellen omfattar en beskrivning av de alternativ som togs 
fram  i steg tre och ett val av  lösning  inför modellens sista steg. Steg fem, det sista steget, omfattar 
förberedelser  inför  implementeringen  av  den  föreslagna  strukturförändringen.  Själva 
implementeringen omfattas alltså inte av modellens ramverk, utan det handlar istället om att avgöra 
vilka resurser som krävs, vilken tid som åtgår och hur förändringen ska följas upp. 
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Figur 3.4. Taylors arbetsmodell vid logistiska studier. Översatt från engelska (Taylor, 1997, sid. 4). 
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Såväl Taylor (1997) som Oskarsson et al (2006) understryker vikten av att anpassa modellen efter den 
specifika situationen, något som kommer att diskuteras i rapportens senare delar. Det är också viktigt 
att vara medveten om att både kvalitativa och kvantitativa aspekter bör vägas in i analysen och att de 
om möjligt  värderas  lika  högt.  I  vissa  fall  kan  dock  enbart  de  kvalitativa  aspekterna motivera  en 
förändring  av  verksamheten  ur  en  strategisk  synvinkel.  Tilläggas  bör  också  att  resultatet  av 
logistikstudiens  utfall  ska  ses  som  en  vägledning  och  inte  den  enda  möjliga  lösningen  för  hur 
strukturen ska se ut i framtiden. 

3.4 Effektivitetsmått 
Utvecklandet och användandet av mått‐ och mätmetoder har under senare år utvecklats allt mer  i 
takt  med  ökade  redovisnings‐  och  avkastningskrav.  Speciellt  snabbt  har  utvecklingen  gått  inom 
logistikverksamheten  då  detta  område  i  allt  högre  grad  förväntas  bidra  till  företagets  lönsamhet, 
vilket medför högre krav på mätbarheten. Ett annat viktigt område  för effektivitetsmätning är vid 
genomförandet av förändringsarbeten eller studier och utvärderingar av befintliga logistikstrukturer. 
(Aronsson et al, 1988) 

I denna  studie  avses en utvärdering  av effektiviteten  i  såväl dagens  logistiksystem  som  i  framtida 
möjliga  lösningar. När ett  logistiksystem  ska  analyseras  finns det ett  antal olika  sätt  att mäta och 
utvärdera de förändringar som görs. Det centrala är att kunna utvärdera hur de processer som kan 
omfattas av en förändring fungerar och hur de styrs, varför relevanta effektivitetsmått av olika slag 
behövs  (Aronsson  et  al,  1988).  Lämpliga  effektivitetsmått  för  denna  studie  är  utifrån 
problembakgrunden olika typer av kostnader och serviceelement. 

En mycket viktig del i problemlösning är att se till helheten – problemlösning inom logistikområdet är 
inget  undantag.  Inom  logistiken  används  ofta  en  modell  eller  tankesätt  som  kallas  för 
totalkostnadsmodellen i samband med leveransservicebegreppet. Syftet med totalkostnadsmodellen 
är att analysera och utvärdera den  totala kostnaden,  istället  för att  försöka minimera varje enskild 
kostnad  var  för  sig.  Med  detta  synsätt  minskar  risken  för  suboptimering  betydligt  och  en  mer 
verklighetstrogen analys kan därmed genomföras. Inom logistik är det inte enbart kostnaden som har 
betydelse,  lika viktig är den servicenivå som kan erbjudas till företagets kunder. En vanlig och viktig 
frågeställning  inom  logistiken är därför hur en så hög servicenivå som möjligt kan uppnås till  lägsta 
möjliga  kostnad.  Totalkostnadsmodellen  är  ett  bra  hjälpmedel  att  använda  när  förändringar  av 
logistikverksamheten  skall genomföras, eftersom den  tar hänsyn  till de kostnader  som minskar på 
grund av specifika åtgärder men även till de kostnader som ökar. (Oskarsson et al, 2006) 

3.4.1 Totalkostnadsmodellen 
Varje  fall  som  analyseras  utifrån  ett  logistiskt  perspektiv  är  unikt  och  skall  därför  behandlas med 
metoder  som  passar  för  just  det  fallet. Detta  tankesätt  är  applicerbart  även  för  logistiksystemets 
kostnader eftersom dessa varierar från fall till fall. Det finns ett flertal författare som har berört vilka 
kostnader  som  bör  finnas  med  när  den  totala  kostnaden  ska  beräknas.  Den  första 
totalkostnadsmodellen presenterades på 50‐talet och har sedan modifierats av ett antal författare  i 
olika steg. Lambert & Stock (2001) beskriver en modell som har kommit att bli den mest använda då 
den  med  fördel  kan  kombineras  med  leveransserviceelementen.  Oskarsson  et  al  (2006)  har 
modifierat denna modell på ett för denna studie passande sätt. Totalt finns det i denna modell fem 
olika  kostnadsposter  som  tillsammans  utgör  den  totala  kostnaden  för  ett  företags 
logistikverksamhet,  vilka  nedan  beskrivs  och  kompletteras med  andra  författares  definitioner. De 
fem kostnadsposterna illustreras nedan i Figur 3.5. 



    Referensram 

  25

 
Figur 3.5. Kostnadsposterna i totalkostnadsmodellen (baserat på Oskarsson et al, 2006, sid. 34). 

 Lagerföringskostnader 
Denna kostnadspost utgörs av kostnaden  för de  lagrade produkterna, vilket  innebär kostnaden  för 
kapitalbindningen och den  risk  som det  innebär  att hålla  lager.  Lagerföringskostnaderna påverkas 
främst  av  hur  stora  lagernivåer  som  finns  samt  hur  länge  material  finns  i  lagret. 
Lagerföringskostnaden kan  ses  som en alternativkostnad  som uppkommer då  företaget har bundit 
upp  pengar  i  de  varor  som  finns  inlagrade  i  lagret.  För  att  beräkna  kostnaden  används  ofta  ett 
medellagervärde och en så kallad lagerränta. I lagerräntan ingår både den kostnad som uppkommer 
genom  svinn  och  inkurans  samt  den  kapitalkostnad  som  företaget  har.  (Oskarsson  et  al,  2006; 
Persson & Virum, 2001) 

 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnader  är  de  kostnader  som  uppkommer  i  och  kring  den  hantering  som  sker  i 
anslutning till de  lager som finns  i  logistiksystemet. Hit hör de kostnader som genereras  i samband 
med driften av ett lager, exempelvis för personal, maskiner och lokaler. En alternativ benämning på 
denna kostnadspost är hanteringskostnader, då många av aktiviteterna innefattar hantering i någon 
form. De olika stegen som berörs under avsnitt 3.5.1 Materialhantering och  lagring, genererar alla 
kostnader i olika utsträckning vilka ska tas upp som en lagerhållningskostnad. (Oskarsson et al, 2006; 
Persson & Virum, 2001) 

 Transportkostnader 
Till denna kostnadspost ska alla kostnader som kan kopplas till administration och utförande av de 
externa  transporterna  hänföras.  Alltså  kommer  de  transporter  som  sker mellan  företagets  olika 
anläggningar  liksom de externa transporterna att tas upp under denna kostnadspost. (Oskarsson et 
al, 2006; Lumsden, 1998) 
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 Administration 
De  kostnader  som  tas  upp  här  drivs  av  de  administrationsaktiviteter  som  behöver  utföras  för  att 
verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt. Orderhantering och  leveransbevakning är vanliga 
kostnadsposter  som  uppstår  genom  ett  administrativt  arbete.  (Oskarsson  et  al,  2006) 
I många  företag delas vissa av administrationskostnaderna upp per order och brukar då kallas  för 
ordersärkostnad eller beordringskostnad – eller som  i Person & Virums (2001) och Mattsons (2002) 
modell, orderbehandlingskostnader. 

 Övriga logistikkostnader 
I denna kostnadspost fångas de kostnader upp som  inte  inryms  i någon av de övriga fem posterna, 
varför  innehållet kan vara kostnader från vitt skilda områden. En kostnad som under senare tid blir 
allt större är kostnaden för it‐ och informationssystem, eftersom en väl fungerade logistik förutsätter 
ett  anpassat  informationssystem.  De  kostnader  för  eventuella  emballage  som  uppkommer  då 
material  ska  skickas mellan olika  aktörer  tas också upp under övriga  logistikkostnader.  Ibland  kan 
vissa kostnader uppkomma  som egentligen  inte är  logistikkostnader men  som uppkommer genom 
att  en  logistisk  förändring  genomförs.  Dessa  kostnader  bör  då  tas  med  för  att  den  verkliga 
totalkostnaden skall kunna beräknas. (Oskarsson et al, 2006) 

3.4.2 Leveransservice 
Leveransservice är ett begrepp som används  flitigt  inom  logistiken. Tyvärr  finns det ett  flertal olika 
definitioner vilket kan göra det svårt att veta vilken typ av leveransservice som avses från fall till fall. 
Samtidigt har en god leveransservice blivit ett allt starkare konkurrensargument då produkterna från 
olika  tillverkare  alltmer  liknar  varandra  till  utseende  och  funktionalitet.  Oskarsson  et  al  (2006) 
definierar  leveransservice  som  en  del  av  det mer  omfattande  begreppet  kundservice.  Begreppet 
service uppstår  i relationen med kunder både före, under och efter  leveransen av produkterna. För 
att inte missa någon väsentlig del i den upplevelse kunderna får av leveransservicen delas den totala 
servicen upp i mindre leveransserviceelement. Persson & Virum (1996) gör en uppdelning i sju olika 
element, hur själva uppdelningen i sig görs är inte särskilt betydelsefullt, betydligt viktigare är hur de 
olika serviceelementen definieras. De sju olika serviceelementen är: 

 Ledtid. Den tid som förlöper mellan två bestämda händelser, exempelvis från order till 
leverans. 

 Leveranspålitlighet. Detta serviceelement beskriver hur väl ledtiden stämmer överens med 
den tid som utlovats. Leveranspålitlighet är alltså ett mått på hur tillförlitlig ledtiden är.  

 Leveranssäkerhet. Med detta servicemått undersöks huruvida en leverans innehåller rätt 
produkter, rätt kvantitet och rätt kvalitet.  

 Information. För kunderna blir information en allt viktigare del av den totala 
serviceupplevelsen. Informationen kan exempelvis omfatta leveranstider eller möjlighet att 
spåra gods. 

 Kundanpassning. Det är bra att kunna erbjuda olika kunder specialanpassade lösningar som 
passar för deras unika behov. Exempelvis kan vissa kunder kräva speciella leveransvillkor 
eller förpackningar. 

 Flexibilitet. Det är bra om ett företags logistiksystem har en flexibel uppbyggnad, då blir det 
lättare att möta kundernas krav på kundanpassning. 
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 Lagertillgänglighet. Detta är ett mått på hur stor del av inkommande order som kan 
levereras direkt ur lager. Lagertillgängligheten blir alltså högre (bättre) om fler artiklar hålls i 
lager. 

I syftet för det här examensarbetet presenteras att målsättningen är att kartlägga hur materialflödet 
för garantiprocessen ser ut i dagsläget samt att presentera möjliga förbättringsåtgärder kopplade till 
detta flöde. Med utgångspunkt i syftet blir därför flertalet av serviceelementen ovan irrelevanta i den 
kartläggning som genomförs. Eftersom returflödet av material beskriver returer där kunden är den 
som initierar materialflödet går det inte att använda leveransservicebegreppet på samma sätt.  

Utifrån  ovanstående  resonemang  är  ledtiden  det  leveransserviceelement  som  blir  intressant  att 
analysera närmare, vilket berörs nedan. Även de mjukare parametrarna  information och  flexibilitet 
kommer  att  innefattas  i  studien  varför  även  de  kommer  att  beröras,  dock  inte mer  ingående  i 
referensramen då de inte direkt är en del av syftet. 

 Ledtid 
Ledtid kan beskriva i princip vilken tid som helst som uppkommer mellan två specificerade händelser. 
Persson & Virum  (2001) definierar  i  likhet med Lumsden  (1998)  ledtiden som den tid som  förflyter 
från en behovsidentifikation till dess att behovet är tillfredställt. Ofta beskriver ledtiden någon form 
av beställningscykel, vilken kan innefatta tid från leverantör, tid ut till kund eller produktionstid. Att 
bestämma  ledtider  har  stor  betydelse  för  hur  ett  företag  interagerar  med  andra  aktörer  i 
värdekedjan.  För  att  kunna  samarbeta med  andra  aktörer  är  det  viktigt  att  veta  hur  ledtiderna 
definieras så att inga missförstånd uppkommer. Först när hela kedjan har samma synsätt på service 
kan gemensamma målsättningar sättas upp (Persson & Virum, 2001). 

Womack & Jones (1996) har delat upp alla aktiviteter som utförs i en fabrik i tre olika områden. Dessa 
kategorier går att applicera på Scanias  returflöden  för att på ett  strukturerat  sätt kunna analysera 
vad  det  är  för  aktiviteter  som  påverkar  den  totala  ledtiden.  De  tre  olika  områdena  är  spill, 
nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter samt värdeadderande aktiviteter.  

Den  första kategorin är  spill eller  icke värdeadderande aktiviteter. Typiska moment  som  ingår  som 
spill är väntetid och lagring av ej färdigproducerade varor.  

De  nödvändiga  men  icke  värdeadderande  aktiviteterna  kan  i  många  fall  vara  samma  som  spill‐
aktiviteterna. Dessa aktiviteter  tillför  inget värde men måste genomföras  för att produktionen och 
flödet skall fungera. En typisk aktivitet är upp‐ och nerpackning av artiklar inför förflyttningar internt 
eller externt. Inom produktionen uppstår flera aktiviteter av detta slag, exempelvis vid verktygsbyte 
eller då råmaterial skall hämtas och sättas på plats. 

De  aktiviteter  som  tillhör  de  värdeadderande  består  av moment  som  tillför  ett  värde  till  någon 
produkt eller material. Aktiviteter som hör  till de värdeskapande är montering, all  typ av material‐
bearbetning och distribution. För att effektivisera och rationalisera ledtiden menar Womack & Jones 
(1996) att de värdeadderande aktiviteternas andel ska öka. Med en större del värdeskapande tid kan 
andelen arbetstid som behöver läggas ned per produkt minska. Det vanligaste sättet att öka andelen 
värdeskapande tid är att minska andelen spill, ett annat alternativ är att genomföra automatiseringar 
av  moment  som  tidigare  utförts  manuellt.  Figur  3.6  illustrerar  ett  antal  exempel  på  de  olika 
kategorier av ledtider som beskrivits ovan.  
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Figur 3.6. Ledtidsanalysdiagram (fritt efter Oskarsson et al, 2006, sid. 210). 

Empiriska  studier visar att  så mycket  som 95‐99 % av den  totala  ledtiden ofta utgörs av väntetid, 
vilket medför att möjligheterna för att minska ledtiderna ofta är goda (Persson & Virum, 2001). 

Möjligheterna  till  ledtidsreduktion  är  stora, men  hur  ska  detta  utföras  på  bästa  sätt?  Persson & 
Virum  (2001)  väljer  att  dela  upp  reduktionsmöjligheterna  efter  tre  olika  principer.  Antingen  kan 
aktiviteter  genomföras  parallellt,  väntetiden  mellan  aktiviteterna  kan  minskas  eller  så  kan 
operationstiden  för aktiviteten kortas. Ytterligare en åtgärd som kan genomföras är att helt enkelt 
strunta  i en aktivitet, detta kan  i vissa  fall vara ett  fullgott alternativ då väntetider  innan och efter 
aktiviteten  kan  elimineras.  Enligt  Persson  och  Virum  (2001)  ska målen  för  ledtidreduktion  sättas 
mycket högt då alltför låga mål endast medför små förändringar i verksamheten. Mindre tidsvinster 
kan erhållas genom att minska operatörernas tid till att ställa om maskiner eller liknande, denna typ 
av tidsbesparingar tenderar dock ofta att minska kvaliteten och samtidigt stressa personalen. Istället 
bör  stora  ledtidsreduktioner  sättas  upp  som  mål,  då  måste  större  genomgripande  förändringar 
genomföras vilket betyder att strukturella förändringar blir nödvändiga.  

Oskarsson  et  al  (2006)  beskriver  ett  antal  åtgärder  som  kan  genomföras  i  avsikt  att  åstadkomma 
ledtidsreduktion, vilka återges nedan: 

 Eliminera onödiga aktiviteter, som exempelvis ompaketering av godset. 

 Förenkla operationer och processer. Till exempel kan snabbkopplingar användas istället för 
skruvförband i avsikt att underlätta verktygsbyten. 

 Integrera företagets processer och avdelningarnas arbete. Exempelvis kan kvalitetskontroller 
ofta genomföras vid de olika arbetsstationerna istället för att skickas till kvalitetsavdelningen. 

 Parallellisera operationer och aktiviteter. 

 Synkronisera och styr flödet så att aktiviteterna kan genomföras direkt på varandra utan att 
väntetid uppstår. 

 Kommunicera. Ökad kommunikation och informationsspridning medför snabbare och säkrare 
flöden. 
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3.4.3 Kopplingen mellan kostnader och service 
Som tidigare nämnts är ett logistiksystems prestation alltid en avvägning mellan vilka kostnader som 
anses vara acceptabla och den servicenivå som kunderna kräver för att vilja köpa varorna. Eftersom 
Scanias  returflöde  utgörs  av  defekta  artiklar  kommer  de  vanliga  serviceelementen  inte  vara  lika 
intressanta att studera. Dock kommer alla de kostnader som Oskarsson et al (2006) tar upp att vara 
intressanta  att  kartlägga.  Det  serviceelement  som  kommer  att  analyseras  är  ledtiden  och  de 
kostnader  som  påverkas  av  förändringar  i  ledtiden  är  främst  kostnaderna  för  lagerföring  och 
lagerhållning. Kapitalbindningen påverkas genom att den  tid  som kapitalet binds upp ändras vilket 
således  påverkar  lagerföringskostnaden.  Lagerhållningskostnaderna  påverkas  även  den  av  långa 
ledtider eftersom material då blir  liggande och  tar upp mer plats än vad  som hade varit  fallet vid 
kortare  ledtider. Vid  längre  ledtider kan det behövas extra omflyttningar av material då det samlas 
många artiklar på samma ställe, vilket också ökar hanteringskostnaderna. 

Även serviceelementen  information och  flexibilitet påverkar de olika kostnadsposterna, exempelvis 
medför ett ökat  informationsflöde ofta ökade administrativa  kostnader medan en ökad  flexibilitet 
kan öka transportkostnaden. 

3.5 Distributionsstruktur 
Utifrån  studiens  bakgrund  och  syfte  framgår  att  dagens  ledtider  är  långa  och  varierande,  vilket 
medför att verksamheten är svår att planera och även får höga kostnader som följd. Något som i stor 
utsträckning  påverkar  dessa  parametrar  är  valet  av  distributionsstruktur  både  direkt  genom  de 
förutsättningar  som  ges  av  strukturen,  och  indirekt  genom  rutiner  uppkomna  som  en  följd  av 
strukturen. Teorin som återges  i detta kapitel kommer  förutom ett stöd  till kartläggningen  fungera 
som ett verktyg för att identifiera dagens problem och belysa vilka alternativa lösningar som finns att 
tillgå.  Även  om  majoriteten  av  de  upptagna  teorierna  behandlar  traditionella  flöden,  och  inte 
returflöden,  anses  de  relevanta  för  studiens  problemställning.  I  vissa  fall  då  traditionella  flöden 
uppvisar egenskaper som skiljer sig från de i studien berörda returflödena som beskrivs i Kapitel 3.2 
har endast de relevanta delarna inkluderats. 

Med distributionsstruktur menas hur  lagerstrukturen ser ut och hur flödet av produkter går mellan 
olika aktörer. Då kunden ställer krav på kort  leveranstid eller då kunderna är många och utspridda 
över ett  stort geografiskt område  fordras att distributionsstrukturen är väl utformad  för att kunna 
hålla kostnaderna på en tillfredsställande nivå. (Oskarsson et al, 2006) 

Under senare tid har ett antal författare, exempelvis Abrahamsson och Brege (1995), fokuserat på tid 
istället  för  leveransservice  och  kostnader  för  att  utvärdera  och modifiera  distributionsstrukturer. 
Hierarkiskt och funktionellt tänkande har ersatts av ett processorienterat synsätt. Processtänkandet 
och tidsfokuseringen avser att öka produktkvaliteten och flexibiliteten samtidigt som produktiviteten 
och  kostnadseffektiviteten  kan  förbättras.  Teorierna  har  ett  överordnat  angreppssätt  där  hela 
organisationens lönsamhet och effektivitet sätts i fokus. 

En annan  förändring under  senare år är att  flödena  i distributionsstrukturen ofta  separeras,  i den 
mening att distributions‐ och försäljningsflödena skiljs från varandra. Den traditionella uppfattningen 
att ett lager måste ligga nära kund för säker och snabb leverans är inte längre självklar. Majoriteten 
av  företagen  anser  fortfarande  att  dess  säljorganisation  bör  finnas  på  kundens marknad  och  ha 
regelbunden kontakt med kunderna. För den fysiska distributionen av beställda varor finns dock inte 
samma  krav  eftersom  dagens  flexibla  transport‐  och  informationslösningar möjliggör  snabba  och 
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kundanpassade  lösningar även vid en mer centraliserad struktur. I och med denna utveckling är det 
idag möjligt att frigöra distributionen från försäljningen. (Storhagen, 2003) 

Förutom den fysiska distributionen som ovan behandlats anser Abrahamsson (1992) att distribution 
även omfattar begrepp såsom reklam,  försäljning och exponering av produkten. Vad det gäller den 
fysiska  distributionen  omfattar  Abrahamssons  (1992)  definition  planering,  implementering  och 
kontroll av det fysiska flödet av material från råvara till användning för att möta kundens behov och 
lönsamhet. Utifrån dessa grunder har han definierat distributionsstruktur som följande:  

”Den  design med  vilken  distributionen  organiseras  och  administreras  avseende materialflöde  och 
därtill kopplade resurser i distributionssystemet.” (Abrahamsson, 1992)  

Definitionen ovan av begreppet distributionsstruktur består av två övergripande delar; dels hur den 
organiseras,  dels  hur  den  administreras.  Hur  distributionen  organiseras  avser  hur  distributions‐
strukturens fysiska resurser och de olika materialflödena utformas, vilket kan kopplas till Oskarsson 
et  als  (2006)  definition  av  en  distributionsstruktur,  det  vill  säga  designen  av  lagerplacering  och 
flöden. Administrationsbegreppet berör de icke‐fysiska delarna av distributionen, vilket möjliggör att 
distributionsstrukturen  fungerar  smidigt  (Abrahamsson,  1992).  Taylor  (1997)  utgår  i  sin  struktur‐
omvandlingsmodell  från  en  liknande  uppdelning  av  distributionsstrukturens  aspekter;  det  fysiska 
flödet,  hanteringen  av  information  och  den  organisatoriska  strukturen,  där  det  fysiska  flödet 
tillsammans med den organisatoriska  strukturen motsvarar Abrahamssons  (1992)  tankar  kring hur 
distributionsstrukturen ska organiseras. 

Gadde (1996) menar att distributionsaktiviteterna ofta utförs i samarbete med en rad mellanled där 
andra  aktörer  än  köpare  och  säljare  blandas  in  för  att  genomföra  uppgifterna  så  effektivt  som 
möjligt.  Utifrån  detta  resonemang  likställer  Gadde  (1996)  därför  distributionsstrukturen  med 
arbetsfördelningen mellan de aktörer i försörjningskedjan som ingår distributionsnätverket. 

Chopra  &  Meindl  (2004)  delar  in  distributionsstrukturen  i  fyra  olika  beståndsdelar;  material, 
byggnader,  transport  och  information.  Beståndsdelen material  avser  allt  gods  som  hanteras  och 
lagras från råvara till slutprodukt, byggnader avser struktur och flödesvägar mellan fabriker och lager, 
transport omfattar alla former av materialförflyttning och  information  innefattar slutligen  insamling 
och  spridning  av  data.  Information  avviker  från  övriga  beståndsdelar  utifrån  två  aspekter,  dels 
eftersom den  inte har någon fysisk form dels då den  ingår  i samtliga delar  i distributionsstrukturen. 
Information kan kopplas till Abrahamssons (1992) administrativa del av distributionsstrukturen.  

Chopra & Meindl (2004) påpekar också att det finns en motsättning mellan kostnadseffektivitet och 
flexibilitet  i  distributionsstrukturen.  En  övergripande  frågeställning  är  utifrån  denna  aspekt  om 
distributionen  ska genomföras  till  lägsta  kostnad eller om det är  viktigare att  reagera  snabbt mot 
förändrade behov i värdekedjan? En annan motsättning berör lagring; ska lagernivåerna minskas för 
att  minimera  kostnaderna  eller  ska  säkerhetslager  byggas  upp  för  att  kunna  hantera  osäker 
efterfrågan?  Gällande  ledtidsstrategierna  bör  vidare  följande  ställningstagande  göras;  antingen 
reducera  ledtiderna  utan  att  kostnaderna  ökar  eller  att  aggressivt  reducera  ledtiderna  med 
kostnadsökningar som följd. 
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Då denna  studie avser att kartlägga materialflödet  fokuseras de beståndsdelar  som  innefattas  i av 
hur  distributionsstrukturen,  enligt  Abrahamsson  (1992),  kan  organiseras.  Utifrån  ovanstående 
resonemang ingår följande delar i organiseringen av distributionsstrukturen: 

 Materialhantering och lagring (Kapitel 3.5.1) 

 Lagerstruktur och flödesvägar (Kapitel 3.5.2) 

 Transport (Kapitel 3.5.3) 

Hur  distributionsstrukturen  administreras  enligt  Abrahamsson  (1992)  berörs  inte  direkt  i  denna 
studie, men  påverkar  indirekt materialflödet.  Här  innefattas  styrning  av materialflödet,  där  även 
Chopra & Meindls  (2004)  beståndsdel  information  innefattas.  I  administrationen  av  distributions‐
strukturen innefattas således: 

 Styrning och informationsspridning (Kapitel 3.5.4) 

3.5.1 Materialhantering och lagring 
Vad det gäller aktiviteter som direkt berör materialet under dess väg genom värdekedjan är det två 
olika områden som är intressanta inom ramarna för denna studie. Det ena området är lagring, vilket 
berörs  i Kapitel 3.3, Effektivitetsmått, utifrån en diskussion kring kostnader och  ledtider. Det andra 
området  berör  materialhanteringen,  en  aktivitet  som  i  stor  utsträckning  påverkar  studiens 
problembakgrund. 

De olika lageraktiviteterna som genomförs, och de rutiner med vilka de utförs, hos de olika aktörerna 
i  värdekedjan  påverkar  ledtidens  längd  och  variation.  Dessa  aktiviteter  sammanfattas  ofta  i 
begreppet materialhantering  och  kan  delas  upp  i  en  rad  delprocesser,  varigenom  flödet  av  gods 
passerar.  Oskarsson  et  al  (2006)  beskriver  materialhanteringsprocessen  enligt  det  flöde,  från 
godsmottagning  till  avsändning,  som  återges  i  Figur  3.7  nedan.  Beroende  på  hur  de  utförda 
aktiviteterna  genomförs  påverkas  förutom  ledtiderna  även  övriga  leveransserviceelement  och 
företagets kostnader.  

Godsmottagning

Ankomst‐
mottagning

Inlagring Lagring Omlagring Lagring Plockning
Emballering/
märkning

Avsändning

Informationsbehov  

Figur 3.7. Materialhanteringsprocessen (baserat på Oskarsson et al, 2006, sid. 131) 

Bloomberg et al (2002) kategoriserar materialhanteringen utifrån fyra olika element, dessa element 
bör utvärderas efter olika parametrar för att vara så effektiva som möjligt. Det första elementet är 
produktens rörelse genom verksamheten. Det andra elementet, kvantitet, innebär att rätt mängd av 
en produkt  eller  insatsvara  ska  infinna  sig  vid både  de  interna  aktiviteterna  samt  vid  avsändning. 
Elementet  tid  omfattar  betydelsen  av  att material  ska  finnas  tillgängligt  när  det  behövs  för  att 
processerna  ska  fungera på ett  tillfredsställande  sätt. Det  sista elementet är utrymme, en effektiv 
materialhantering behövs för att kunna utnyttja företagens lokaler på bästa möjliga sätt. 
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En liknande uppdelning av materialhanteringsaktiviteterna har gjorts av Lambert & Stock (2001) som 
delar  upp  aktiviteterna  i  tre  huvudgrupper,  informationsöverföring,  rörelse  och  lagring. 
Informationsöverföring  innefattar de  rutiner  som  finns upprättade  för hur  information  ska  spridas 
inom  företaget  samt  vilka  funktioner  som  behöver  ta  del  av  informationen.  Inom  huvudgruppen 
rörelse återfinns de aktiviteter som innebär att godset förflyttas, att lagernivåer ändras eller då gods 
sampaketeras inför en avskeppning ut till kund. Den sista aktiviteten är lagring, dit de moment som 
är kopplade till lagring av produkter och artiklar räknas.  

 Utvärdering av materialhanteringsprocessen 
Efter det att ett  logistiksystem har kartlagts är det dags att utvärdera systemet på de punkter som 
verkar lämpliga för att kunna avgöra vilka förbättringar som är möjliga att genomföra. För att kunna 
genomföra en vettig utvärdering är det viktigt att det finns formulerade målsättningar för vad som 
skall  uppnås.  Finns  det  ingen  tydlig målsättning  är  det  svårt  att  veta  vad  som  ska  kvantifieras  i 
utvärderingen  samt  hur  resultatet  skall  utnyttjas  för  att  uppnå  förbättringar.  De  olika 
utvärderingskriterier  som  tas  upp  nedan  har  sammanställts  från  ett  antal  författare  som  alla 
behandlat området materialhantering. De kriterier  som  tas upp behandlar bland annat  flödet  som 
sker  mellan  olika  aktiviteter  men  även  styrning,  rutiner  och  platsutnyttjande  berörs.  Kan  dessa 
aktiviteter kartläggas och utvärderas finns goda möjligheter att utveckla verksamheten. 

Aktiviteter  som  inte  tillför  något  värde  bör  minimeras,  därför  är  materialhanteringen  en  typisk 
aktivitet  som  bör  utföras  i  så  liten  utsträckning  som möjligt.  Särskilt  viktigt  är  det  att  reducera 
aktiviteter som utförs av egen personal. (Bowersox et al, 2007) 

I  takt  med  att  fler  aktiviteter  tillförs  hanteringen  ökar  kostnaderna  medan  produktvärdet  är 
oförändrat. För produkter med ett lågt produktvärde kan materialhanteringskostnaderna utgöra den 
klart  största  delen  av  produktkostnaden.  Bristande  materialhantering  påverkar  i  hög  grad  den 
servicenivå  som  kunderna upplever då  skador på  gods,  svinn och maskinskador  kan bli  följden  av 
dåligt utformad materialhantering. För att ge bra förutsättningar för en fungerade materialhantering 
bör  maskiner,  lokaler  och  annan  utrustning  vara  anpassad  till  aktuella  förhållanden.  Vid  goda 
förhållanden  kan  materialhanteringsaktiviteterna  bidra  till  att  sänka  både  lagernivåer  och 
lagerhållningskostnader.  (Oskarsson  et  al,  2006;  Lambert  &  Stock,  2001)  Bowersox  et  al  (2007) 
understryker  att  en  väl  fungerande materialhantering  kan  uppnås  genom  en  väl  fungerande  och 
balanserad kombination av manuell och automatiserad hantering. 

Bloomberg  et  al  (2002)  anser  liksom  Lambert  &  Stock  (2001)  att  hanteringen  av  material  bör 
minimeras för att minska risken för skador och svinn av olika slag men också för att en omfattande 
hantering  kan  leda  till  större  fel.  Bloomberg  et  al  (2002)  poängterar  att  felen  och  skadorna  kan 
minska genom att utforma delpartier av större godsmängder, vilket kan leda till effektivisering och en 
enklare  flödeshantering. Detta  behandlas  också  i  viss mån  av  Lambert &  Stock  (2001)  som  berör 
exempel som minimering transportlängd och undvikande av flaskhalsar.  

För att förbättra rutinerna och höja effektiviteten bör hanteringen i stor utsträckning standardiseras 
och  automatiseras,  om  detta  kan  göras  utan  att  flexibiliteten  blir  försämrad  finns  mycket  stor 
förbättringspotential  (Bloomberg et al, 2002). Ett annat område som bör ses över är den arbetsyta 
som  finns  tillgänglig  för de olika materialhanteringsaktiviteterna och hur effektivt denna arbetsyta 
utnyttjas. En trång arbetsplats kan leda till stress och en ökad felhantering med ökade kostnader som 
följd. Den utrustning som används bör också vara ändamålsenlig och anpassad efter de behov som 
personalen har. Utrustning som skapar problem i flödet bör avlägsnas och icke anpassade lokaler ska 
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överges.  (Lambert & Stock, 2001; Bowersox et al, 2007) Bloomberg et al  (2002) beskriver  liknande 
problemområden och åtgärdsförslag, dock med en tydligare koppling till de kostnader som uppstår 
med dåliga lokaler eller felaktig utrustning. 

Avslutningsvis  har  både  Bowersox  et  al  (2007)  och  Bloomberg  et  al  (2002)  poängterat  att 
materialhanteringen spelar en viktig roll för hur väl ett företag lyckas leverera de varor som kunderna 
efterfrågar. Materialhanteringen kan ses som ett kontinuerligt flöde som bör effektiviseras istället för 
som  en  lagringsaktivitet  som  sker  i  anslutning  till  lagret.  Lagerhanteringens  mål  blir  därför  att 
upprätthålla  ett  snabbt  och  effektivt  gods‐  och  informationsflöde  kopplat  till  de  produkter  som 
lagerhålls. (Oskarsson et al, 2006; Bloomberg et al, 2002; Bowersox et al, 2007) 

Med  ovanstående  i  åtanke  är  det  viktigt  för  studiens  fortskridande  att  Scanias materialhantering 
undersöks vilket sedan kan ligga till grund för förbättringsåtgärder. 

3.5.2 Lagerstruktur och flödesvägar 
Gällande byggnader och  lagerstrukturer  finns en uppsjö av  teorier med mycket varierande  fokus.  I 
denna  studie  är  det  framförallt  intressant  att  beröra  strukturen  och  organisationen  av  lager  och 
byggnader  och  utifrån  detta  –  den  påverkan  som  de  olika  alternativa  lösningarna  har  på 
effektiviteten. 

Traditionellt sett är det vanligt att företag bygger upp sina distributionskanaler med flera hierarkiska 
nivåer  på  lagerstrukturen  och med många  lagerpunkter  nära  kund,  vilket  enligt  Storhagen  (2003) 
utgår från en marknadsorienterad distributionsfilosofi. Andra författare, exempelvis Wanke och Zinn 
(2004), anser att en betydande anledning till att företag ofta väljer att decentralisera lagerpunkterna 
och placera dem  i närheten  av  kunderna beror på  kundernas höga  krav på  kort  leveranstid  vilket 
företagen tror sig kunna lösa endast genom en decentraliserad struktur. 

Abrahamsson (1992) förordar en centraliserad lagerstruktur men lyfter även fram fördelar med den 
traditionella decentraliserade strukturen. Exempelvis kan omställningen till en centraliserad struktur 
medföra  stora  organisatoriska  problem  då  omfattande  ansvars‐  och  rutinförändringar  måste 
genomföras,  vilket  dock  är  generella  problem  kopplade  till  just  omorganisationer. Utöver  de  rent 
organisatoriska problemen kan en centralisering medföra ökad  risk  för  leveransstopp, exempelvis  i 
samband med  systemhaverier eller  strejker, ökade krav på hög  logistikkompetens  i organisationen 
samt höga investeringskostnader av exempelvis nya informationssystem. 

Såväl Abrahamsson  (1992) som Abrahamsson och Brege  (1995) anser dock att en  rad  fördelar kan 
uppnås vid en centralisering av den fysiska distributionen och dess struktur. Författarna delar  in de 
positiva effekterna av en  centralisering  i  logistiska kostnadsfördelar  för det  säljande  företaget och 
logistiska mervärden för kunderna, vilka återges nedan: 

Logistiska kostnadsfördelar: 
 Minskade fasta distributionskostnader för personal, lager och administration 

 Minskade rörliga distributionskostnader beroende på reducerad kapitalbindningskostnad 
samtidigt som transportkostnaderna hålls konstanta till följd av färre akuttransporter 

 Integrations‐ och separationsvinster eftersom en central styrning av det fysiska flödet medför 
att resurser frigörs för försäljningsverksamhet vid säljbolagen 

 Minskade inlärningskostnader, exempelvis snabbare in‐ och utfasning av produkter samt 
snabbare anpassning av distributionssystemet till volym‐ och konjunktursvängningar 
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Logistiska mervärden: 
 Kortare och framförallt säkrare ledtider för alla marknader och för hela sortimentet 

 Bättre differentiering genom möjligheten att kunna anpassa distributionslösningar till olika 
kunder eller segment 

 Högre leveransprecision i form av en ökning av antalet leveranser i rätt tid samt att 
leveranser av samlade order till kund kan ske 

 Bättre kundinformation då en central styrning och kontroll av lagervolymerna ger bättre och 
säkrare information om leveranstider och avvikelser i utlovade leveranser 

Christopher (2005) påpekar att även om centraliseringstrenden är fortsatt stark blir det allt tydligare 
att det kan finnas ännu större möjligheter  i  lösningen att placera  lagerpunkter  lokalt och strategiskt 
nära  kund  samtidigt  som  styrningen  av dessa  sker  centralt. Genom  förbättrade  relationer och  ett 
ökat  informationsutbyte kan företaget då uppnå samma totala  lagerreduktion och minskad kapital‐
bindning som vid en centraliserad lagerstrategi. 

Chopra & Meindl  (2004) har klassificerat sex alternativa  lösningar på utformning och design av ett 
företags distributionsstruktur  av  vilka  tre  är  intressanta  för denna  studie då de  kan  appliceras på 
returflöden, nämligen Direktleverans  från  fabrik, Direktleverans  från  fabrik med  ”merge  in  transit” 
och  Samleverans  till  flera  kunder  från  distributör.  Nedan  förklaras  betydelsen  av  de  olika 
utformningarna och de modifikationer som bör göras vid studien av ett returflöde. Det som i texten 
nedan  benämns  slutkunder  motsvarar  i  Scanias  fall  serviceverkstäderna  och  återförsäljarna 
motsvarar Scanias distributörer. 

Direktleverans  från  fabrik  innebär  att  en  återförsäljare,  eller  distributör,  tar  emot  kundorder  och 
skickar  dessa  vidare  till  den  tillverkande  enheten.  Efter  tillverkning  transporteras  de  färdiga 
produkterna  direkt  till  slutkunden.  Produkterna  lagerförs  vid  fabrik.  (Chopra  &  Meindl,  2004)  
I fallet med returflöden rör det sig istället om direktleverans från slutkund till fabrik där produkterna 
lagerförs vid respektive slutkund, varför  lösningen benämns Direktleverans till fabrik. Utformningen 
åskådliggörs i Figur 3.8. 

Fabrik

Serviceverkstäder

 

Figur 3.8. Direktleverans till fabrik. 
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Direktleverans  från  fabrik med  ”merge  in  transit” bygger på att  kunden  får en  samlastad  leverans 
istället  för ett  stort antal mindre  leveranser. Även här  lagerförs produkterna vid  fabrik.  (Chopra & 
Meindl, 2004)  

I fallet med returflöden rör det sig istället om direktleverans från de olika slutkunderna till fabrik med 
”merge  in  transit”, exempelvis hos återförsäljaren. Detta distributionsalternativ medför att antalet 
leveranser  kan minskas.  Produkterna  lagerförs  vid  respektive  slutkund.  Denna  lösning  benämns  i 
modifierad  form  Direktleverans  till  fabrik  med  ”merge  in  transit”.  Utformningen  åskådliggörs  i  
Figur 3.9. 

Fabrik

Serviceverkstäder

”merge in transit”‐
central

 

Figur 3.9. Direktleverans till fabrik med ”merge in transit”  

Samleverans  till  flera  kunder  från  distributör  bygger  på  att  flera  olika  kundorder  samlastas  hos 
distributören  och  levereras  ut  till  flera  kunder  under  en  och  samma  rutt,  genom  så  kallade 
mjölkrundor. (Chopra & Meindl, 2004)  

I fallet med returflöden rör det sig istället om turer, eller mjölkrundor, mellan de olika slutkunderna 
för  leverans till distributören och vidare till fabrik, varför  lösningen benämns Samleverans från flera 
kunder till distributör. Utformningen åskådliggörs i Figur 3.10. 

Fabrik

Distributör

Serviceverkstäder

 

Figur 3.10. Samleverans från flera kunder till distributör. 
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Lösningen som innebär Direktleverans från fabrik medför vanligtvis högre transportkostnader jämfört 
med  övriga  alternativ,  eftersom  den  inte  utnyttjar  samlastning  av  de  olika  transporterna mellan 
fabrik och slutkund. Däremot är  lagerförings‐ och  lagerhållningskostnaderna  lägre för denna  lösning 
jämfört  med  de  andra  då  lagring  och  hantering  inte  sker  vid  något  mellanled.  Generellt  är 
informationskostnaden  relativt  hög  vid Direktleverans  från  fabrik  eftersom  samordning mellan  de 
olika aktörerna krävs i större utsträckning. (Chopra & Meindl, 2004)  

3.5.3 Transport 
När ett företags transporter ska planeras och koordineras finns förutom en rad olika transportsätt att 
välja  på  även  en  rad  strategiska  ställningstaganden  att  ta  hänsyn  till.  Inledningsvis  berörs  de 
huvudsakliga transportsätten, sedan behandlas olika strategiska infallsvinklar på hur transportsystem 
kan utformas. 

I huvudsak nämns  i  litteraturen  fem olika grundläggande  transportfunktioner; vatten,  järnväg, väg, 
luft och pipeline. Generellt kan en transport definieras som en uppsättning prestationer utförda till 
ett  förutbestämt pris. De  fem olika  transportsätten kan användas  isolerat eller  i kombination med 
varandra vilket medför en stor variantrikedom, varför en central uppgift i många företag blir att hitta 
den bästa kombinationen som ger en god balans mellan servicenivå, kostnad och miljö. Ballou (1999) 
anser att ett antal aspekter som ledtid, ledtidsvariationer, pris, godsskador och svinn bör beaktas vid 
valet av transportsätt. (Ballou, 1999) 

Enligt Coyle et al  (2000) bör  strategiska och operativa beslut  som omfattar  företagets  transporter 
stämma överens med företagets övriga mål och inriktning. Bristfälliga transportbeslut kan annars få 
en negativ effekt på såväl prestationsförmågan för distributionsstrukturen som företagets effektivitet 
som helhet. Coyle et al (2000) anser vidare att transportlösningarna bör utformas på ett sådant sätt 
att antalet stillestånd minimeras och att extra hantering av godset undviks. Brewer et al (2001) har 
en  liknande uppfattning och påpekar att all extra hantering  i  transportkedjan ofta medför onödiga 
kostnader som  inte skapar värde för kunden. Hanteringskostnaden kan därmed minskas genom att 
eliminera onödiga lastningar och lossningar eller genom att använda effektivare utrustning. 

 Fyllnadsgrad och transportfrekvenser 
Även om många företag väljer att lägga ut sina transporter på externa leverantörer är det viktigt att 
det finns en medvetenhet om frekvens och fyllnadsgrad av de transporter som  ingår  i den berörda 
värdekedjan – både ur kostnads‐ och servicesynpunkt. 

Coyle  et  al  (2000)  anser  att  transportkapaciteten  ska utnyttjas maximalt,  eftersom  kostnaden per 
transporterad  enhet  blir  lägre  ju  större  del  av  fordonets  lastkapacitet  som  utnyttjas  vid  varje 
transport. Eftersom kostnaden för en tom transport  i princip motsvarar kostnaden för en transport 
med last bör antalet tomkörningar minimeras för att minska de totala kostnaderna. Aktiv styrning av 
materialflödet, val av leverantörer som matchar transportörens tomkörningar eller samlastning med 
andra  företags  transporter  är  några  exempel  på  åtgärder  för  ökat  utnyttjande  av  transport‐
kapaciteten. (Coyle et al, 2000) 

Om gods transporteras på ett sådant sätt att varje enskild transport  i försörjningskedjan optimeras 
isolerat från övriga transporter leder det till onödiga mellanlager och ineffektiv hantering. Genom att 
information  delas mellan  de  olika  aktörerna  i  kedjan  kan  hanteringen mellan  transporterna  och 
lagerenheterna förenklas vilket medför att lagernivåer sänks och vidare att kostnaderna kan minskas. 
(Brewer et al, 2001)  
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3.5.4 Styrning och informationsspridning  
Som  tidigare  nämnts  ligger  studiens  fokus  inte  på  att  kartlägga  och  analysera  systemets 
informationsflöden  och  styrningsprinciper.  Dock  påverkar  dessa  aspekter  indirekt  rutiner  och 
utförande av det studerade materialflödet, varför vissa aspekter blir intressanta att beröra. 

Enligt Bruzelius & Skärvad  (2000) är begreppen styrning och  informationsspridning nära  relaterade 
då  spridningen av  information  inom organisationen eller nätverket  ligger  till grund  för  styrningen. 
Relevant  och  tillgänglig  information  är  enligt  Chopra & Meindl  (2004)  centralt  för  en  fungerande 
verksamhet då det möjliggör att välgrundade beslut kan tas. Bruzelius & Skärvad (2000) understryker 
dessutom  att  informationen  är  ett  viktigt  styrinstrument  efter  det  att  den  har  tolkats  av 
beslutsfattaren och kan sedan utgöra grund för möjliga handlings‐ och beslutsalternativ. Styrning är 
vidare ett viktigt  instrument för att påverka det som görs  i en organisation så att de olika delarnas 
verksamhet blir målinriktade, samordnade och effektiva (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

 Nivån på beslutsfattandet 
Huvudsakligen finns det i teorin två nivåer där styrning kan ske, med andra ord finns två olika nivåer 
på beslutsfattandet, centraliserat eller decentraliserat beslutsfattande. Centraliserat beslutsfattande 
innebär  att  besluten  fattas  högre  upp  i  organisationens  hierarki  medan  i  ett  decentraliserat 
beslutsfattande fattas besluten på lägre nivåer. Fördelar med att centralisera beslutsfattandet är att 
den beslutande personen eller funktionen får en helhetssyn på företaget, vilket bland annat medför 
att  skalfördelar  kan  uppnås  genom  att  dubbelarbete  undviks  och  att  enhetliga  rutiner  och 
arbetsmetoder används. Fördelarna med ett decentraliserat beslutsfattande är att egna  initiativ ges 
större  utrymme  och  att  de  beslut  som  tas  är  mer  lokalt  förankrade  vilket  ofta  leder  till  ökad 
motivation hos de anställda. Dessa beslut är dessutom mer  flexibla och anpassas därför bättre  till 
specifika omständigheter ute i organisationen. (Bruzelius & Skärvad, 2000)  
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4 Uppgiftsprecisering 
Detta kapitel avser att bryta ner syftet  i mer konkreta delar och mynnar ut  i studiens övergripande 
frågeställningar.  Utifrån  referensramens  olika  delar  utformas  inledningsvis  en  analysmodell  som 
syftar  till  att  underlätta  det  fortsatta  arbetet.  Kopplat  till  de  olika  delarna  som  ska  behandlas  i 
analysmodellen  formuleras  vidare  studiens  frågeställningar,  vilka  bottnar  i  en  diskussion  kring 
tillgänglig  teori.  Frågeställningarna  ska  vara behjälpliga  för  att  kunna besvara  syftet och  samtidigt 
underlätta  formuleringen  av  slutsatser  och  rekommendationer.  En mer  detaljerad  beskrivning  av 
disposition och upplägg på kapitlet återges i Figur 4.1 nedan. 

Problemdiskussion
Problemnedbrytning 
av kartläggningen

Problemnedbrytning 
av analysdelen

Problemidentifiering
Sammanställning av 

studiens frågor

Kapitel 4.2 Kapitel 4.3 Kapitel 4.4Kapitel 4.1 Kapitel 4.5
 

Figur 4.1. Disposition, Uppgiftsprecisering. 

4.1 Problemidentifiering 
Materialhemtagningsprocessen  karaktäriseras  i  dagsläget  av  långa  och  varierande  ledtider.  Dessa 
ledtider beror på att aktörerna uppströms  i  returflödeskedjan  styr och på egen hand avgör,  inom 
ramarna  för de  regler  som  finns  i  garantimanualen, hur och när  flödet  av  gods  ska  tas  emot och 
skickas  iväg  ‐  det  vill  säga med  vilken  frekvens  och  i  hur  stora  kvantiteter. Olika marknader  har 
dessutom  olika  flödesvägar  och  rutiner  för  styrning  av materialet,  vilket  leder  till  olika  grader  av 
effektivitet på de olika marknaderna. Problemet  för  Scania  är därför  i dagsläget  att man  inte  kan 
planera verksamheten  i den utsträckning som önskas. Eftersom  företaget  inte heller vet hur  flödet 
ser ut idag är det inte heller möjligt att förbättra de delar som fungerar mindre bra, vilka aktiviteter 
som innebär onödigt höga kostnader eller som orsakar de långa ledtiderna. 

Utifrån ovanstående problem vill Scania undersöka hur rutinerna är utformade och vilka aktiviteter 
som orsakar de  långa och varierande  ledtiderna. Baserat på hur det ser ut  i dagsläget är dessutom 
önskemålet  att  utarbeta  åtgärdsförslag  som  avser  att  minska  ledtiderna  och  effektivisera 
hanteringen  i värdekedjan. Åtgärdsförslagen ska bygga på såväl de olika marknadernas existerande 
lösningar som på teoretiskt grundade varianter. För att inte ledtiderna ska minskas till vilket pris som 
helst bör även nuläget och de olika åtgärdsförslagen utvärderas ur ett kostnadsperspektiv. 

I avsikt att  ta  fram en  så bra  lösning  som möjligt  som är  lämplig att  implementera  i den  framtida 
verksamheten  är  det  nödvändigt  att  analysera  problemet  ytterligare.  Problemet  diskuteras  därför 
utifrån  studiens  anpassade  analysmodell  där  ett  antal  frågeställningar  utgående  från  syftet  byggs 
upp. 

4.2 Problemdiskussion 
För  att  strukturera  arbetet  kommer  studiens  fortsatta  arbete  att  genomföras  med  hjälp  av  en 
analysmodell. Denna modell kommer att utgå från de relevanta teorier som behandlats i rapportens 
referensram och avser att koppla samman studiens syfte med det studerade systemets egenskaper. I 
referensramen konstaterades att Taylors (1997) modell för logistiska studier lämpar sig väl för denna 
studie. Dock har denna modell en generell hållning varför det här är nödvändigt att anpassa den till 
studiens förutsättningar samt  integrera övriga delar av den teori som ska fungera som underlag till 
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studien.  Anpassningen  kommer  att  utgå  från  studiens  syfte  varför  det  inledningsvis  också  är  av 
intresse att bryta ner syftet i mindre beståndsdelar. 

4.2.1 Syftesnedbrytning 
Då  studien består  av  två huvuddelar  avser denna del  av  rapporten  att på  en mer detaljerad nivå 
klargöra de båda delarnas innebörd och målsättning. 

Studiens  inledande  del  avser  att  kartlägga  flödesstrukturen, med  de  ledtider  och  kostnader,  som 
förekommer på de studerade marknaderna. Flödesstrukturen omfattar de aktiviteter och processer i 
det  materialflöde  som  idag  sker  från  serviceverkstäder  runtom  i  världen  tillbaka  till  fabriken  i 
Södertälje. Det  flöde som kommer att  ingå  i empiriinsamlingen omfattas av  tre utvalda marknader 
som kommer att utgöra underlag för studiens andra del. De tre marknaderna, Sverige, Tyskland och 
Benelux  har  tillsammans  med  handledare  på  Scania  valts  ut  baserat  på  deras  varierande 
karaktäristika.  En  av  anledningarna  till  att  dessa  marknader  valdes  var  deras  skilda  upplägg  av 
materialflödet.  Kartläggningen  avser  att  skapa  en  god  bild  av  hur materialet  hanteras  på  sin  väg 
genom  flödet  och  hur  det  vidare  påverkar  kostnader  och  ledtider.  Utifrån  kartläggningen  finns 
dessutom ett bra underlag för att kunna uttala sig om vilka delar av flödet som fungerar bra och vilka 
delar som fungerar mindre bra. 

Studiens andra del avser att analysera empirin för att påvisa variationer i ledtider och kostnader för 
de  olika marknaderna. Utifrån  empiriinsamlingens  analysresultat  kan  problem  såsom  flaskhalsar  i 
flödet  och  ineffektiv  hantering,  men  även  exempel  på  tids‐  och  kostnadseffektiva  lösningar 
identifieras.  Utifrån  kartläggning  och  analys  föreslås  vidare  åtgärder  och  alternativa  upplägg  för 
framtida flödesstrukturer. Förutom de möjliga kombinationer av existerande upplägg som synliggörs 
via  kartläggningen  är  ambitionen  att  utifrån  teorin  föreslå  ytterligare  förändringar  i  avseende  att 
förkorta ledtider och minska totalkostnaden. 

4.2.2 Studiens analysmodell 
Genomförandet  av  studiens  två  huvuddelar  kommer  naturligt  att  få  olika  karaktär  då  den  första 
delen av syftet avser att samla  in  information och kartlägga nuläget, medan den andra delen avser 
att  analysera  empirin,  identifiera  problemområden  och  utifrån  detta  föreslå  alternativa  lösningar. 
Detta tillvägagångssätt motsvarar väl Taylors (1997) analysmodell. Vissa modifikationer kommer dock 
att göras och den anpassade modellen illustreras i Figur 4.2 nedan. 
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Figur 4.2. Studiens analysmodell. 
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Studiens  analysmodell  har  endast  fyra  steg  till  skillnad  från  Taylors  femstegsmodell  (se  Kapitel  3, 
Referensram) eftersom det  avslutande  steget,  Implementering,  inte berör  studiens  syfte.  Studiens 
syfte  avser  att  genomlysa  dagens  verksamhet  och  att  ge  Scania  rekommendationer  för  framtida 
verksamhet, men inte hur resultaten ska implementeras. Det första steget, Nulägeskartläggningen, är 
liksom  i den ursprungliga modellen en  ren kartläggning medan steg  två  till  fyra är av analyserande 
karaktär och  tillhör därför  studiens analysfas. För att klargöra vad den anpassade analysmodellens 
olika delar innebär följer här en kort beskrivning av de olika stegen. 

 Steg 1: Nulägeskartläggning 
Nulägeskartläggningen  avser  att  undersöka  hur  dagens  materialflöde  ser  ut  på  de  studerade 
marknaderna  utifrån  ett  strukturperspektiv.  Fokus  kommer  att  ligga  på  det  fysiska  flödet,  vilket 
utifrån  referensramens  teoribakgrund  delas  upp  i  de  tre  områdena  Lagerstruktur  &  flödesvägar, 
Materialhantering & lager samt Transport. Utifrån teorier kring returflöden integreras även området 
Materialhemtagningar  i det  fysiska  flödet. Taylors modell omfattar  förutom det  fysiska  flödet även 
en kartläggning av  informationshantering och organisationsstruktur, vilket  i denna studie  fokuseras 
till området Styrning & informationsspridning. 

Förutom kartläggningen av själva distributionsstrukturen kommer även systemets prestanda,  i form 
av  effektivitetsmåtten  kostnader  och  service,  att  kartläggas.  I  Taylors  modell  ingår  här  även 
benchmarking  och  undersökning  av  prestandan  hos  enskilda  funktioner,  vilket  här  till  viss  del 
motsvaras av de samtidiga kartläggningarna på de tre referensmarknaderna. 

För att kartläggningen ska kunna relateras till resten av verksamheten kommer även en kartläggning 
av företagets övergripande målsättningar och den påverkan som det studerade systemets omgivning 
har på nuläget att genomföras. 

 Steg 2: Identifiering av problemområden och styrkor 
I denna inledande analys ska problemområden och styrkor med dagens utformning av materialflödet 
identifieras. Egenskaperna hos de studerade flödena ska därefter kategoriseras och prioriteras för att 
ligga till grund för vidare analyser. 

 Steg 3: Analys och framtagande av alternativa lösningar 
I  steg  tre  sker  en  djupare  analys  av  framförallt  de  effektivitetsmått,  det  vill  säga  ledtider  och 
kostnader, som samlats  in under kartläggningsfasen. Ledtider analyseras och ställs  i  relation  till de 
totalkostnader  som  ska  beräknas  för  respektive  marknad.  Baserat  på  utfallen  från  de  olika 
marknadernas analysresultat och med hänsyn  till  relevant  teori kommer alternativa  lösningar  inför 
framtida verksamhet att genereras. Under framtagandet kommer de rent kvantitativa analyserna av 
kostnader  och  ledtider  att  kompletteras  med  kvalitativa  aspekter  som  påverkar  de  olika 
lösningsalternativen. 

 Steg 4: Rekommendation och diskussion 
Det sista analyssteget avser att  lyfta fram de alternativa  lösningar från åtgärdsanalysen som passar 
Scania  bäst  samt  beskriva  och  motivera  varför  dessa  är  att  föredra.  De  förutsättningar  och 
egenskaper  som  karaktäriserar  de  föreslagna  lösningarna  kommer  även  att  diskuteras  och  en 
känslighetsanalys av de kvantitativa aspekterna kommer att genomföras. Genom att ställa lösningen i 
relation  till de övergripande målen och omgivningens påverkan  kan  slutligen  en  rekommendation 
läggas fram. 
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4.3 Problemnedbrytning av kartläggningen 
Utifrån  den  anpassade  analysmodellen  har  ett  antal  delområden  för  studien  skapats  vilka  här 
kommer att preciseras närmare. Eftersom kartläggningen och analysen skiljer sig mycket åt vad det 
gäller  karaktär  och  innehåll  kommer  dessa  att  behandlas  var  för  sig.  I  problemnedbrytningen  av 
kartläggningen kommer dess olika problemområden att diskuteras  för att ett antal  frågeställningar 
ska  kunna  formuleras.  Dessa  frågeställningar  avser  att  besvara  syftets  olika  delar  och  utgöra  ett 
underlag  för  analysdelen,  genom  att  bryta  ner  problemet  i  olika  beståndsdelar.  Diskussionerna  i 
problemanalysen utgår från de teorier som behandlats i referensramen och som vidare har anpassats 
till de förutsättningar som omfattas av Scanias garantiprocess. Frågeställningarna utgör också grund 
för den intervjuguide som återfinns i Bilaga 9. 

4.3.1 Steg 1: Nulägeskartläggning 
Denna del utgår  från de  tre,  i analysmodellen definierade delarna, distributionsstruktur, prestanda 
och verksamhetens omgivning, vilka här  ska kartläggas  för att  få en god bild av hur  flödet  idag är 
strukturerat. Nedan diskuteras vilka områden som är centrala för studiens inriktning. 

 Distributionsstruktur 
Distributionsstrukturen  delas  som  tidigare  berörts  in  efter  hur  den  organiseras  och  hur  den 
administreras, där organiseringen är kopplad till det fysiska flödet och administreringen relateras till 
styrning och informationsflödet. Det fysiska flödet kan vidare delas in i Lagerstruktur & flödesvägar, 
Materialhemtagningar,  Materialhantering  &  lager  samt  Transport.  Eftersom  studien  inbegriper 
flödet på ett flertal marknader kommer dessa att kartläggas var för sig. 

 Lagerstruktur & flödesvägar 
En  naturlig  del  av  kartläggningen  är  att  inledningsvis  få  en  bra  bild  av  hur  den  övergripande 
strukturen och flödena ser ut för att sedan kunna gräva djupare i studiens problematik (Oskarsson et 
al, 2006). Det är även  intressant att  ta  reda på hur  flexibla dessa  lagerstrukturer och  flöden är  för 
framtida förändringar, varför följande två frågor bör ställas: 

 Vilken lagerstruktur och vilka flödesvägar finns idag? 

 Vilken flexibilitet finns för framtida förändringar i dessa flödesstrukturer? 

Kopplat  till  flödet  är  det  också  intressant  att  studera  vilka  samarbeten  som  sker mellan  de  olika 
aktörerna  i  värdekedjan,  vilket  även  innefattar  externa  aktörer.  Dessa  samarbeten  kan  omfatta 
logistikaktiviteter  såsom  transport  och  materialhantering,  men  även  själva  analyserna  av  det 
returnerade godset (Bernon & Cullen, 2007). Även om studien framförallt omfattar det fysiska flödet 
är det intressant att betrakta den påverkan som flödet av information och pengar som sker mellan de 
olika aktörerna eftersom de på olika sätt kan påverka materialflödet (Bernon & Cullen, 2007). Det är i 
samband  med  detta  också  intressant  att  undersöka  i  vilken  utsträckning  distributions‐  och 
försäljningsflödena  är  integrerade  och  vilken  påverkan  det  får  på  returflödena  (Storhagen,  2003). 
Exempelvis är det  intressant att  studera hur  flödet av garantiärenden, det  så kallade  claim‐flödet, 
interagerar med själva materialflödet och hur andra  informationsrutiner påverkar hemtagningen av 
material. Följande frågor formuleras: 

 Vilka samarbeten sker mellan de olika aktörerna i det studerade systemet? 

 Vilken påverkan har övriga flöden på materialflödet och vice versa? 
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Enligt Storhagen (2003) är det  intressant att ta reda på vilken koppling och vilka synergimöjligheter 
som  finns mellan  det  studerade  returflödet  och  det  traditionella  flödet  av  artiklar  från  fabrik  till 
slutkund. Baserat på ovanstående undersökningsuppslag har följande fråga formulerats: 

 Vilken koppling finns mellan returflödet och det traditionella flödet? 

 Materialhemtagningar 
Enligt  Fleischmann  (2001)  finns  en  rad  olika  anledningar  till  att  returflöden  initieras  och  att  en 
materialhemtagning genomförs. Exempelvis kan det röra sig om hemtagning av återvinningsskäl, på 
grund  av miljökrav, med  en  kvalitetsförbättrande  avsikt  eller  för  att  övervaka  att  arbetet  sköts 
tillfredsställande ute på respektive marknad. I anslutning till detta är det också intressant att ta reda 
på vilka krav eller direktiv, exempelvis gällande ledtider, som olika aktörer ställer på andra aktörer i 
flödet  (Cullen,  2007).  Kopplat  till  studiens  problembakgrund,  att  det  är  svårt  att  planera 
verksamheten, är det även relevant att ta reda på hur många artiklar som tas emot vid varje leverans 
och hur mycket av det som tas emot som i någon form är felaktigt (Blumberg, 2005; Bowersox et al, 
2007). Utifrån denna diskussion kan följande frågor formuleras: 

 Vilka anledningar till materialhemtagningar föreligger i dagsläget och vilka krav ställs på de 
olika aktörerna i värdekedjan? 

 Hur många artiklar tas emot i genomsnitt vid inleverans till Scania i Södertälje? 

 Hur mycket av det material som tas emot i Södertälje har ej beställts eller är på annat sätt 
felaktigt? 

Fleischmann  (2001)  berör  också  problemet med  svårigheterna  att  prognostisera,  vilket  även  det 
hänger  samman  med  Scanias  problem  att  planera  verksamheten.  Det  är  därför  intressant  att 
kartlägga  i  vilken  utsträckning  prognostisering  är  möjlig  i  dagsläget  och  hur  variationen  av 
materialflödet  ser  ut mellan  olika  dagar  och mellan  olika  perioder  under  året.  Frågorna  som  bör 
ställas är således: 

 I hur stor utsträckning sker prognostisering idag och vilka möjligheter för detta finns? 

 Hur varierar kvantiteten mottaget material över tid? 

 Materialhantering & lager 
Även inom detta område finns en rad intressanta aspekter som är av intresse för att få en bra bild av 
hur distributionsstrukturen är uppbyggd och hur ledtiderna och kostnaderna påverkas. 

För lagringsaktiviteterna är det intressant att studera vilka principer och rutiner som föreligger både 
utifrån  ett  tids‐  och  kostnadsperspektiv.  Exempelvis  bestäms  flödets  karaktär  till  stor  del  av  vilka 
orderkvantiteter  och  frekvenser  som  används.  Detta  hänger  samman  med  när  ett  parti  artiklar 
skickas vidare  till nästa aktör, vilket även påverkar  transportfrekvens och  fyllnadsgrad  (Coyle et al, 
2000; Brewer et al, 2001). Utifrån detta formuleras frågeställningen: 

 Vilka principer och rutiner gäller för lagring, exempelvis med avseende på frekvens och 
skickade kvantiteter? 

För materialhanteringsaktiviteterna  är  det  bland  annat  intressant  att  undersöka  hur  väl  lokalytan 
utnyttjas och hur det påverkar effektivitet och kostnader (Bloomberg, 2002; Bowersox et al, 2007). 
Eftersom långa ledtider medför att mycket material lagras i kedjan påverkar även dessa ledtider den 
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utnyttjade  lokalytan. Lambert & Stock  (2001) understryker vikten av materialflödets utformning för 
att undvika flaskhalsar och platsbrist, varför det även är intressant att kartlägga denna aspekt.  

 Hur utnyttjas tillgänglig lokalyta och vilken påverkan har detta på effektiviteten i 
hanteringen? 

Bowersox  et  al  (2007)  berör  det  faktum  att  materialhanteringen  och  dess  aktiviteter  i  stor 
utsträckning påverkar  företagets effektivitet och  lönsamhet. För att en hög effektivitet  ska uppnås 
krävs det att alla delaktiviteter fungerar bra och att samspelet däremellan är tillfredsställande. Det är 
även  av  intresse  att  undersöka  vilka  resurser  som  finns  för  att  bedriva  materialhanterings‐
aktiviteterna  och  hur  flexibla  dessa  är  för  förändringar  i  verksamheten  (Bloomberg  et  al,  2002). 
Murthy et al  (2004) beskriver  i anslutning  till detta nödvändigheten av att  låta olika  resurser vara 
utspridda till de platser där de gör mest nytta. Både lokal‐, maskin‐, och personresurser bör planeras 
så att de utnyttjas på det mest effektiva  sättet. Scania  tar  idag hem material  från ett  flertal olika 
marknader  och  utnyttjar  därför  resurserna  på  de marknaderna  till  att  skicka material  tillbaka  till 
Södertälje. Utifrån detta formuleras följande frågor: 

 Vilka aktiviteter genomförs och finns det några som fungerar mindre bra i dagsläget? 

 Vilka resurser är tillgängliga och hur flexibla är dessa om det skulle bli fråga om ändrade 
krav/rutiner? 

 Transport 
Den sista delen som berör distributionsstrukturens fysiska struktur är upplägg och genomförande av 
de transporter som sker mellan de olika aktörerna. Inledningsvis är det av intresse att klargöra vilka 
transportslag  som  utnyttjas  och  vilka  aktörer  som  ansvarar  för  dessa  transporter  då  detta  i  stor 
utsträckning påverkar bland annat  ledtider,  ledtidsvariationer och kostnader  (Ballou, 1999). För att 
kartlägga  transportaktiviteterna är det även aktuellt att  ta  reda på vilka villkor  som  föreligger och 
vilken flexibilitet vid alternativa lösningar som finns. Detta leder till följande frågor: 

 Vilka transportörer ansvarar för transporterna och vilka transportslag utnyttjas? 

 Vilka villkor föreligger och vilken flexibilitet med avseende på transportlösningarna finns? 

Förutom  ovanstående  frågor  bör  kartläggningen  även  belysa  i  vilken  utsträckning  de  olika 
transporterna samordnas för att klargöra om det  i åtgärdsförslagen är möjligt att genomföra några 
rationaliseringar. Bernon & Cullen (2007) och Coyle et al (2000) understryker vikten av att aktivt styra 
materialflödet,  att  samordna  transporter  och  att  utnyttja  kapaciteten  hos  olika  aktörer  i 
transportkedjan. Samma författare påpekar även,  liksom Brewer et al (2001), att transporttiden ska 
vara så effektiv som möjligt, med få stillestånd och undvikande av extra hantering, vilket kan kopplas 
till  studiens  syfte  som  avser  att  förkorta  ledtiderna.  Baserat  på  ovanstående  resonemang  kan 
följande frågor formuleras: 

 I vilken utsträckning samordnas de olika transporterna mellan de olika aktörerna? 

 Hur effektiv är transporttiden? 
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 Styrning och informationsspridning 
För att kunna hantera materialflödets olika delar är det viktigt att styrningen av systemet sker på ett 
tydligt  och  för  ändamålet  bra  sätt.  Eftersom  det  är många  aktörer  inblandade  i  hanteringen  av 
materialflödet  är  det  av  stor  betydelse  att  informationsspridningen  sker  effektivt  och  efter 
genomtänkta rutiner. 

I en organisation kan beslut huvudsakligen fattas på två olika sätt, centraliserat eller decentraliserat. 
På  Scania  sker  idag  styrningen  av materialhemtagningen  efter  ett decentraliserat beslutsfattande. 
Dock  initieras hemtagningen centralt på Scania  i Södertälje, vilket betyder att endast en viss del är 
centraliserat. Resultatet av detta upplägg är att Scania  centralt  idag  inte vet hur  flödet  ser ut och 
därför  inte  heller  kan  uppskatta  kostnader  eller  ledtider  för materialflödet.  Utifrån  ovanstående 
resonemang har nedanstående fråga formulerats: 

 Hur planeras och styrs arbetet hos serviceverkstäder och distributörer? 

Blumberg  (2005) menar  att med  en  bättre  informationstillgång  så  skapas möjligheter  att  kunna 
effektivisera  och  automatisera  vissa  delar  av  flödet. Med  en  bättre  informationsspridning  skulle 
Scania  kunna  få bättre  kontroll på hur deras  flöde  ser ut och  vad det  är  som behöver  förbättras. 
Följande frågor bör därför ställas: 

 Vad är det för information som finns idag och vilken information skulle kunna förbättra 
processerna? 

 Finns det information som förs vidare i logistiksystemet som inte används men som 
förbrukar resurser i form av tid? 

För att kunna veta hur bra eller dåligt processerna fungerar är det bra med noggrann uppföljning och 
statistikinsamling för vidare utvärdering, vilket beskrivs av Murthy et al (2004)  inom ramarna för de 
taktiska och operativa områden som är relevanta för returflöden. Detta är ett område som behöver 
kartläggas för att veta hur nuläget ser ut för Scania, varför följande fråga bör ställas: 

 Hur sker mätning och uppföljning av flödet idag och finns det områden där mätning bör 
införas i framtiden? 

 Prestanda 
För att kartläggningen  skall omfatta  relevanta och verkliga data är det viktigt att  logistiksystemets 
prestation kartläggs på ett grundligt  sätt. De  främsta måtten på hur  systemet  fungerar är de  som 
beskriver  tidsåtgången  vid  olika  aktiviteter  samt  de  kostnader  som  uppstår  i  anslutning  till 
materialflödet. Eftersom Scania idag anser att deras  ledtider avseende materialhemtagningen är för 
långa bör en lämplig start vara att ta reda på hur lång tid det verkligen tar i dagsläget. För att kunna 
styra flödet bättre och samtidigt i förväg veta hur lång tid en hemtagning kommer att ta är det även 
av intresse att veta hur ledtiden varierar mellan olika marknader. Bernon & Cullen (2007) menar att 
utvärdering av flödets funktionalitet är mycket viktigt, varför ledtiderna för olika marknader bör vara 
intressanta att  jämföra  för att kunna avgöra huruvida de är effektiva eller  inte. För att  få klarhet  i 
ovanstående formuleras följande fråga: 

 Hur lång är ledtiden från reparationstillfället till det att den trasiga artikeln lagrats in och 
registrerats i materialinspektionen i Södertälje? 



    Uppgiftsprecisering 

  47

Womack & Jones (1996) och Oskarsson et al (2006) väljer att dela upp ett företags verksamhet i olika 
aktiviteter för att på så sätt lättare kunna identifiera vad det är som påverkar ledtidens längd. För att 
kunna samarbeta i den kedja av aktörer som är inblandade i materialhemtagningen är det viktigt att 
utreda vilka processer som även påverkar andra delar av distributionskedjan. Enligt Persson & Virum 
(2001) är det  först när hela kedjan har samma synsätt som gemensamma målsättningar kan sättas 
upp. Med utgångspunkt i ovanstående text har följande frågor formulerats: 

 Vilka aktiviteter påverkar ledtiden? 

 Vilken ledtid har respektive aktivitet? 

Aktiviteterna  i ett  företag kan delas upp  i olika kategorier beroende på vilken  typ av aktivitet som 
avses  (Womack  &  Jones,  1996).  Som  tidigare  beskrivits  kan  aktiviteterna  delas  upp  i  tre 
huvudkategorier; spill, icke värdeadderande och värdeadderande. För att kunna förkorta ledtiden är 
det bra att känna till vilka aktiviteter som hör hemma i respektive kategori, varför följande fråga bör 
utredas: 

 Hur stor andel av ledtiden är icke värdeskapande, värdeskapande respektive spill? 

I  denna  studie  används  den  totalkostnadsmodell  som  Oskarsson  et  al  (2006)  beskriver.  Med 
utgångspunkt  i  denna  kostnadsmodell  ska  de  kostnader  som  har  anknytning  till  materialflödet 
kartläggas. De kostnader som uppstår är i hög grad kopplade till hur strukturen på logistiksystemet är 
utformad,  och  den  LORA  (Level  Of  Repair  Analysis)  som  används.  Enligt  Raimer  (1997)  utgör  de 
kostnader  som  kan  associeras  till  returflöden  en  betydande  del  av  de  totala  logistikkostnaderna. 
Följande fråga har formulerats: 

 Hur stor är totalkostnaden för aktiviteter kopplade till materialflödet uppdelat per marknad? 

För att kunna besvara denna  fråga är det nödvändigt att  först besvara de  frågor som berör hur de 
olika kostnadsposterna som bygger upp  totalkostnaden  för det studerade systemet ser ut  för olika 
delar av flödet.  

De artiklar som fraktas hem till Södertälje är ofta trasiga och defekta och saknar därmed ett värde, 
dock  kan  det  finnas  viktig  information  i  produkten  som  i  sig  utgör  ett  värde  för  Scania.  Detta 
informationsvärde bör användas för att kunna sätta ett värde på artikeln. När ett värde bestämts kan 
en  kapitalkostnad,  snarare  än  en  lagerföringskostnad,  bestämmas  utifrån  företagets  totala 
avkastningskrav  (Oskarsson et al, 2006). Anledningen  till att det blir  intressant att  studera kapital‐
kostnaden istället för en lagerföringskostnad beror på att inget kapital binds upp i lager utan istället 
utgörs av ett ackumulerat informationsvärde. Eftersom lagerföringskostnaden definieras som bundet 
kapital  i  de  produkter  som  köps  in  eller  tillverkas  används  istället  fortsättningsvis  termen 
kapitalkostnad  för  att  inom  denna  studie  beskriva  den  kostnad  som  uppstår  genom  det 
informationsvärde  som  finns bundet  i  returflödet.  För  att  ta  reda på  kapitalkostnaden  formuleras 
följande frågor: 

 Hur värderas informationen i materialflödet idag? 

 Vilka kostnader medför det bundna informationsvärdet? 
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Kostnadsposten  lagerhållningskostnader  byggs  upp  av  de  kostnader  som  uppstår  när  artiklarna 
hanteras i de olika aktiviteter som utförs i logistiksystemet (Oskarsson et al, 2006). Utifrån detta har 
följande fråga utformats: 

 Vilka materialhanteringsaktiviteter påverkar lagerhållningskostnaden? 

En  kostnadspost  som  i  hög  grad  påverkas  av  logistikstrukturen,  som  Abrahamsson  och  Aronsson 
(1999) beskriver, är transportkostnaderna. Dessa kostnader beror av hur många aktörer som finns  i 
systemet och var de är placerade  (Bernon & Cullen, 2007). Följande  frågor har  tagits  fram  för att 
utreda hur transportkostnaderna ser ut: 

 Vilken part är det som står för transportkostnaden? 

 Vilka är transportkostnaderna i dagsläget? 

Administrationskostnader uppstår genom de aktiviteter som syftar till att styra och utföra det arbete 
som  uppkommer  i  anslutning  till  flödet  (Oskarsson  et  al,  2006). Bowersox  et  al  (2007) menar  att 
dessa administrativa aktiviteter bör minimeras då de  inte tillför något värde utan endast kostnader. 
Med utgångspunkt i administrationen har följande frågor definierats: 

 Vilka administrativa aktiviteter måste utföras för att materialflödet skall fungera? 

 Vilka kostnader genererar det administrativa arbetet? 

Den sista, av Oskarsson et al  (2006) upptagna, kostnadsposten är övriga  logistikkostnader.  I denna 
kostnadspost  inkluderas de kostnader som av någon anledning  inte är  lämplig att  ta upp under de 
andra  posterna.  En  kostnad  som  skulle  kunna  förändras  är  emballagekostnaden,  då  antalet 
transporter  kan  ändras. Det  it‐  och  informationssystem  som  används  genererar  en  del  kostnader 
vilka  brukar  tas  upp  under  denna  kostnadspost.  För  att  utreda  vilka  kostnader  dessa  områden 
genererar har följande frågor formulerats: 

 Vilka emballagekostnader finns idag? 

 Vilka informationssystemkostnader finns som kan relateras till hanteringen av 
materialflödet? 

 Verksamhetens omgivning 
Som tidigare berörts är det viktigt att ta hänsyn till verksamhetens övergripande målsättningar och 
visioner vid förändringar av distributionsstrukturen för att om möjligt skapa synergieffekter eller för 
att  undvika  suboptimering.  För  att  kunna  utveckla  garantiprocessen  och  göra  hanteringen  mer 
effektiv  är  det  av  stor  betydelse  att  kunna  följa  upp  de  övergripande mål  som  har  satts  upp  för  
Scania YS. Dessa mål bör  sedan  kunna brytas ned  i mindre delar,  varav aktiviteterna  kopplade  till 
materialflödet  får  vissa målsättningar  specificerade.  Följande  frågeställningar  blir  därför  naturligt 
formulerade: 

 Vad är Scanias övergripande kvalitetsmål och vilka är målen för Scania YS? 

 Hur ska dessa mål brytas ned till materialhemtagningsprocessen och vilka specifika mål skulle 
i så fall vara aktuella? 

 Vilka visioner har Scania inom de närmsta åren för materialhemtagningsverksamheten? 
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4.4 Problemnedbrytning av analysdelen 
På nulägeskartläggningen,  som  fokuserat på  verksamhetens nuvarande  situation,  följer den  andra 
delen av studien vilken avser att analysera det insamlade empiriunderlaget. Utifrån det underlag som 
samlats  in under  kartläggningen  kommer olika problemområden  att diskuteras  för  att  vidare  leda 
fram  till ett antal  frågeställningar. Frågeställningarna  i detta avsnitt har dock en något annorlunda 
karaktär än de frågor som formulerades för problemnedbrytningen av kartläggningen. Snarare än att 
utreda något syftar dessa frågeställningar till att peka ut olika mål för analysarbetet. Diskussionerna i 
problemnedbrytningen  utgår  från  de  teorier  som  behandlats  i  referensramen  och  har  vidare 
anpassats till de förutsättningar som omfattas av Scanias materialhemtagnings‐ och garantiprocess. 

4.4.1 Steg 2: Identifiering av problemområden och styrkor 
Det inledande steget i analysdelen, och Steg 2 i studiens analysmodell, innefattar en identifiering av 
de  olika  egenskaperna  hos materialflödet  på  de  olika marknaderna.  Egenskaperna  baseras  på  de 
observationer  som  framkommit  i  studiens  kartläggning  och  omfattar  både  kvantitativa  aspekter, 
såsom  kostnader  och  ledtider,  och  kvalitativa  aspekter  såsom  rutiner  och  distributions‐
strukturlösningar.  De  olika  kostnadsposterna  adderas  för  att  kunna  jämföra  totalkostnaden  för 
respektive marknad, samtidigt som  ledtiderna för de olika aktiviteterna  jämförs – allt för att påvisa 
skillnader och möjliga områden för åtgärder. 

 Vilka problemområden och styrkor kan identifieras på de olika marknaderna? 

 Prioritering och kategorisering 
Utifrån  den  identifiering  som  görs  är  det  sedan,  enligt  Taylor  (1997),  lämpligt  att  prioritera  de 
identifierade styrkorna och problemområdena. Kategoriseringen görs  lämpligen efter  i vilken del av 
flödet  som de  identifierade områdena befinner  sig  för att underlätta vidare  jämförelser mellan de 
olika marknaderna och gentemot teorin. För att kunna genomföra förbättringsåtgärder är det viktigt 
att  veta  vilka  som  är  de mest  prioriterade  områdena  så  att  de  största  insatserna  kan  göras  där. 
Genom att kategorisera både svagheter och styrkor kan flera liknande problem elimineras, vilket blir 
möjligt genom att de tillsammans utgör en större påverkan och ett mer komplext problem. Chopra & 
Meindl  (2004)  visar  på  att  det  kan  finnas  motsättningar  mellan  om  en  distributionsstruktur  är 
utformad med fokus på kostnadseffektivitet eller flexibilitet, varför det kan vara aktuellt att göra en 
prioritering mellan möjliga strukturer.  

 Finns det någon uttalad prioritering angående vilken distributionsstruktur som föredras? 

Prioriteringen  utgår  således  från  vilka  områden  som  är mest  intressanta  för  förändring  och  vilka 
aktiviteter som kan bli aktuella. Exempelvis kan detta omfatta höga kostnader, långa ledtider, dåligt 
fungerande rutiner eller icke värdeadderande aktiviteter (Womack & Jones, 1996). 

4.4.2 Steg 3: Analys och framtagande av alternativa lösningar 
Genom  att  analysera  de  delar  av  flödet  som  i  analysmodellens  andra  steg  prioriterats  som mest 
centrala för förändringar är det i detta steg möjligt att ta fram en rad alternativa lösningar. Utifrån de 
styrkor och svagheter som distributionsstruktur och flöden visar upp på de studerade marknaderna, 
tillsammans  med  teoretiska  lösningar,  kan  mer  effektiva  upplägg  skapas.  Medelst  struktur‐
förändringar är det enligt Abrahamsson och Aronsson (1999) möjligt att förbättra effektiviteten med 
drygt  25  %  samtidigt  som  ledtiden  minskar  ungefär  lika  mycket,  vilket  belyser  de  möjligheter 
strukturomvandlingar  kan  innebära  för  organisationer  som  vill  minska  ledtider  och  kostnader. 
Murthy et al  (2004) anser att det är viktigt att sammanställa statistik och dataunderlag kopplat  till 
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felfrekvenser  på  olika  marknader.  Detta  kan  relateras  till  Scanias  problem  med  att  planera 
verksamheten  i och med det ojämna  inflödet  till materialinspektionen  i  Södertälje.  I denna  fas av 
studien är det således centralt att besvara frågeställningarna: 

 Hur kan materialflödet utformas för att förkorta ledtiderna på ett kostnadseffektivt sätt?  

 Hur ska rutiner och flöde utformas för att jämna ut inflödet av material till Södertälje? 

Ovanstående frågeställningar är ställda på en övergripande nivå varför en rad områden som berörts 
under kartläggningen bör analyseras för att ta fram en bra materialflödesstruktur. Det är dock viktigt 
att undvika suboptimering – systemet som helhet ska med andra ord effektiviseras genom de olika 
åtgärderna  (Oskarsson  et  al,  2006).  Utifrån  preciseringen  av  kartläggningen  och  tillhörande 
teorikoppling bör nedanstående områden analyseras i avsikt att effektivisera materialflödet:  

 Alternativa flödesvägar och transportstrategier  

 Förändrade frekvenser 

 Minska väntetider mellan aktiviteter 

 Effektivisering av materialhantering  

 Förbättring av styrning och informationsspridning 

4.4.3 Steg 4: Rekommendation och diskussion 
Genom att väga  samman  såväl kvalitativa  som kvantitativa aspekter är avsikten att  slutligen  lägga 
fram ett underlag som omfattar åtgärder vilka medför en förbättrad framtida materialflödesstruktur. 
För  att motivera  detta  samt  för  att  diskutera  flexibiliteten  och  känsligheten  i  lösningen  av  den 
rekommenderade lösningen bör följande frågor utredas: 

 Vilka åtgärder med avseende på utformningen av materialflödet kan genomföras för att på 
ett kostnadseffektivt sätt minska ledtiderna? 

 Vilken känslighet har den rekommenderade lösningen för antaganden och förändrade 
förutsättningar? 

 Hur påverkas den valda lösningen av förändringar i systemets omgivning? 

För  att  även  ställa  den  valda  lösningen  i  relation  till  övergripande  strategier  och  verksamhetens 
visioner är det även intressant att utreda: 

 Hur väl passar de framtagna alternativen företagets strategiska mål? 
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4.5 Sammanställning av studiens frågor 
För att få en bättre överblick av de många frågor som  ligger till grund för studiens kartläggning och 
analys sammanställs dessa nedan uppdelade efter det steg i analysmodellen som de tillhör. 

4.5.1 Steg 1: Nulägeskartläggning 

 Distributionsstruktur 

 Lagerstruktur & flödesvägar 
 Vilken lagerstruktur och vilka flödesvägar finns idag? 

 Vilken flexibilitet finns för framtida förändringar i dessa flödesstrukturer? 

 Vilka samarbeten sker mellan de olika aktörerna i det studerade systemet? 

 Vilken påverkan har övriga flöden på materialflödet och vice versa? 

 Vilken koppling finns mellan returflödet och det traditionella flödet? 

 Materialhemtagningar 
 Vilka anledningar till materialhemtagningar föreligger i dagsläget och vilka krav ställs på de 

olika aktörerna i värdekedjan? 

 Hur många artiklar tas emot i genomsnitt vid inleverans till Scania i Södertälje? 

 Hur mycket av det material som tas emot i Södertälje har ej beställts eller är på annat sätt 
felaktigt? 

 I hur stor utsträckning sker prognostisering idag och vilka möjligheter för detta finns? 

 Hur varierar kvantiteten mottaget material över tid? 

 Materialhantering & lager 
 Vilka principer och rutiner gäller för lagring, exempelvis med avseende på frekvens och 

skickade kvantiteter? 

 Hur utnyttjas tillgänglig lokalyta och vilken påverkan har detta på effektiviteten i 
hanteringen? 

 Vilka aktiviteter genomförs och finns det några som fungerar mindre bra i dagsläget? 

 Vilka resurser är tillgängliga och hur flexibla är dessa om det skulle bli fråga om ändrade 
krav/rutiner? 

 Transport 
 Vilka transportörer ansvarar för transporterna och vilka transportslag utnyttjas? 

 Vilka villkor föreligger och vilken flexibilitet med avseende på transportlösningarna finns? 

 I vilken utsträckning samordnas de olika transporterna mellan de olika aktörerna? 

 Hur effektiv är transporttiden? 
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 Styrning och informationsspridning 
 Hur planeras och styrs arbetet hos serviceverkstäder och distributörer? 

 Vad är det för information som finns idag och vilken information skulle kunna förbättra 
processerna? 

 Finns det information som förs vidare i logistiksystemet som inte används men som 
förbrukar resurser i form av tid? 

 Hur sker mätning och uppföljning av flödet idag och finns det områden där mätning bör 
införas i framtiden? 

 Prestanda 
 Hur lång är ledtiden från reparationstillfället till det att den trasiga artikeln lagrats in och 

registrerats i materialinspektionen i Södertälje? 

 Vilka aktiviteter påverkar ledtiden? 

 Vilken ledtid har respektive aktivitet? 

 Hur stor andel av ledtiden är icke värdeskapande, värdeskapande respektive spill? 

 Hur stor är totalkostnaden för aktiviteter kopplade till materialflödet uppdelat per marknad? 

 Hur värderas informationen i materialflödet idag? 

 Vilka kostnader medför det bundna informationsvärdet? 

 Vilka materialhanteringsaktiviteter påverkar lagerhållningskostnaden? 

 Vilken part är det som står för transportkostnaden? 

 Vilka är transportkostnaderna i dagsläget? 

 Vilka administrativa aktiviteter måste utföras för att materialflödet skall fungera? 

 Vilka kostnader genererar det administrativa arbetet? 

 Vilka emballagekostnader finns idag? 

 Vilka informationssystemskostnader finns som kan relateras till hanteringen av 
materialflödet? 

 Verksamhetens omgivning 
 Vad är Scanias övergripande kvalitetsmål och vilka är målen för Scania YS? 

 Hur ska dessa mål brytas ned till materialhemtagningsprocessen och vilka specifika mål skulle 
i så fall vara aktuella? 

 Vilka visioner har Scania inom de närmsta åren för materialhemtagningsverksamheten? 

4.5.2 Steg 2: Identifiering av problemområden och styrkor 
 Vilka problemområden och styrkor kan identifieras på de olika marknaderna? 

 Finns det någon uttalad prioritering angående vilken distributionsstruktur som föredras? 
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4.5.3 Steg 3: Analys och framtagande av alternativa lösningar 
  Hur kan materialflödet utformas för att förkorta ledtiderna på ett kostnadseffektivt sätt?  

 Hur ska rutiner och flöde utformas för att jämna ut inflödet av material till Södertälje? 

4.5.4 Steg 4: Rekommendation och diskussion 
 Vilka åtgärder med avseende på utformningen av materialflödet kan genomföras för att på 

ett kostnadseffektivt sätt minska ledtiderna? 

 Vilken känslighet har den rekommenderade lösningen för antaganden och förändrade 
förutsättningar? 

 Hur påverkas den valda lösningen av förändringar i systemets omgivning? 

 Hur väl passar de framtagna alternativen företagets strategiska mål? 
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5 Metod 
Detta  kapitel  avser  att  redogöra  för  vilken  arbetsgång  som  studien  följt  under  genomförandet. 
Kapitlet  beskriver  dessutom  relevant  metodteori  som  tillämpats  på  studiens  olika  faser  för  att 
underlätta läsarens förståelse för studiens angreppssätt och för att öka möjligheterna att avgöra dess 
trovärdighet. 

5.1 Studiens genomförande 
Under  genomförandet  har  arbetet  följt  en  övergripande  utredningsmodell  som  stöd  för  studiens 
olika faser. Den valda modellen är den i utredningssammanhang vanligt förekommande modell som 
utarbetats av  Lekvall & Wahlbin  (2001) och  som  illustreras  i Figur 5.1. Arbetet  i denna  studie har 
delats in i fyra olika huvuddelar; planeringsfasen, kartläggningsfasen, analysfasen och slutfasen.  

Ostrukturerat 
problem

Informationsbehov 
och syfte

Precisard 
undersökningsuppgift

Planeringsrapport Grunddatabas

Datanära resultat

Slutsatser

Besluts‐
rekommendation

[analys av beslutssituationen]

[uppgiftsprecisering]

[utformande av metod och planering] [analys av grunddata]

[fortsatt analys]

[utarbetande av rekommendationer]

Planerings‐
fasen

Kartläggningsfasen

Slutfasen

Analysfasen

Fältatbete

 

Figur 5.1. Modell för arbetsgången med delprocesser och milstolpar under arbetet (Modifiering av Lekvall & 
Wahlbin, 2001, sid. 183). 



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 56 

Utredningsmodellen  kan  också  kopplas  samman med  studiens  analysmodell,  beskriven  i  Kapitel  4 
Uppgiftsprecisering,  vilken  har  stor  betydelse  för  hur  utredningsmodellens  andra  och  tredje  del 
genomförts.  Hur  analysmodellen  och  utredningsmodellens  fyra  faser  interagerar  åskådliggörs  i  
Figur 5.2. 

 

Figur 5.2. Övergripande koppling mellan utredningsmodellens fyra faser och studiens analysmodell. 

5.1.1 Planeringsfasen 
Denna  fas  beskriver  i  grova  drag  hur  ett  ostrukturerat  problem  överförs  till  en  färdig 
undersökningsplan  –  något  som  i  logistikundersökningar  vanligtvis  betyder  att  en  förstudie 
sammanställs. Det ostrukturerade problemet analyseras inledningsvis genom att samla in data för en 
nulägesbeskrivning och genom att utföra en litteraturstudie, varefter uppgiften kan preciseras. Efter 
färdigställandet av uppgiftspreciseringen sammanställs en  förstudierapport, även kallad planerings‐
rapport,  där  bakgrund,  nuläge  och  den  preciserade  uppgiften  presenteras  tillsammans  med  en 
beskrivning av studiens metod och genomförande. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Det  ostrukturerade  problemet  bestod  i  denna  studie  av  ett  uppdrag  från  avdelningen  för 
Produktkvalitet och Teknisk  Information  (YS) på Scania  i Södertälje. Då uppdraget var generellt och 
omfattande  ägnades  mycket  tid  i  inledningen  åt  att  diskutera  problemställningen  med  berörda 
personer på Scania och att avgränsa studien på lämpligt sätt i samråd med våra handledare. Genom 
möten och  intervjuer med personer på Scania YS kunde  information som  låg till grund för nuläges‐
beskrivningen  sammanställas.  När  syftet  spikats  och  tillräcklig  bakgrundsinformation  inhämtats 
kunde preciseringen av uppgiften påbörjas och parallellt genomfördes även  litteraturstudier. Efter 
korrespondens med handledare och opponenter  kunde  kort därefter det  fördjupade  arbetet med 
referensram, uppgiftsprecisering och metod sätta  igång, vilket slutligen  ledde till färdigställandet av 
förstudien. 

 Inriktning och ansats 
Beroende  på  vilket  typ  av  uppgift  som  studien  omfattar  är  det  viktigt  att  veta  vilken  typ  av 
undersökningsinriktning  som metoden  ska  grunda  sig  på.  Lekvall & Wahlbin  (2001)  beskriver  fyra 
typer  av  inriktningar;  den  explorativa,  den  beskrivande,  den  förklarande  och  den  förutsägande 
inriktningen. Denna studie har  inslag av två typer av  inriktningar beroende på det tvådelade syftet. 
Den  första delen  som  avser  att  kartlägga nuläget  kan  klassificeras  som  en beskrivande  inriktning, 
medan studiens andra del är en förklarande inriktning då den syftar till att förklara hur olika faktorer 
hör ihop och påverkar det studerade problemet. 

Studiens  ansats  beskriver  till  skillnad  från  inriktningen  studiens  praktiska  tillvägagångssätt.  Enligt 
Lekvall & Wahlbin (2001) kan ansatsen bestämmas utifrån två dimensioner. Den första dimensionen 
innefattar huruvida det  rör  sig om  en  fallstudieansats  eller  en  tvärsnittsansats, medan den  andra 
dimensionen beskriver om studien är kvalitativ eller kvantitativ.  
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Då  denna  studie  avser  att  kartlägga  och  analysera  materialflödet  på  ett  begränsat  antal 
referensmarknader kommer den att genomföras  inom ramarna  för en  fallstudieansats. Studien har 
vidare både  ett  kvalitativt och  ett  kvantitativt  angreppssätt;  kvantitativ  genom den  totalkostnads‐ 
och ledtidsanalys som ska bedrivas men även kvalitativ genom de mer mjuka aspekter som kommer 
att beröras  via  intervjuer  och observationer. Hur  det möjliga utfallsrummet  ser ut och  var denna 
studie placeras in i detta illustreras i Figur 5.3. 

Kvantitativ

Kvalitativ

Fall‐
studie Enkät Experiment

Tvärsnittsstudie

 

Figur 5.3. Möjliga undersökningsansatser. Studiens placering markeras i bilden av en lastbil (tolkning av Lekvall 
& Wahlbin, 2001, sid. 211). 

 Uppbyggnad av analysmodell och referensram 
För att kunna bygga upp en passande analysmodell  för det studerade problemet och  för att kunna 
angripa syftet på ett strukturerat sätt genomfördes en litteraturstudie. Då litteratur är sekundärdata 
har studien i största möjliga mån försökt inkludera flera olika källor inom samma område, speciellt i 
de  fall  det  inte  tydligt  framgick  i  vilket  syfte  litteraturen  skrivits  och  vilka metoder  som  använts 
(Björklund & Paulsson, 2003). Litteratursökningen har framförallt utgått ifrån en rad databaser samt 
tryckt  litteratur  från  Scanias bibliotek och en  rad olika universitetsbibliotek.  I databaserna, där en 
stor  mängd  information  inom  ämnesområdet  finns  sökbart,  hämtades  relevanta  artiklar  och 
tidsskrifter.  En  ingående  sammanställning  av  de  litteratursökningar  som  utförts  finns  i  Bilaga  8. 
Utifrån dessa litteratursökningar har sedan referensramen byggts upp, vilken därigenom består av en 
blandning  av  såväl  tryckt  litteratur  som  artiklar  i  elektroniskt  format.  Teoriunderlaget  i  referens‐
ramen användes vidare i studiens anpassade analysmodell för att ligga till grund för preciseringen av 
uppgiften samt utgöra ett stöd vid kartläggning och analys. 

5.1.2 Kartläggningsfasen 
Kartläggningsfasen  omfattar  den  insamling  av  empirisk  data  som  både  ligger  till  grund  för  själva 
kartläggningen och  för den därpå  följande analysen.  I detta avsnitt  redogörs  inledningsvis  för vilka 
källor  som har  använts och hur den  information  som  inhämtats har  kvalitetssäkrats.  Efter det  att 
källorna  beskrivits  följer  en  redogörelse  för  hur  själva  datainsamlingen  och  kartläggningen 
genomförts. 
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 Informationskällor och kvalitetssäkring 
Innan  kartläggningsfasen  påbörjades  genomfördes,  som  tidigare  nämnts,  en  litteraturstudie  där 
information  bestående  av  sekundärdata  insamlades.  Sekundärdata  i  form  av  informationsmaterial 
från  intranätet, de olika marknadernas webbsidor4, olika databaser på  Scania YS  samt böcker och 
broschyrer  från  Scania  har  dessutom  använts  i  såväl  nulägesbeskrivningen  som  kartläggningen. 
Innehållet i detta informationsmaterial har verifierats av handledarna. 

I  kartläggningsfasen har huvudsakligen primärdata använts  i  form av data  från olika  informations‐
system, semistrukturerade intervjuer samt egna observationer på olika delar av flödet. De kvalitativa 
aspekterna  som  berörts  härrör  från  intervjuerna  och  observationerna,  medan  det  kvantitativa 
underlaget har samlats in via informationssystemens databaser och till viss del från de intervjuer som 
genomförts.  

Semistrukturerade intervjuer innebär att utfrågningarna genomförts med utgångspunkt och stöd i en 
intervjuguide, men  att  kompletterande  frågor  har  ställts  beroende  på  respondentens  svar  under 
samtalets  gång  (Lekvall & Wahlbin,  2001).  Anledningen  till  att  just  denna  form  av  intervjuteknik 
valdes, och  inte någon form av enkät, var att de frågor som formulerats är relativt omfattande och 
kräver olika  följdfrågor beroende på  respondenternas  svar.  Intervjuerna har  i  så  stor utsträckning 
som möjligt utförts med flera personer på olika nivåer och inom olika ansvarsområden i värdekedjan 
för att uppmärksamma eventuella avvikelser  i uppfattningen om hur det verkligen  fungerar. Enligt 
Lekvall & Wahlbin (2001) kan detta även i stor utsträckning eliminera de felkällor som kan uppstå vid 
intervjutillfället, till exempel trötthet, gissningar eller svar  i syfte att försvara sin egen ställning. I de 
fall där det var  lämpligt har de semistrukturerade  intervjuerna kompletterats med telefonintervjuer 
och/eller frågor via e‐post. 

För att undvika misstolkningar vid intervjuerna har båda författarna i så stor utsträckning som möjligt 
närvarat vid utfrågningarna. Som komplement till frågorna som ställts vid dessa intervjutillfällen har 
observationer gjorts av de olika aktiviteterna i flödet. 

Det  datamaterial  som  hämtas  från  Scanias  informationssystem  har  under  arbetets  gång  löpande 
verifieras  av  insatt  personal  på  garanti‐  och  fältkvalitetsavdelningen  innan  den  använts  i 
analysarbetet.  I  de  fall  det  var  möjligt  har  aktuell  data  även  jämförts  med  äldre  data  för  att 
kontrollera  rimlighet  och  avgöra  generaliserbarhet.  I  Scanias  informationssystem  finns  ledtidsdata 
tillgänglig  som  avser  tiden  från  reparation  ute  på  serviceverkstad  till  mottagning  i  Södertälje. 
Ledtiden för mindre delar av flödet, det vill säga genomloppstider för olika aktiviteter, kan  i många 
fall inte tas fram ur systemen utan har därför istället bestämts genom observationer och intervjuer. 
Den kostnadsdata som finns tillgänglig är beroende av vilken marknad som ska kartläggas och finns 
inte lagrad hos Scania centralt och har därför inhämtats vid besöken på de olika marknaderna. 

 Steg 1: Nulägeskartläggning 
Denna del av metodkapitlet behandlar hur kartläggningen har genomförts och var svaren kopplade 
till  frågeställningarna  i  uppgiftspreciseringen  inhämtats.  Kartläggningen  omfattar  framförallt  det 
fysiska  flödet,  vilket  delas  upp  i  de  fyra  beståndsdelarna  Lagerstruktur  &  flödesvägar, 
Materialhemtagningar,  Materialhantering  &  lager  samt  Transport,  men  även  Styrning  och 
informationsspridning. Förutom kartläggningen av själva distributionsstrukturen har även systemets 
                                                            

4 www.scania.com, www.scania.se, www.scania.de, www.scania.nl 
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prestanda,  i  form  av  effektivitetsmåtten  kostnader  och  service,  kartlagts  på  de  studerade 
marknaderna. För att  ta  reda på  ledtider har vid  intervjutillfällena  tidsdata  inhämtats  från olika  it‐
system men även genom observationer och direkta frågor om olika arbetsmoments tidsomfattning. 
För att kunna beräkna kostnader identifierades tidsåtgången för olika aktiviteter vilken sedan kunde 
omvandlas till en kostnad med hjälp av en lönekostnad per tidsenhet. Dessutom utfrågades de olika 
aktörerna  angående  deras  olika  transporttariffer  och  avtal,  vilka  sedan  kunde  användas  för  att 
beräkna den totala transportkostnaden.  

De  intervjuer  som  genomförts har utgått  från den  intervjuguide  som  återfinns  i Bilaga  9 och  har 
riktats  till  berörda  personer  hos  de  olika  aktörerna  på  de  studerade  marknaderna.  Intervjuade 
personer  hos  de  olika  aktörerna  är  garantichefen  hos  respektive  distributör,  garantiansvariga 
personer  på  ett  antal  serviceverkstäder,  ekonomiansvariga,  transportörer,  personal  som  sköter 
materialhanteringen  och  administrativ  personal.  Förutom  dessa  personer  har  en  rad  intervjuer 
genomförts med personal  inom Scania YS, exempelvis fältkvalitetsingenjörer och handläggare. Vilka 
personer som har intervjuats redovisas i Bilaga 10. 

På den svenska marknaden har  intervjuer genomförts med garantichefen och med garantiansvariga 
personer  för  två  serviceverkstäder, Kungens Kurva  i  Stockholm och Örebro. På Örebro‐verkstaden 
gjordes även en rad observationer i materialflödet som kunde styrka den information som inhämtats 
vid intervjutillfällena. 

I  Tyskland  besöktes  distributören  i  Koblenz  där  garantichefen  och  andra  berörda  personer 
intervjuades.  Vid  besöket  gjordes  även  observationer  och  mätningar  av  materialhanterings‐
aktiviteterna. På den tyska marknaden besöktes dessutom två serviceverkstäder, en i Koblenz och en 
utanför Frankfurt, där intervjuer och observationer genomfördes och data samlades in. 

Även på Benelux‐marknaden genomfördes en fältstudie där distributören i Breda, Holland, besöktes 
tillsammans med  tre  serviceverkstäder  i  Holland  och  Belgien.  Två  av  serviceverkstäderna,  den  i 
holländska  Zwijndrecht  och  den  i  Bryssel  är  ägda  av  Scania, medan  den  tredje  verkstaden,  den  i 
belgiska Ouvel, är oberoende och ägs av Buga. På serviceverkstaden i Bryssel observerades också en 
av de uppsamlingspunkter  som  finns på Benelux‐marknaden. Vid de olika besöken  genomfördes  i 
likhet  med  empiriinsamlingen  på  de  två  andra  marknaderna  intervjuer,  datainsamling  och 
observationer. 

Intervjuer har även genomförts med berörda personer på materialinspektionen och  i byggnad 220X 
som  hanterar materialet  i  den  senare  delen  av  flödet  i  det  studerade  systemet.  För  att  besvara 
frågeställningarna  inom  området  Verksamhetens  omgivning  har  diskussioner  förts med  personer 
inom  ledningen  för  YSW  och  kompletterats  med  information  inhämtad  från  årsredovisning  och 
intranät. 

Data  som omfattar effektivitetsmåtten kostnader och  ledtider,  i kartläggningsdelen Prestanda, har 
samlats in från de olika informationssystemen hos de berörda aktörerna, exempelvis SWAT och FRAS 
hos  Scania  i  Södertälje  och  egna  system  ute  hos  distributörer  och  serviceverkstäder,  exempelvis 
SARA5 på den svenska marknaden. Mycket information kopplat till kostnadskartläggningen har också 
insamlats via intervjuer med ekonomi‐ och administrationsansvarig personal på Scania centralt. Den 

                                                            

5 SARA:  it‐system för att hantera garantiärenden på den svenska marknaden.  
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data  som  samlats  in  har  i  många  fall  även  bearbetats  i  Excel,  framförallt  rörande  kostnads‐
beräkningarna, för att koppla samman olika försändelser och reklamationsärenden. 

Den  insamlade  informationen  har  också  bedömts  utifrån  tillförlitlighet  och  kvalitet  samt  i  vilken 
utsträckning kvantitativa data kunde styrka de observationer och intervjuer som genomförts. 

5.1.3 Analysfasen 
Analysfasen  har  innefattat  det  arbete  som  utförts  efter  den  datainsamling  som  genomförts  i 
samband med kartläggningsarbetet. Analysarbetet har utgått från analysmodellens olika steg och de 
frågor som formulerades i Kapitel 4, Uppgiftsprecisering, och avser att underbygga de slutsatser som 
besvarar  studiens  syfte.  Överlag  har  analysen  avsett  att  inledningsvis  jämföra  de  studerade 
marknadernas flödesupplägg med varandra för att försöka identifiera de processer som fungerar bra 
och dåligt för att i nästa fas kunna ge väl underbyggda åtgärdsförslag och rekommendationer.  

Det första som genomfördes  i analysfasen var att kontrollera huruvida  insamlad data besvarade de 
frågor  som  formulerats och möjliggjorde analysarbetet.  I de  fall någon  information  saknades eller 
behövde verifieras genomfördes kompletterande telefonintervjuer eller sökningar i databaser för att 
skapa en helhetsbild eller underbygga de beskrivningar och beräkningar  som gjorts. När detta var 
genomfört påbörjades analysarbetet i form av analysmodellens andra och tredje steg.  

 Steg 2: Identifiering av problemområden och styrkor 
I denna del av analysen har framförallt en analys av kostnader och ledtider genomförts för att påvisa 
vilka  aktiviteter  och  flödesupplägg  som  fungerar  bra  respektive  mindre  bra  på  de  studerade 
marknaderna. Den  ledtidanalys  som utförts har  gjorts på  en övergripande  nivå,  vilket  innebär  att 
flödet har analyserats över en viss tidsperiod på respektive marknad och att ingen hänsyn har tagits 
till  vilken  typ  av  artikel  som hanterats.  Ett  liknande upplägg har  använts  för  att beräkna  de olika 
kostnaderna  som  uppkommer  i  flödet,  det  vill  säga  att  kostnaderna  beskriver materialflödet  som 
helhet. 

I  denna  del  av  analysen  utfördes  också  en  prioritering  av  vilka  områden  som  är  centrala  för 
förbättring eller som bör uppmärksammas  i positiv bemärkelse. Denna prioritering utgår både  från 
studiens förutsättningar och från de prioriteringar som ledningen för Scania YS givit uttryck för.  

 Steg 3: Analys och framtagande av alternativa lösningar 
Utifrån de områden  som  identifierats  i  analysmodellens  andra  steg och de prioriteringar  som där 
genomomförts  utarbetades  i  denna  del  av  analysen  en  rad  åtgärder  och  förslag  på  förändrade 
upplägg för materialflödet. De åtgärdsförslag som utarbetats utgår från såväl de teoretiska grunder 
som presenterats i referensramen som iakttagelser av flödet på de studerade marknaderna. 

5.1.4 Slutfasen 
Slutfasen utgår ifrån de alternativa flödesutformningar som utarbetats i analysen och har baserats på 
de egenskaper och utfall som där framkommit. Slutsatser och beslutsrekommendationer grundas på 
såväl  kvantitativa  aspekter  såsom  ledtider  och  kostnader  men  även  kvalitativa  egenskaper  som 
exempelvis förutsättningar, rutiner och flexibilitet.  

 Steg 4: Rekommendation och diskussion 
I  denna  del  av  analysmodellen  dras  relevanta  slutsatser  utifrån  analysarbetet.  Här  har  även  en 
känslighetsanalys  utförts  som  avsett  att  beskriva  hur  förändrade  antaganden  och  förutsättningar 
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påverkat  rekommendationerna.  De  olika  kostnadsposterna  i  totalkostnadsmodellen  vilar  på 
antaganden  som  berör  kapitalkostnadsränta,  lönekostnad,  transporttariffer  och  modellval  vilka 
analyseras i detta avsnitt. I slutfasen fördes avslutningsvis en diskussion kring aspekter som påverkat 
resultatet,  vad  som  bör  prioriteras  vid  en  implementering  och  vilka  vidare  studier  som 
rekommenderas. 

5.2 Metodkritik 
Eftersom rapportens  inriktning och till viss del även dess resultat beror på den metod som valts är 
det viktigt att även själva tillvägagångssättet  i rapporten  ifrågasätts vilket görs  i detta avsnitt. Enligt 
Lekvall & Wahlbin  (2001)  kan  en  arbetsmetod  ifrågasättas  utifrån  tre  olika  egenskaper;  validitet, 
reliabilitet och objektivitet. En hög validitet  innebär att slumpens  inverkan på studiens resultat har 
avlägsnats. Reliabilitet beskriver  sannolikheten  att  samma  svar  erhålls då  en  annan person  ställer 
frågan eller om  frågan omformuleras. Begreppen  reliabilitet och validitet kan också beskrivas med 
pilarna på en piltavla, vilket illustreras i Figur 5. 4 nedan. 

Låg reliabilitet, låg validitet Hög reliabilitet, låg validitet Hög reliabilitet, hög validitet  

Figur 5.4. Illustration av validitet och reliabilitet (baserat på Björklund & Paulsson, 2007, sid. 88). 

En god objektivitet  innebär att de val som görs redovisas och motiveras tydligt, både med hjälp av 
teori och andra resonemang. Om en studie har tagit hänsyn till alla dessa tre begrepp får studien en 
högre trovärdighet (Björklund & Paulsson, 2007). Eftersom den metod som använts spänner över alla 
de  fyra  faser  som  presenterats  under  Kapitel  5.1,  Studiens  genomförande,  bör  det  arbete  som 
genomförts under alla dessa faser granskas. 

5.2.1 Planeringsfasen 
Planeringsfasen  inleddes  med  att  Scania  presenterade  studiens  uppgift  med  tillhörande 
problembeskrivning. Detta kan sägas vara det ostrukturerade problem som Lekvall & Wahlbin (2001) 
beskriver.  För  att  förstå  problematiken  upprättades  ett  antal  möten  med  personer  från  olika 
avdelningar med  insyn  i materialhanteringen på Scania. När detta gjorts kunde ett syfte preciseras 
där både handledare från skolan och från Scania fick vara med och påverka utfallet.  I anslutning till 
detta  arbete  gjordes  ett  antal  avgränsningar  vilka  kan  vara möjliga  felkällor  om  de  utförts  på  ett 
felaktigt sätt. Ytterligare fel kan ha uppkommit vid det urval som gjordes i samband med att lämpliga 
teorier  valdes,  vilka  i  så  stor  utsträckning  som  möjligt  försökte  minimeras  genom  grundliga 
litteratursökningar. I den del av rapporten där uppgiften preciseras kan också dåliga val ha gjorts som 
medfört att irrelevant eller felaktig data kommer att bearbetas i studiens senare delar.  
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5.2.2 Kartläggningsfas 
I denna del av studien har stora mängder  information samlats  in, vilket mestadels har skett genom 
olika intervjuer men även genom viss utsökning av data ur de olika informationssystemen. I vissa fall 
kan det vara svårt att upprätthålla en hög validitet om endast en person har  funnits  tillgänglig  för 
intervju inom ett visst område. Vid de tillfällen då det var möjligt har flera respondenter tillfrågats för 
att  försöka höja validiteten. För att minska beroendet av utfallen  från enskilda  intervjuer har även 
kvalitativa bedömningar gjorts av de helhetsintryck som gavs vid besöken på de olika marknaderna. 
Under arbetet har ambitionen varit att uppnå en hög  reliabilitet genom att göra naturliga och väl 
motiverade val. Reliabiliteten har förbättrats genom att samma frågor ställts på olika sätt till samma 
person. 

På  grund  av  studiens  tidsramar  besöktes  endast  ett  fåtal  av  serviceverkstäderna,  vilket  troligen 
påverkar  den  bild  av  verksamheten  på  de  olika  marknaderna  som  framställs  i  studien.  De 
serviceverkstäder  som besökts har dock  rekommenderats av garantichefen på  respektive marknad 
och är enligt uppgift på de  flesta områden  representativa  för serviceverkstäderna överlag.  I de  fall 
verksamheten  uppgavs  avvika  kontrollerades  avvikelsen mot  en  annan  serviceverkstad  på  samma 
marknad. 

5.2.3 Analysfas 
Den största kritiken som kan  riktas mot metoden  inom analysfasen är att studien är begränsad  till 
analys inom den analysmodell som valts. Med en annan typ av analysmodell är det möjligt att andra 
aspekter på materialhemtagningsprocessen hade kommit att belysas mer än vad som blev fallet med 
den valda analysmodellen. Denna risk har dock minimerats genom att analysen utförts med en god 
objektivitet,  där  resonemangen  har  varit  teoretiskt  väl  motiverade  och  relaterade  till  Scanias 
verksamhet.  

För  de  delar  av  analysen  som  berör  kvantitativa  beräkningar  har  vissa  analyser  utgått  från 
antaganden, vilket kan ha påverkat utfallen. För att  läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning 
om rimligheten i dessa antaganden har de i samtliga fall nämnts i rapporten.  

I de fall som analysen omfattar kvalitativa områden som grundar sig på intervjuer och observationer 
är det ofrånkomligt att personliga värderingar och uppfattningar, både från  intervjurespondenterna 
och  från  författarna,  till viss del  spelat  in  i bedömningen.  I  största möjliga mån har dock analysen 
även inom kvalitativa områden utgått från det teoretiska underlag som presenteras i referensramen. 

5.2.4 Slutfas 
I den avslutande delen av rapporten har de viktigaste delarna sammanfattats, där de kvantitativa och 
kvalitativa  delarna  vägts  samman  till  en  helhet.  I  anslutning  till  slutsatserna  har  dessutom  en 
känslighetsanalys genomförts där resultatets robusthet kontrolleras så att läsaren får en uppfattning 
om hur användbart resultatet är.  

Resultatet som läggs fram i slutsatserna är helt beroende av det arbetssätt som har valts för att göra 
de  uträkningar  och  uppskattningar  som  har  gjorts.  Resultatet  påverkas  därför  till  stor  del  av  de 
teorier  som  har  valts  i  referensramen  samt  den  analysmodell  som  har  använts men  även  av  hur 
materialet  i kartläggningen har  insamlats. I avsikt att uppnå ett bra och sanningsenligt resultat med 
korrekta slutsatser har det under studien varit av hög prioritet att forma de ingående delarna till en 
väl sammansatt helhet.  



    Kartläggning 

63 

6 Kartläggning 
I denna del  av  rapporten presenteras det empiriunderlag  som  insamlats och  sammanställts under 
fältarbetet i studiens kartläggningsfas. Inledningsvis beskrivs ett par förändringsprojekt som initierats 
inom  ramarna  för Scanias garantiverksamhet  för att ge  läsaren en god bild av den omgivning  som 
studien genomförs i. Kartläggningskapitlet fortsätter därefter med sina huvuddelar, beskrivningen av 
det  studerade  systemets  distributionsstruktur  och  dess  prestanda,  innan  avslutningsvis  en 
beskrivning av verksamhetens omgivning återges.  

Hur kartläggningen är disponerad illustreras även av Figur 6.1 nedan. 

Distributions‐
struktur

Prestanda
Verksamhetens
omgivning

Förändringsprojekt

Kapitel 6.2 Kapitel 6.3 Kapitel 6.4Kapitel 6.1
 

Figur 6.1. Disposition av kartläggningen. 

6.1 Förändringsprojekt kopplade till garantiprocessen 
Under  senare  tid  har  en  rad  förändringar  skett  inom  garantihanteringen,  både  vad  det  gäller 
informationshantering och materialflöde. Två av de  för denna studie mest  intressanta projekten är 
det  försök  som genomfördes på den  tyska marknaden med direktleveranser och det nu pågående 
WPU‐projektet.  Även  om  dessa  projekt  inte  påverkar  studien  direkt  utgör  de  förutsättningar  och 
begränsningar för eventuella förändringar som kan bli aktuella i studiens analysdel.  

6.1.1 Försök med direktleveranser från Tyskland 
För den tyska marknaden genomfördes under 2006 ett försök som omfattade fem verkstäder i Berlin, 
Duisburg, Karlsruhe, Hamburg och Stuttgart. Försöket gick ut på att låta verkstäderna skicka material 
direkt  till  fabrik  i Södertälje  istället  för att skicka via distributören, ett upplägg som  liknar det som 
idag  används  på  den  svenska  marknaden.  Utfallet  från  denna  provperiod  var  bra  då 
informationsunderlaget som kom Scania  i Södertälje  till del blev mycket bättre än den  information 
som  filtreras via distributören,  samtidigt  som materialet  snabbare kunde komma  till Södertälje  för 
analys. Dock skapades en hel del extra administrationsarbete i Södertälje, vilket tidigare hade utförts 
av distributören, på grund av den tätare kommunikationen med serviceverkstäderna. Anledningen till 
att mycket administrativ handpåläggning erfordrades berodde på att något  lämpligt  systemstöd ej 
fanns  tillgängligt,  utan  allt  arbete  fick  skötas  via  telefon  eller  liknande.  Orsaken  till  att  försöket 
avbröts, trots de positiva indikationerna, var uppstarten av WPU‐projektet vilket avser att skapa just 
ett bättre  systemstöd. Tyvärr  finns  ingen uppföljning på hur  serviceverkstäderna och andra parter 
inom Scania uppfattade det här försöket, men sett till materialhemtagningsprocessen fungerade det 
väl.  

6.1.2 WPU  Warranty Process Upgrade 
Inom  Scanias  garantiverksamhet  genomförs  som  tidigare  berörts  projektet WPU  vilket  avser  att 
förbättra  och  effektivisera  garantiprocessen.  Syftet  med  projektet  är  framförallt  att  förenkla 
garantihanteringen och minska  ledtiderna  relaterat  till  reklamationshandläggningen, men  även  att 
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därigenom kunna minska ledtider för materialflödet. På sikt är målet att tiden från reparation till det 
att en reklamation utförs på serviceverkstaden ska vara under 48 timmar. För att kunna uppnå dessa 
mål kommer ett helt nytt sätt att rapportera reklamationer att upprättas. I det nya systemet kommer 
Scania  centralt  att  kunna  styra  exakt  vilka  artiklar  som  ska  skickas  tillbaka  för  analys  samt  vilka 
specifika  fordon  (chassinummer)  som  hemtagningen  avser.  Detta möjliggörs  genom  att  ett  nytt 
systemstöd  införs  som  innebär  att  serviceverkstädernas  verkstadssystem  på  ett  bättre  sätt  kan 
interagera med det datasystem (SWAT) som Scania centralt använder. 

Om  fabrik har beslutat att en viss artikel  skall  skickas  tillbaka  till Södertälje  för analys  rapporteras 
detta som tidigare berörts  in  i SWAT. När sedan en  lastbil någonstans ute  i Europa måste repareras 
kommer verkstaden genom sitt datasystem att få tillgång till denna information och mekanikern vet 
direkt om den specifika detaljen skall skickas tillbaka till Södertälje för analys eller ej. Detta möjliggör 
att distributören inte behöver agera mellanhand för materialflödet. Visionen är att materialflödet ska 
likna  det  som  finns  från  den  svenska marknaden  i  nuläget,  det  vill  säga  att  verkstäderna  skickar 
artiklarna direkt till materialinspektionen i Södertälje, men med ett förbättrat informationsflöde.  

För  att  förenkla  administrationen  och  förkorta  handläggningstiden  kommer  även 
rapporteringsupplägget att  förändras. Serviceverkstäderna kommer  i WPU‐systemet att  rapportera 
in  reklamationerna med hjälp av  felkoder kompletterade med  fritext,  istället  för att  som  i nuläget 
endast  beskriva  felet  i  fritext.  Ett  exempel; missljud  i  vänster  framhjul  skulle  kunna  ersättas med 
koden 24 44 151 där varje  siffra har en viss betydelse. Tanken är att  serviceverkstäderna med ett 
gemensamt rapporteringssätt kommer att kunna rapportera mer enhetligt än vad som är fallet med 
det nuvarande upplägget. Eftersom verkstäderna  får möjlighet att använda kodsystemet  försvinner 
svårtolkade  formuleringar och beskrivningar som  idag tar mycket tid  i anspråk  för handläggare och 
besiktningspersonal att behandla. En annan fördel med att koda felrapporterna är att de då kommer 
att vara sökbara på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i nuläget. Det kommer således också att 
bli  mycket  lättare  att  sammanställa  statistik  och  information  över  hur,  var  och  varför 
reklamationerna uppstår vilket kommer att underlätta analys‐ och uppföljningsarbetet.  

Samtidigt  som  sättet  att  genomföra  reklamationen  kommer  att  förändras  kommer  nya  direktiv 
gällande vilket gods som ska skickas tillbaka till Södertälje att  införas  i och med WPU. Det material 
som  tas  tillbaka  till Södertälje  i polisiärt  syfte,  för att kontrollera  så att  ingen missbrukar  systemet 
med garantiersättningar, kommer  i WPU‐systemet helt att tas bort. Anledningen till att detta flöde 
inte anses behövas är att det idag är relativt få felaktigheter som hittas i förhållande till de resurser 
som  läggs ner  för att administrera hemtagningen och utförandet av analysen. När en hemtagning 
idag initieras vet inte Scania centralt i Södertälje hur många artiklar som kommer att skickas tillbaka 
eftersom direktiven som ges är grundade på tid. Ett exempel på direktiv kan vara att alla kylare som 
bytts ut mellan den 1 mars och den 30  september  skall  skickas  tillbaka  till Södertälje. Med denna 
rutin går det inte att veta hur många kylare som kommer att bytas ut under denna tidsperiod varför 
antalet som ankommer Södertälje inte är känt förrän vid uppackningen. Med ett sådant upplägg kan 
antalet enheter  av det hemtagna materialet  antingen bli  alldeles  för många eller  alldeles  för  få.  I 
många fall kommer alldeles för många artiklar tillbaka vilket givetvis är onödigt då det skapar extra 
arbete  både  hos  serviceverkstäderna  och  hos  distributören,  men  även  för  personalen  i 
materialinspektionen.  

Med WPU‐systemet  i drift kommer det  istället att bli möjligt att beställa hem exakt det antal som 
efterfrågas,  eftersom  mekanikern  på  serviceverkstaden  får  information  om  detta  direkt  på 
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arbetsordern när  reparationen  skall utföras. Med dagens upplägg måste mekanikern  själv  i många 
fall hålla reda på vilka artikelnummer som ska sparas och skickas tillbaka till Södertälje. På exempelvis 
den  svenska  marknaden  finns  dessa  artikelnummer  upptagna  på  en  lista  som  manuellt  måste 
stämmas av mot de artiklar som ska bytas ut. Sammantaget kommer endast de artiklar som verkligen 
efterfrågas att skickas tillbaka till Södertälje och den totala mängden skickat gods kommer därför att 
minska betydligt.  

Serviceverkstäderna kommer med WPU‐systemet att, istället för att skicka in så mycket material som 
idag, behöva  spara en del av artiklarna om det är  så att någon  från Scania  centralt vill undersöka 
artikeln.  Uppföljning  från  Scania  centralt  görs  då  genom  besök  på  aktuella  serviceverkstäder. 
Serviceverkstäderna  kommer  dock  samtidigt  få  snabbare  och  tydligare  besked  om  vilket material 
som behöver  sparas och  vad  som  kan  skrotas,  vilket  innebär  att mindre  lagringsyta behöver  vara 
tillgänglig ute hos serviceverkstäderna.  

Införandet av WPU‐systemet kommer att ske på någon marknad i Europa inom några år för att sedan 
testköras  och  så  småningom  spridas  ut  globalt.  Alltså  kommer  det  nuvarande materialflödet  att 
fortgå som tidigare ett antal år till innan WPU‐rutinerna hinner träda i kraft. 

6.2 Distributionsstruktur 
I  avsnittet  Distributionsstruktur  återges  inledningsvis  en  ingående  beskrivning  av  hur  flödet  av 
garantimaterial  sker  från  reparation  till  inregistrering  på  fabrik.  Därefter  följer  en  närmare 
beskrivning av materialhemtagningarna, material‐ och lagringshanteringsaktiviteterna, transporterna 
och slutligen även området styrning och informationsspridning. 

6.2.1 Lagerstruktur & flödesvägar 
I denna  inledande del av kartläggningen kommer en noggrann beskrivning av  respektive marknads 
flöde  att  återges. Här  beskrivs  framförallt  de  ingående  aktiviteterna  i materialflödet  och  de  olika 
lagringspunkter som finns, men även till viss del det informationsflöde som hänger samman med det 
fysiska  flödet.  Förutom  det  studerade  systemets  aktiviteter  återges  vissa  angränsande  aktiviteter, 
vilket då påpekas, i avsikt att bidra till en ökad förståelse för flödet i sin helhet.  

Det studerade systemet, återigen  illustrerat  i Figur 6.2 nedan, beskriver som  tidigare understrukits 
den principiella uppbyggnaden av  flödet  från  slutkund  till  leverantör, vilket  innebär att  skillnader  i 
upplägg och struktur mellan de olika marknaderna föreligger. 

Figur 6.2. Det studerade systemet. 
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I  anslutning  till  beskrivningen  av  respektive marknad  beskrivs  även  flödesstrukturens  flexibilitet, 
samarbeten aktörer emellan och övriga flödens påverkan på materialflödet.  

 Den svenska marknaden 
I Sverige sker materialflödet direkt från serviceverkstad till fabrik utan att gå via distributören. Denna 
lösning beror på att distributören ligger i Södertälje och en mellanhantering hos distributören innan 
vidare transport till materialinspektionen bedömts som överflödig. Detta  innebär rent affärsmässigt 
att  den  svenska  distributören  köper  materialhanteringstjänsten  från  den  organisatoriskt  sett 
fabrikstillhörande  materialinspektionen,  medan  handläggning  och  andra  administrativa  sysslor 
fortfarande  sköts  såväl  hos  distributör  som  på  fabrik.  På  den  svenska marknaden  finns  idag  94 
serviceverkstäder som är knutna till nätverket. 

I detta avsnitt kommer de olika aktiviteterna att beskrivas utifrån olika delavsnitt i flödet medan ett 
samlat flödesschema finns att beskåda i Bilaga 1. 

Efter  reparation mellanlagras ofta den eller de defekta artiklar som omfattas av garantin eftersom 
mekanikerna har nya  reparationer  att utföra,  vilka prioriteras  framför hanteringen  av det defekta 
godset.  Denna  mellanlagring  är  ofta  kort,  men  kan  i  vissa  fall  uppgå  till  2‐3  dagar.  Efter 
mellanlagringen tvättas godset och märks för att sedan återigen  lagras. Under tiden från den första 
mellanlagringen  till den  följande  lagringen  fylls ett besiktningsprotokoll  i  som avser att underlätta 
analys  av  felorsak  och  för  att  motivera  serviceverkstadens  garantianspråk.  Den  sistnämnda 
lagerpunkten  innebär  lagringstider  på  alltifrån  6  dagar  upp  till mer  vanligt  förekommande  15‐20 
dagar. Hur denna del av flödet ser ut illustreras i Figur 6.3. 
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Figur 6.3. Flödesschema del 1 för den svenska marknaden (Serviceverkstad). 

När det finns resurser och tid att återigen hantera garantigodset och då protokollföringen är avslutad 
skickar  serviceverkstaden  ett  garantianspråk  till  distributören,  gör  en  avstämning  mot 
materialhemtagningslistorna och  skriver en packlista. Det  reklamationsnummer  som genereras  vid 
anspråket  används  sedan  för  att märka  om  godset  för  att  underlätta  vidare  hantering,  varefter 
godset packas och ställs på avskeppningsområdet  inför  transport.  I många  fall kräver  inte  fabriken 
heller att godset ska skickas in för att garantiersättning ska betalas ut, dock måste godset sparas i tre 
månader  innan  det  kan  skrotas  eller  skickas  in  för  återvinning.  I  samband med  dessa  aktiviteter 
färdigställs även packlista och fraktsedel varefter en transporttjänst beställs. Hur denna del av flödet 
ser ut beskrivs i Figur 6.4 nedan. 
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Figur 6.4. Flödesschema del 2 för den svenska marknaden (Serviceverkstad). 

Godset  lastas  sedan  vid överenskommen  tid  av  transportören  som  kör  godset  till byggnad 220X  i 
Södertälje  där  det  lossas,  ankomstregistreras  och  lagras  in  för  att  senare,  inom  ett  dygn, 
transporteras  vidare  till byggnad 280. Byggnad 220X  fungerar  som  en  central  godsmottagning  för 
hela Scania  i Södertälje. Majoriteten av  leveranserna till byggnad 280 sker alltså från 220X men det 
förekommer även leveranser från andra aktörer, vilket ställer ytterligare krav på materialhanteringen 
då  de  mindre  leveranserna  måste  kvitteras  hos  den  aktuella  chauffören,  vilket  inte  behöver 
genomföras vid internleveranserna.  

När  godset  har  ankommit  till  materialinspektionen  görs  en  sortering,  vilken  avser  att  urskilja 
högprioriterat material från sådant som har  lägre prioritet. Gods som har hög prioritet är vanligtvis 
gods som har beställts från någon fältkvalitetsingenjör och som därför snabbt skall in för analys så att 
felaktigheter  kan  rättas  till  fortast möjligt. Denna  typ  av  gods  skall  enligt  överenskommelse  vara 
märkt med blåvita märkningar för att underlätta sorteringen i godsmottagningen.  

När  godset  sorterats  mellanlagras  det  i  väntan  på  att  personalen  vid  godsmottagningen  ska 
genomföra  en  visuell  kontroll  och  registrering.  Registreringen  sker  i  datasystemet  SWAT  så  att 
handläggare eller andra  intressenter kan  se att materialet har anlänt  till Södertälje. Om det är en 
fältkvalitetsingenjör som har beställt materialet rapporteras även ankomsten in i datasystemet FRAS. 
I  samband med  registreringen  görs  alltså  också  en  visuell  besiktning  och  kontroll  av  godset,  där 
märkning och paketering utvärderas. Hur denna del av flödet ser ut åskådliggörs i Figur 6.5 nedan. 
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Figur 6.5. Flödesschema del 3 för den svenska marknaden (Serviceverkstad, Byggnad 220X, Fabrik). 

Figur 6.5 illustrerar den sista biten av flödet och därmed är den studerade delen av flödet beskriven. 
För att  få en vidare  förståelse  för processen kommer dock även de aktiviteter  som  följer  fram  till 
handläggningen på fabrik att beskrivas. 

Beroende  på  vilken  beläggning  som  råder  i materialinspektionen  kan  det  registrerade  godset  nu 
antingen skickas direkt in för analys eller, vilket är vanligast, lagras in i ett buffertlager. Gods som har 
beställts hem  av  en  fältkvalitetsingenjör  läggs  i  speciella  lådor där  ingenjörerna  sedan  kan hämta 
godset. Ett tredje alternativ är att skrota material utan att först analysera det, vilket kan bli aktuellt 
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när  material  har  skickats  in  som  inte  efterfrågats  eller  för  sådana  artiklar  där  det  finns 
överenskommelser om att skrotning ska ske hos Scania centralt.  

Efter  analys  sker  en  handläggning  av  distributörens  reklamation  och  ett  beslut  tas  om  huruvida 
kreditering  ska  genomföras  eller  ej.  Om  reklamationen  godkänns  skickas  materialet  vidare  för 
fortsatt analys i kvalitetsförbättrande syfte eller skrotas. En signal skickas även till fabriken via SWAT 
där  reklamationen  handläggs  av  deras  representant  som  avgör  om  distributören  i  sin  tur  ska  få 
ersättning  för  sina utlägg. Om  reklamationen efter analys och handläggning hos distributören  inte 
godkänns skickas materialet tillbaka till serviceverkstaden och ingen kreditering görs. Hela denna del 
av flödet åskådliggörs i Figur 6.6 nedan. 
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Figur 6.6. Flödesschema för materialinspektionen i Södertälje (Fabrik). 

Vad  det  gäller  flexibiliteten  för  den  svenska marknadens  flödesstruktur  bedöms  den  av  ansvariga 
personer  som  god. Upplägget  som praktiseras  idag har  använts under  flera  år och  anses  vara  väl 
fungerande, men  såväl  de  interna  flödena  hos  serviceverkstäder  och  i materialinspektionen  som 
transportuppläggen anses möjliga att förändra på sikt om det skulle efterfrågas. 

Som ovan beskrivits samarbetar distributör och fabrik gällande analysarbetet i avsikt att minska extra 
hantering och transporter samt för att minska  ledtiderna. Vad det gäller transportlösningarna finns 
även  där  en  form  av  samordning  för  att  effektivisera  hanteringen  genom  att  fabriken  sköter 
upphandling och serviceverkstäderna kan koncentrera sig på att endast boka de transporter som de 
behöver.  Vissa  serviceverkstäder  har  också  utvecklat  samarbeten  sinsemellan,  exempelvis  Arver‐
gruppen i Mälardalen, som rör reklamationshanteringen av garantiärendena. 

Då många av aktiviteterna i flödet av material är beroende av en informationsöverföringsaktivitet för 
att kunna  initieras och vice versa är det av central vikt att båda dessa  flöden är väl utformade och 
samstämmiga för att flödet ska fungera bra. Materialflödet är inte beroende av det monetära flödet 
för att  fungera, men utbetalningarna är beroende av hur materialflödet  fungerar. Det  traditionella 
flödet och returflödet är på den svenska marknaden helt frikopplat från varandra då det traditionella 
flödet sköts av en annan centralt kontrakterad transportör. 

 Den tyska marknaden 
På den tyska marknaden sker materialhemtagning från serviceverkstäderna till fabriken, till skillnad 
från i Sverige, via distributören. I Tyskland finns 163 serviceverkstäder, som även innefattar ett tiotal 
aktörer  i  Österrike,  vilka  alla  knutits  till  distributören  som  finns  belägen  i  Koblenz.  Av  dessa 
serviceverkstäder  finns ett antal oberoende aktörer  som  inte ägs av Scania. Verksamheten hos de 
oberoende verkstäderna fungerar i princip på samma sätt som för de övriga, med undantag från att 
vissa av informationssystemen inte är Scanias. 



    Kartläggning 

  69

I  likhet med beskrivningen av den svenska marknaden kommer de olika aktiviteterna att beskrivas 
utifrån olika delavsnitt i flödet samtidigt som ett samlat flödesschema finns att beskåda i Bilaga 2. 

Efter  reparation och utbyte av de defekta artiklarna sker en mellanlagring. Därefter  tvättas, märks 
och packas  godset  inför  inlagringen. Varje  artikel packas  i  en påse  som placeras  i  ett mellanlager 
vilket töms en gång i veckan för att vidare placeras in i den del av lagret där returmaterialet förvaras. 
Under tiden  för ovanstående aktiviteter sker dessutom en rapportskrivning av ansvariga mekaniker 
som  avser  att  beskriva  felorsaker  samt  genomförda  åtgärder  och  arbetsmoment.  Två  till  fjorton 
dagar efter reparation sker reklamationen av de delar som omfattas av garantin från serviceverkstad 
till  distributören.  Serviceverkstaden  får  omedelbart  besked  från  distributören  om materialet  ska 
skickas in eller om det ska sparas i lagret. Om materialet ska skickas in märks de i många fall om med 
reklamationsnummer  för att sedan  invänta  transport. Ska godset ej skickas  in  för besiktning måste 
det sparas till dess att ersättningen för reklamationen har utbetalats eller i minst sex veckor. Efter de 
sex  veckorna  kan  materialet  skrotas  eller  skickas  in  för  återvinning  och  pant  hos  respektive 
tillverkare,  eller  till  något  av  de  företag  som  sköter  denna  hantering.  Hur  det  inledande 
flödesavsnittet ser ut illustreras även i Figur 6.7 nedan. 
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Figur 6.7. Flödesschema del 1 för den tyska marknaden (Serviceverkstad). 

Inför  transport  packas  materialet  på  pallar  samtidigt  som  en  registrering  av  pallen  görs  i 
datasystemet. Efter det att godset har packats görs en transportbeställning och några dagar senare 
kommer  transportföretaget och hämtar materialet  för att genomföra  transporten  till distributören 
dit  det  ankommer  inom  1‐2  dagar.  Handläggningen  av  de  reklamationer  som  görs  av  service‐
verkstäderna  utförs  löpande  och  kreditering  utgår  en  gång  i  veckan.  En  dag  efter  kreditering  till 
serviceverkstäderna skickas en reklamation från distributör till fabrik, en reklamation som dröjer upp 
till två veckor  innan den handläggs  ‐ plus eventuell ytterligare tid  i väntan på godset. Denna del av 
flödet presenteras i Figur 6.8. 
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Figur 6.8. Flödesschema del 2 för den tyska marknaden (Serviceverkstad, Distributör). 
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Efter  ankomst  till  godsmottagningen  hos  distributören  i  Koblenz  märks  pallar  och  lådor  med 
ankomstdatum och placeras i ett mellanlager för att sedan hanteras i den turordning som de anlänt. 
När en pall är på tur att hanteras sker först en visuell besiktning av packlista och emballering  innan 
en  registrering  sker  i  datasystemet.  I  samband  med  inmatning  i  systemet  sker  uppackning  och 
besiktning av det reklamerade materialet varefter det åter förpackas och placeras på en pall som ska 
skickas till fabrik. I denna pall förvaras godset till det att den rymmer cirka 40 artiklar eller att den är 
full. Därefter upprättas en packlista, vägning  sker och  sedan  sker en  lagerläggning ute på gården  i 
väntan på transport. Hur dessa aktiviteter hänger samman illustreras i Figur 6.9. 
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Figur 6.9. Flödesschema del 3 för den tyska marknaden (Distributör, Byggnad 220X). 

En  gång  i  månaden  beställs  transporter  och  en  fraktsedel  upprättas.  Två  till  tre  dagar  efter 
beställning kommer  transportbolaget och hämtar  leveransen  för att  sedan,  cirka  tre dagar  senare, 
lämna materialet på ankomstmottagningen vid byggnad 220X. Flödet från ankomst till byggnad 220X 
till  det  att  det  har  registrerats  in  hos materialinspektionen  går  för  den  tyska marknaden  till  på 
liknande sätt som  för den svenska, det vill säga enligt Figur 6.5, varför  ingen vidare beskrivning av 
detta sker här.  

I ett fåtal fall, för vissa brådskande garantiärenden kopplade till felrapporter, går transporter på den 
tyska marknaden direkt  till godsmottagningen  i byggnad 280  i anslutning  till materialinspektionen. 
Dessa expressleveranser som  initieras av  fältkvalitetsingenjörerna utgår  i majoriteten av  fallen  från 
serviceverkstäderna,  i  avsikt  att  gå  förbi hanteringen hos distributören, men  i  vissa  fall  även  från 
distributören för att minska väntetiden där. 

Även  den  tyska marknadens  flödesstruktur  bedöms  vara  flexibel  både  vad  det  gäller  transport‐
lösningar  och  lagringsmöjligheter,  men  också  med  avseende  på  de  interna  materialhanterings‐
aktiviteterna. Genom samarbetet med transportföretaget Ewals finns förutom möjligheten att ändra 
frekvenser  även  utrymme  för  att  utnyttja  de  bilar  som  transporterar  reservdelar  ut  till 
serviceverkstäderna  för  returtransporter  av  det  garantimaterial  som  ska  till  distributören  –  något 
som dock utnyttjas sparsamt idag. Med de godsmängder som idag flödar mellan aktörerna föreligger 
inga  problem  med  utrymmesbrist,  vare  sig  hos  distributör  eller  hos  någon  av  de  besökta 
serviceverkstäderna. 
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På den tyska marknaden finns ingen typ av samordning gällande analys eller besiktning, utan kontroll 
sker här  i varje steg. Vad det gäller transporterna finns som ovan beskrivits, visst utnyttjande av de 
reservdelstransporter  som  sker. Dock  sker  ingen  samlastning mellan de olika  serviceverkstäderna, 
utan  varje  aktör  sköter  sina  egna  transporter.  Det  samarbete  som  sker mellan  de  olika  service‐
verkstäderna handlar i princip bara om att rådfråga varandra om olika tekniska frågeställningar som 
uppkommer. Precis som på den svenska marknaden har det centralt, i detta fall av Scania Tyskland, 
upphandlats ett kontrakt med transportören vilket medfört att de olika serviceverkstäderna bara kan 
boka en transport när de är i behov av att skicka in materialet. 

Som på den svenska marknaden är informations‐ och materialflöde nära sammankopplade varför det 
är viktigt att de arbetar väl tillsammans. Mycket av informationen som initierar aktiviteter i material‐
flödet mellan de tre aktörsleden sker via olika it‐system, vars samspel och funktionalitet är viktig för 
att  materialflödet  ska  fungera.  Även  på  den  tyska  marknaden  är  det  traditionella  flödet  och 
returflödet i princip frikopplat från varandra. 

 Beneluxmarknaden 
Precis  som  på  den  tyska  marknaden  sker  materialhemtagning  här  från  serviceverkstäderna  till 
fabriken via distributören. På Benelux‐marknaden finns 75 serviceverkstäder, fördelat på 48 stycken i 
Holland, 27  i Belgien och  två  i  Luxemburg, vilka alla  sköter  sin garantihantering via distributören  i 
holländska Breda. I likhet den tyska marknaden är majoriteten av verkstäderna ägda av Scania, men 
det finns även ett antal oberoende verkstäder som är anslutna till nätverket. Distributionen mellan 
serviceverkstad  och  distributör  sker  via  två  uppsamlingsplatser,  vilket  gör  att  flödet  ser  något 
annorlunda ut än det  som beskrivs  i den övergripande  flödesstrukturen  för garantiprocessen. Hur 
detta flöde övergripande ser ut illustreras i Figur 6.10 nedan. 

 

Figur 6.10. Distributionsstrukturen för Benelux‐marknaden. 
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I  likhet med  den  svenska  och  den  tyska marknaden  kommer  de  olika  aktiviteterna  att  beskrivas 
utifrån olika delavsnitt i flödet samtidigt som ett samlat flödesschema finns att beskåda i Bilaga 3. 

Precis som på övriga marknader tvättas och märks godset på Benelux‐serviceverkstäderna efter den 
mellanlagring som  följer på  reparationen. Efter dessa  inledande aktiviteter  läggs godset  in  i  lager  i 
väntan på vidare hantering. I samband med detta skriver reparatören även den rapport som ligger till 
grund  för  reklamationen.  Själva  reklamationen  sker  i mån  av  tid  inom  ramarna  av 20 dagar  efter 
reparation,  vilket  är  distributörens  interna  krav  på  serviceverkstäderna.  Eftersom  prioriteten  av 
garantiärendena oftast är  låg  i jämförelse med andra sysslor är det vanligt att reklamationerna sker 
mot slutet av denna tjugodagarsperiod, vilket medför att materialet också blir liggande i lagret under 
denna tid. När väl reklamationen är gjord  inväntas besked om huruvida material ska skickas  in eller 
ej,  ett  besked  som  för  de  oberoende  verkstäderna  skickas  med  brev  och  för  de  scaniaägda 
verkstäderna  skickas  via  informationssystemet. De  delar  som  ska  skickas  in märks  därpå  om  och 
packas  inför  transport. Gods som  inte ska skickas  in  lagras  i 4‐6 veckor  för att eventuellt skickas  in 
senare,  återvinnas  eller helt  enkelt  skrotas. Hur denna del  av  flödet  ser ut  illustreras  i  Figur 6.11 
nedan. 
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Figur 6.11. Flödesschema del 1 för Benelux (Serviceverkstad). 

Godset som packats placeras i pallar som under följande natt hämtas upp och transporteras till en av 
de  två  uppsamlingsplatserna,  Bryssel  respektive  Zwolle.  Från  uppsamlingsplatsen  går  sedan  en 
transport per vecka till distributören i Breda där registrering, besiktning och kontroll sker. Precis som 
på  fabrik  kan  reklamationer  här  avslås  på  grund  av  felaktig  garantiorsak,  bristande 
reparationsrapport eller liknande. Då analysutrustningen här inte är av samma omfattning sker dock 
ingen avancerad besiktning. Efter besiktningen sker packning och eventuellt en ommärkning, varefter 
godset  inväntar den  transport  som  varje  fredag  avgår  till  ankomstmottagningen  i byggnad  220X  i 
Södertälje. Denna del av flödet beskrivs i Figur 6.12 nedan. 
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Figur 6.12. Flödesschema del 2 för Benelux (Serviceverkstad, Samlingspunkt, Distributör,  
Byggnad 220X). 

I  likhet med de ovan beskrivna marknaderna går flödet från 220X vidare till materialinspektionen – 
en  del  av  flödet  som  beskrevs  i  anslutning  till  Figur  6.5.  Precis  som  på  den  tyska  marknaden 
ankommer  också  expressleveranser  till materialinspektionen  från  distributör  eller  serviceverkstad 
initierade av fältkvalitetsingenjörerna.  

Genom de  transportlösningar som utarbetats på Benelux‐marknaden är  flödet mycket  flexibelt. Då 
transporterna samordnas med de dagliga reservdelsleveranserna är det möjligt att kostnadseffektivt 
skicka  godset  med  kort  väntetid  i  lager.  Den  relativt  täta  transportfrekvensen  från  de  två 
samlingspunkterna  till  distributör  och  från  distributör  till  fabrik, medför  också  det  korta  ledtider 
vilket bidrar  till en bättre  flexibilitet. Precis  som på övriga marknader utgör garantigodset bara en 
liten del av den totala hanterade godsmängden, vilket medför att utrymmesbrist inte är något större 
problem  som  kan  påverka  flexibiliteten.  Det  som  främst  påverkar  flexibiliteten  negativt,  och 
dessutom  ledtidens  längd,  är  den  kamp  om  resurser  på  serviceverkstäderna  som  leder  till  att 
garantiärendena ofta prioriteras ned. 

Inte heller i Benelux‐flödet samordnas analys och besiktning mellan de olika aktörerna i någon större 
utsträckning eftersom den besiktning som genomförs innan godset kommer till materialinspektionen 
i  Södertälje  inte  är  speciellt  omfattande.  Genom  samarbetet  med  Scanias  reservdelsleveranser 
samordnas transporterna mellan de olika serviceverkstäderna – något som underlättar hanteringen, 
minskar kostnaderna och förkortar ledtiderna. 

Även på Benelux‐marknaden är informations‐ och materialflödet nära sammankopplade varför det är 
viktigt att de arbetar väl  tillsammans. De problem som här uppkommer är  i gränssnittet mellan de 
olika  aktörernas  informationssystem,  speciellt  i  kommunikationen  med  de  oberoende  service‐
verkstäderna  eftersom  de  har  egna  verkstadssystem.  Tack  vare  det  valda  upplägget  med 
transporterna  från  serviceverkstäderna är en del av det  traditionella  flödet, det vill  säga  flödet av 
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reservdelar, sammankopplat med flödet av garantigods. Detta medför att garantiprocessen på denna 
marknad är beroende av de transportlösningar som utarbetats för reservdelarna. 

6.2.2 Materialhemtagningar 
Materialhemtagningarna genomförs  i huvudsak på begäran  från  fabrik  i Södertälje eller  i vissa  fall 
genom  lokala  initiativ av  respektive distributör. En av anledningarna  till de hemtagningar som sker 
från  fabrik  kan  vara  de  beslut  som  tagits  i  Design  Group  och  som  omfattar  hemtagning  av 
kvalitetsmässigt  intressanta artiklar. Andra anledningar  till materialhemtagningar kan vara polisiära 
kontroller  initierade  av  handläggarna  och  materialhemtagningar  baserade  på  felrapporter  som 
initierats av fältkvalitetsingenjörerna. 

Varken på den  svenska marknaden eller på Benelux‐marknaden  tar distributören egna  initiativ  till 
materialhemtagningar, varför de endast tar hem material från verkstäderna som fabriken i Södertälje 
efterfrågar. På den  tyska marknaden har distributören en mer aktiv  roll och  tar hem material  från 
utvalda  verkstäder.  Dessa  hemtagningar  beror  på  hur  väl  serviceverkstäderna  har  lyckats  i  de 
återkommande  utvärderingar  som  görs  av  deras  garantiverksamhet.  I  nuläget  finns  nio 
serviceverkstäder  som måste  sända  in  allt  garantimaterial  till  distributören  i  Koblenz,  i  avsikt  att 
undvika  felaktiga  utbetalningar  till  serviceverkstäderna.  Med  denna  utökade  kontroll  ökar 
materialhanteringen  både  för  de  berörda  serviceverkstäderna  och  för  distributören. Utöver  dessa 
hemtagningar  har  distributören  i  Tyskland  också  vissa  samarbeten med  lokala  leverantörer  som 
efterfrågar vissa defekta artiklar, som exempelvis batterier. 

Majoriteten av det gods som transporteras till Södertälje sker med ordinarie transporter via de olika 
aktörerna i värdekedjan, det vill säga från serviceverkstaden via distributör till Scania Södertälje. Det 
finns dock vissa  transporter  som berör det material  som beställts hem av  fältkvalitetsingenjörerna 
som  skickas  med  expressleveranser  (DHL  Express),  direkt  från  serviceverkstaden  till  fabrik. 
Anledningen till att expresstransporter används är för att materialet snabbt skall vara tillgängligt för 
analys.  Nedan  behandlas  inledningsvis mottagningsfrekvenser  och  godsmängder  för  de  ordinarie 
hemtagningarna och avslutningsvis beskrivs hur expresshemtagningen ser ut. 

Vid godsmottagningen  i Södertälje  togs under 2007  i genomsnitt drygt 150 kollin per månad emot 
från  utlandet  och  från  den  svenska  marknaden  cirka  200  kollin  per  månad.  För  den  svenska 
marknaden är dock de kollin som  levereras betydligt mindre – av  leveranserna är cirka 60 % av det 
totala antalet endast små  lådor som  innehåller en eller ett par artiklar. Totalt  levereras alltså drygt 
350  försändelser,  med  ordinarie  transporter,  in  till  materialinspektionen  varje  månad.  Liknande 
mängder  av  leveranser  kan  konstateras  från  tidigare  år  samt  det  nu  pågående  verksamhetsåret 
(2008).  Variationerna  månaderna  emellan  är  överlag  relativt  små  med  undantag  från  under 
semestern vilket åskådliggörs i Figur 6.13. 
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Figur 6.13. Mottagna kollin 2007, totala flödet. 

Även om variationerna mellan månaderna är relativt små är inleveransvariationerna under en månad 
desto större, vilket tillsammans med det faktum att prognosmöjligheterna är små medför att arbetet 
på  materialinspektionen  blir  svårt  att  styra.  Under  en  månad  kan  inleveranserna  för  ankomst‐
mottagningen som helhet se ut som Figur 6.14 visar. 
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Figur 6.14. Mottagna kollin under en månad 2007, totala flödet. 

För de studerade marknaderna varierar mängden inlevererat gods och dess frekvens relativt mycket 
då upplägg och förutsättningar är olika. Sedan hösten 2007 har Tyskland förändrat sina rutiner vilket 
inneburit  att  en  inleverans  sker per månad med ungefär 10  kollin per  inleverans.  För  att  jämföra 
detta med hur det såg ut tidigare har data från 2007, innan förändringen, studerats. Totalt hanterar 
materialinspektionen nu som då ungefär 110 kollin per år, men under tidigare år fördelades dessa på 
fler och mer varierande inleveranser. De stora avvikelserna berodde på att distributören samlade på 
sig en varierande mängd gods som sänds  iväg vid ett godtyckligt  tillfälle. Som Figur 6.15  illustrerar 
skedde under förra året 38 stycken  inleveranser, vilket alltså kan ställas  i relation till 2008 års flöde 
med 12 inleveranser per år. 
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Figur 6.15. Mottagna kollin för Tyskland under 2007. 

För den svenska marknaden, som alltså omfattar cirka 200 försändelser per månad, skickar de olika 
serviceverkstäderna  sitt  garantimaterial  direkt  till  materialinspektionen  utan  att  distributören 
hanterar godset. Detta medför att ett  större antal kollin måste hanteras  för denna marknad, men 
samtidigt att flödet jämnas ut något. Utjämningen kan ske eftersom inte bara en enhet beslutar när 
godset  ska  skickas vidare vilket är  fallet då distributören  samlar upp alla defekta artiklar  innan de 
skickas  till  Södertälje.  Figur 6.16 åskådliggör hur antalet mottagna  kollin hos materialinspektionen 
från den svenska marknaden varierade under år 2007.  
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Figur 6.16. Mottagna kollin för Sverige under 2007. 

Som Figur 6.16  illustrerar är antal mottagningar  relativt  jämnt  fördelade mellan månaderna. Dock 
består varje månads totala  inleverans av ett  flertal mindre  leveranser vars kvantitet och  fördelning 
varierar  kraftigt,  eftersom  de  olika  serviceverkstäderna  skickar  in  sitt  gods  när  de  själva  vill. 
Exempelvis ser  inleveranserna för november månad ut som beskrivs  i Figur 6.17 nedan, vilket visar 
att antal inlevererade kollin för den svenska marknaden varierar kraftigt. 
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Figur 6.17. Mottagna kollin under en månad 2007, svenska marknaden. 

För  Benelux‐marknaden  skickas  materialet  sedan  våren  2007  från  de  olika  ländernas  service‐
verkstäder till uppsamlingsplatserna där godset konsolideras inför transport till distributören i Breda. 
Konsolideringen  av  gods  från  verkstäder  i  Holland  görs  i  Zwolle  och  för  verkstäderna  som  är 
verksamma  i Belgien och Luxemburg sker konsolidering  i den verkstad som  finns  i Bryssel. En gång 
per  vecka  går  sedan  en  transport  från  Zwolle  respektive  Bryssel  till  Breda  i  Holland  där  godset 
inspekteras  innan det skickas vidare  till Södertälje.  Innan denna omorganisation skedde  leveranser 
från  Belgien  och  Holland  separat  –  något  som  medförde  en  mer  omfattande  transport‐  och 
mottagningsverksamhet. Eftersom inget dataunderlag finns för det nya transportupplägget från hela 
2007 presenteras här,  i Figur 6.18,  inleveransvariationer  från september 2007  fram  till  idag. Totalt 
ankommer cirka 20 kollin per månad  från Benelux‐marknaden  (244 stycken/år). Efter  införande av 
det nya transportupplägget sker en inleverans till Södertälje per vecka. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mottagna kollin per 
mottagning

Månad  

Figur 6.18. Mottagna kollin för Benelux under 2007/2008. 

De  försändelser  som  skickas  med  expresstransport  hanteras  av  DHL  Express.  Dessa  transporter 
beställs av en  fältkvalitetsingenjör om denne anser att material behöver  tas hem snabbare än vad 
den  ordinarie  materialhemtagningsprocessen  klarar  av.  Material  som  anländer  med  express‐
transporter  tas  emot  av  någon  person  som  arbetar  på materialinspektionen.  Den  person  som  i 



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 78 

vanliga  fall  sköter ankomstmottagningen behöver alltså  inte nödvändigtvis vara den  som  tar emot 
godset  som  levereras  med  expresstransport,  utan  kvittensen  kan  göras  av  vem  som  helst  på 
materialinspektionen.  Under  2007  skickades  410  expressförsändelser  till  Södertälje,  fördelningen 
över året är relativt  jämn med en  liten nedgång kring semestertider. Fördelningen visas  i Figur 6.19 
nedan. 
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Figur 6.19. Mottagna expressförsändelser 2007. 

Den  tyska marknaden  står  för 15 %  av  alla  expressleveranser och Benelux‐marknaden har  skickat 
expressförsändelser  motsvarande  3  %  av  de  totala  försändelserna.  Från  de  svenska  service‐
verkstäderna sker inga expressleveranser.  

Av det material som tas emot är idag cirka 10 % ej önskvärt. Anledningen till detta är i majoriteten av 
fallen att  serviceverkstaden  inte uppmärksammat att  stoppdatumet  för materialhemtagningen har 
gått  ut  och  fortsätter  skicka  in  gods  av  gammal  vana.  Tidigare  noterade materialinspektionen  att 
drygt  30  %  av  det  ankomna materialet  ej  var  beställt, men  efter  att  noggrannare  uppföljningar 
initierats har detta problem kunnat minskas.  

Att godset som  tas emot  i Södertälje är skadat, utöver den defekt som gjort att det skickats  in, är 
sällsynt. Däremot är det vanligt att godset  inte har är paketerats och märkts efter de riktlinjer som 
Scania internt har kommit överens om. För personalen i godsmottagningen i Södertälje skapar detta 
vissa problem då de tvingas till manuell handpåläggning för de artiklar som inte har märkts upp enligt 
den  överenskomna  modellen.  Av  de  studerade  marknaderna  har  den  svenska  marknaden  flest 
anmärkningar  beroende  på  att  det  rör  sig  om  flest  leveranser,  då  ingen  konsolidering  sker  innan 
inleverans till Scania. För denna marknad har 70 % av försändelserna någon typ av anmärkning då det 
gäller  märkning  eller  packning,  även  om  det  i  många  fall  är  godkänt  enligt  garantimanualens 
föreskrifter.  Felaktigheterna  kopplade  till  leveranserna  från  sverigemarknaden  är  av  varierande 
karaktär då det  är  ett  stort  antal  aktörer  som  skickar  in  godset.  För  tysklandsmarknaden  kan det 
konstateras att varje kolli som skickats  in har fått en anmärkning, dock rör det sig  i samtliga fall om 
små  problem med  uppmärkningen  vilket  enkelt  kan  åtgärdas  genom  kontakt med  den  berörda 
distributören. För Benelux är 50 % av leveranserna behäftade med någon typ av anmärkning. För den 
del av leveranserna som skickas från Holland är anmärkningarna än färre, cirka 30 %, och är kopplat 
till  felaktiga packlistor medan problemen  relaterade  till godsleveranser  från Belgien även beror på 
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felaktigt skrivna märklappar. Det ska också påpekas att samtliga artiklar  i en sändning  inte behöver 
vara felaktiga för att en anmärkning ska noteras. 

Prognostisering av flödet är idag mycket svårt då ingen information finns tillgänglig om när och i vilka 
volymer som distributörerna skickar in gods. Utan relevant information är det svårt att konstruera ett 
vettigt prognosverktyg och med anledning av denna  informationsbrist används  idag prognostisering 
sparsamt. Den  typ av prognoser  som ändå  finns grundar  sig på erfarenhet baserad på  i hur  stora 
mängder  och  hur  ofta  olika  distributörer  brukar  skicka  in  material.  Bristen  på  väl  fungerande 
prognoser medför problem  i materialhanteringen då arbetsbelastningen blir ojämn  för personalen 
som arbetar där. Med ett jämnare flöde skulle både personalen och lokalytan kunna användas på ett 
bättre sätt än vad som är fallet idag, då ankomstmottagningen vissa dagar kan vara mer än fullbelagd 
och andra dagar vara helt tom. 

6.2.3 Materialhantering & lager 
I  avsnitt  6.2.1,  Lagerstruktur  &  flödesvägar,  beskrevs  ingående  hur  respektive  marknads 
flödesstruktur är uppbyggd och fungerar. Denna beskrivning omfattade även en redogörelse för de 
materialhanterings‐  och  lagringsaktiviteter  som  genomförs,  vilken  här  kompletteras  med  mer 
ingående beskrivningar av de intressanta aspekter som observerats. 

 Den svenska marknaden 
På den svenska marknaden finns en rad platser i flödet där lagring sker vilket medför en betydande 
ökning av  ledtiderna. Speciellt hos  serviceverkstäderna  förekommer  långa perioder med  lagring av 
godset. Framförallt beror detta på dåliga rutiner samt brist på resurser tillsammans med det faktum 
att  garantiärendena  endast  utgör  5  %  av  den  totala  verksamheten,  vilket  givetvis  påverkar 
prioriteringen av dessa. Det som får serviceverkstaden att ändå snabba på processen är det krav som 
distributören har på 40 dagar från reparation till det att reklamationen ska ha nått handläggarna på 
fabriken. Egentligen kan materialet ligga än längre, då tidskravet för materialhemtagning är 70 dagar, 
men vanligtvis skickas materialet  iväg  i samband med att själva reklamationen görs.  Inom ramarna 
för  dessa  tidskrav  sker  således  skeppning  i mån  av  ledig  tid  och  inga  rutiner med  avseende  på 
frekvens eller kvantitet  föreligger. Samtliga verkstadschefer  som  intervjuats bedömer att det  finns 
god  flexibilitet  i  hanteringen  av  garantimaterialet,  men  att  det  inte  finns  några  incitament  att 
genomföra några förändringar då många andra delar av verksamheten har högre prioritet. 

 Den tyska marknaden 
Även  på  den  tyska  marknaden  utgörs  en  stor  del  av  ledtiden  av  väntetid  i  lager.  Hos 
serviceverkstäderna lagras garantigodset i väntan på de sändningar som går varannan eller var fjärde 
vecka.  Även  om  garantiverksamheten  hos  de  tyska  serviceverkstäderna  enligt  uppgift  utgör  cirka  
10 % av den totala verksamheten är det inte bara av denna anledning som garantigodset blir liggande 
i lager. De långa genomloppstiderna i lager beror också på de transporter som är tillgängliga och som 
begränsas  av  det  faktum  att  distributören  vill  hålla  nere  transportkostnaderna.  Eftersom 
godsmängderna  ute  hos  respektive  serviceverkstad  är  relativt  små  är  utrymmesfrågan  inte  något 
problem.  De  materialhanteringsaktiviteter  som  genomförs  anses  utifrån  de  observationer  som 
utförts fungera bra tack vare de utarbetade rutiner som serviceverkstäderna inom de flesta områden 
har.  Ett  problem  som  dock  pekades  ut  av  mekaniker  och  garantihandläggare  på  de  tyska 
serviceverkstäderna var de många regler och garantityper som de måste hålla reda på, vilket  ibland 
leder till mycket administration kopplat till materialet. En annan rutin som  leder till vissa problem  i 
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flödet är den bristfälliga märkningen  av det hanterade godset – något  som medför att onödig  tid 
ibland läggs på att identifiera olika artiklar. 

Även hos distributören på den tyska marknaden sker  lagring med hänsyn till transportfrekvenserna, 
vilket  i  likhet med ovan ger mycket  långa genomloppstider  i  lager. Materialhanteringsaktiviteterna 
hos  distributören  utförs  av  en  heltidsanställd  person  som  ibland  får  understöd  av  ytterligare  en 
person då denne har möjlighet och behov föreligger. Både hanteringen och huvudparten av lagringen 
sker i en gemensam byggnad där gott om utrymme finns för variationer i flödesvolymer. 

 Beneluxmarknaden 
Upplägget av lagerstrukturen på Benelux‐marknaden påverkas av det transportupplägg som används 
i dessa länder. Dock finns det fortfarande många punkter i flödet där artiklar väntar eller lagras innan 
nästkommande aktivitet startar. På Benelux‐marknaden är förutsättningarna för kortare ledtider ute 
hos serviceverkstäderna betydligt bättre än för den tyska marknaden. Eftersom det garantigods som 
skall skickas vidare till Breda transporteras av samma transportör som fyller på reservdelar finns det 
möjlighet  för  verkstaden  att  göra  dessa  insändningar  flera  gånger  i  veckan.  Varje  natt  levereras 
reservdelar  och  då  tar  transportören  med  sig  garantigodset  till  uppsamlingspunkten  för 
mellanlagring.  Vid  dessa  uppsamlingspunkter  sker  endast  lagring,  godset  hanteras  inte  på  något 
annat  sätt.  Uppsamlingsverksamheten  i  Zwolle  kommer  inom  kort  att  flyttas  till  transportörens 
lokaler  eftersom  Scania  inte  kommer  att  ha  kvar  någon  verksamhet  på  den  befintliga 
uppsamlingspunkten. Från de  två uppsamlingspunkterna  i Bryssel och Zwolle går en  transport per 
vecka till distributören i Breda. 

Beroende på verkstädernas varierande storlek finns det en mängd olika upplägg och rutiner för hur 
garantigodset skall hanteras. På de flesta verkstäder är det endast en person som sköter hanteringen 
av  garantiärendena  då  detta  är  en  relativt  liten  del  av  verksamheten,  för  Benelux  är  5‐10 %  av 
uppdragen garantirelaterade. Garantigodset placeras ofta direkt av mekanikern på en för ändamålet 
dedikerad hylla i lagret, hit går sedan den garantiansvariga för att hämta de delar som ska skickas in. 
Eftersom transporter från serviceverkstäderna kan ske i princip vilken dag som helst är flexibiliteten i 
systemet mycket stor och svängningar i flödet kan på så sätt hanteras.  

Den lokal som används för besiktning och lagring hos distributören i Breda ligger inte i anslutning till 
distributörens kontorsbyggnad,  istället hyrs en  lokal cirka en kilometer från distributören. På grund 
av den nyligen genomförda flytten av distributören från lokalerna i Haag har denna tillfälliga lösning 
kommit till stånd, dock är varken lokalens placering eller utformning särskilt bra anpassad efter den 
verksamhet som bedrivs där.  

 Mottagningsverksamheten i Södertälje 
Verksamheten  i  byggnad  220X medför  även  den  en  rad materialhanterings‐  och  lageraktiviteter. 
Huvudsakligen  handhas  här  artiklar  för  forsknings‐  och  utvecklingsavdelningen,  men  även 
garantigodset som ska vidare till materialinspektionen. Efter ankomst till byggnad 220X lastas godset 
av och ankomstregistreras samtidigt som eventuella tullhandlingar bearbetas, varefter godset lastas 
på trailer för att vidare  invänta den transport som varje morgon sker till byggnad 280. Till årsskiftet 
2008/2009 kommer godshanteringen  i byggnad 220X att  förflyttas  till nya  lokaler  i Hovsjö  industri‐
område, vilket kommer att medföra längre transporter för garantigodset. 
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På materialinspektionen  i  Södertälje  sker  ankomstmottagning och  inlagring  i  lokaler med  gott om 
utrymme för det gods som hanteras. Godset transporteras efter registrering  in till de personer som 
ska genomföra analysen, ett flöde som även det fungerar smidigt. Beroende på de svängningar som 
föreligger  i  inleveranserna  kan  dock  arbetsbelastningen  bli  ojämn,  vilket  innebär  att  personal‐
resurserna  inte  räcker  till  vid  hög  belastning  och  förseningar  uppstår.  Genom  att  personalen  i 
materialinspektionen  varje morgon omfördelar  arbetsbördan och prioriterar de områden  som har 
tyngst belastning kan dock en viss flexibilitet uppnås. 

6.2.4 Transport 
I  detta  avsnitt  beskrivs  mer  ingående  hur  transportuppläggen  är  utformade  på  de  studerade 
marknaderna och vilka aktörer som är inblandade. Avslutningsvis kommenteras också transporternas 
effektivitet. 

 Den svenska marknaden 
På  den  svenska  marknaden  sköts  transporterna  från  serviceverkstäderna  till  byggnad  220X  i 
Södertälje nästan uteslutande på uppdrag av DHL. De undantag som finns är de serviceverkstäder  i 
stockholmsområdet  som  ibland  kör  egna  turer  till  Södertälje  i  samband med  andra  ärenden. DHL 
använder sin  lastbilsflotta och den egna  lagerstrukturen med olika samlings‐ och spridningspunkter 
för  att  uppnå  bästa  möjliga  kostnadseffektivitet  i  transporterna.  Serviceverkstäderna  skickar  en 
sändning när de har material som ska in och försöker om möjligt att skicka flera artiklar samtidigt så 
att det inte bara blir en artikel per sändning. Dessa transporter tar 1‐2 dagar beroende när på dygnet 
bokningen görs.  

Utöver  det  centrala  transportavtal  som  tecknats  och  vissa  samarbeten  mellan  de 
stockholmsbaserade  serviceverkstäderna  finns  ingen  samordning  av  transporterna.  Även  om 
serviceverkstäderna  är  fria  att  samarbeta  angående  transporterna  inträffar  detta mycket  sällan  i 
praktiken då de  i dessa fall måste stå för kostnaderna själva.  I Sverige transporteras de reservdelar 
som ska ut till serviceverkstäderna med hjälp av logistikbolaget e‐LC som är en del av det holländska 
företaget Ewals Cargo. Att  inte  transporterna av garantigodset också körs av e‐LC motiveras av att 
det är  för små godsmängder  i  förhållande  till det  flöde som utgörs av  reservdelarna. e‐LC har  inte 
heller  någon  form  av  samarbete med DHL  gällande  Scanias  transportuppdrag,  varför  inga  direkta 
samkörningsvinster  kan  realiseras.  Dock  ska  det  understrykas  att  båda  dessa  aktörer  kör  sina 
transporter med hög fyllnadsgrad då de samkör returgodset med andra kunder i Scanias närhet. 

 Den tyska marknaden 
I  Tyskland  sker  transporterna  från  serviceverkstäderna  till  distributören med  samma  transportör 
oberoende av vilken serviceverkstad som skickar material. Det företag som sköter dessa transporter 
är Ewals Cargo, en transportör som även ombesörjer transporten av reservdelar ut till verkstäderna. 
Dock  sker  ingen direkt  samordning mellan hämtning  av  returmaterial och  leverans  av  reservdelar 
vilket  gör  att  det  finns  möjligheter  att  minska  kostnader  och  förkorta  ledtiden  med  en  bättre 
koordinering. Verkstaden beställer hämtning av gods genom att kontakta Ewals Cargo,  som  sedan 
hämtar godset två till fyra dagar efter det att en beställning har gjorts.  I vissa speciella fall kan det 
förekomma att någon anställd på serviceverkstaden transporterar godset till distributören vilket dock 
endast är förbehållet de verkstäder som ligger i närheten av Koblenz. 

Artiklarna  som  levereras  till  distributören  i  Tyskland  tas  emot  vid  godsmottagningen  för  garanti‐
ärenden där de registreras, besiktas och ompaketeras inför avskeppning till Sverige. Vid avskeppning 
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kontaktas  återigen  Ewals  Cargo  som  hämtar materialet  efter  några  dagar  för  vidare  transport  till 
Södertälje.  Transporten  upp  till  Södertälje  tar  cirka  tre  till  fyra  arbetsdagar  att  genomföra  där 
ankomstmottagning sker vid byggnad 220X. Tidigare skickade distributören  i Tyskland  in  leveranser 
när  en  viss  vikt  på  försändelsen  hade  uppnåtts,  en  typ  av  frekvensläggning  som  medförde  att 
ledtiderna blev väldigt varierande  i  längd. Numer körs  istället  leveranserna  i fasta  intervall, ungefär 
var  fjärde  vecka,  upp  till  Södertälje.  Serviceverkstäderna  skickar  in  material  med  relativt  stor 
spridning avseende frekvens, dock brukar materialet vara på plats hos distributören cirka sex veckor 
efter reparationen, något som innebär att verkstäderna skickar in material i snitt var fjärde vecka.  

 Beneluxmarknaden 
På Benelux‐marknaden  infördes dagens transportupplägg, som  inbär att garantigodset konsolideras 
hos  distributören  i  Breda,  för  drygt  ett  år  sedan.  Tidigare  gick  separata  transporter  från Holland, 
utgående från Haag, och från Belgien och Luxemburg, utgående från Bryssel, till fabrik  i Södertälje. 
Idag transporteras således samtliga godssändningar från serviceverkstäderna via två samlingspunkter 
till Breda för att därifrån sedan skeppas vidare till fabriken.  

Transporterna från serviceverkstäderna på Benelux‐marknaden är organiserade av Scania Parts som 
vid leverans av reservdelar även åtar sig att hämta garantigodset. Scania Parts betalar också för dessa 
transporter och debiterar  inte garantiverksamheten för deras nyttjande då detta flöde  i relation till 
flödet av  reservdelar är  litet och dessutom  inte  innebär något betydande merarbete. Då  flödet av 
reservdelar  är  mycket  omfattande  innebär  det  att  en  leverans  per  dygn  ankommer  varje 
serviceverkstad, vilket möjliggör att garantigodset alltid kan skickas  in samma dag som det packas. 
Serviceverkstaden behöver inte heller tänka på att beställa transporter utan bara se till att godset på 
kvällen  står på den plats där  transportören under natten hämtar godset.  I Belgien och Luxemburg 
sköts dessa transporter av TTS som levererar godset till uppsamlingspunkten som är belägen hos en 
av serviceverkstäderna i Bryssel. TTS placerar de insamlade pallarna på en därför avsedd yta i väntan 
på  vidare  transport och  ingen  extra hantering  krävs. Motsvarande  transporter  i Holland utförs på 
uppdrag  av Huisman  som  samlar  godset  i  en  lokal belägen  i  Zwolle  som  för övrigt  till  största del 
används  som  spridningspunkt  för  reservdelsleveranserna.  Inte  heller  i  Zwolle  sker  någon  form  av 
extra materialhantering.  

Från de  två  samlingspunkterna  går  en  transport per  vecka  till  distributörens  lokaler  i Breda,  vilka 
båda sköts av Huisman och betalas av distributören. Transporten ankommer inom en dag till Breda. 
Efter hantering och besiktning av godset utgår varje  fredag en  transport  från distributör  till  fabrik 
som  ankommer  nästföljande  måndag  vid  byggnad  220X.  Även  dessa  transporter  ombesörjs  av 
transportföretaget Huisman som fakturerar distributören. 

 Transporter inom Södertälje och expressleveranser 
En  ytterligare  transport  som  tillkommer på  samtliga marknader är den  transport  som  sker mellan 
byggnad 220X och materialinspektionen. Detta är en  transport  som endast  tar  cirka  fem minuter, 
men en aktivitet som medför en ytterligare  lagringsaktivitet som förlänger den totala  ledtiden med 
upp  till ett dygn  i och med den  lagring som måste göras mellan ankomst  till Södertälje och denna 
transport.  Anledningen  till  att  materialet  först  skickas  till  220X  är  att  ytan  i  anslutning  till 
ankomstmottagningen  vid materialinspektionen är begränsad. Den  trånga gårdsplanen  gör att det 
endast finns manövreringsutrymme för en lastbil i taget varför mottagningsenheten i 220X utnyttjas 
istället. 
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Vid vissa materialhemtagningar kopplade till felrapporter som ska transporteras snabbt till Södertälje 
från utlandet beställs expressleveranser  från DHL av  fältkvalitetsingenjörerna. Expressleveranserna 
sker till största delen direkt  från serviceverkstaden, då det är direktleveranser här som kan minska 
ledtiden mest, men  i vissa  fall  förekommer även att distributören  får  skicka  in expressgods. Dessa 
transporter utförs av DHL Express  som  levererar direkt  in  till materialinspektionen  i byggnad 280  i 
Södertälje  och  går  således  förbi  godsmottagningen  i  byggnad  220X.  På  den  svenska marknaden 
förekommer  dock  inte  denna  typ  av  expressleveranser,  eftersom  leveranserna  går  direkt  från 
serviceverkstad till fabrik. Anledningen till att andelen expressleveranser är  lägre för Benelux än för 
många andra utländska marknader, exempelvis Tyskland, är att de anser att godset ändå kommer 
fram tillräckligt snabbt med det ordinarie flödet med de transportrutiner som där används och till en 
betydligt lägre kostnad. Distributören i Benelux har också haft flera erfarenheter av att gods kommit 
bort eller skadats i större omfattning då expressleveranser använts. 

Vad det gäller transporternas effektivitet, det vill säga i vilken utsträckning ledtiden påverkas av extra 
hantering, sker viss omlastning och  lagring av de externa transportörerna som exempelvis DHL eller 
Ewals Cargo. Denna extra hantering genomförs för att kunna samlasta flera mindre sändningar för att 
uppnå en högre kostnadseffektivitet men på bekostnad av något  längre  ledtider – det vill  säga en 
lägre effektivitet gällande transporttiderna. 

6.2.5 Styrning och informationsspridning 
I detta avsnitt behandlas  inledningsvis hur styrning, prognostisering och mätning går till på de olika 
marknaderna.  Därefter  följer  en  beskrivning  av  vilken  information  som  utbyts  och  hur  de  olika 
informationssystemen interagerar. 

Arbetet på serviceverkstäderna är ofta svårt att planera då det är en ojämn belastning mellan akuta 
och planerade reparationer. Planeringen underlättas dock av en kontinuerlig kontakt med kunderna 
om  hur  det  aktuella  skadeläget  ser  ut  –  ett  område  som  de  olika  verkstäderna  hanterar  med 
varierande resultat. Arbetsbelastningen, och därmed också kapaciteten att hantera garantiärenden, 
varierar beroende på beläggningsgraden i verkstaden. Garantireparationer kräver i kontrast till övriga 
reparationer  ett  extra  administrativt  moment  vilket  innebär  att  ett  garantianspråk  gentemot 
distributören  skapas.  På  mindre  verkstäder,  där  det  inte  finns  någon  speciell  garantiansvarig, 
nedprioriteras ofta detta arbete med längre ledtider som följd.  

Hos de olika distributörerna sker inte heller någon form av prognostisering. Den form av planering av 
kapacitets‐ och resursbehov i verksamheten som ändå förekommer görs utifrån erfarenheten hos de 
garantiansvariga, antalet sålda  fordon samt vilka  typer av artiklar som begärs hem. Distributörerna 
detaljstyr  inte  verksamheten  ute  hos  serviceverkstäderna,  men  ställer  krav  och  ger 
rekommendationer utifrån följande områden: 

 Ledtider för hur lång tid efter reparation reklamationer ska vara utförda 

 Ledtider för när material senast skall vara inskickat till distributören 
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Distributörerna har sedan själva utformat en rad egna mått för att styra och följa upp verksamheten. 
I  Sverige  mäter  distributören  exempelvis  tiden  för  handläggning  och  kreditering  hos  de  olika 
aktörerna,  i  Tyskland  antalet  reklamationer  per  artikelnummer  och  i  Benelux  ett  antal  interna 
ledtider. Samtliga distributörer på de studerade marknaderna kartlägger även garantikostnader per 
reklamation och tar fram statistik kring reklamationerna från olika verkstäder, som exempelvis antal 
reklamationer och nivån på respektive ersättning. 

Ovanstående mätområden används även av vissa serviceverkstäder för att följa upp sin verksamhet 
så att resultat av förändringar lättare kan identifieras. Förutom dessa prioriterade styrparametrar har 
handläggarna på fabrik sammanställt ett antal mått för att utvärdera marknaderna så att processerna 
lättare kan planeras. 

 Tid från reparation till registrering av materialet i materialinspektionen 

 Antal reklamationer 

 Reklamationsersättning minus reklamationskrav (acceptansgrad) 

 Antal omprövningar 

Grunden  till  att  hela  garantiprocessen  fungerar  och  att  handläggning  kan  genomföras  utan  att 
respektive  serviceverkstad  behöver  kontaktas  är  att  mekanikern  som  utför  reparationen  fyller  i 
reparationsrapporten korrekt. Om  inte denna  information  följer reklamationsärendet genom  flödet 
innebär det att extra  tid går åt  för att  följa upp ärendet – något som upplevs som ett problem på 
samtliga studerade marknader idag. 

På de  tre  studerade marknaderna  finns en  rad  informationssystem  som  används  för  att behandla 
reklamationsärenden  och  materialhemtagningar.  För  materialhemtagningar  kopplade  till 
felrapporter  används  på  samtliga  studerade  marknader  systemet  FRAS  där  information  skickas 
mellan  fältkvalitetsingenjörer  och  serviceverkstäder  via  distributören.  Varje  aktör  har  här  en 
anpassad  version  av programmet beroende på om denne  är  verkstad, distributör  eller  fabrik.  För 
materialhemtagningar  kopplade  till  reklamationer  är  informationsutbytet mer  komplicerat,  varför 
det  finns  en mängd  system.  På  varje  serviceverkstad  finns  ett  verkstadssystem  där  den  garanti‐
ansvarige för in information om reparationerna. Detta system används också i vissa fall för att skicka 
in  sina  reklamationer  till  distributören.  Distributören  har  också  ett  system  där  denne  tar  emot 
reklamationer från serviceverkstäderna och handlägger ärendena. I de fall verkstäderna  inte har ett 
informationssystem som är utvecklat för Scania och därmed  inte är kompatibelt med distributörens 
system görs reklamationerna i ytterligare ett system. Slutligen har fabriken ett annat system, SWAT, 
där reklamationerna med dess materialhemtagningar hanteras. 

 Den svenska marknaden 
På  den  svenska  marknaden  finns  idag  inget  gemensamt  datagränssnitt  mellan  distributör  och 
serviceverkstad  varför  stora  delar  av  informationsdelningen  blir  problematisk.  Det  it‐system  som 
används hos distributören benämns SARA, där ärenden i SWAT uppdateras så att fabriken får tillgång 
till de reklamationer som skall handläggas. Serviceverkstäderna i Sverige använder ett program som 
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heter Automaster6, där reklamationerna görs, vilket  i sin tur för  in  informationen till SARA. Brister  i 
kommunikationen  mellan  systemen  medför  exempelvis  onödig  hemtagning  på  grund  av  att 
inaktuella materiallistor används, vilket  leder till oklarheter kring vad som ska skickas  in  för analys. 
För  reklamationer  av  motorer  finns  det  ytterligare  ett  systemstöd,  CLAW7,  som  vissa  service‐
verkstäder använder sig av och de som inte har tillgång till detta sköter reklamationerna via normal 
postgång. Det finns således en mängd olika system som används för att föra vidare i stort sett samma 
typ av  information vilket ställer höga krav på gränssnitten mellan  informationssystemen. Bristerna  i 
systemstöd medför också en ökad arbetsbörda för de olika aktörerna i värdekedjan då mycket tid går 
åt  för att överbrygga dessa kommunikationsproblem.  I och med det bristande  systemstödet anser 
många  serviceverkstäder att de  rutiner  som används  för garantiärendena är onödigt krångliga och 
därför tar mycket tid  i anspråk, vilken är en av anledningarna till att detta prioriteras ned  i kampen 
om resurserna. 

 Den tyska marknaden 
För  den  tyska marknaden  finns  samma  problematik  som  i  Sverige,  ett  flertal  olika  it‐system  som 
försvårar informationsöverföringen mellan olika aktörer i distributionskedjan. Alla serviceverkstäder i 
Tyskland använder  SCAS8  för att  registrera  sina garantianspråk gentemot distributören. Nackdelen 
med  SCAS  är  att  det  fungerar  dåligt med  systemet  för  felrapporter,  FRAS.  Detta  kan  exempelvis 
medföra  att  material  som  enligt  ett  reklamationsärende  i  SCAS  kan  skrotas  när  det  enligt  fel‐
rapporten  ska  skickas  in  för analys. Verkstadssystemet  i Tyskland, det  vill  säga motsvarigheten  till 
Automaster  som  används  i  Sverige,  är  ett  system  som  kallas  för  SDPS9. Då  det  inte  går  att  göra 
garantianspråk i detta system måste dock alla serviceverkstäder även ha tillgång till SCAS för att där 
göra sina garantianspråk. Speciellt för tysklandsmarknaden är användningen av ett system som heter 
MIA10,  vilket  är  ett  systemstöd  för  hanteringen  av material  kopplat  till  garantiärenden.  Systemet 
arbetar parallellt med SCAS och den stora fördelen är att den person som gör ett garantianspråk ute 
på serviceverkstaden får en signal från MIA då en utbytt artikel ska skickas  in till distributören. Hos 
distributören används MIA  för att kunna kontrollera varje  försändelses  innehåll  samt att kunna  se 
från  vilken  serviceverkstad  som  den  kommer.  Efter  uppackning  och  kontroll  noteras  artikelns 
beskaffenhet  i MIA och  varje  artikel  kopplas  sedan  till  ett  nummer  som  är unikt  för den  aktuella 
pallen.  Ansvarig  personal  hos  distributören  ser  stora  fördelar  med  att  ytterligare  förbättra 
systemstödet och är intresserad av att utveckla de befintliga systemen för att minska pappersarbetet 
ytterligare.  

                                                            

6 Automaster: ett komplett material‐ och ekonomisystem för serviceverkstäder där garantihantering är en av 
många funktioner.  

7 CLAW (CLAims on the Web): Webbaserat reklamationshanteringssystem.  

8 SCAS (Scania Administration System): it‐system för garantihantering hos distributör och för vissa 
serviceverkstäder. 

9 SDPS (Scania Deutschland Partner System): ett material‐ och ekonomisystem för tyska verkstäder där 
garantihantering inte är möjlig. 

10 MIA (Material, Information, Administration): system för styrning och hantering av material kopplat till 
hemtagningar. 
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 Beneluxmarknaden 
På  Benelux‐marknaden  använder  distributören  SCAS  Plus  för  hanteringen  av  reklamationer.  SCAS 
Plus  är  en  vidareutvecklad  version  av  det  SCAS‐system  som  till  exempel  används  på  den  tyska 
marknaden och har en  inbyggt systemstöd för materialbegäran,  liknande den som finns  i MIA. Den 
stora  skillnaden mellan dessa  två  systemstöd  för materialbegäran är att den packboxfunktion  som 
finns i MIA inte finns i SCAS Plus, vilket leder till att det ofta är oklart vilka artiklar som är kopplade till 
olika  sändningar och  var de befinner  sig  i  flödet. Majoriteten  av  serviceverkstäderna,  förutom de 
oberoende aktörerna  i Belgien, använder sig av ett system som heter SDS och motsvarar det tyska 
SDPS.  I  SDS  hanteras  reklamationsärendena  vilka  under  natten  synkroniseras med  distributörens 
SCAS‐system.  För  oberoende  verkstäder  som  har  sina  egna  verkstadssystem måste  reklamationer 
göras  i  SCAS  Plus.  Ett  problem  med  detta  är  att  den  materialbegäran  som  skickas  ut  från 
distributören  är  utvecklad  att  skickas  till  SDS,  vilket  för  dessa  serviceverkstäder  således  inte  är 
möjligt. Istället får materiallistor exporteras från SCAS Plus till MS Access och skrivas ut för att sedan 
skickas  med  post  till  de  berörda  verkstäderna,  vilket  förutom  utökad  administration  medför 
förlängda ledtider med upp till en vecka. 

I Benelux och Tyskland måste de materialhemtagningar kopplade till felrapportsärenden som inte är 
planerade  att  tas  hem med  hjälp  av  expressleveranser  genomföras  via  en  speciell  reklamations‐
hantering i SCAS. I reklamationen som skickas till fabrik måste då specifika ärendenummer anges för 
att kunna få ut ersättning för omkostnaderna kring reparationen. 
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6.3 Prestanda 
I  detta  avsnitt  kvantifieras  ledtider  och  kostnader  för  de  aktiviteter  och  processer  som  beskrivits 
under  föregående avsnitt. Ledtiderna är huvudsakligen baserade på observationer och  iakttagelser 
och innebär således i princip en sammanställning av ledtiderna för respektive delaktivitet på de olika 
marknaderna.  Kostnadskartläggningen  har  i  större  utsträckning  omfattat  beräkningar  och 
antaganden utifrån intervjuer och data från olika informationssystem. 

Förutom att fungera som ett  jämförande underlag mellan de studerade marknaderna är prestanda‐
kartläggningen avsedd att belysa olika kostnader och  ledtider som uppkommer genom flödet, vilket 
kan utnyttjas i beslutssituationer fristående från denna studie. 

6.3.1 Ledtid 
Utifrån den beskrivning av  flödesstrukturen och aktiviteterna  som återgavs  tidigare  i detta  kapitel 
redovisas här både  respektive marknads  totala  ledtid och de olika  flödesavsnittens genomloppstid. 
Vilka flödesavsnitt som valts ut och med vilken noggrannhet  ledtiderna är angivna beror på  i vilken 
omfattning  mätningar  har  varit  möjliga  mellan  olika  aktörer  på  samma  nivå  i  flödet  och  hur 
generaliserbar inhämtad data varit, framförallt gällande serviceverkstäderna. 

I Tabell 6.1‐6.3 redovisas en sammanställning  för respektive marknad där respektive aktivitet, dess 
ledtid och karaktär åskådliggörs. De olika aktiviteternas  ledtid är genomsnittstider och är  i vissa fall 
där det anses intressant även angivna i ett tidsspann som avspeglar spridningen på ledtiderna. Vissa 
aktiviteter som utförs  i anslutning  till varandra har här slagits  ihop eftersom det  inte på ett vettigt 
sätt går att identifiera dem separat. Längst ner i tabellen redovisas också en total ledtid per marknad, 
vilken utgår  från medianledtiden  för samtliga reklamationer som beräknats utifrån statistik  i SWAT 
och  motsvarar  därför  inte  exakt  ledtiden  för  summan  av  delaktiviteterna.  Valet  att  använda 
medianen  istället  för  medelvärdet  vid  beräkningarna  av  ledtiden  baseras  på  det  något  ojämnt 
fördelade dataunderlaget. 

Vad det gäller karaktären på de olika aktiviteterna kan de i många fall klassificeras som spill eller icke 
värdeadderande aktiviteter eftersom de ofta innehåller väntan eller ineffektiv hantering vilket beror 
på  orsaker  såsom  bristande  rutiner  eller  att  de  har  lägre  prioritet  än  andra  delar  av  aktörernas 
verksamhet. Värdeadderande aktiviteter är de aktiviteter som på ett effektivt sätt bidrar till att föra 
informationen  i materialet  till  vidare  analys  på  fabrik  –  något  som  i  förlängningen  kan medföra 
kvalitetsförbättringar. Vad  längden på de olika genomloppstiderna beror på kommenteras  inte här 
utan behandlas i den empiriska analysen, där även en jämförelse mellan de olika marknadernas olika 
flödesavsnitt ur ett ledtidsperspektiv genomförs. 

Utifrån  statistik  i FRAS kan också konstateras att avvikelserna  från de genomsnittliga  ledtiderna är 
mycket stora. Standardavvikelsen, ett mått som mäter avvikelsen från den genomsnittliga  ledtiden, 
var för de tre marknaderna under 2007: Sverige 14 dagar, Tyskland 28 dagar och Benelux 20 dagar. 
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Tabell 6.1. Ledtider, svenska marknaden. 

Aktivitet  Ledtid  Karaktär 

Väntan efter reparation  1 dag [0, 3]  Spill 

Tvätt ‐> märkning  15 minuter  Värdeadderande 

Lagring   15 dagar [6, 20+]  Spill 

Ommärkning ‐> lastning  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Transport från serviceverkstad  1‐2 dagar  Spill, Värdeadderande 

Lossning 220X + lagring  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Mottagning 280 ‐> registrering  3 dagar [1, 10]  Spill, Värdeadderande 

TotaltSverige  21  ‐ 

Tabell 6.2. Ledtider, tyska marknaden. 

Aktivitet  Ledtid  Karaktär 

Väntan efter reparation  1 dag [0, 3]  Spill 

Tvätt ‐> packning  15 minuter  Värdeadderande 

Mellanlagring  4 dagar [0, 7]  Spill 

Lagring ‐> ommärkning  20 dagar [10, 30+]  Spill, Icke värdeadderande 

Packning ‐> lastning/hämtning  2‐4 dagar  Värdeadderande 

Transport från serviceverkstad  1‐2 dagar  Spill, Värdeadderande 

Märkning + lagring  7 dagar [1, 14]  Spill, Värdeadderande 

Visuell kontroll ‐> packning  15 minuter  Värdeadderande 

Mellanlagring  2 dagar [0, 7]  Spill 

Skriva packlista ‐> lagerläggning  3 minuter  Värdeadderande 

Lagring  14 dagar [0, 30]  Spill 

Transportbeställning ‐> hämtning  2‐3 dagar  Spill, Värdeadderande 

Transport från distributör  2‐3 dagar  Spill, Värdeadderande 

Lossning 220X + lagring  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Mottagning 280 ‐> registrering  3 dagar [1, 10]  Spill, Värdeadderande 

TotaltTyskland  60  ‐ 
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Tabell 6.3. Ledtider, Benelux‐marknaden. 

Aktivitet  Ledtid  Karaktär 

Väntan efter reparation  1 dag [0, 3]  Spill 

Tvätt ‐> packning  15 minuter  Värdeadderande 

Lagring ‐> ommärkning 
(Belgien respektive Holland) 

30 dagar  
[10, 30+] 

17 dagar  
[10, 30+] 

Spill, Icke värdeadderande 

Packning ‐> lastning/hämtning  1 dag  Värdeadderande 

Transport från serviceverkstad  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Lagring i uppsamlingspunkt  3 dagar [1, 6]  Spill 

Transport från uppsamlingspunkt  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Lossning distributör ‐>  
visuell kontroll 

2 dagar [0, 6]  Spill 

Visuell kontroll ‐> packning  15 min  Värdeadderande 

Packning ‐> lastning/hämtning  1 dagar [0, 6]  Värdeadderande 

Transport från distributör  2‐3 dagar  Spill, Värdeadderande 

Lossning 220X + lagring  1 dag  Spill, Värdeadderande 

Mottagning 280 ‐> registrering  3 dagar [1, 10]  Spill, Värdeadderande 

TotaltBenelux  39 (46/32)   ‐ 

Som synes i Tabell 6.3 ovan har Benelux‐marknaden en total ledtid på 39 dagar. För Belgien isolerat 
är  ledtiderna dock  längre, 46 dagar, medan de  i Holland endast är 32 dagar. Skillnaden beror på att 
tiden i lager hos serviceverkstäderna i Belgien är längre, och detta beror i sin tur på att de tar längre 
tid  på  sig  innan  de  utför  själva  reklamationen  i  systemet.  Statistik  som  visar  på  ledtider  från 
reparation  till  registrering  hos  distributören  på  den  berörda  marknaden  understryker  dessa 
landsspecifika skillnader vilka redovisas per serviceverkstad i Figur 6.20 och Figur 6.21 nedan. 
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Figur 6.20. Insändningstider från serviceverkstäderna I Holland. 
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Figur 6.21. Insändningstider från serviceverkstäderna I Belgien (och Luxemburg). 

6.3.2 Kostnader 
I  avsikt  att  beskriva  kostnadsbilden  och  lägga  en  grund  för  studiens  analysdel  sammanställs  och 
beräknas  i detta avsnitt de kostnader  som  tillsammans utgör  totalkostnaden  för  returflödet på de 
olika marknaderna. De olika kostnadsposterna har beräknats utifrån en rad intervjuer med ansvariga 
personer på berörda avdelningar och utifrån data från olika informationssystem där kostnader, tider 
och övrig reklamationsdata finns lagrad. Det dataunderlag som använts härstammar där inget annat 
framgår  från  år  2007  och  beräkningar  som  utförts  finns  att  tillgå  i  de  bilagor  som  kopplas  till 
respektive kostnadspost. I den utsträckning det varit möjligt har det dataunderlag som använts också 
verifierats mot äldre data och mot intervjusvar. 

 Kapitalkostnad/Informationsvärde 
Då de  trasiga  artiklar  som  tas hem  till  Södertälje  från de olika marknaderna  i många  fall  inte har 
något  marknadsvärde  är  det  inte  trivialt  att  fastställa  en  kapitalkostnad.  Istället  för  ett 
marknadsvärde  har  artiklarna  ett  informationsvärde  för  Scania  i  och  med  de  möjligheter  till 
förbättringar  och  uteblivna  garantikostnader  som  det  returnerade materialet  kan medföra  efter 
analys.  Därför  är  ledtiden  av  stor  betydelse  för  hur  snabbt  denna  information  kan  komma  rätt 
personal  inom Scania  till del. Kommentarer och beräkningar kring  framtagandet av de värden som 
presenteras i detta avsnitt finns i Bilaga 4. 

Informationsvärdet kan huvudsakligen hänföras till de två i studien analyserade flödena av material, 
det  vill  säga  både  hemtagningsprocessen  kopplat  till  garantiärenden  och  hemtagningsprocessen 
kopplat  till  felrapporter. Hemtagningsprocessen kopplad  till garantiärendena har  två avsikter, både 
det polisiära arbetet och det kvalitetsfrämjande arbetet, medan hemtagningsprocessen kopplad till 
felrapporterna endast avser att förbättra produktkvaliteten. 

 Informationsvärdet kopplat till den polisiära verksamheten 
Det informationsvärde som kopplas till det polisiära arbetet omfattar den kontroll som genomförs av 
serviceverkstäderna och distributörernas garantibedömningar. Genom att  ta hem material kopplat 
till garantiärenden kan garantianspråket kontrolleras och ett beslut  tas om huruvida ersättning ska 
betalas ut eller ej.  I de fall felaktiga bedömningar har gjorts av serviceverkstad eller distributör kan 
fabriken avslå ärendet och därmed neka utbetalning. Tack vare materialhemtagning och analys kan 
därmed felaktiga ärenden upptäckas och garantikostnaderna hållas nere. Denna polisiära verksamhet 



    Kartläggning 

  91

motiverar även de övriga aktörerna i flödet att utföra ett noggrant arbete från början och därigenom 
utveckla sina arbetsmetoder. 

För  att  kunna beräkna  ett  värde på denna  aktivitet har  värdet  av de  ärenden  som  avslagits  efter 
inspektion vid fabrik tagits fram, vilka presenteras i Tabell 6.4. 

Tabell 6.4. Värdet på avslagna ärenden. 

Marknad  Värdet av de garantianspråk 
med material som gjorts till 
fabrik (Scania Södertälje)  

Värdet på de reklamationer 
som avslagits 

Sverige                     SEK                     SEK 

Tyskland                     SEK                     SEK 

Benelux                     SEK                     SEK 

Ovanstående  information medför att andelen nekade garantiuppdrag  från Sverige uppgår till XX %, 
för Tyskland XX % och för Benelux XX %. Således kan värdet av det polisiära arbetet för marknaderna 
Benelux, Tyskland och Sverige värderas till XX SEK per helår. 

När Scania får  in en reklamation på ett visst belopp antas att detta belopp reserveras för en senare 
utbetalning till kunden, se Figur 6.22 nedan  

Tid

Framtida 
garantiutbetalning

Reservering av kapital
Tid från reparation till utbetalning

Ledtid i det 
studerade systemet

 

Figur 6.22. Betalningsflöden. 

Denna  reservering av kapital kan  ses  som upptagning av ett  fiktivt  lån eller  som en  reservering av 
pengar  på  ett  konto. Nu  är  dessa  pengar  låsta  till  en  garantiutbetalning  som  inträffar  vid  en  viss 
tidpunkt  i  framtiden.  Givetvis  skulle  Scania  kunna  använda  detta  kapital  till  en  bättre  och  mer 
värdeskapande verksamhet, varför de bör åläggas en kapitalkostnad som ska baseras på företagets 
och  marknadens  avkastningskrav.  I  de  fall  där  materialinspektionen  upptäcker  felaktigheter  i 
garantianspråket och avslår ärendet kommer den planerade utbetalningen att utebli. Beroende på 
vid vilken tidpunkt som inspektionen sker kommer därför kapitalkostnadens storlek att variera – den 
beror alltså av  ledtiden. En kortare  ledtid, det vill säga tid från reservering av pengar tills avslag av 
reklamation, ger en kortare bindning av kapital och därför en lägre kapitalkostnad.  

Hur  stor  kapitalbindningskostnaden  blir  beror  också  på  vilket  avkastningskrav  Scania  har  på 
investerat  kapital.  Då  olika  delar  av  företaget  idag  använder  olika  beräkningsmetoder  och 
kravspecifikationer  har  beslut  tagits  om  att  inom  ramarna  för  denna  studie  beräkna  ett 
avkastningskrav utifrån Scanias årsredovisning  för 2007. Den  ränta som  tagits  fram  för att beräkna 
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kapitalkostnaden utgår från WACC (Weighted Average Cost of Capital) och uppgår till 7,37 % per år. 
Genom att kompensera för inflationen på 2 % och för den riskfria placering av kapitlet som är möjlig 
blir  räntan på årsbasis 6,87 %11. För att på ett mer  tydligt  sätt påvisa  ledtidens påverkan på dessa 
kostnader räknas denna årsränta om till en ränta på dagsbasis, vilket motsvarar 0,018 % per dag.  

Kapitalbindningskostnaden för en dag blir: 
0,00018 x XX = XX SEK 

 Informationsvärdet kopplat till det kvalitetsförbättrande arbetet 
Informationsvärdet  som  kan  kopplas  till  kvalitetsförbättringar  är  betydligt  större  än  det  som  kan 
kopplas  till  den  polisiära  verksamheten  och  kan  hänföras  både  till  hemtagningar  på  grund  av 
garantiärenden och på grund av felrapporter. Dessa hemtagningar leder till insatser som bidrar till att 
höja kvaliteten på de producerade artiklarna, vilket vidare leder till minskade garantikostnader såväl 
som ökat kundvärde. 

Felrapporterna och en del av garantiärendena leder i vissa fall till att ett förbättringsarbete initieras 
som  leder  till  förbättrade  arbetsmetoder  eller  nykonstruktioner  och  vidare  till  minskade 
kvalitetskostnader. För att en felrapport ska  initieras krävs  i en del av fallen att material från fältet 
ska  tas  hem  för  analys,  vilket medför  att materialhemtagningen  kan  kopplas  samman med  dessa 
förbättringsärenden. Enligt  intervjuer med PM  (Product Manager) och  fältkvalitetsingenjörer  leder 
dessa  förbättringsprojekt  i  genomsnitt  till minskningar  av  garantikostnaderna med  70  %  på  den 
artikeln som förbättras. Dock är det inte så att alla kvalitetsärenden som startas upp kommer att leda 
till  förbättringsåtgärder,  i  vissa  fall  går  det  inte  att  hitta  någon  felorsak  eller  saknas material  att 
undersöka. Om det är så att ett kvalitetsärende avslutas utan att någon förbättringsåtgärd har införts 
kallas ärendet för ”droppat”.  

De droppade ärendena, som är  fler till antalet än de som  inte droppas, är dock  inte helt värdelösa 
utan bedöms även de kunna bidra till det kvalitetsförbättrande arbetet  i viss utsträckning  i form av 
exempelvis  indirekt  information  till  felrapporterna  eller  till  bättre  marknadskännedom.  I  denna 
studie uppskattas 30 % av de droppade ärendena och 100 % av de icke droppade ärendena leda till 
vidare  förbättringar.  Hur  denna  uppskattning  påverkar  kapitalkostnaden  diskuteras  i  rapportens 
känslighetsanalys. 

För  att  beräkna  denna  del  av  informationsvärdet  samlades  data  in  för  samtliga  artiklar  som 
felrapporterats  inom  ramarna  för  den  ordinarie  garantin  under  en  månads  tid.  Mätningen 
begränsades  till en månad på grund av den  stora datamängden, men upprepades under  fyra olika 
månader under året för att verifiera beräkningens giltighet. Denna datamängd kopplades sedan ihop 
med data som beskrev huruvida felrapporten lett till en kvalitetsförbättring, det vill säga att ärendet 
stängts  men  inte  droppats,  och  att  en  materialhemtagning  genomförts  i  anslutning  till 
förbättringsarbetet. Dessutom inkluderades, enligt resonemanget ovan, även garantikostnaderna för 
30 % av de droppade ärendena. När dessa data sammanförts kunde den totala garantikostnaden för 
dessa ärenden beräknas till XX SEK/månad. 

                                                            

11 Riksbankens årliga inflationsmål: 2 % (www.scb.se) 
Riskfri placering (tremånaders stadsskuldsväxel, medel under en tioårsperiod): 2,5 % (www.di.se) 
Ränta på årsbasis = 7,37 ‐ 2,5 + 2 = 6,87 % 
Ränta på dagsbasis = 0,0687 (1/365) = 0,018 % 
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Idag tillämpar Scania kontinuerlig förbättring av sitt modellprogram vilket innebär att nya artiklar och 
lösningar  introduceras  löpande  i  produktionen. Med  denna  strategi  sker  inga  nyintroduktioner  av 
helt nya lastbilsserier och därför är det svårare att beräkna hur länge en kvalitetsförbättrande åtgärd 
är  i produktion. Därför studeras här  istället antalet nyintroducerade artiklar som görs under ett år. 
Om dessa nya artiklar sätts i förhållande till det totala antalet artiklar kan en uppskattning av hur lång 
tid det tar att byta ut alla detaljer erhållas. Eftersom alla nyintroducerade artiklar  inte kan hänföras 
till arbetet som följer på materialhemtagningen är denna utbytestid i kortaste laget. Dock försvinner 
det en del artiklar från produktionen varje år, vissa av dessa ersätts av nya förbättrade artiklar medan 
andra  försvinner helt. Antalet artiklar som  infördes  i produktion  förra året var 1 586 stycken och  i 
genomsnitt var det 15 000 artiklar  i produktion under året, vilket enligt ovanstående  resonemang 
antas motsvara att samtliga artiklar har ersatts  inom  loppet av cirka tio år. Med andra ord  innebär 
detta att om ett  fel  inte åtgärdas kommer det att orsaka kostnader  i  tio år  innan den artikeln har 
försvunnit ur produktion. Årligen ökar dock antalet artiklar  i produktion med 7 % vilket medför en 
något  längre utbytestid, cirka ett år ytterligare. Således är det under denna tidsperiod, det vill säga 
under 11 år, som garantikostnaderna skall beräknas.  

Med utgångspunkt från detta resonemang kan det totala värdet av informationen beräknas som det 
sammanlagda  värdet  av  den  garantikostnad  som  skulle  ha  uppstått  om  förbättringarna  ej 
genomförts. Resonemanget illustreras också i nedanstående Figur 6.23. 

Reparation

Registrering
i Södertälje

Ledtid i det 
studerade 
systemet

Eventuellt 
förbättringsarbete

Artikelns livslängd i 
produktion

Garantiutbetalningar  
Figur 6.23. Informationsvärdet. 

När det totala värdet av informationen har bestämts blir nästa fråga att besvara när i tiden som den 
blir tillgänglig, det vill säga vilken ledtid som föreligger. Eftersom informationsvärdet likställs med de 
kostnader som skulle ha uppkommit  i framtiden om  inget material tagits hem kommer uträkningen 
av kapitalkostnaderna att grunda sig på hur dessa kostnader infaller i tidsrummet. De kostnader som 
uppkommer  under  den  period  som  artikeln  är  i  bruk  antas  följa  den  årliga  inflationen  på  2  %. 
Garantikostnaderna  har  ovan  angetts  till  XX  SEK/mån  vilket  betyder  att  årskostnaden  utan 
förbättringsåtgärder skulle vara XX MSEK för de marknader som studerats. Dessa kostnader kommer 
att finnas så länge som artiklarna finns kvar på fordonet, det vill säga under cirka 11 år. Den kostnad 
som  uppkommer  påverkas  givetvis  även  av  antalet  sålda  fordon,  då  en  ökad  försäljning  leder  till 
ökade  garantikostnader.  Scanias  målsättning  är  att  kunna  producera  100 000  fordon  2010  och 
150 000  fordon  2015, medan  det  under  år  2007  tillverkades  78 300  stycken.  Denna målsättning 
innebär en genomsnittlig ökning med drygt 8 % per år fram till 2015, och även garantikostnaderna 
antas öka  i  samma  takt under denna  tidsperiod. Med denna  tillväxttakt och den årliga  inflationen 
kommer  kostnaderna under de  kommande  elva  åren  att  växa med  10 %  årligen  enligt  Figur  6.24 
nedan. 
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Figur 6.24. Förändring av kostnader beroende på förändrad produktionstakt. 

För att kunna beräkna nuvärdet av de framtida garantikostnaderna genomförs en diskontering med 
hjälp av räntan som beräknats utifrån WACC. Hur beräkningarna ser ut framgår av Bilaga 4 och ger 
nuvärdet XX MSEK. Av dessa kostnader kan, enligt tidigare resonemang, endast 70 % antas försvinna 
på  grund  av  det  förbättringsarbete  som  utförs  vilket  medför  att  de  kostnader  som  kan  antas 
försvinna är XX x 0,7 = XX MSEK. Detta är således det värde som kan kallas för informationsvärdet, då 
det endast kan realiseras om material tas hem för analys. 

För att kunna betala dessa framtida kostnader behövs ett fiktivt lån tas upp som motsvarar nuvärdet 
av dessa framtida utbetalningar. Detta är alltså  inte ett  lån som tas  i verkligheten utan ett  lån  i ett 
rent teoretiskt syfte för att kunna jämföra kapitalkostnaden med en lagerföringskostnad. Det kapital 
som  företaget  får  in  från banken  skulle kunna ha använts  till mer värdeskapande aktiviteter  inom 
företaget och bör därför straffas med en kapitalkostnad. Den ränta som används är WACC minus den 
riskfria räntan på 2,5 %, vilket medför en årlig ränta på 4,87 % och en ränta på dagsbasis på 0,013 %. 
Att den riskfria räntan subtraheras från företagets avkastningskrav, WACC, beror på att det bundna 
kapitalet alltid kan placeras  till den  riskfria  räntan  innan utbetalningar genomförs. Med en kortare 
ledtid  kommer  informationen  snabbare  in  till  Scania  och  det  fiktiva  lånet  kan  betalas  tillbaka 
snabbare vilket gör att kapitalkostnaden minskar. Storleken på den alternativkostnad  som uppstår 
för lånet är beroende av ledtiden och därför kommer totalkostnaden att påverkas av ledtidens längd.  

Kostnaden  för en dags  längre  ledtid, eller besparingen  för en dags kortare  ledtid, blir enligt dessa 
beräkningar: 

0,00013 x XX = XX SEK 

Detta är den kapitalkostnad per dag som företaget får ”betala” för att de har bundit upp kapital som 
istället  skulle  kunna  användas  till  annat.  Jämfört med  kapitalbindningskostnaden  som  beräknats 
utifrån  det  informationsvärde  som  kopplas  till  den  polisiära  verksamheten,  XX  SEK/dag,  är  denna 
kostnad mycket större varför den förstnämnda försummas under kommande beräkningar. 

 Sammanställning av kapitalkostnader 
De  marknader  som  studeras  står  för  olika  stora  delar  av  informationsvärdet  och  därmed  av 
kapitalkostnaden. Dock betyder  inte detta att de har en högre  kostnadsnivå utan att de utgör en 
större  marknad  med  ett  större  garantiåtagande.  Fördelningen  mellan  de  tre  undersökta 
marknaderna åskådliggörs i Figur 6.25 nedan. 
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Figur 6.25. Andelen garantikostnad respektive andel reklamationer för de tre marknaderna. 

Med utgångspunkt i de ledtider som råder i dagsläget för materialflödet blir den totala kostnaden för 
kapitalbindningen med avseende på de studerade marknaderna enligt Tabell 6.5. Då ledtiden har en 
stor inverkan på den kostnad som uppstår i samband med den kapitalbindning som görs för att klara 
framtida  utbetalningar  redovisas  förutom  den  totala  kapitalkostnaden  även  vilken  påverkan  en 
förändrad ledtid har. 

Tabell 6.5. Kapitalkostnad och ledtider för de studerade marknaderna. 

Marknad  Nuvarande ledtid   Kostnad per år med 
nuvarande ledtid 

Förändring av ledtiden med 1 
dag ger kostnadsförändringen 

Sverige  21 dagar  104 000 SEK  4 900 SEK 

Tyskland  60 dagar  404 000 SEK  6 700 SEK 

Benelux  39 dagar  225 000 SEK  5 700 SEK 

Det totala värde som materialhemtagningen medför är summan av det värde som kan tillgodogöras i 
materialhanteringen samt det  informationsvärde som utgörs av uteblivna garantikostnader. För att 
värdera de  insatser som görs kan företaget använda  informationsvärdet som en del  i bedömningen 
av materialhemtagningsverksamheten. 

De  kvalitetsförbättringar  som  genomförs  och  som  kan  kopplas  till materialhemtagningen medför 
förutom minskade garantikostnader en ökad nytta för kunden och ett förbättrat good will‐värde. En 
uppskattning  av  detta  värde  anses  vara  allt  för  osäkert  för  att  kvantifiera, men  bedöms  vara  av 
betydande art. Att detta värde inte inkluderas i beräkningarna av informationsvärdet innebär att det 
framtagna  informationsvärdet  utgör  en  underskattning,  vilket  bör  tas  i  beaktning  vid  en 
beslutssituation. 

Genom  att  ta  hem  material  kopplat  till  garantiärendena  för  analys  kan  ersättning  för  de 
garantikostnader  som  uppstått  i  vissa  fall  också  avkrävas  från  ansvarig  leverantör. 
Regressverksamheten  möjliggörs  av  de  materialhemtagningar  som  genomförs  varför  en  utökad 
hemtagningsverksamhet  också  ökar  dessa  intäkter.  Dock  är  dessa  intäkter,  liksom  interna 
transaktioner  av  exempelvis  garantikostnader  samt  lönekostnaderna  för  handläggare  och 
fältkvalitetsingenjörer,  utanför  det  studerade  systemet  och  påverkar  således  inte  studiens 
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totalkostnad. Det är ändå viktigt att påpeka betydelsen av materialhemtagningarna när det gäller att 
fördela kostnader och intäkter kopplade till garantiverksamheten mellan Scania och leverantörerna. 

Vid genomförandet av ledtidsreduktioner är det, förutom möjligheterna att minska kapitalkostnaden, 
även möjligt att minska andelen garantiutbetalningar eftersom dessa utbetalningar då sker under en 
kortare tidsperiod. Dock rör det sig även här om  interna transaktioner,  från  leverantör via de olika 
aktörerna till serviceverkstäderna, vilket  inte är en del av denna studie. Vid en beslutssituation kan 
det dock vara intressant att ta dessa förändringar i garantiutbetalningsflödet i beaktning. 

 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnaderna omfattar, som tidigare definierats, de kostnader som uppstår  i samband 
med hanteringen av godset. Framförallt omfattar detta lönekostnaderna för den personal som utför 
materialhanteringsaktiviteterna, men även kostnader  för  lokaler och  för utrustning som behövs  för 
hanteringen. Då personalkostnaderna kan kopplas samman med den aktuella  ledtiden tillför denna 
del av lagerhållningskostnaderna också en intressant aspekt till studiens analysdel. Hänvisningar och 
beräkningar relaterade de kostnader som finns upptagna i texten nedan återfinns i Bilaga 5. 

För  att på  ett  rättvisande  sätt  kunna  jämföra de olika marknaderna har  valet  gjorts  att utgå  från 
samma kostnad för arbete för samtliga länder. Detta val har gjorts då det inte är möjligt att förändra 
denna kostnad utan att  flytta verksamheten  till ett annat  land. Som  lönekostnad  för den personal 
som  sköter  materialhanteringen,  främst  mekaniker  och  reparatörer,  har  studien  utgått  från  de 
lönekostnader och arbetsgivaravgifter som gäller på den svenska marknaden, 187 SEK/h. 

För den  svenska marknaden uppskattas hanteringstiden  för personalen på  serviceverkstäderna  till 
cirka 19 minuter per reklamation utifrån intervjuer, mätningar och observationer. Detta kan jämföras 
med en undersökning12 där motsvarande tid uppskattades till 30 minuter i genomsnitt, men då även 
innehöll  administrativa  aktiviteter  som  i  denna  studie  hänförs  de  administrativa  kostnaderna.  En 
hanteringstid  på  19  minuter,  en  kostnad  för  arbetskraft  på  187  SEK/h  och  3  984  hanterade 
reklamationer med material ger en kostnad på 236 000 SEK/år. Eftersom  ingen hantering  sker hos 
distributören  finns  ingen kostnad  för detta på den  svenska marknaden. Distributören  i Sverige har 
dock  en  heltidstjänst  dedikerad  till  att  sköta  analys  och  besiktning  av  materialet  när  det  har 
registrerats in i materialinspektionen, vilket resulterar i en kostnad på 374 000 SEK. Eftersom denna 
analys motsvarar den analys som sker på fabrik för övriga marknader inkluderas inte den i den totala 
lagerhållningskostnaden  för  den  svenska  marknaden.  Totala  personalkostnaden  för  den  svenska 
marknaden blir således 236 000 SEK. 

För marknaden i Tyskland sker hantering både hos serviceverkstäderna och hos distributören varför 
kostnaderna  per  reklamation  relaterat  till  dessa  aktiviteter  blir  något  högre.  Den  totala 
hanteringstiden  för  dessa  aktiviteter  är  cirka  40 minuter,  vilket  för  2  191  reklamationer  och  en 
timkostnad  på  187  SEK/h  medför  en  total  personalkostnad  på  273 000  SEK.  De  avslutande 
materialhanteringsaktiviteterna, vägning och lagerläggning, som sker innan transport till Sverige sker 
för ett stort antal artiklar samtidigt och tar endast några minuter totalt per månad. Därför utgör de 

                                                            

12 Fältstudie på marknaderna Sverige, Finland, Spanien, Frankrike och Benelux hos distributör och 1‐2 
serviceverkstäder på respektive marknad inom WPU‐projektet. 
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en mycket liten kostnad i form av förbrukad arbetstid och inkluderas inte i den totala lagerhållnings‐
kostnaden. 

Den hantering som görs på Benelux‐marknaden liknar till stor del den som finns i Tyskland, då även 
distributören  i Breda genomför enklare kontroll av garantigodset. För de olika hanteringsaktiviteter 
som utförs behövs 35 minuter och med samma  lönekostnad som ovan blir hanteringskostnaden för 
de 2 811 ärendena  cirka 307 000  SEK. Eftersom hämtningen av gods hos distributören görs av ett 
transportföretag  som  kommer och  hämtar  godset  under  natten behövs  ingen  extra hantering  vid 
denna hämtning, vilket skiljer sig mot de rutiner som finns på den tyska marknaden.  

Majoriteten  av  de  försändelser  som  skickas  in  från  de  olika marknaderna  passerar  som  tidigare 
nämnts  även  byggnad  220X  i  Södertälje  där  viss  materialhantering,  såsom  lossning,  ankomst‐
registrering  och  inlagring,  sker.  I  byggnad  220X  arbetar  två  personer  heltid  med  denna  typ  av 
godshantering. Av den totala mängden gods som ankommer byggnad 220X ska ungefär en fjärdedel 
transporteras  vidare  till materialinspektionen, men  då  detta  gods  är  relativt  enkelt  att  hantera  i 
jämförelse med övrigt material upptar det endast 10 % av arbetstiden  i anspråk. Detta  leder till en 
total kostnad på 75 000 SEK för returflödet från alla marknader som sänder  in material, vilket med 
antal  sändningar  per  marknad  kan  beräknas  till  kostnaderna:  Sverige=  42 000  SEK,  Tyskland=  
2 000 SEK och Benelux= 2 000 SEK. 

Utöver dessa kostnader tillkommer alltså kostnaderna för den lokalyta som utnyttjas för godset som 
omfattas av garantin. Beroende på var i landet, i vilket land de olika serviceverkstäderna är belägna 
på de olika marknaderna och hur många de är till antalet blir kostnaden olika stor. Eftersom ytan för 
materialhanteringen på de olika serviceverkstäderna i princip kommer att vara konstant, och relativt 
liten,  oberoende  av  hur  flödesstrukturen  kommer  att  se  ut  kommer  inte  denna  kostnad  att 
inkluderas  i  lagerhållningskostnaden. Däremot  inkluderas  lokalkostnaden  för den yta som utnyttjas 
för  hantering  av  returmaterialet  hos  distributören,  eftersom  det  inte  är  givet  att materialet  ska 
hanteras hos den aktören. På den svenska marknaden uppkommer under dessa antaganden således 
ingen extra kostnad för lokaler då distributören inte hanterar godset. I Tyskland är lokalkostnaderna 
för  distributören  i  Koblenz  cirka  111 000  SEK  per  år  och  för  lokalen  i Breda,  där  distributören  på 
Benelux‐marknaden är verksam, cirka 106 000 SEK per år. Även i byggnad 220X upptar materialet en 
del av utrymmet, men då den upptagna ytan är försumbar  i relation till tillgänglig plats upptas  inte 
denna kostnad som en del av totalkostnaden. 

Den  sista beståndsdelen  i  kostnadsposten  lagerhållningskostnader  är  kostnaden  för utrustning  för 
hantering av materialet. Då garantihanteringen är en så liten del av de olika aktörernas verksamhet i 
det  studerade  systemets  verksamhet  anses denna  kostnad  vara  försumbar  för  samtliga  studerade 
marknader.  Ingen  speciell  utrustning  krävs  för  hanteringen  av  garantigodset  samtidigt  som  den 
utrustning som används, framförallt används  i andra delar av deras verksamhet och endast mycket 
sparsamt för hanteringen av garantigodset. 
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Tabell  6.6  sammanfattar  de  kostnader  som  kan  relateras  till  lagerhållningen  på  de  studerade 
marknaderna. 

Tabell 6.6. Lagerhållningskostnader för de studerade marknaderna. 

Marknad  Personalkostnad  Lokalkostnad  Hanteringsutrustning  Total lagerhållnings‐
kostnad 

Sverige  236 000 SEK + 
42 000 SEK 

0 SEK  Försumbar  278 000 SEK 

Tyskland  273 000 SEK +  
2 000 SEK 

111 000 SEK  Försumbar  386 000 SEK 

Benelux  307 000 SEK +  
2 000 SEK 

106 000  Försumbar  415 000 SEK 

 Transportkostnader 
De  transportkostnader  som  här  behandlas  är  samtliga  kostnader  som  uppkommer  när 
returmaterialet  transporteras  från  serviceverkstaden  tillbaka  till materialinspektionen  i  Södertälje. 
Under kartläggningen har det varit svårt att få fram uppgifter på hur stora transportkostnaderna för 
returflödet  är,  vilket beror på  att dessa  transporter  inte  särredovisas  från övriga  transporter  som 
görs. Eftersom förhållandena på de olika marknaderna skiljer sig åt  innebär det också att kostnader 
för transporter  länderna emellan  inte heller är på samma nivå. Alltså bör  läsaren vara försiktig med 
att göra kostnadsjämförelser mellan marknaderna, istället bör varje lands kostnadsdrivare analyseras 
var för sig och  inte den summerade kostnaden. Med bakgrund  i dessa omständigheter beräknas de 
transportkostnader  som  uppkommer  mellan  serviceverkstäderna  och  distributören  på  de  tre 
marknaderna utifrån de kostnader som kunnat  identifieras för det svenska flödet. De konsekvenser 
som detta val medför för studiens resultat diskuteras i känslighetsanalysen i Kapitel 9. 

För Sveriges del  transporteras godset direkt  från verkstaden  till Södertälje varför det är den enda 
transportkostnaden  för  denna  marknad.  Genom  att  ta  hänsyn  till  antal  transporter  och 
transportlängd har utifrån det svenska avtalet en kostnad per reklamation och kilometer tagits fram 
–  en  schablon  som  sedan  kan  appliceras  på  övriga  marknader  samt  under  det  kommande 
analysarbetet. Kommentarer och beräkningar till detta avsnitt presenteras  i Bilaga 6. För den tyska 
marknaden  används  denna  prissättning  för  att  beräkna  kostnaden  för  transporterna  från 
serviceverkstäderna till Koblenz. I Benelux sköts transporten från serviceverkstaden till distributören 
av reservdelsorganisationen, genom en så kallad mjölkrunda där alla serviceverkstäder besöks. Om 
det  finns  garantimaterial  vid  en  verkstad  lastas  detta  på  lastbilen  och  förs  till  en  av 
uppsamlingspunkterna.  Om  ingen  reservdelspåfyllning  görs  kommer  inte  garantimaterialet  att 
hämtas  och  därför  sker  aldrig  några  extra  transporter  på  grund  av  upphämtningen  av 
garantimaterial.  Således  kan  kostnaden  för  transporten  av  garantigods  antas  vara  en  liten  del  av 
kostnaden  för dessa mjölkrundor. Av de uppdrag  som utförs vid verkstaden är mellan 5 och 10 % 
garantirelaterade, utav dessa är det endast 10 % av ärendena där material ska skickas  in. Alltså blir 
kostnaden för transporteringen av detta gods cirka 1 % av mjölkrundornas totalkostnad.  
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I dagsläget, med gällande  flödesstruktur och  leveransfrekvenser, var  transportkostnaderna  för den 
svenska marknadens  returflöde  under  föregående  år  567  000  SEK. Dessa  transportkostnader  kan 
fördelas  på  de  1 600  leveranser  som  genomfördes  vilket  medför  en  kostnad  per  transport  på  
354  SEK.  Under  antagandet  att  ungefär  lika  stora  godsmängder  transporteras  från  de  olika 
landsändorna,  men  med  variationer  serviceverkstäderna  emellan,  har  en  tyngdpunktsberäkning 
genomförts vilken gett  resultatet att en medeltransport är 120 kilometer  (och utgår  från Arboga). 
Detta medför att kostnaden för att transportera godset en kilometer idag är 2,95 SEK. Denna kostnad 
är  framtagen  för  de  svenska  förhållandena,  dock  bör  det  gods  som  skickas  från  verkstäderna  i 
Tyskland och Benelux vara lika avseende vikt och form varför kostnaden per transportkilometer antas 
vara lika för alla tre marknaderna.  

 Den svenska marknaden 
På  den  svenska marknaden  sker majoriteten  av  transporterna  från  respektive  serviceverkstad  till 
fabrik  i  Södertälje med DHL. Det  centralt  tecknade  transportavtalet med DHL  innebär att de olika 
serviceverkstäderna vid behov ringer till DHL och bokar transport varefter kostnaden för respektive 
transport debiteras  fabriken  i Södertälje. Fabriken  i Södertälje  fakturerar  i  sin  tur distributören på 
den svenska marknaden som således belastas för samtliga transportkostnader.  

Hur  de  olika  serviceverkstäderna  är  fördelade  över  den  svenska marknaden,  något  som  legat  till 
grund för tyngdpunktsberäkningarna i Bilaga 6, illustreras i Figur 6.26 nedan. 

 
Figur 6.26. Den geografiska placeringen av serviceverkstäderna på den svenska marknaden.  
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 Den tyska marknaden 
För  Tyskland  sker  som  tidigare  beskrivits  leveranser  från  serviceverkstad  till  distributör  och  från 
distributör  till  fabrik med  Ewals  Cargo.  Transporterna  från  serviceverkstaden  bokas  av  respektive 
verkstad  och  faktureras  distributören.  För  att  begränsa  transportkostnaderna  har  varje 
serviceverkstad  möjlighet  att  skicka  gods  minst  en  gång  och  max  två  gånger  per  månad.  Från 
distributören går sedan en transport per månad till fabrik, en transport som även den faktureras den 
tyska distributören. 

Då  alla  serviceverkstäder,  163  stycken,  i  genomsnitt  skickar  en  transport  var  fjärde  vecka  till 
distributören  sker  drygt  2 100  transporter  per  år mellan  dessa  aktörer. Genom  att  tyngdpunkten 
beräknats  till  att befinna  sig  söder om  staden Kassel  innebär det  att  varje  transport  i  genomsnitt 
skickas  200  kilometer.  Kostnaden  för  dessa  transporter  blir  således  1 239 000  SEK  genom  att 
multiplicera  antalet  transportkilometer med  schablonkostnaden  för  en  kilometer  som  beräknades 
utifrån den svenska marknadens transportkostnader. 

För den tyska marknaden tillkommer transportkostnader för transporter från distributören i Koblenz 
till  fabrik  i  Södertälje.  Vid  intervjutillfället  uppskattades  dessa  kostnader,  som  drivs  av  antalet 
transporterade  pallar,  till  cirka  17 000  SEK  per  månad  vilket  betyder  att  årskostnaden  blir  
204 000 SEK. 

Hur de olika serviceverkstäderna är fördelade över den tyska marknaden visas i Figur 6.27 nedan. 

 
Figur 6.27. Den geografiska placeringen av serviceverkstäderna på den tyska marknaden.  
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 Benelux‐marknaden 
I  Benelux  körs  godset,  som  tidigare  berörts,  inledningsvis  från  serviceverkstäderna  till  två 
uppsamlingsplatser. För att beräkna kostnaden för dessa transporter har en tyngdpunkt bestämts för 
Holland  och  en  för  Belgien.  Kostnaden  för  att  transportera  gods  från  verkstäderna  till 
uppsamlingsplatsen kan approximeras med kostnaden för att köra transporten mellan tyngdpunkten 
och uppsamlingspunkten. Kostnaden för att samla ihop gods till uppsamlingspunkterna är 44 000 SEK 
per  år.  Sedan  tillkommer  en  kostnad  för  den  extra  transport  som  behöver  göras mellan  de  två 
uppsamlingspunkterna (Zwolle och Bryssel) och distributören i Breda. Denna transport som utförs en 
gång  i veckan kostar distributören 64 000 SEK per år. Transporten från Breda till Södertälje går från 
Holland  varje  fredag  vilket  betyder  att  52  transporter  genomförs  varje  år.  För  dessa  transporter 
betalar distributören i Breda 100 Euro per pallplats, vilket för de 244 pallar som skickades medför en 
kostnad på 229 000 SEK per år. 

Hur de olika serviceverkstäderna är fördelade över Benelux‐marknaden visas i Figur 6.28 nedan. 

Uppsamlingsplats

Distributör

Serviceverkstad

 

Figur 6.28. Den geografiska placeringen av serviceverkstäderna på Benelux‐marknaden.  

 Övriga transporter 
För  en  stor  del  av  godset  sker,  som  tidigare  beskrivits,  även  transporter  från  byggnad  220X  till 
materialinspektionen. Även om dessa transporter sker i princip dagligen kan de anses försumbara vid 
beräkningen av transportkostnaderna eftersom det rör sig om en mycket kort sträcka och dessutom 
är en del av den  interna  transportslingan  som ändå genomförs  för att  transportera annat gods  till 
byggnad 280 och andra byggnader på Scania‐området. 

För det gods som hör samman med de garantiärenden som är kopplade till felrapporter genomförs 
hemtagningarna  till  viss  del  med  hjälp  av  så  kallande  expressleveranser.  Till  antalet  är  dessa 
försändelser  bara  ungefär  en  tolftedel  av  det  ordinarie  returflödet, men  eftersom  det  rör  sig  om 
expressleveranser  är  kostnaden  relativt  sett  högre.  Under  2007  beställdes  expressleveranser  för 
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drygt 1 154 000 SEK, ett belopp som varit relativt konstant under de senare åren. I Sverige genomförs 
inte  dessa  transportleveranser  på  grund  av  det  ordinarie  returflödets  karaktär.  För  Tyskland  var 
dessa kostnader 74 000 SEK, medan de under  samma  tidsperiod var cirka 34 000 SEK  för Benelux‐
marknaden. 

För transporter från vissa marknader, exempelvis Norge, Schweiz och Ryssland, uppkommer förutom 
själva transportkostnaden även avgifter för förtullning. För de flesta marknader inom EU, inklusive de 
marknader som granskas i denna studie, sker endast så kallad införsel i landet vilket innebär att ingen 
tullkostnad uppstår. 

Tabell  6.7  sammanfattar  de  kostnader  som  kan  relateras  till  de  transporter  som  utförs  på  de 
studerade marknaderna. 

Tabell 6.7. Transportkostnader för de studerade marknaderna. 

Marknad  Transportkostnad 
Serviceverkstad  

 Distributör 

Transportkostnad 
Distributör  

 Fabrik 

Expressleveranser Transporter 
från 220X 

Total 
transportkostnad

Sverige  567 000 SEK  0 SEK  Försumbar  567 000 SEK 

Tyskland  1 239 000 SEK  204 000 SEK  74 000 SEK  Försumbar  1 517 000 SEK 

Benelux  108 000 SEK  229 000 SEK  34 000 SEK  Försumbar  371 000 SEK 

 Administrationskostnader 
För att kunna hantera garantiuppdragen behöver ett  flertal administrativa aktiviteter utföras vilket 
betyder att  resurser måste avsättas  för att utföra detta arbete. Dels åtgår  resurser  för att hantera 
själva  reklamationsärendet  men  även  för  administrativa  aktiviteter  som  kopplas  till  den  fysiska 
hanteringen  av  materialet.  I  kartläggningen  har  dessa  två  typer  av  administrationsuppgifter 
behandlats åtskiljt. En anledning till detta är att processen för hantering av själva garantiärendet är 
väl  utredd  inför  det  nuvarande WPU‐projektet  och  är  dessutom  kopplad  till  rena  informations‐
aktiviteter, som utförs oberoende av om en materialhemtagning genomförs eller ej. Då denna studie 
avser att kartlägga och analysera flödet av det material som skickas till Södertälje är det endast för 
dessa extra, för hemtagningen tillkommande, moment som kostnaden kommer att beräknas. 

 Den svenska marknaden 
För att registrera och skapa en reklamation behöver varje serviceverkstad på den svenska marknaden 
i genomsnitt uträtta en rad arbetsmoment som tillsammans tar cirka 45 minuter13, oberoende av om 
garantiärendet  innefattar en försändelse av material eller  inte. Således berörs  inte dessa aktiviteter 
av huruvida material skall skickas tillbaka till Södertälje eller  inte och kommer därför  inte heller att 
finnas med i den nedanstående kostnadsberäkningen. Övriga administrationsaktiviteter, det vill säga 

                                                            

13 Fältstudie inom WPU‐projektet på marknaderna Sverige, Finland, Spanien, Frankrike och Benelux hos 
distributör och 1‐2 serviceverkstäder på respektive marknad. 
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de som behöver utföras på serviceverkstaden för att en materialhemtagning ska ske, beskrivs nedan 
för de olika marknaderna. 

På  samma  sätt  som  för  lagerhållningsaktiviteterna  används  här  en  kostnad  per  tidsenhet  för  att 
beräkna  kostnaderna.  Analogt  med  det  tidigare  resonemanget  kring  nivån  på  kostnaden  per 
tidsenhet utnyttjas här lönekostnader för Sverige på samtliga marknader för att kunna genomföra en 
rättvisande jämförelse i analysen. 

På  den  svenska  marknaden  behöver  nedanstående  aktiviteter  utföras,  kostnaden  redovisas  i  
Tabell 6.8 nedan. 

 Avstämning mot materialhemtagningslista 
Denna aktivitet innebär att kontrollera om artikeln ska skickas tillbaka för ytterligare analys. 
Denna aktivitet förväntas ta cirka 13 minuter per reklamation. Denna avstämning, som utgör 
en betydande del av den svenska marknadens administrationskostnad, uppstår på grund av 
det bristande systemstödet. 

 Skriva packlista 
Att skriva packlistan tar cirka 2 minuter per reklamation. 

 Upprätta fraktsedel 
Denna aktivitet uppskattas till cirka 2 minuter per reklamation. 

 Beställa transport 
Beställning av transporten till Södertälje tar cirka 1 minut per reklamation. 

Tabell 6.8. Tidsåtgång och kostnader på den svenska marknaden för administrationsaktiviteter. 

Aktivitet  Tidsåtgång/reklamation  Kostnad/reklamation 

Avstämning mot 
materialhemtagningslista 

13 minuter  40,5 SEK 

Skriva packlista  2 minuter  6,2 SEK 

Upprätta fraktsedel  2 minuter  6,2 SEK 

Beställa transport  2 minuter  6,2 SEK 

Totalt  19 minuter  59,1 SEK 

De kostnader som uppkommer hos serviceverkstaden  för att hantera materialhemtagningen  för en 
reklamation är 59,1 SEK. Eftersom materialet för den svenska marknaden skickas direkt till Södertälje 
finns det  inga  kostnader hos distributören  som direkt  kan  kopplas  till materialflödet,  varför dessa 
administrationskostnader uppgår  till 0  SEK. De  totala  kostnaderna på den  svenska marknaden blir 
således  59,1  SEK  per  reklamation,  vilket  med  3 984  reklamationer  per  år  ger  en  kostnad  på  
235 000 SEK på årsbasis.  
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 Den tyska marknaden 
På den tyska marknaden utförs en rad aktiviteter, både hos distributör och hos serviceverkstäderna, 
som kan klassificeras som administrativa med materialanknytning. Hos serviceverkstaden genomförs 
nedanstående aktiviteter: 

 Upprätta en fiktiv box i MIA‐systemet  
Varje artikel kopplas till en viss packlåda som tilldelas ett specifikt identitetsnummer av MIA. 
Att göra detta tar cirka 1 minut per reklamation. 

 Beställa transport 
Beställning av transport för hämtning av gods hos verkstad. Tidsåtgången är cirka 1 minut per 
reklamation. 

 Skriva packlista  
Att skriva packlistan tar cirka 2 minuter per reklamation. 

 Upprätta fraktsedel 
Upprättandet av packlistan tar cirka 1 minut per reklamation i anspråk. 

De  nedanstående  aktiviteterna  utförs  hos  distributören  i  Koblenz. Av  dessa  är  de  tre  sistnämnda 
administrativa  aktiviteterna  sådana  som  utförs  för  ett  flertal  artiklar  samtidigt  inför  transport  till 
Södertälje. Vid ett avskeppningstillfälle behöver dessa aktiviteter alltså endast utföras en gång, varför 
dessa ledtider multipliceras med antalet gjorda leveranser, under föregående år 12 stycken. 

 Registrering i MIA 
Hos distributören registreras de artiklar som samfraktas i större lådor eller pallar så att en 
komplett spårning av materialet blir möjlig. Denna aktivitet tar cirka 2 minuter per 
reklamation. 

 Sammanställning av packlista 
I detta moment skrivs den lista som bifogas materialet inför transporten till Södertälje. Att 
upprätta en packlista tar i genomsnitt cirka 2 minuter per sändning. 

 Beställning av transport 
Distributören beställer transporten till Södertälje. Denna aktivitet tar endast 1 minut att 
utföra per sändning. 

 Upprätta fraktsedel 
Tidsåtgång cirka 2 minuter per sändning. 

De olika aktiviteterna för den tyska marknaden sammanfattas i Tabell 6.9 nedan. 
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Tabell 6.9. Tidsåtgång och kostnader på den tyska marknaden för administrationsaktiviteter. 

Aktivitet  Tidsåtgång  Kostnad 

Upprätta en fiktiv box i MIA‐
systemet 

1 minut  3,1 SEK/reklamation 

Beställa transport  1 minut  3,1 SEK/reklamation 

Skriva packlista  2 minuter  6,2 SEK/reklamation 

Upprätta fraktsedel  1 minut  3,1 SEK/reklamation 

Registrering i MIA  2 minuter  6,2 SEK/reklamation 

Sammanställning av packlista  2 minuter  6,2 SEK/sändning 

Beställning av transport  1 minut  3,1 SEK/sändning 

Upprätta fraktsedel  2 minuter  6,2 SEK/sändning 

Totalt  7 minuter/reklamation 
5 minuter/sändning 

21,7 SEK/reklamation 
21,5 SEK/sändning 

Från distributören  i Koblenz har under  föregående år 2 191 reklamationer,  fördelat på 12 tillfällen, 
skickats  till  fabrik  där  en  materialbeställning  har  varit  kopplad  till  ärendet.  Utifrån  detta  blir 
kostnaden  för  att  på  den  tyska  marknaden  utföra  de  administrativa  aktiviteter  som  finns 
sammankopplade med hanteringen av material vid ett garantiärende  för ett år 48 000 SEK, 34 000 
SEK för hanteringen hos serviceverkstäderna och 14 000 SEK för hanteringen hos distributören. 

 Benelux‐marknaden 
Även  för marknaden  Benelux  förekommer  en  rad  administrativa  aktiviteter  som  kan  kopplas  till 
materialhemtagningarna. Hos serviceverkstäderna genomförs följande aktiviteter: 

 Skriva packlista 
Att skriva packlistan tar cirka 2 minuter per reklamation. 

 Upprätta fraktsedel 
Upprättandet av packlistan tar cirka 1 minut per reklamation i anspråk. Eftersom 
transporterna samordnas med Scania Parts, som sköter kontakten med transportföretagen, 
och ankommer serviceverkstäderna varje natt behövs i Benelux ingen administration kring 
transportbokningar. 

Hos  distributören  i  Breda  utförs  också  administration  med  materialanknytning.  Precis  som  på 
marknaden i Tyskland är här vissa av aktiviteterna sådana som utförs för ett flertal artiklar samtidigt 
inför  transport  till  Södertälje.  Under  ett  år  genomförs  en  transport  i  veckan,  det  vill  säga  cirka  
52 stycken per år. 
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 Skapande av materialhemtagningslista och sökning efter artiklar 
För de oberoende serviceverkstäderna krävs att distributören manuellt tar fram 
materialhemtagningslistor från systemet och skickar ut via brev. Dessutom åtgår viss tid per 
reklamation för att söka efter artiklar och sändningar då ingen packboxregistrering finns. Tid 
för detta är cirka 2 minuter per reklamation. 

 Registrering i SCAS Plus 
Hos distributören registreras de artiklar som ankommer för att kunna följa upp var i systemet 
artiklarna befinner sig som ett stöd för reklamationen. Denna aktivitet tar cirka 2 minuter per 
reklamation. 

 Sammanställning av packlista 
I detta moment skrivs den lista som bifogas materialet inför transporten till Södertälje. Att 
upprätta en packlista tar i genomsnitt cirka 2 minuter per sändning. 

 Bekräftelse av tid för utskeppning av transport 
Distributören bekräftar för transportören vilken avhämtningstid som gäller den aktuella 
veckan för transporten till Södertälje. Denna aktivitet tar cirka 1 minut att utföra per 
sändning. 

 Upprätta fraktsedel 
Tidsåtgång cirka 2 minuter per sändning. 

De olika aktiviteterna för Benelux‐marknaden sammanfattas i Tabell 6.10 nedan. 

Tabell 6.10. Tidsåtgång och kostnader på Benelux‐marknaden för administrationsaktiviteter. 

Aktivitet  Tidsåtgång  Kostnad 

Skriva packlista  2 minuter  6,2 SEK/reklamation 

Upprätta fraktsedel  1 minut  3,1 SEK/reklamation 

Skapande av 
materialhemtagningslista och 
sökning efter artiklar 

2 minuter  6,2 SEK/reklamation 

Registrering i SCAS Plus  2 minuter  6,2 SEK/reklamation 

Sammanställning av packlista  2 minuter  6,2 SEK/sändning 

Bekräftelse av tid för 
utskeppning av transport 

1 minut  3,1 SEK/sändning 

Upprätta fraktsedel  2 minuter  6,2 SEK/sändning 

Totalt  7 minuter/reklamation 
5 minuter/sändning 

21,7 SEK/reklamation 
15,5 SEK/sändning 
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År 2007 genomfördes  från Benelux 2 811  reklamationer där en materialbeställning var kopplad  till 
ärendet,  fördelat på 52  tillfällen. Utifrån detta blir kostnaden  för att på denna marknad utföra de 
administrativa aktiviteter som  finns sammankopplade med hanteringen av material vid ett garanti‐
ärende för ett år 62 000 SEK, 26 000 SEK för hanteringen hos serviceverkstäderna och 36 000 SEK för 
hanteringen hos distributören. 

De administrativa kostnaderna för de olika marknaderna sammanfattas i nedanstående Tabell 6.11. 

Tabell 6.11. Administrativa kostnader för de studerade marknaderna. 

Marknad  Sverige  Tyskland  Benelux 

Serviceverkstad  235 000 SEK  34 000 SEK   26 000 SEK 

Distributör  0 SEK  14 000 SEK  36 000 SEK 

Totalt  235 000 SEK  48 000 SEK  62 000 SEK 

 Övriga kostnader 
De övriga  kostnader  som uppstår  i det  studerade materialflödet  är bland  annat  kostnaden  för de 
informationssystem  som  används,  det  vill  säga  för  drift  och  underhåll  av  dessa.  På  samtliga 
marknader finns som tidigare beskrivits en rad informationssystem för att hantera reklamations‐ och 
felrapportsärenden, men det är endast i ett fåtal fall systemen används enkom kopplat till material‐
flödet.  I  Tyskland  används  systemstödet  MIA  för  materialhemtagningarna,  både  av  service‐
verkstäderna och av distributören. Driftkostnaderna för detta system är dock mycket små varför de 
inte  anses  vara  relevanta  i  den  kommande  kostnadsjämförelsen.  Istället  får  effekterna  av MIA‐
systemet  genomslag  i  den  arbetstid  som  krävs  för  att  utföra  olika moment,  vilket  återspeglas  i 
administrationskostnaderna. På Benelux‐marknaden  finns ett  liknande  systemstöd  vilket där  är en 
del  av  SCAS Plus, en  systemdel  som  inte heller den  genererar några nämnvärda extrakostnader.  I 
Sverige används inget speciellt system för att hantera material i samband med garantiärenden. 

Även de emballagekostnader som finns är  i dagsläget mycket små, då en stor del av det emballage 
som  används  återanvänds  från  de  förpackningar  som  de  reservdelar  som  skickas  till 
serviceverkstäderna  emballeras  i.  Dessa  förpackningar  återanvänds  ytterligare  en  gång  i 
distributörsledet varför  inga merkostnader uppkommer här heller. För denna studie har därför  inte 
emballagekostnaderna någon större inverkan och kommer därför inte att kvantifieras. 



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 108 

6.4 Verksamhetens omgivning 
Scania arbetar efter principen ständiga förbättringar där det är väsentligt att hela tiden förbättra sin 
produktkvalitet  för att minska garantikostnader och  framförallt  för att höja kundvärdet. Den vision 
som företaget arbetar efter just nu är att högst ett fel per fordon skall uppstå under det första året 
efter försäljning till kund, målsättningen är att det ska vara verklighet 2012. På lång sikt har företaget 
ett mål eller vision om noll fel per lastbil under garantitiden. För detta högt uppsatta mål finns ännu 
ingen  deadline,  men  illustrerar  på  ett  bra  sätt  den  ambitionsnivå  som  finns  gällande 
förbättringsarbetet på Scania.  

Förbättringsarbetet  är  starkt  sammankopplat  med  utvecklingsarbetet  som  är  ett  mycket 
högprioriterat  område  på  Scania,  varför  det  satsas  stora  resurser  på  produktutveckling  och 
kvalitetsförbättring.  Det  har  vid  ett  flertal  intervjuer  framkommit  att  budgetrestriktioner  inte 
förekommer när det gäller  förbättringsarbetet, vilket även det ger en  signal om hur viktigt Scania 
anser att detta område är. 

Garantiavdelningen har som målsättning att förbättra garantiprocessen och korta genomloppstiden 
för en reklamation. En viktig och stor del  i förbättringsarbetet är genomförandet av WPU‐projektet, 
där hela kedjan ut till serviceverkstad ges ett systemstöd som kommer att formalisera och underlätta 
rapporteringen  av  reklamationer.  Denna  enhetliga  rapportering  kommer  att  hjälpa  till  med 
uppfyllandet  av  kortare  handläggningstider  då  många  ärenden  kan  handläggas  automatiskt  i 
systemet. Målet med WPU är att minska tiden från reparation till reklamation till under 48 timmar 
och på sikt även minska ledtiderna för att ta hem material.  

Vad  det  gäller  materialhemtagningarna  är  målsättningen  att  ledtiderna  ska  minskas  för  att 
informationen  kopplade  till  garantigodset  och  reklamationsärendena  snabbare  ska  komma 
handläggare  och  fältkvalitetsingenjörer  tillhanda.  Genom  att  förkorta  ledtiden  kan  varje  ärende 
behandlas  snabbare  och  åtgärder  som medför  kvalitetsförbättringar  kan  initieras  tidigare.  Fokus  i 
framtiden  kommer  också  i  större  utsträckning  att  riktas  mot  de  kvalitetsförbättrande  material‐
hemtagningar som hänger samman med felrapporter samtidigt som det polisiära arbetet kopplat till 
garantiärendena kommer att minska. Tillsammans med de förändringar som WPU‐projektet medför 
innebär detta att  rätt gods kommer att  tas hem – något  som  i de  flesta  fall också  innebär mindre 
godsvolymer. 

Idag  håller  också  två  av  grupperna  inom  garantiavdelningen,  YSWL  och  YSWR,  att  utarbeta  egna 
målsättningar och mätområden för att möjliggöra kvantifiering av de övergripande målsättningarna 
för garantiprocessen och materialhemtagningarna. Framförallt kommer dessa målsättningar att avse 
minskning av ledtider och effektivare rutiner kring materialhantering och besiktning. 

Genom de riktlinjer och visioner som ovan beskrivits är målsättningen att Scania inom några år ska ha 
den bästa garantiprocessen i industrin. 
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7 Empirisk analys 
Studiens  analysavsnitt  består  av  två  huvuddelar,  där  den  första  delen  omfattar  analys  av  den 
insamlade empirin utifrån den prestanda och de egenskaper som  identifierats och den andra delen 
en analys som beskriver ett antal möjliga åtgärder och vilka effekter dessa skulle medföra. Analysen 
utgör i förlängningen underlag för studiens slutsatser och rekommendationer. 

I  den  empiriska  analysen  sker  en  analys  av  det  insamlade  dataunderlaget  utifrån  det  studerade 
systemets  prestanda,  det  vill  säga  här  identifieras  de  problemområden  och  styrkor  som 
karaktäriserar de olika  flödesavsnitten på de  studerade marknaderna. Den empiriska analysen har 
vidare delats  in  i en  ledtidsanalys och en  totalkostnadsanalys där de aktiviteter och processer som 
identifieras  sedan  kategoriseras. Utifrån  kategorisering  genomförs  slutligen  en  prioritering,  vilken 
kommer att ligga till grund för analysens andra del – åtgärdsanalysen. 

7.1 Ledtidsanalys 
I detta avsnitt  jämförs de olika aktiviteterna utifrån ett  ledtidsperspektiv, det vill säga hur effektiva 
tidsmässigt de olika genomloppstiderna är och vad deras längd beror på. I Tabell 7.1  sammanfattas 
de  totala  ledtider  och  de  ledtidsvariationer  som  förelåg  under  2007  på  de  tre  studerade 
marknaderna. 

Tabell 7.1. Sammanställning av totala ledtider. 

Land  Sverige  Tyskland  Benelux 

Total ledtid  21  60  39 

Standardavvikelse 
ledtid 

14  28  20 

Som synes har den svenska marknaden kortast ledtider vilket framförallt beror på att materialet inte 
passerar  någon  distributör  som  kräver  ytterligare  transport‐,  vänte‐  och  hanteringstider.  Att  den 
tyska marknaden har cirka 20 dagar längre ledtider än Benelux‐ marknaden beror i synnerhet på de 
skilda  transportuppläggen som  innebär att  transporter går  från distributör  till  fabrik  fyra gånger så 
ofta  i Benelux. Anmärkningsvärt  är också de  stora  standardavvikelser  i  ledtiden  som  föreligger på 
samtliga  marknader  vilket  indikerar  att  rutinerna  för  hanteringen  av  reklamationerna  och 
reklamationsgodset inte är de bästa. 

Flödet på samtliga marknader  inleds med någon typ av väntetid som beror på att det är mycket att 
göra  för  reparatörerna  ute  i  verkstaden  som  därför  inte  hinner  färdigställa  reparationsrapporten 
direkt. Denna höga arbetsbelastning  i kombination med att hanteringen av reklamationsgodset  inte 
har lika hög prioritet som övriga aktiviteter leder alltså till en väntetid som kan vara upp till tre dagar. 
Efter denna eventuella  väntetid  tvättas och märks materialet, något  som  tar 15 minuter och  som 
bedöms vara en effektiv materialhanteringsaktivitet på samtliga marknader. 

Efter  de  inledande materialhanteringsaktiviteterna,  såsom  tvätt,  sortering  och märkning,  följer  på 
samtliga  studerade  marknader  en  lagringsaktivitet,  som  utgör  en  betydande  del  av  den  totala 
ledtiden. Denna lagring är på alla marknader en följd av att själva reklamationen i systemet ofta inte 
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genomförs  förrän  det  tidskrav  som  ställts  genom  garantimanualen  närmar  sig.  På  de  studerade 
marknaderna är denna lagring i genomsnitt 15‐30 dagar och beror på garantiärendenas låga prioritet 
tillsammans med brist på resurser och rutiner. En  intressant  iakttagelse har  inhämtats  från Belgien 
där de oberoende  serviceverkstäderna  får  information om huruvida material  ska  skickas  in eller ej 
per post, vilket leder till att de får sitt besked cirka en vecka efter de övriga verkstäderna. Trots dessa 
rutiner  leder  inte detta  till att  ledtiderna  för dessa verkstäder är  längre, vilket  tyder på att om en 
serviceverkstad är pressad att göra sin reklamation tidigare kan de också göra det. Detta innebär att 
serviceverkstäderna i många fall har möjlighet att genomföra reklamationen tidigare och därmed ha 
möjlighet  att  skicka  in materialet  tidigare  – något  som  indikerar  att dessa  långa  lagringstider  kan 
minskas. 

När  reparationsrapporten  skrivits  och  reklamationen  genomförts  skickas  ett  besked  till 
serviceverkstaden angående vad som ska göras med materialet, det vill säga om det ska sändas  in, 
om  det  kan  skrotas  eller  om  det  ska  sparas.  För  det  material  som  ska  sparas  upplever 
serviceverkstäderna det som ett problem att det måste sparas så länge, eftersom det leder till att det 
blir många artiklar att gå igenom vid kontroll mot materialhemtagningslistor eller inför ommärkning 
och packning. För de artiklar  som  ska  skickas vidare  från  serviceverkstaden  sker ofta ommärkning 
direkt efter beskedet. När godset har packats måste transporter bokas och inväntas på marknaderna 
i  Tyskland  och  Sverige,  vilket  leder  till  en  förlängning  av  ledtiderna  på  upp  till  fyra  dagar.  Ett 
införande  av  bestämda  upphämtningsdagar,  som  exempelvis  det  transportupplägg  som  finns  på 
Benelux‐marknaden,  skulle  innebära  såväl  minskade  administrativa  aktiviteter  som  förkortade 
ledtider. 

Transporterna  från  serviceverkstäderna  som  på  samtliga marknader  sköts  av  externa  aktörer  är 
relativt  snabba  och medför  trots  vissa  omlastningar  i  transportörernas  egna  uppsamlingspunkter 
acceptabla genomloppstider. 

För den svenska marknaden  fortsätter  flödet med ankomstmottagning  i byggnad 220X, medan det 
för de övriga marknaderna även ska passera distributören. För Benelux‐marknaden tillkommer också 
en  extra  mellanlagring  och  en  transport  innan  godset  anländer  till  distributören.  Tack  vare  de 
frekventa  leveranserna  och  samordningen  med  Scania  Parts  är  detta  inget  stort  problem  då 
artiklarna  ändå  ankommer  fabrik  relativt  snabbt,  betydligt  snabbare  än  exempelvis  godset  från 
Tyskland. 

Godset som ankommer distributören  inväntar sedan besiktning och övrig materialhantering. Denna 
väntetid är i Breda, på Benelux‐marknaden, i genomsnitt två dagar medan den är sju dagar hos den 
tyska distributören i Koblenz. Att det skiljer så pass mycket mellan de båda marknaderna beror på de 
rutiner som finns hos respektive distributör. 

Både den fysiska hanteringen och besiktningen samt de tillhörande administrativa aktiviteterna hos 
distributörerna  är  väl  fungerande  och  endast  små  avvikelser  har  observerats  på  de  studerade 
marknaderna. Efter dessa aktiviteter följer ännu en lagring i väntan på att transporten till Södertälje 
ska avgå, vilken  i genomsnitt är en dag för Benelux och 17 dagar för Tyskland. Den stora skillnaden 
här beror  framförallt på att Tysklands  transporter  till  fabrik endast utgår en gång per månad men 
också på att en transportbokning måste göras vilket förlänger ledtiden med 2‐3 dagar. 
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Precis som transporterna mellan serviceverkstad och distributör är transporterna mellan distributör 
och  fabrik  relativt effektiva och godset anländer ungefär ett dygn efter det att  transporten avgått. 
Godset  från  samtliga  marknader  transporteras  till  byggnad  220X  där  mottagning,  ankomst‐
registrering och  inlagring sker  för att senare,  inom ett dygn,  transporteras vidare  till byggnad 280. 
Denna extra hantering i byggnad 220X förlänger således ledtiden från samtliga marknader med minst 
ett dygn och medför dessutom ökade  lagerhållningskostnader. Anledningen till denna mellanlagring 
är att mottagningen vid byggnad 280  inte klarar av att ta emot  flera stora  leveranser om de skulle 
anlända samtidigt, något som med dagens rutiner är en realitet. 

Efter mottagning och inlagring i byggnad 280 tar det i genomsnitt tre dagar innan godset från de olika 
marknaderna  registreras  in  i  systemet och på  sätt blir  tillgängligt  för besiktning och analys. Denna 
väntetid beror  framförallt på de ojämna  inleveransfrekvenserna  som medför perioder med  resurs‐
brist i mottagningsverksamheten. 

7.2 Totalkostnadsanalys 
De kostnader som beräknats för de olika aktiviteterna i kartläggningen kommer här att summeras för 
respektive  marknad.  Utifrån  kartläggningen  har  kostnaderna  som  illustreras  i  Tabell  7.2  kunnat 
fastställas. Dessa kostnader grundar sig på data från 2007 och avser således det materialflöde som 
hanterades under detta år. 

Tabell 7.2. De totala kostnaderna för returflödet på de tre studerade marknaderna. 

Totalkostnad Sverige Tyskland Benelux

Kapitalkostnad 104 000 kr         404 000 kr           225 000 kr            

Transportkostnad till distributör 566 000 kr            1 239 000 kr          107 000 kr               
Transportkostnad från distributör -  kr                    204 000 kr             229 000 kr               
Transportkostnad 566 000 kr         1 443 000 kr        336 000 kr            

Personalkostnad 278 000 kr            275 000 kr             309 000 kr               
Lokalkostnad -  kr                    111 000 kr             106 000 kr               
Lagerhållningskostnad 278 000 kr         386 000 kr           415 000 kr            

Administrationskostnad serviceverkstad 236 000 kr            34 000 kr               26 000 kr                 
Administrationskostnad distributör -  kr                    14 000 kr               36 000 kr                 
Administrationskostnad 236 000 kr         48 000 kr             62 000 kr              

Övriga kostnader -  kr                 -  kr                   -  kr                    

Totalkostnad 1 184 000 kr      2 281 000 kr        1 038 000 kr          

7.2.1 Kapitalkostnader 
Kapitalkostnaderna bestäms av hur stora de framtida garantiutbetalningarna kommer att vara samt 
av hur lång ledtiden är från reparation till det att materialet har ankommit till materialinspektionen i 
Södertälje. Alltså beror kostnadsutfallet både på hur stora de framtida garantikostnaderna är för den 
specifika marknaden men även på hur  lång  ledtiden är  för den marknaden. Det är därför svårt att 
idag,  enbart  utifrån  den  totala  kapitalkostnaden,  uttala  sig  om  de  olika  marknadernas 
kostnadsnivåer.  
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Eftersom de framtida garantikostnaderna är konstanta, då de grundar sig på tidigare års utfall för de 
olika marknaderna,  är  det  ledtiderna  som  är  intressanta  att  analysera  närmare.  Ledtiderna  från 
reparation  till  mottagning  i  Södertälje  är  60,  21  och  39  dagar  för  Tyskland,  Sverige  respektive 
Benelux. Den klart  längsta  ledtiden har Tyskland  som binder upp kapital  i hela 39 dagar  längre än 
Sverige  och  21  dagar  längre  än  Benelux  vilket  driver  upp  kostnaden  till  höga  nivåer.  De  långa 
ledtiderna  uppkommer  genom  att  godset  lagras  under  lång  tid  både  hos  verkstaden  och  hos 
distributören, något  som  inte  görs  i  samma utsträckning på de  andra marknaderna. Om  Tyskland 
hade haft  samma  ledtider  som  i Sverige hade kostnaden  sjunkit  från 407 000 SEK  till 140 000 SEK, 
vilket visar på hur stor effekt ledtiden har på kostnaden.  

Eftersom kostnaderna för kapital är kostnader som inte är observerbara i företagets räkenskaper har 
de  inte  funnits med  i Scanias tidigare modeller  för att beräkna kostnader. Dock bör det  faktum att 
företaget binder upp kapital i framtida garantiutbetalningar ses som en kapitalkostnad och tas därför 
med  i den totala kostnaden. Genom att använda denna definition av kapitalkostnaden fås en tydlig 
koppling  till  hur  ledtiden  påverkar  företagets  ekonomi,  något  som  varit  ett  önskemål  från 
uppdragsgivaren.  För  att  snabbt  kunna  åtgärda  kvalitetsproblem  är  det  viktigt  att  få  tillgång  till 
material från de aktuella marknaderna så snabbt som möjligt. Därför är en av de viktigaste frågorna 
att  försöka  minska  ledtiden  så  att  materialet  snabbt  kommer  hem,  vilket  då  även  medför  att 
kapitalkostnaderna minskar. 

7.2.2 Transportkostnader 
Eftersom transportsystemen ser olika ut på de olika marknaderna är det även stora avvikelser när det 
gäller  transportkostnaderna. Då antalet  transporterade artiklar skiljer sig åt mellan  länderna är det 
inte så intressant att jämföra transportkostnaderna rakt av länderna emellan.  

I  Sverige  sker  endast  en  transport,  direkt  från  verkstaden  till  Södertälje,  som  utförs  av  DHL. 
Verkstäderna samlar i olika utsträckning på sig artiklar innan de skickar in en sändning till Södertälje 
vilket betyder att dessa leveranser kan bestå av allt från en enstaka artikel till tiotals artiklar samlade 
i  en  leverans.  Eftersom många  verkstäder  inte  är  så  stora  och  därför  inte  utför  garantiuppdrag  i 
någon  större  utsträckning  kommer  deras  insändningar  inte  heller  vara  så  stora. Med många  små 
sändningar  från utspridda verkstäder blir skalfördelarna mycket små och kostnaderna relativt höga 
jämfört med om transporterna hade konsoliderats.  

För den tyska marknaden görs först en transport till distributören i Koblenz, vilken har prissatts med 
samma  kostnad  som  transporten  i  Sverige  har.  Kostnaden  blir mycket  högre  för  Tyskland  än  för 
Sverige på grund av att antalet försändelser är cirka 500 fler  i Tyskland samt att transportsträckan  i 
genomsnitt är 80 kilometer  längre. För Tysklands del tillkommer också en transport mellan Koblenz 
och Södertälje. Kostnaden för denna transport har  identifierats till 1 700 SEK per pallplats vilket ger 
kostnaden 204 000 SEK per år.  

Benelux‐organisationen  har  valt  att  organisera  sitt  flöde  på  ett  helt  annorlunda  sätt  och  uppnår 
därför helt  andra  kostnadsnivåer. Kostnaden  för uppsamlingen  av  godset har beräknats uppgå  till 
43 000 SEK per år, vilket är en andel av transportkostnaderna för Scania Parts som är den aktör som 
står för transporterna. Efter denna första upphämtning konsolideras godset på två orter för att sedan 
transporteras till distributören  i Breda. Eftersom avstånden  inte är så  långa  i Benelux‐regionen kan 
dessa  transporter utföras  för kostnaden 235 SEK per pallplats vilket kan  jämföras med  transporten 
från Breda till Södertälje som kostar 940 SEK per pallplats.  
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Utifrån  kartläggningen  kan  det  konstateras  att  kostnadsnivån  på  transporten  från  distributören  i 
Tyskland och motsvarigheten  i Benelux skiljer sig relativt mycket åt. Visserligen är transporten  från 
Koblenz något längre än den som går från Breda i Holland, men ändå ser det ut som det tyska avtalet 
är något sämre än det avtal distributören i Breda har förhandlat fram. Utifrån ett flödesperspektiv så 
har Benelux‐marknaden  det mest  avancerade  flödet,  vilket  samtidigt medför  att  kostnaderna  kan 
hållas nere.  

7.2.3 Lagerhållningskostnader 
Under denna kostnadspost finns de kostnader som uppstår för den personal som hanterar artiklarna 
på  väg genom  flödet  samt de  kostnader  som uppstår  för hyra av de  lokaler  som utnyttjas  för att 
exempelvis analysera insänt material ute hos distributören.  

Eftersom  det  svenska  flödet  av material  inte  passerar  ett  distributörsled  utan  skickas  direkt  till 
Södertälje  uteblir  vissa  kostnader  för  hantering  som  finns  på  de  andra  två marknaderna.  Likaså 
behövs  ingen  lokal hos den svenska distributören då  inget material ska kontrolleras, vilket minskar 
kostnaderna ytterligare tack vare uteblivna lokalkostnader.  

Lokalkostnaderna är inte så intressanta att jämföra länderna emellan, nivån beror på hur eftertraktat 
området  är  och  vilken  storlek  som  lokalerna  har.  Den  variabla  kostnadsdrivaren  för 
lagerhållningskostnaderna är istället den arbetstid som åtgår för att utföra de olika aktiviteterna som 
görs  i  samband  med  att  material  hanteras  i  flödet.  Den  lägsta  kostnaden  för  hantering  av  ett 
garantianspråk  med  materialhemtagning  har  den  svenska  marknaden  där  hanteringstiden  är  20 
minuter, vilket återigen beror på att hantering uteblir hos distributören. Hanteringstiden för Tyskland 
och  Benelux  är  ganska  likartad,  något  längre  hantering  behövs  i  Tyskland  där  40 minuter  åtgår 
jämfört med  35 minuter  i  Benelux,  vilket  beror  på  att  smidigare  lösningar  finns  för  lastning  på 
Benelux‐marknaden.  Det moment  som  tar  klart  längst  tid  i  anspråk  är  den  visuella  kontroll  och 
besiktning  som görs  för att  fastställa att garantianspråket  verkar  rimligt,  samtidigt  görs  i  vissa  fall 
ommärkning och sortering av olika artiklar. Kostnaden för att hantera materialet är nödvändig för att 
få  hem  det  eftersökta materialet  till  Södertälje,  förutsatt  att  distributörens  verksamhet  skall  vara 
kvar så finns inga stora möjligheter till kostnadsreduktioner inom materialhanteringen. 

7.2.4 Administrationskostnader 
För  att  kunna  få  hem material  behöver  ett  flertal  administrativa  uppgifter  utföras  vilka  leder  till 
kostnader.  Precis  som med materialhanteringen  drivs  administrationskostnaderna  av  den  tid  som 
personalen  på  respektive  marknad  lägger  ner  på  dessa  aktiviteter.  I  Sverige  behöver  en 
serviceverkstad 19 minuter för att hantera ett garantiärende med material, vilket är betydligt längre 
än vad som behövs på de andra marknaderna. Anledningen till att de administrativa aktiviteterna  i 
Sverige är mindre effektiva beror på att ett  lämpligt systemstöd saknas. För att ta reda på huruvida 
en  artikel  ska  skickas  tillbaka  till  Södertälje  måste  utskrivna  materialhemtagningslistor  manuellt 
kontrolleras gentemot varje specifik artikel. I Tyskland däremot finns ett väl fungerande systemstöd, 
MIA, som ger information direkt till verkstaden via reklamationssystemet vilket ger betydligt kortare 
administrationstider och därmed lägre kostnader. 

Benelux  använder  också  ett  system  som  underlättar  för  verkstäderna,  dock  inte  i  lika  stor 
utsträckning som i Tyskland men ger ändå betydligt effektivare hantering än i Sverige. Vid jämförelse 
mellan Benelux och Tyskland syns samtidigt att Benelux har en fördel av sina transportrutiner. Detta 
resulterar  i  att  de  slipper  administrationen  kring  beställningen  av  transporterna,  något  som 
kollegorna i Tyskland måste utföra. Kostnaderna för administration blir därför identiska i Benelux och 
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i  Tyskland  då  dessa  olika  upplägg  jämnar  ut  sig,  för  båda marknaderna  åtgår  sju minuters  extra 
administrativt arbete per garantiärende i de fall material ska skickas in. Utöver dessa sju minuter per 
ärende  tillkommer  fem minuters  administration  per  sändning  från  distributören  vilket  ytterligare 
ökar kostnaden något  för Tyskland och Benelux. Skillnaden  i kostnad mellan Tyskland och Benelux 
beror på att det är fler reklamationer som hanteras i Benelux än i Tyskland.  

7.2.5 Totalkostnad per reklamationsärende 
En  intressant  analys  som  bör  genomföras  är  att  jämföra  vilka  kostnader  som  finns  för  de  olika 
marknaderna  utslaget  per  hanterat  garantiärende  där  materialhemtagning  ingår,  eftersom  det 
påvisar  kostnadseffektiviteten  för  respektive  marknad  oberoende  av  hur  mycket  gods  som  där 
hanteras. I Tabell 7.3 nedan åskådliggörs dessa kostnader. 

Tabell 7.3. Totalkostnad per reklamation för respektive marknad. 

Totalkostnad/reklamation Sverige Tyskland Benelux

Antal rek lamationer 3984 2191 2811
Kapitalkostnad 26 kr                184 kr               80 kr                  

Transportkostnad till distributör 142 kr                   565 kr                    38 kr                        
Transportkostnad från distributör -  kr                    93 kr                      82 kr                        
Transportkostnad 142 kr              659 kr               120 kr                

Personalkostnad 70 kr                     126 kr                    110 kr                      
Lokalkostnad -  kr                    50 kr                      38 kr                        
Lagerhållningskostnad 70 kr                176 kr               148 kr                

Administrationskostnad serviceverkstad 59 kr                     16 kr                      9 kr                          
Administrationskostnad distributör -  kr                    6 kr                        13 kr                        
Administrationskostnad 59 kr                22 kr                 22 kr                  

Övriga kostnader -  kr              -  kr                -  kr                 

Totalkostnad 297 kr                 1 040 kr               369 kr                    

Intressant  att  notera  är  den  stora  skillnaden  som  finns  mellan  länderna  när  det  gäller 
kapitalkostnaderna,  speciellt  för  Tyskland  och  Benelux  som  båda  har  ett  distributörsled men  där 
Tyskland  har  mer  än  dubbelt  så  höga  kostnader  på  grund  av  de  långa  ledtiderna.  Den  största 
skillnaden är dock transportkostnaderna som är mer än sex gånger så höga per reklamationsärende i 
Tyskland som  i Benelux eller Sverige, vilket dels beror på de många verkstäderna men också på det 
dåligt utformade transportupplägget. Då den svenska marknaden inte har något distributörsled, och 
därmed  betydligt mindre materialhantering, medför  detta  att  även  lagerhållningskostnaderna  blir 
betydligt  lägre per reklamation. För den svenska marknaden kan de  i förhållande höga kostnaderna 
för administration noteras, dock är nivån på dessa kostnader  sett  till helheten  fortfarande  relativt 
låga. Överlag bidrar de korta  ledtiderna och den enkla  flödesstrukturen  som är en  realitet på den 
svenska marknaden till att hålla totalkostnaden per reklamation på en relativt låg nivå. 
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7.3 Kategorisering och prioritering 
Utifrån  den  identifiering  som  genomförts  i  ovanstående  avsnitt  kategoriseras  i  Tabell  7.4  de 
aktiviteter  och  områden  på  de  studerade marknaderna  som  konstateras  vara  en  styrka  eller  ett 
problemområde för att få en god överblick över hur situationen ser ut. 

Tabell 7.4. Kategorisering och prioritering av de identifierade styrkorna och problemområdena. 

Aktivitet/  
område 

Marknad  Styrka  Problem  Åtgärds‐
prioritet 
[ ‐ , 0 , + ] 

Väntan efter 
reparation 

Samtliga    Lågprioriterat, lång 
väntetid 

0 

Tvätt, märkning, etc.  Samtliga  Kostnads‐ och 
tidseffektivt 

  ‐ 

Lagring på 
serviceverkstad 

Samtliga    Dåliga rutiner, lång 
väntetid 

+ 

Ommärkning, 
packning (verkstad) 

Samtliga  Kostnads‐ och 
tidseffektivt 

  ‐ 

Sverige, 
Tyskland  

  Dåliga rutiner, lång 
väntetid 

+ Transportbokning, 
etc. (verkstad) 

Benelux  Bra samordning    ‐ 

Sverige, 
Benelux 

Effektiv ledtid    ‐ Transport från 
serviceverkstad 

Tyskland  Effektiv ledtid  Höga kostnader  + 

Ankomstmottagning, 
lagring (distributör) 

Tyskland     Lång väntetid  + 

Visuell kontroll ‐> 
packning (distributör) 

Tyskland, 
Benelux 

Kostnads‐ och 
tidseffektivt 

  ‐ 

Väntan på transport 
(distributör) 

Tyskland    Lång väntetid pga. 
transportupplägg 

+ 

Transport från 
distributör 

Tyskland, 
Benelux 

Effektivt    ‐ 

Hantering i 220X  Samtliga    Extra hantering  0 

Väntan på 
registrering, by. 280 

Samtliga    Lång väntetid  0 

Sverige     Dåligt systemstöd  + 

Benelux  Relativt bra 
systemstöd

  0 

Administration 

Tyskland  Bra systemstöd    ‐ 
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Den  prioritering  som  gjorts  i  Tabell  7.4  utgår  från  hur  omfattande  de  problemområden  som 
identifierats bedöms vara (eller hur betydande styrkan är). Hög prioritet [ + ] får de aktiviteter som 
har  högre  kostnader  eller  längre  genomloppstider  relativt  de  andra marknaderna  –  eller  relativt 
totalkostnad  respektive  relativt  total  ledtid.  Medelhög  prioritet  [  0  ]  innebär  att  området  bör 
förbättras på sikt men är inte lika akut som hög prioritet och låg prioritet [ ‐ ] betyder att problemet 
inte har så stor betydelse för flödets egenskaper. 

Scania prioriterar generellt kvalitetsarbetet mycket högt, vilket medför att den information som kan 
kopplas  till det hemtagna materialet och  som kan  leda  till kvalitetsförbättringar är av  stor vikt  för 
företaget.  Eftersom  en  snabbare  tillgång  till  denna  information,  och  därigenom  lägre  kapital‐
kostnader,  kan  härröras  till  kortare  ledtider  kan  det  konstateras  att  även  ledtidsreduktion  är  ett 
prioriterat område för Scania. Att minska sina kostnader är också ett viktigt  inslag, men det får  inte 
ske på bekostnad av en sämre garantiprocess och därigenom en försämrad informationstillgång och 
en minskad produktkvalitet. Att ha en flexibel distributionsstruktur är mindre viktigt eftersom det rör 
sig  om  ett  relativt  statiskt  flöde,  snarare  prioriteras  en  standardiserad  lösning  med  fungerande 
rutiner och aktiviteter.  

I och med införandet av WPU är målsättningen att distributörsledet i många fall kan elimineras, både 
vad det gäller hanteringen av materialet och handläggningen av reklamationerna. Denna målsättning 
innebär att en distributionsstruktur där  serviceverkstäderna  reklamerar och  sänder material direkt 
till fabrik i Södertälje är en prioriterad lösning i de fall där kostnadseffektivitet kan påvisas. 

Baserat på Tabell 7.4 kan följande konstateras utifrån det studerade systemet som helhet: 

 Den tyska marknaden har hög prioritet eftersom det finns problem med långa väntetider 
och dåliga rutiner som medför höga kostnader.  

 Benelux‐marknaden har också problem med långa väntetider och dåliga rutiner, men kan 
samtidigt konstateras ha ett väl fungerande transportupplägg. Prioriteten är således lägre 
för marknaden som helhet i jämförelse med den tyska marknaden.  

 Den svenska marknaden har i jämförelse relativt låg åtgärdsprioritet. Denna marknad har 
förhållandevis korta ledtider genom upplägget med direktleveranser, dock har vissa problem 
identifierats angående de rutiner som används. 
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8 Åtgärdsanalys  
Med utgångspunkt  i de aktiviteter och områden som  identifierades  i Kapitel 7, Empirisk analys, och 
de  prioriteringar  som  där  beskrevs  kommer  i  detta  kapitel, med  stöd  av  referensramen,  en  rad 
förslag till åtgärder att utarbetas. I detta avsnitt kommer således de två frågeställningar som  ingår  i 
analysmodellens tredje steg att besvaras: 

 Hur kan materialflödet utformas för att förkorta ledtiderna på ett kostnadseffektivt sätt? 
(Kapitel 8.1, Ändrat upplägg för materialflödet) 

 Hur ska rutiner och flöde utformas för att jämna ut inflödet av material till Södertälje? 
(Kapitel 8.2, Inflödet av material till materialinspektionen) 

Varje åtgärdsområde avslutas med en sammanställning av vilka effekter de möjliga åtgärderna skulle 
ha  på  prestandan,  det  vill  säga  ledtider  och  kostnader,  för  de  studerade marknaderna.  Eftersom 
många  av  åtgärderna  påverkar  varandra  indirekt  är  det  inte möjligt  att  summera  effekterna  av 
respektive  åtgärd  och  på  så  sätt  få  en  total  kostnads‐  eller  ledtidreducering,  istället måste  varje 
kombination av åtgärder utvärderas separat.  

Avslutningsvis  kommer  också  vikten  av  en  helhetssyn  vid  genomförandet  av  åtgärderna  att 
diskuteras. Inför de rekommendationer som ska läggas fram utifrån åtgärdsanalysen är det viktigt att 
ha hela värdekedjan i åtanke för att undvika suboptimering. 

De  åtgärder  som  anses  förbättra  dagens  materialhemtagningsupplägg  sammanfattas  sedan  i  
Kapitel 9, Slutsatser och  rekommendationer,  i ett antal  rekommendationer där dess effekter också 
kvantifieras.  

8.1 Ändrat upplägg för materialflödet 
Utifrån en rad områden som berördes i uppgiftspreciseringen kommer här de aspekter som är mest 
centrala  för  förändringar att analyseras. Avsikten  i detta avsnitt är vidare att  lägga  fram  förslag på 
hur  det  är  möjligt  att  förstärka  de  uppmärksammade  styrkorna  och  förbättra  de  observerade 
svagheterna för att på ett kostnadseffektivt sätt minska ledtiderna och förbättra rutinerna.  

För  många  företag  är  hanteringen  och  styrningen  av  returflöden  en  process  som  kan  påverka 
resultatet  positivt  om  de  hanteras  på  ett  kostnadseffektivt  sätt,  men  även  leda  till  nya 
affärsmöjligheter  om  dessa  strukturer  effektiviseras  (Stock,  1998; Mason,  2002).  För  Scania  som 
prioriterar kvalitetsarbetet mycket högt är materialhemtagningarna en viktig del  i det  informations‐
underlag som  ligger  till grund  för att minska antalet reklamationer genom att öka kvaliteten på de 
producerade fordonen. 

I takt med att returflödena blir allt viktigare för företagen blir även returflödena en allt tydligare del 
av  försörjningskedjan,  vilket medför  att  de  frågor  som  rör  returer  lyfts  upp  till  ytan  och  att  fler 
personer  inom  företaget blir uppmärksamma på att  returhanteringen är en  viktig process.  För att 
hantera dessa flöden kan antingen interna rutiner och resurser byggas upp eller verksamheten läggas 
ut till andra aktörer (Bernon & Cullen, 2007). I Scanias fall handlar det framförallt om att förbättra de 
interna  rutiner och  processer  som  finns  idag  eftersom  flödet  av  returmaterial  enbart  sker mellan 
Scania‐aktörer vilket medför att det skulle bli problematiskt, för att inte säga omöjligt, att helt lägga 
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ut  flödet och  styrningen  av det på externa  aktörer. Vissa  aktiviteter,  som exempelvis  transporter, 
vilka  redan  idag  sköts  av en  tredje part  är dock  fortfarande  aktuella  att  köpa  in  för  att uppnå en 
bättre kostnadseffektivitet. Själva hanteringen och besiktningen av materialet anses dock för känslig 
att lägga ut eftersom informationsvärdet är mycket viktigt för Scania. 

Följande åtgärder kommer att behandlas: 

 Alternativa flödesvägar och transportstrategier (Kapitel 8.1.1) 

 Förändrade frekvenser (Kapitel 8.1.2) 

 Minska väntetiden mellan aktiviteterna (Kapitel 8.1.3) 

 Effektivisering av materialhantering (Kapitel 8.1.4) 

 Förbättring av styrning och informationsspridning (Kapitel 8.1.5) 

8.1.1 Alternativa flödesvägar och transportstrategier  
Abrahamsson och Aronsson (1999) pekar på  logistikstrukturens betydelse för hur effektivt ett flöde 
kan  bli. Med  en  felaktig  struktur  kan  inte  effektiviteten  överstiga  en  viss  nivå,  varför  ytterligare 
förbättringsåtgärder blir helt onödiga att genomföra. För de marknader som har studerats skiljer sig 
logistikstrukturen åt med avseende på hur många aktörer som hanterar godset från serviceverkstad 
tillbaka  till  Södertälje,  något  som medför  att  flödesuppläggen  också  varierar.  Ett  uttalat mål  för 
Scania är att minska  ledtiderna så att materialet kan komma hem så snabbt som möjligt, varför en 
viktig fråga att utreda är huruvida de logistikstrukturer som används idag är tillräckligt effektiva.  

 Direktleveranser från serviceverkstad till fabrik 
Ett  sätt  att  undersöka  hur  distributionsstrukturen  fungerar  är  att  fokusera  variabeln  tid 
(Abrahamsson  &  Brege,  1995).  För  den  svenska  marknaden  är  ledtiden  från  reparation  till 
registrering  av  godset  vid materialinspektionen  i  Södertälje  21  dagar.  En  av  anledningarna  till  att 
ledtiden  för  Sveriges  del  blir  relativt  kort  beror  på  att materialflödet  går  förbi  en  av  aktörerna, 
nämligen  distributören,  vilket  medfört  att  en  högre  effektivitet  kunnat  uppnås  genom  att 
rationalisera bort vissa av aktiviteterna från flödet. 

En  möjlighet  för  marknaderna  i  Benelux  och  Tyskland  är  att  på  samma  sätt  som  den  svenska 
marknaden,  rationalisera  flödet genom att  låta godset  transporteras direkt  från serviceverkstad  till 
materialinspektionen  på  fabrik.  Den  flödesstruktur  som  finns  på  den  svenska  marknaden  kan 
jämföras med  det  som  Chopra  & Meindel  (2004)  kallar  för  direktleverans  från  fabrik  och  som  i 
referensramen  modifierats  till  direktleverans  till  fabrik.  Eftersom  ingen  samlastning  görs  av  de 
artiklar som skickas tillbaka till fabrik blir kostnaderna för denna struktur relativt höga  jämfört med 
andra system där transporterna konsolideras innan transport. Med denna typ av direktleveranser kan 
systemet sägas vara mer centraliserat, vilket enligt Abrahamsson (1992) och Brege (1995) leder till en 
rad  kostnadsfördelar  och  logistiska mervärden  som  kan  väga  upp  de  höga  transportkostnaderna. 
Exempelvis minskar ofta kapitalbindningen i och med kortare ledtider samtidigt som hanteringen kan 
minskas vilket leder till minskade lagerhållningskostnader. En annan fördel med denna centraliserade 
struktur är den flexibilitet som serviceverkstäderna har med avseende på vilka  inleveransfrekvenser 
som används. 
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En  rationalisering som  innebär ett borttagande av distributören  i Tyskland skulle medföra ett stort 
antal små transporter som skulle skickas en lång sträcka. Utifrån de tariffer som använts i Kapitel 6, 
Kartläggning, har  transportkostnaden  för  en  lösning med direktleveranser  till  fabrik  från  Tyskland 
beräknats till 6,6 MSEK, vilket  innebär ökade kostnader med 5,2 MSEK. De höga kostnaderna beror 
på  att  transporttarifferna  styrs  av  vikt  och  transportsträcka,  där  transportsträckan  i  detta  fall  blir 
mycket  lång.  Detta  understryks  också  av  Coyle  et  al  (2000)  som  skriver  att  kostnaden  per 
transporterad enhet blir lägre ju större andel av den totala transportkapaciteten som utnyttjas, något 
som alltså inte görs med denna lösning. Förutsatt att inga andra förändringar genomförs skulle det i 
princip vara möjligt att minska  ledtiderna till samma nivåer som den svenska marknaden har, vilket 
skulle medföra en minskad ledtid med cirka 40 dagar. Kapitalkostnaden skulle på så sätt minska med 
6 700 x 40 = 270 000 SEK. Lagerhållningskostnaderna skulle minska med cirka 250 000 SEK tack vare 
minskade  lokal‐  och  personalbehov  och  administrationskostnaderna med  cirka  14  000  SEK,  vilket 
totalt sett leder till ökade kostnader på cirka 4,7 MSEK. 

Ett  borttagande  av  distributörsledet  i  Benelux  skulle  med  ett  upplägg  liknande  Tysklands,  med 
upphämtning var fjärde vecka från verkstad, också bli en dyr  lösning. Direktleveranser från Benelux 
till  Södertälje  skulle  kosta  3,4 MSEK,  vilket  är  cirka  3 MSEK  dyrare  än  idag.  Ledtiderna  skulle  här 
endast minska med  cirka  en  vecka  eftersom  hanteringen  hos  distributören  sker  snabbt med  en 
relativt  kort  genomloppstid,  vilket  skulle  medföra  minskade  kapitalkostnader  med  
5 700  x  7  =  40 000  SEK.  Lagerhållningskostnaderna  skulle  här minska med  cirka  250  000  SEK  och 
administrationskostnaderna skulle minska med cirka 36 000 SEK. Totalt ökar således kostnaderna vid 
detta upplägg med drygt 3,1 MSEK. 

 Transportupplägg med mergeintransit 
Den nuvarande transportlösningen som finns på marknaderna i Tyskland och Benelux kan utifrån den 
av Chopra & Meindel  (2004) modifierade  teorin närmast klassificeras  som direktleverans  till  fabrik 
med merge‐in‐transit. Denna  liknelse är  inte helt korrekt då godset  inte enbart slås  ihop utan även 
hanteras  av  distributören,  men  det  fysiska  flödet  av  godset  liknar  Chopra  &  Meindels  (2004) 
beskrivning.  

Om distributören inte längre kontrollerar godset skulle ett snabbare flöde kunna uppnås, hur mycket 
snabbare  beror  på  hur  transportfrekvenserna  med  detta  nya  flöde  förändras.  Skulle  inga 
transportfrekvensförändringar genomföras skulle  ledtiderna påverkas obetydligt, däremot påverkas 
kostnaderna  i  viss  utsträckning  vilket  behandlas  nedan.  Hur  transportfrekvenserna  påverkar 
prestandan  behandlas  i  nästkommande  avsnitt  som  analyserar  frekvensernas  påverkan  på 
prestandan.  

Om serviceverkstäderna fortsätter att skicka in material på samma sätt som idag kommer inte detta 
upplägg att påverka transportkostnaderna. Lagerhållningskostnaderna skulle kunna minskas både på 
den  tyska marknaden  och  på marknaden  i  Benelux  eftersom  både mindre  lokalyta  behöver  tas  i 
anspråk  och mindre  personalresurser  krävs.  Precis  som  i  fallet med  direktleveranser  skulle  detta 
innebära minskade  lagerhållningskostnader med  cirka  250 000  SEK  för båda  dessa marknader. De 
administrativa kostnaderna minskar med 14 000 SEK  för den  tyska marknaden och 36 000 SEK  för 
Benelux‐marknaden. Totalt minskar kostnaderna således med 264 000 SEK för den tyska marknaden 
och 286 000 SEK för Benelux‐marknaden. Det ska dock understrykas att genom att ta bort besiktning 
och handläggning hos distributörerna ökar arbetsbelastningen för materialinspektionen på fabrik. 
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Ett  upplägg med merge‐in‐transit  på  den  svenska marknaden  skulle  innebära  att  ett  extra  steg  i 
flödet  skulle  införas,  vilket  skulle  förlänga  ledtiden  om  inga  andra  åtgärder  genomförs.  Hur  lång 
denna  förlängning  av  ledtiden  blir  beror  på  med  vilken  frekvens  som  utleverans  sker  från 
uppsamlingspunkten.  Förutsatt  att  hanteringen  sköts  av  transportörerna  innebär  denna  lösning 
oförändrade kostnader. 

 Samleveranser från serviceverkstäderna till distributör 
En alternativ åtgärd skulle vara att förändra strukturen på den tyska och svenska marknaden så att 
den  liknar  upplägget  på  Benelux‐marknaden,  det  vill  säga  att  införa  så  kallade mjölkrundor  där 
godset  samlas  in  till en uppsamlingspunkt. Detta upplägg kallas  i den av Chopra & Meindel  (2004) 
modifierade teorin Samleverans från flera kunder till distributör.  

Eftersom  transporterna  för  reservdelspåfyllning  på  Benelux‐marknaden  även  används  för  att 
transportera returmaterial och denna lösning här fungerar väl antas samma upplägg kunna användas 
för den  tyska marknaden. Detta antagande gäller speciellt då det även på den tyska marknaden är 
samma företag som utför transporterna för påfyllnad av reservdelar som hämtar returmaterial, vilket 
underlättar samleveranserna. Inleveranserna till distributören i Koblenz skulle också kunna styras på 
ett bättre sätt, exempelvis skulle ett förutbestämt schema kunna fastslås för vilka dagar som de olika 
uppsamlingspunkterna  ska  skicka  in  gods  till  distributören.  Med  den  föreslagna  typen  av 
konsolideringar kan också färre transporter göras med högre fyllnadsgrad, vilket generellt förbättrar 
transporteffektiviteten enligt Coyle et al (2000).  

För att kunna beräkna en kostnad för denna strukturlösning i Tyskland har marknaden delats upp i tio 
olika områden, där varje område representerar en mjölkrunda. Huruvida tio områden är den bästa 
uppdelningen  har  inte  tagits  fram  genom  optimering,  istället  är  det  distributionsstrukturens 
påverkan på kostnaderna som är intressant att studera utifrån den nya strukturen. En uppdelning av 
den  tyska marknaden  i  tio områden ger  i genomsnitt 16 verkstäder per  runda. De platser som har 
valts som uppsamlingspunkter har lokaliserats på de verkstäder som anses mest lämpade utifrån var 
tyngdpunkten för respektive område är placerad. Dessa verkstäder finns i, eller i närheten av, Leipzig, 
Berlin, Hamburg, Kassel, Münster, Bonn, Mainz, Stuttgart, München och Nürnberg och har märkts ut 
på kartan i Figur 8.1 nedan.  
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Figur 8.1. Lokalisering av uppsamlingspunkter på den tyska marknaden.  

Den  kostnad  som  beräknas  för mjölkrundorna  baseras  på  en  överskattning  av  transportsträckan. 
Anledningen till att så är fallet beror på att avstånden i slingan har beräknats som avståndet från den 
lokala tyngdpunkten till uppsamlingsplatsen och alltså inte efter slingans längd. Denna förenkling har 
gjorts för att kunna göra beräkningarna mer  lätthanterliga och bedöms  inte  få någon betydelse för 
valet av logistikstruktur.  

I beräkningarna antas att en verkstad besöks 300 gånger under ett år för reservdelspåfyllning och att 
endast 1 %14 av det gods  som  transportföretaget hanterar utgör garantigods. Kostnaden  för dessa 
transporter  blir  därför  1 %  av  den  totala  transportkostnaden.  Precis  som  på  Benelux‐marknaden 
antas  transporter  från  uppsamlingsplatserna  avgå  med  frekvensen  en  transport  per  vecka  till 
distributören. Liksom tidigare antas transportkostnaden för en leverans vara 2,95 SEK/km. Avstånden 
från  uppsamlingsplatserna  till  distributören  i  Koblenz  samt  beräkningar  av  kostnaden  för  dessa 
transporter visas i Tabell A och Tabell B i Bilaga 7. 

Den totala transportkostnaden för att på den tyska marknaden använda sig av tio mjölkrundor skulle 
utifrån dessa beräkningar vara cirka 590 000 SEK, vilket är cirka 850 000 SEK mindre än idag. Dock är 

                                                            

14 Antagandet utgår från att 5‐10 % av serviceverkstädernas verksamhet består av garantihantering. Av 
reklamationerna omfattas vidare endast cirka 10 % av materialhemtagningar, vilket ger 0,5‐1 % av godset. För 
att inte underskatta kostnaderna sätts andelen till 1 %. 
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det  inte  enbart  kostnaden  som  förändras,  de  nya  uppsamlingsrundorna medför  cirka  fyra  gånger 
högre besöksfrekvens hos verkstäderna vilket ger möjlighet att skicka in godset mycket snabbare än 
med  dagens  rutiner,  något  som  skulle  kunna  minska  ledtiden  med  upp  till  15  dagar.  Om  inga 
rutinförändringar genomförs hos serviceverkstäderna medför dock upplägget med mjölkrundorna en 
förlängd ledtid då en extra mellanlagring måste göras. Eftersom ledtidsförändringen är beroende av 
andra  åtgärder,  såsom  förändrade  rutiner  eller prioriteringar,  kan  inga direkta  ledtidsförändringar 
konstateras  i  och  med  denna  åtgärd.  Eftersom  inga  direkta  ledtidsförändringar  konstaterats 
förändras  inte  heller  kapitalkostnaden.  Då  inte  någon  av  de  andra  kostnadsposterna  förändras 
nämnvärt,  möjligen  något  förenklad  administration,  blir  den  totala  kostnadsminskningen  
850 000 SEK. 

Ett införande av strukturen Samleverans från flera kunder till distributör på den svenska marknaden 
skulle  medföra  att  antalet  inleveranser  till  materialinspektionen  minskade  och  därmed  även 
arbetsbelastningen för denna avdelning. Vid ett införande av samleverans i Sverige görs antagandet 
att sju stycken mjölkrundor  införs. Liksom  tidigare är det  inte säkert att precis sju mjölkrundor ger 
den lägsta kostnaden, dock visar ett införande av denna struktur på hur kostnadsstrukturen överlag 
förändras.  Precis  som  vid  beräkningen  ovan  används  avståndet  från  de  lokala  tyngdpunkterna  till 
uppsamlingsplatserna som approximation för mjölkrundans längd.  

Som  lokala  uppsamlingsplatser  i  Sverige  valdes  verkstäderna  i  Skellefteå,  Sundsvall,  Södertälje, 
Örebro, Trollhättan, Linköping och Hässleholm, vilka har markerats på kartan i Figur 8.2 nedan. 

Uppsamlingsplats

Serviceverkstad

 

Figur 8.2. Lokalisering av uppsamlingspunkter på den svenska marknaden.  
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Samma antaganden  som ovan gjordes  för Tyskland antas gälla även  för Sverige. Transportavstånd 
och kostnader för ett system med mjölkrundor på den svenska marknaden presenteras i Tabell C och 
Tabell D i Bilaga 7. 

Ett  införande  av  sju  stycken uppsamlingsrundor  skulle  enligt ovanstående beräkningar  leda  till  en 
total transportkostnad för den svenska marknaden på 408 000 SEK, vilket är cirka 60 000 SEK lägre än 
kostnaderna  idag. Kostnadsbesparingen blir inte lika stor som för Tyskland, vilket bland annat beror 
på att Sverige är ett stort land med långa avstånd – något som medför att transportkostnaderna inte 
förändras lika mycket genom att införa mjölkrundor. En övergång till detta system skulle dock kunna 
medföra att antalet  inleveranser till Södertälje skulle kunna styras på ett tydligare och enklare sätt 
samtidigt som kostnaden skulle kunna minska något.  

Precis  som  på  den  tyska  marknaden  finns  möjligheterna  att  ledtiderna  kan  reduceras  då 
serviceverkstäderna får tillgång till kontinuerligt återkommande och förbeställda transporter. Risken 
finns dock även här att rutinerna på serviceverkstäderna kvarstår vilket då medför något  förlängda 
ledtider. Eftersom inga direkta ledtidsförändringar kan påvisas på den svenska marknaden förändras 
inte kapitalkostnaden här heller. Då  inte någon av de andra kostnadsposterna  förändras nämnvärt 
blir den totala kostnadsminskningen cirka 60 000 SEK. 

Oskarsson  et  al  (2006)  nämner  integration  och  samarbete  som  två  aspekter  som  bör  förbättras  i 
avsikten att minska  ledtiderna. Genom samarbetet med Scania Parts på Benelux‐marknaden slipper 
serviceverkstäderna både  tid  för väntan på  transporter  från det att  transportbokningen genomförs 
och  de  långa  lagringstiderna  på  grund  av  att  transportfrekvensen  är  låg.  Vid  införandet  av  ett 
liknande  samarbete på den  tyska eller den  svenska marknaden  kan  ledtiderna  reduceras med 1‐3 
dagar. 

Även om det  inte är möjligt att  integrera aktiviteter är en alternativ  lösning att parallellisera dem 
(Oskarsson et al, 2006; Persson & Virum, 2001). I de fall inget samarbete och integration, enligt ovan, 
genomförs rörande transportlösningarna är det önskvärt att beställning av transporter görs tidigare. 
Detta  kan  exempelvis  göras  i  samband med  själva  reklamationen  eller  genom  att  förutbestämda 
avskeppningsdatum fastslås i förväg. Även vid denna åtgärd kan ledtiderna reduceras. 



    Värdekedjeanalys av returflöden på Scania 

 124 

 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Utifrån  de  analyser  som  genomförts  i  detta  avsnitt  sammanställs  i  Tabell  8.1  effekterna  av  de 
beskrivna åtgärderna på de studerade marknaderna. 

Tabell 8.1. Effekter av alternativa flödesvägar och transportstrategier. 

Marknad  Upplägg  Kostnadsförändring  Ledtidsförändring 

Direktleveranser  Befintligt upplägg 

Merge‐in‐transit  ‐‐‐  Något längre 

Sverige 

Samleveranser  ‐ 60 000 SEK  ‐‐‐ 

Direktleveranser  + 4,7 MSEK  ‐ 40 dagar 

Merge‐in‐transit  ‐ 264 000 SEK  ‐‐‐ 

Tyskland 

Samleveranser  ‐ 850 000 SEK  ‐‐‐ 

Direktleveranser  + 3,1 MSEK  ‐ 7 dagar 

Merge‐in‐transit  ‐ 286 000 SEK  ‐‐‐ 

Benelux 

Samleveranser  Befintligt upplägg 

8.1.2 Förändrade frekvenser 
En  viktig  del  vid  utformandet  av  nya  rutiner  för  materialhemtagningen  är  att  försöka  utjämna 
inleveranserna  till  materialinspektionen  i  Södertälje.  Samtidigt  är  ett  uttalat  mål  från  fabrik  att 
minska de totala ledtiderna för materialhemtagning. För att ett jämnt flöde med kortare ledtider ska 
kunna uppnås bör därför inleveranser från de olika marknaderna ske oftare.  

Benelux  använder  sig  i  dagsläget  av  insändningsfrekvensen  en  gång  per  vecka  från  distributör  till 
Södertälje vilket har visat sig fungera bra och inga förändringar är därför aktuella för denna marknad.  

Eftersom de svenska serviceverkstäderna i nuläget skickar in material när det passar dem leder detta 
till att  inleveransvariationerna mellan olika dagar blir  relativt  stor. Ett annat problem är det  stora 
antalet inleveranser som sker till materialinspektionen från den svenska marknaden. Enligt Brewer et 
al (2001) är det viktigt att inte optimera delar av en transportlösning utan se till helheten. Genom att 
låta verkstäderna endast skicka in gods på bestämda datum eller att låta dem skicka in materialet till 
en  konsolideringspunkt  i  Södertälje,  där  gods  sänds  in  till  fabrik  med  jämna  mellanrum,  skulle 
mottagningsverksamheten  vid  fabrik  underlättas.  Då  den  svenska marknaden  har  ett  stort  antal 
serviceverkstäder  förordas den  sistnämnda  lösningen, där godset konsolideras  till en uppsamlings‐
punkt och levereras vidare med bestämd frekvens, för att förändringen ska ge märkbar effekt. 

Eftersom  det med  ovanstående  förslag  tillkommer  en  lagringspunkt  i  flödet  bidrar  detta  till  att 
ledtiden  förlängs med  cirka en vecka, allt annat  lika, vilket medför att kapitalkostnaden ökar med 
34 000  SEK.  Att  bara  förändra  inleveransfrekvensen  från  konsolideringspunkten  förändrar  bara 
antalet  transporter  sista  biten  in  till  fabrik,  en  transportkostnad  som  tidigare  konstaterats  vara 
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försumbar.  Inga andra kostnader påverkas av denna åtgärd varför den  totala kostnaden ökar med 
34 000 SEK, vilket ska ställas i relation till att mottagningsverksamheten underlättas. 

För den tyska marknaden skulle ett alternativ vara att insändningarna till Södertälje görs varje vecka 
istället för som nu var fjärde vecka. Då både distributören  i Breda och Koblenz har förhandlat fram 
avtal där transportkostnaden drivs av antalet pallplatser som leveransen tar upp innebär det att det 
inte blir dyrare med en högre  frekvens  förutsatt att varje  leverans  inte är mindre än en pall, vilket 
inte  är  fallet  för  den  tyska marknaden.  Eftersom  distributören  ändå  har  rutiner  där  det  inkomna 
returgodset  hanteras  löpande  behöver  inte  heller  distributörens  arbete  bli  lidande  av  de  tätare 
avsändningarna.  

Genom denna åtgärd kan ledtiden således minskas med cirka 20 dagar, allt annat lika, vilket medför 
att  kapitalkostnaden  minskar  med  134 000  SEK.  Enligt  ovanstående  resonemang  blir  transport‐
kostnaderna  också  oförändrade  i  och  med  de  avtalsvillkor  som  föreligger.  Då  även 
lagerhållningskostnader och administrativa kostnader  förblir  relativt oförändrade minskar de  totala 
kostnaderna med totalt 134 000 SEK. 

Det ska också tilläggas att ytterligare ledtids‐ och kostnadsminskningar är möjliga om godset skickas 
in  från serviceverkstäderna med en högre  frekvens. Detta är dock beroende av  interna rutiner och 
prioriteringar på respektive verkstad och behandlas i senare åtgärdsförslag. 

 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Utifrån  de  analyser  som  genomförts  i  detta  avsnitt  sammanställs  i  Tabell  8.2  effekterna  av  de 
beskrivna åtgärderna på de studerade marknaderna. 

Tabell 8.2. Effekter av förändrade frekvenser. 

Marknad  Upplägg  Kostnadsförändring  Ledtidsförändring 

Sverige  Inleverans till fabrik från 
konsolideringspunkt  
1 gång/vecka 

+ 34 000 SEK  + 7 dagar 

Tyskland  Inleverans till fabrik från 
distributör  
1 gång/vecka 

‐ 134 000 SEK  ‐ 20 dagar 

Benelux  Inleverans till fabrik från 
distributör  
1 gång/vecka 

Befintligt upplägg  
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8.1.3 Minska väntetiden mellan aktiviteterna 
Som  konstaterats  i  den  empiriska  analysen  är  ledtiderna  inom  det  studerade  systemet  långa  på 
samtliga  de  studerade marknaderna,  vilket  beror  på  att  vissa  aktiviteter  inte  utförs med  så  hög 
effektivitet. Enligt Womack & Jones (1996) kan de aktiviteter som utförs inom ramarna för den totala 
ledtiden kategoriseras enligt huvudområdena spill, nödvändiga men icke värdeadderande aktiviteter 
samt värdeadderande aktiviteter. Utifrån den klassificering som gjordes av det studerade systemets 
aktiviteter i Kapitel 6.3.1, Ledtid, kunde många aktiviteter konstateras vara icke värdeadderande eller 
spill, vilket ger indikationer om att åtgärder kan och bör genomföras. 

Speciellt allvarligt för längden på ledtiden är den tid som utgörs av väntan och som kan kategoriseras 
som spill. Studier visar att så mycket som 95‐99 % av  ledtiden består av väntetid (Persson & Virum, 
2001), vilket i princip även gäller för de studerade marknaderna där stora delar av ledtiden utgörs av 
tid  i  lager.  Person  &  Virum  (2001)  anser  vidare  att målsättningen  bör  vara  att  genomföra  stora 
ledtidsreduktioner eftersom det medför att strukturella förändringar blir nödvändiga. 

En  minskning  av  väntetiden  mellan  aktiviteterna  skulle  kunna  genomföras  för  många  av  de 
lagringsaktiviteter  som  sker  på  de  olika marknaderna.  För  det  första  skulle  väntetiden  innan  de 
inledande materialhanteringsaktiviteterna kunna minskas, vilket  i extremfallen kan minska  ledtiden 
med upp till tre dagar.  

Framförallt skulle den långa väntetiden hos serviceverkstäderna på 15‐30 dagar som är en realitet på 
de  studerade  marknaderna  kunna  reduceras  genom  att  högre  prioritet  och  bättre  rutiner  för 
garantiärendena  införs,  eftersom  de  långa  väntetiderna  framförallt  beror  på  att  tiden  mellan 
reparation och själva reklamationen är lång. Att höja prioriteten och uppmuntra införandet av bättre 
rutiner  skulle exempelvis  kunna underlättas  av  att  kraven  i  garantimanualen  skärptes  tillsammans 
med  någon  form  av  incitament  till  serviceverkstäderna  för  korta  ledtider.  Exempel  på  incitament 
skulle kunna vara att  fabrik betalar en del av  transportkostnaderna om en viss  ledtid underskrids. 
Målsättningen inom WPU‐projektet är att ledtiden från reparation till reklamation kan minskas till 48 
timmar.  En  väntetid  på  fem  dagar,  vilket  innebär  ett  något  lägre  krav  än  WPU,  innebär  en 
ledtidsreduktion på 10‐20 dagar – något som inte bedöms som omöjligt. 

För Tyskland och Benelux där materialet går via distributören uppkommer också  långa väntetider  i 
lager  före  och  efter  materialhantering  och  besiktning,  fyra  dagar  för  Benelux  och  25  dagar  för 
Tyskland. Dessa ledtider som till viss del är transportfrekvensberoende skulle också kunna elimineras 
genom effektivare rutiner.  

I övrigt uppkommer också väntetid i byggnad 220X och mellan ankomstmottagning och registrering i 
materialinspektionen, vilket diskuteras i Kapitel 8.2, Inflödet av material till materialinspektionen. 

 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Utifrån  de  analyser  som  genomförts  i  detta  avsnitt  sammanställs  i  Tabell  8.3  effekterna  av  de 
beskrivna åtgärderna på de studerade marknaderna. De ledtidsreduktioner som föreslagits omfattar 
dock inte de förändringar som är möjliga om transportuppläggen förändras, vilka beskrivits i tidigare 
avsnitt. Ledtidreduktionerna medför som tidigare även minskade kapitalkostnader. Övriga kostnader 
påverkas  marginellt  av  de  föreslagna  åtgärderna,  varför  förändringarna  i  kapitalkostnaderna 
motsvarar den totala kostnadsförändringen. 
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Tabell 8.3. Effekter av minskad väntetid mellan aktiviteterna. 

Marknad  Upplägg  Kostnadsförändring  Ledtidsförändring 

Väntan efter 
reparation 

‐ 14 700 SEK  ‐ 3 dagar 

Lagring (väntan på 
reklamation) 

‐ 49 000 SEK  ‐ 10 dagar 

Sverige 

Väntan hos distributör  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Väntan efter 
reparation 

‐ 20 100 SEK  ‐ 3 dagar 

Lagring (väntan på 
reklamation) 

‐ 100 500 SEK  ‐ 15 dagar 

Tyskland 

Väntan hos distributör  ‐ 167 500 SEK  ‐ 25 dagar 

Väntan efter 
reparation 

‐ 17 100 SEK  ‐ 3 dagar 

Lagring (väntan på 
reklamation) 

‐ 114 000 SEK  ‐ 20 dagar 

Benelux 

Väntan hos distributör  ‐ 22 800 SEK  ‐ 4 dagar 

Dessa  kostnadsbesparingar  kan  alltså  realiseras  genom  att  förändra  upplägg  och  rutiner,  utan  att 
några andra  löpande kostnader ökas.  Initialt krävs dock en punktinsats  från  fabrik  för att utforma 
styrmedel, regler och incitament för de övriga aktörerna i värdekedjan. 

8.1.4 Effektivisering av materialhanteringen  
Enligt  Bowersox  et  al  (2007)  bör  aktiviteter  som  inte  tillför  något  värde  minimeras,  varför 
materialhanteringen enligt  teorin är en  typisk aktivitet  som bör utföras  i  så  liten utsträckning  som 
möjligt  ‐  särskilt  viktigt  är  det  att  reducera  aktiviteter  som  utförs  av  egen  personal.  En  effektiv 
materialhantering kan dock bidra till att minska kapitalkostnaderna genom att minska ledtiderna. 

Eftersom de materialhanteringsaktiviteter som genomförs, exempelvis tvätt, märkning, packning och 
ankomstmottagning,  är  relativt  enkla  och  standardiserade  behövs  inga  speciella  anpassningar  av 
lokaler, maskiner eller utrustning – något som  i annat  fall kan  leda till skador på godset eller svinn 
(Lambert & Stock, 2001).  

Ineffektivitet  och  risk  för  felaktig  hantering  kan  enligt  Bloomberg  et  al  (2002) minska  genom  att 
utforma  delpartier  av  större  godsmängder,  vilket  kan  leda  till  att  effektivisera  och  underlätta 
flödeshanteringen. Detta  skulle  exempelvis  kunna  förbättras  vid  ankomstmottagningen  i  byggnad 
280 där stora godsmängder ankommer vissa dagar. Genom att styra materialflödet  från respektive 
marknad kan flödet jämnas ut och hanteringen underlättas. 
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För att förbättra rutinerna och höja effektiviteten bör hanteringen i stor utsträckning standardiseras 
och automatiseras utan att flexibiliteten blir försämrad (Bloomberg et al, 2002).  I Scanias fall skulle 
rutinerna för materialhanteringsaktiviteterna om möjligt kunna standardiseras de olika marknaderna 
emellan, men eftersom de  är  så pass enkla och  redan  idag  relativt  likvärdiga  anses detta  vara en 
mindre  viktig  åtgärd.  En  högre  automatiseringsgrad  är  inte  heller  att  föredra,  undantaget 
systemstödet till materialhanteringen, eftersom godsmängderna är relativt små ute i flödet samtidigt 
som hanteringsmomenten är enkla och dessutom ofta kräver situationsanpassning.   

Ett  annat  område  som  bör  ses  över  är  den  arbetsyta  som  finns  tillgänglig  för  de  olika 
materialhanteringsaktiviteterna samt den utrustning som används. Utrustning som skapar problem i 
flödet bör avlägsnas och icke anpassade lokaler ska överges (Lambert & Stock, 2001; Bowersox et al, 
2007). Då  den  lokal  som  används  för  lagring  och  besiktning  hos  distributören  i  holländska  Breda 
endast  är  en  tillfällig  lösning  på  grund  av  flytten  från  Haag  är  den  inte  heller  anpassad  för  sitt 
ändamål.  I  framtiden  vore  det  önskvärt  att  bättre  besiktningsutrustning  fanns  tillgänglig,  vilket 
exempelvis  skulle kunna avhjälpas genom att  lägga  lokalen  i anslutning  till en  serviceverkstad. Det 
vore dessutom bra om lokalen låg närmare distributörens övriga verksamhet så att personalen slapp 
åka mellan  dessa  två  platser  för  hantering  och  analys  av  returgodset.  Övriga  lokaler  på  de  tre 
marknaderna där observationer genomförts har bedömts vara ändamålsenliga både vad det gäller 
utnyttjandet av arbetsytan och den utrustning som finns tillgänglig. 

De  aktiviteter  som  är  onödiga  bör  elimineras  (Oskarsson  et  al,  2006;  Persson  &  Virum,  2001). 
Materialhanteringsaktiviteterna,  liksom  övriga  aktiviteter,  i  byggnad  220X  har  tidigare  konstateras 
vara överflödiga om ett jämnare inflöde skapas från de marknader som skickar in gods till Södertälje. 
Genom  att  eliminera materialhanteringen  i  denna  del  av  flödet  skulle  lagerhållningskostnaderna 
minska med  46 000  SEK  för  de  tre  studerade marknaderna.  Förutom  de minskade  lagerhållnings‐
kostnaderna skulle även kapitalkostnaderna minska  i och med att  ledtiden  förkortas då  lagring och 
hantering  inte  genomförs  i  byggnad  220X.  Ledtiden  minskar  med  en  dag,  vilket  minskar 
kapitalkostnaderna med 17 300 SEK för de tre studerade marknaderna totalt.  

Bowersox et al (2007) och Bloomberg et al (2002) poängterar att materialhanteringen spelar en viktig 
roll  för  hur  väl  ett  företag  lyckas  leverera  de  varor  som  kunderna  efterfrågar.  Då  denna  studie 
fokuserar  på  returflöden  blir  materialhanteringens  centrala  uppgift  istället  att  så  effektivt  som 
möjligt  se  till  att  returmaterialet  når  fabrik  för  besiktning.  Sammantaget  konstateras  att  de  olika 
materialhanteringsaktiviteterna på de studerade marknaderna fungerar bra och inga större åtgärder 
behöver genomföras, med undantag från de aspekter som kommenterats i detta avsnitt. 

 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Utifrån  de  analyser  som  genomförts  i  detta  avsnitt  sammanställs  i  Tabell  8.4  effekterna  av  de 
beskrivna åtgärderna på de studerade marknaderna. Utöver den eliminerade hanteringen i byggnad 
220X  kan  nämnas  att  det  föreslagna  lokalbytet  hos  distributören  på  Benelux‐marknaden  bör 
genomföras, dock beror dess effekter på i vilken omfattning man väljer att genomföra förändringen – 
något som inte är relevant att uppskatta. 
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Tabell 8.4. Effekter av effektiviserad materialhantering. 

Marknad  Upplägg  Kostnadsförändring  Ledtidsförändring 

Sverige  Eliminera hantering och 
lagring i byggnad 220X 

‐ 46 900 SEK  ‐ 1 dag 

Tyskland  Eliminera hantering och 
lagring i byggnad 220X 

‐ 8 700 SEK  ‐ 1 dag 

Benelux  Eliminera hantering och 
lagring i byggnad 220X 

‐ 7 700 SEK  ‐ 1 dag 

8.1.5 Förbättring av styrning och informationsspridning  
Begreppen styrning och informationsspridning är nära relaterade då spridningen av information inom 
organisationen eller nätverket ligger till grund för styrningen. Relevant och tillgänglig information är 
centralt för en fungerande verksamhet då det möjliggör att välgrundade beslut kan tas. (Bruzelius & 
Skärvad,  2000;  Chopra & Meindl,  2004).  För  Scania  är  informationsspridningen  nödvändig  för  att 
garantiprocessen och materialhemtagningarna ska kunna fungera och för att kunna hålla ner ledtider 
och  kostnader.  Styrningen  är  vidare  ett  viktigt  verktyg  i  avsikt  att  från  fabrik  via  distributören  på 
respektive marknad kontrollera att krav i garantimanualen följs. 

Enligt  Carter  &  Ellram  (1998)  är  en  av  aspekterna  som  bör  tas  hänsyn  till  vid  utformandet  av 
returflöden att företaget ska sträva efter att minska antalet returer i flödet, vilket kan uppnås genom 
att styra aktörerna i värdekedjan på ett bättre sätt. Detta är en faktor som även Scania arbetar mot i 
och  med  målsättningen  att  genomföra  rätt  materialhemtagningar,  vilket  också  innebär  färre 
hemtagningar  –  framförallt  av  polisär  karaktär.  Att  ta  hem  rätt material  kommer  att  underlättas 
genom de förändringar som planeras inom ramarna för WPU‐projektet. 

En viktig åtgärd  i avsikt att minska  ledtiden är att förenkla operationer och processer (Oskarsson et 
al,  2006;  Persson  &  Virum,  2001).  För  själva  reklamationen,  som  dock  inte  utgör  en  del  av  det 
studerade systemets ledtid, skulle en rad förbättringar kunna genomföras i avsikt att förenkla rutiner 
och systemstöd, vilket också kommer att ske genom WPU‐projektet. Eftersom systemstödet indirekt 
påverkar materialflödet skulle sådana förändringar också kunna minska ledtiderna för det studerade 
systemet. Hur mycket  ledtiden skulle kunna minskas är dock svårt att uppskatta, men ett förbättrat 
systemstöd  skulle  bland  annat medföra  en minskad  väntetid  och  därigenom  vara  en  bidragande 
orsak  till  de  minskningar  av  ledtiden  som  diskuterats  i  Kapitel  8.1.3,  Minskad  väntetid  mellan 
aktiviteterna. 

En fungerande informationsspridning är central om ledtiderna ska kunna reduceras (Oskarsson et al, 
2006).  I  Scanias  fall  sköts  informationsspridningen  kring  reklamationer  och materialhemtagningar 
med hjälp av en rad olika informationssystem hos de olika aktörerna som interagerar med varandra. 
Att  de  olika  informationssystemen  inte  är  standardiserade  och  inte  heller  fungerar  helt 
tillfredställande  medför  enligt  kartläggningen  en  rad  problem.  Framförallt  leder  bristerna  i 
informationssystemen till att felaktig eller ej tillräcklig information ankommer distributör eller fabrik 
vid respektive handläggningstillfälle eller att instruktionerna om vilket material som ska skickas in är 
besvärlig att ta fram.  
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Enligt Oskarsson et al (2006) och Persson & Virum (2001) bör onödiga aktiviteter elimineras. I princip 
krävs samtliga aktiviteter som beskrivs i flödet för att hemtagningsprocessen ska fungera. Genom att 
införa tillräckliga systemstöd skulle dock vissa administrativa aktiviteter kunna minska  i omfattning. 
Detta skulle  inte medföra några märkbara minskningar av  ledtiden men påverka arbetsbelastningen 
och  administrationskostnaderna.  Exempelvis  leder  det  informationssystem  som  används  på  den 
svenska marknaden till en administrativ hantering som är 13 minuter  längre än vad som behövs för 
marknaden  i  Tyskland,  vilket  leder  till  utökade  kostnader  på  161  000  SEK  per  år.  På  Benelux‐
marknaden genererar systemstödet två minuters extraarbete per reklamation  i  jämförelse med det 
tyska systemet, något som medför 25 000 SEK i ökade kostnader.  

Det  bristfälliga  systemstödet  medför  också  att  onödigt  mycket  material  tas  hem  till 
materialinspektionen,  idag  10 %  av  den  totala mängden material,  vilket  leder  till merarbete  och 
ökade kostnader. Att minska andelen hemtaget material med 10 % innebär också att totalkostnaden 
kan  minskas  med  10  %,  eftersom  samtliga  kostnader  drivs  av  antalet  hemtagningar.  Vid 
genomförandet av WPU‐projektet är  förhoppningen att dessa problem minskas och effektiviteten  i 
informationsöverföringen förbättras. 

Returflöden är hos många företag uppdelade på olika aktörer vilket  leder till att systemet blir svårt 
att hantera och styra. En stor fördel som uppkommer om returhanteringen sker i ett slutet system är 
att företaget centralt tvingas ta fram rutiner för hur detta flöde skall hanteras och vilka processer och 
resurser  som  skall  utnyttjas  för  att  ta  hem  artiklarna  från marknaden.  Ett  område  som  blir  extra 
genomlyst  med  ett  sådant  synsätt  är  exempelvis  förbättrade  prognostiseringsverktyg  för 
producerande enheter  (Bernon & Cullen, 2007). Eftersom den  information, om exempelvis  interna 
ledtider, som registreras vid olika aktiviteter  i  flödet  inte vidarebefordras till andra aktörer  innebär 
det att möjligheterna för prognostisering är små. Istället  litar distributör och ankomstmottagare vid 
fabrik till stor del på erfarenhet om väntade kvantiteter och ankomsttider, något som är ett trubbigt 
prognoshjälpmedel då variationerna är stora. Genom att förbättra informationstillgängligheten skulle 
således också en bättre möjlighet för prognostisering föreligga. 

Styrning  är  ett  viktigt  instrument  för  att  påverka  det  som  görs  i  en  organisation  så  att  de  olika 
delarnas  verksamhet  blir  målinriktade,  samordnade  och  effektiva  (Bruzelius  &  Skärvad,  2000; 
Oskarsson et al, 2006). Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) medför central styrning och beslutsfattande 
att en bättre helhetssyn uppnås samtidigt som enhetliga rutiner och metoder kan användas, vilket är 
att föredra i detta fall när ledtidsreducering och strukturförändringar eftersträvas. Fabrik bör således 
utforma  rutiner  och  ställa  krav  på  distributörerna  som  vidare  bör  förmedla  detta  till 
serviceverkstäderna  ute  på  respektive  marknad.  Den  styrning  som  förekommer  idag  är  mycket 
marknadsspecifik och  inte  speciellt omfattande. Från  fabrik  styrs garanti‐ och hemtagningsprocess 
huvudsakligen genom garantimanualen, vilken utgör ramarna för hur de olika aktörerna ska hantera 
reklamationer.  Ingen närmare detaljstyrning förekommer dock av respektive distributör, vilken  i sin 
tur inte heller har några standardiserade styrparametrar utan nöjer sig i princip med att ställa krav på 
ledtider  för  reklamationer  och  material.  Det  skulle  rekommenderas  att  rutiner  utformades  på 
fabriksnivå  för  hanteringen  av  reklamationer  och  hemtagningsärenden,  och  i  så  stor  utsträckning 
som möjligt standardisera dessa rutiner för flera marknader. 

På  fabrik  mäts  idag  exempelvis  tid  från  reparation  till  registrering  av  materialet  i  material‐
inspektionen,  antal  reklamationer,  reklamationsersättning  minus  reklamationskrav  och  antalet 
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omprövningar, vilket i huvudsak är relaterat till själva reklamationen. För att förbättra styrningen av 
materialet är det viktigt att fabrik utformar tydligare och mer konkreta mätetal även för materialet, 
exempelvis  ledtider för olika delar av flödet för olika marknader. Då  ledtiden för materialet till stor 
del  konstaterats  bero  på  hur  lång  tid  efter  reparationen  själva  reklamationen  utförs  är  detta  en 
mycket  viktig  parameter  att  följa  upp  och  styra.  En  bättre  uppföljning  av  kopplingen mellan  det 
reklamationsgods  som  efterfrågas  och  de  inleveranser  av  godset  som  verkligen  sker  skulle  också 
kunna bidra till en förbättrad styrning. 

 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Många  av  de  åtgärder  som  föreslagits  under  övriga  avsnitt  kräver  att  styrningen  och 
informationsdelningen  förbättras,  varför  ett  flertal  av  de  tidigare  nämnda  effekterna  ska  ses  i 
samband med någon  typ av  förändring av styrnings‐ och  informationsrutiner. På grund av detta är 
det också svårt att kvantifiera effekterna av åtgärderna som diskuterats  i detta avsnitt enskilt. Två 
undantag är dock den påverkan ett bättre systemstöd skulle  få  för den administrativa hanteringen 
och för att eliminera felaktig hemtagning, vilket presenteras i Tabell 8.5 nedan.  

Tabell 8.5. Effekter av förbättrad styrning och informationsspridning. 

Marknad  Upplägg  Kostnadsförändring  Ledtidsförändring 

Förbättrat systemstöd 
för de administrativa 
aktiviteterna 

‐ 161 000 SEK  ‐‐‐ Sverige 

Förbättrat systemstöd 
för att eliminera felaktig 
hemtagning (10 % av 
totalkostnaden) 

‐ 118 000 SEK  ‐‐‐ 

Förbättrat systemstöd 
för de administrativa 
aktiviteterna 

Befintligt upplägg Tyskland 

Förbättrat systemstöd 
för att eliminera felaktig 
hemtagning (10 % av 
totalkostnaden) 

‐ 228 000 SEK  ‐‐‐ 

Förbättrat systemstöd 
för de administrativa 
aktiviteterna 

‐ 25 000 SEK  ‐‐‐ Benelux 

Förbättrat systemstöd 
för att eliminera felaktig 
hemtagning (10 % av 
totalkostnaden) 

‐ 104 000 SEK  ‐‐‐ 
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8.2 Inflödet av material till materialinspektionen 
Som  beskrevs  i  avsnittet Materialhemtagningarna  i  kartläggningskapitlet  förekommer  idag  stora 
variationer  i  inleveranserna  till byggnad 280  i Södertälje, vilka kan variera kraftigt  från dag  till dag. 
Även om flödet per månad är relativt jämnt, cirka 350  inleveranser, är det svårt att planera arbetet 
då dessa inleveranser är mycket oregelbundna. 

Enligt Murthy et al  (2004) är det viktigt att  sammanställa  statistik och  leveransfrekvenser på olika 
marknader.  Detta  genomförs  också  på  materialinspektionen  idag,  men  då  detta  underlag  inte 
används  i  prognossyfte  kan  det  bara  utnyttjas  för  rent  beskrivande  statistiksammanställningar. 
Underlaget  används  inte heller  för  att  förändra beteendet hos de  aktörer  som  sänder  in  gods  till 
Södertälje, vilket medför att de oregelbundna inleveranserna fortgår. 

De  oregelbundna  inleveranserna  leder  enligt  kartläggningen  till  en  rad  negativa  följder  för 
verksamheten  i materialinspektionen.  För  det  första medför  stora  och  samtidiga  inleveranser  att 
platsbrist uppstår  i anslutning till godsmottagningen  i byggnad 280, vilket  leder till att arbetet kring 
materialhanteringen  försvåras. De  samtidiga  inleveranserna medför  också  att  den  totala  ledtiden 
förlängs  då  genomloppstiden  från mottagning  till  registrering  blir  längre.  Utöver  dessa  aspekter 
medför ankomstvariationerna och bristen på prognostisering också att arbetet med mottagning och 
besiktning blir stressigt. 

För  att  eliminera  den  negativa  påverkan  som  inleveransvariationerna  har  på  flödet  skulle 
informationen om dagens  inleveranser kunna användas för att utforma rutiner som de aktörer som 
levererar godset  till  fabrik  kan  styras utefter. Dessa  rutiner  skulle  kunna utgå  från de  förslag  som 
nämnts  ovan  och  formuleras  som  explicita  krav  i  garantimanualen  eller  som  riktlinjer  gentemot 
respektive marknad avseende inleveransdatum. 

För den svenska marknaden där samtliga serviceverkstäder sänder  in sitt gods direkt  till Södertälje 
blir  det  väldigt  många  inleveranser  som  medför  en  omfattande  mottagningsverksamhet.  Dock 
medför de många små inleveranserna att fördelningen mellan olika dagar blir relativt jämn, även om 
planering av verksamheten inte är möjlig. Om önskemål skulle finnas att veta exakt när gods kommer 
från den svenska marknaden finns två huvudsakliga alternativ. Det första alternativet skulle vara att 
ge  serviceverkstäderna  direktiv  om  vilka  dagar  de  är  tillåtna  att  skicka  in  godset.  För  att minska 
administrationen kan det här vara aktuellt att fokusera styrningen på de största serviceverkstäderna, 
vilka  påverkar  flödet  i  störst  utsträckning.  Ett  andra  alternativ  skulle  vara  att  låta  service‐
verkstädernas  transporter  levereras  till  en  uppsamlingspunkt,  varifrån  transporter  sedan  går  till 
fabrik på vissa förutbestämda dagar, exempelvis en gång per vecka. Då transporterna redan idag går 
via en typ av uppsamlingspunkt, omlastningen vid byggnad 220X, skulle denna aktör kunna se till att 
leverera  in godset på  förutbestämda dagar. Från uppsamlingspunkten skulle också  information om 
kommande leveranser kunna förmedlas till materialinspektionen om vilka godsmängder som väntas. 

För den tyska marknaden är  inleveranserna relativt  lätta att förutse då distributören skickar godset 
från  Koblenz  en  gång  per månad.  Inleveransdatum  kan  dock  variera  från  gång  till  gång, med  en 
spridning på upp till 1‐2 veckor, vilket medför att dessa stora inleveranser lätt kan krocka med andra 
stora  inleveranser  från marknader  som  också  levererar  sitt  gods  relativt  sällan.  För  att  förbättra 
inleveranserna  från Tyskland skulle specifika  tidpunkter behöva  fastslås då distributören ska skicka 
godset  så att materialinspektionen  vet när de  kan  vänta  sig denna mottagning.  För att  ytterligare 
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underlätta mottagningen  från Tyskland vore det önskvärt att distributören  i anslutning  till  leverans 
skickade information om godsmängder så att godsmottagningen kan förbereda sina resurser. 

För  Benelux‐marknaden  förekommer  redan  idag  tydliga  rutiner  för  insändning  av material.  Varje 
fredag skickas det gods som hanterats under veckan hos distributören till Södertälje för att anlända 
på måndagen  i  byggnad  220X  och  i  godsmottagningen  i  anslutning  till materialinspektionen  varje 
tisdag. Flödesfrekvenserna från Benelux är således lätta att förutse för ankomstmottagarna på fabrik 
vilket  underlättar  hanteringen.  För  att  förbättra  detta  flöde  ytterligare  vore  det  önskvärt  att 
information  om  transportens  kvantitet  förmedlades  till  fabrik  i  anslutning  till  leverans  för  att 
möjliggöra planering av resursbehov vid ankomstmottagningen. 

Idag  ser  inleveranserna ut  som  i  Figur  8.3 nedan, baserat på  ett  kvartal under  föregående  år. Av 
figuren  framgår  tydligt de variationer  som  föreligger och de oregelbundna  inleveransfrekvenserna. 
Inleveransstatistiken  har  här  anpassats  efter  hur  stora  godsmängder  som  levereras  in,  då 
leveranserna enligt statistiken är olika stora beroende på vilken marknad den tillhör. 

Jan Feb Mars

Inlevererat 
material Sverige

Benelux

Tyskland

 

Figur 8.3. Inleveranser under första kvartalet 2007 för de studerade marknaderna. 

Med  de  förslag  på  förändringar  som  diskuterats  ovan,  en  uppsamlingspunkt  på  den  svenska 
marknaden  och  noggrannare  styrning  och  reglering  på  samtliga  marknader  skulle  mottagnings‐
verksamheten  istället  se  ut  som  Figur  8.4.  Inleveranserna  från  de  olika marknaderna  har  också 
reglerats  till  att  ankomma på olika datum  vilket  leder  till  att  kapaciteten  i  godsmottagningen  kan 
användas på ett bättre  sätt. Genom att  fördela ankomstmottagningarna på olika dagar elimineras 
också problemet med utrymmesbrist i anslutning till ankomstmottagningen vid byggnad 280 – något 
som medför att den extra hanteringen vid byggnad 220X blir överflödig (om den  inte ska användas 
som uppsamlingspunkt för den svenska marknaden). 
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Jan Feb Mars

Inlevererat 
material

Sverige

Benelux

Tyskland

 

Figur 8.4. Inleveranser för de studerade marknaderna efter förändring av rutiner och styrning. 

Som berörts vore det dessutom av stor vikt att information från respektive marknad skickas till fabrik 
angående  vilka  godsmängder  som  väntar  vid  den  kommande  leveransen  för  att  kunna  planera 
mottagningsverksamheten. 

Även om genomslaget inte blir så iögonfallande för endast de tre studerade marknaderna isolerat så 
skulle ovanstående förändringar medföra stora förbättringar om liknande rutinförändringar infördes 
på samtliga marknader som  levererar gods till  fabrik. Sverige, Tyskland och Benelux har redan  idag 
relativt  jämna  leveransfrekvenser  i  jämförelse med andra marknader där dessa  förändringar  skulle 
vara mer nödvändiga. För en marknad som exempelvis Spanien, som idag har mycket oregelbundna 
leveranser både vad det gäller kvantitet och  frekvens,  skulle den  föreslagna  förändringen ge  stora 
förbättringar.  

En stor anledning till att godset först levereras till byggnad 220X innan det når materialinspektionen i 
byggnad  280  är  de många  inleveranser  som  idag  kan  inträffa  samtidigt  när  det  inte  finns  någon 
styrning  av  inflödet. Med  bättre  rutiner  gällande  inleveransdatum  för  respektive marknad  skulle 
detta problem minska, vilket skulle underlätta att inleveranser istället kan gå till byggnad 280 direkt. 
Att  eliminera  mellansteget,  byggnad  220X,  skulle  minska  både  materialhanteringsarbetet  och 
ledtiderna. Detta resonemang blir än mer aktuellt  från och med årsskiftet då den verksamhet som 
bedrivs i byggnad 220X kommer att flyttas längre bort från byggnad 280 vilket kommer att medföra 
längre och osäkrare ledtider. 

Att  införa dessa  rutiner  skulle kräva att  tydliga besked måste ges  till  respektive marknad om vilka 
insändningsfrekvenser,  avskeppningsdatum och  informationsöverföringsrutiner  som  ska  gälla  varje 
månad. Förslagsvis kan detta skrivas  in  i garantimanualen eller kopplas samman med någon typ av 
incitament som motiverar de ansvariga att följa dessa föreskrifter. 
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 Sammanställning av åtgärdens effekter 
Effekterna  av  denna  åtgärd  handlar  framförallt  om  kvalitativa  aspekter  som  att minska  ankomst‐
variationerna och förbättra förutsättningarna för mottagningsverksamheten – och därigenom minska 
problem med bland annat platsbrist och stress.  

Genom  att minska  belastningen  på  ankomstmottagningen  bedöms  också  att  den  genomsnittliga 
väntetiden från mottagning till registrering i materialinspektionen kan minskas med minst en dag. En 
sådan minskning av ledtiden för de tre studerade marknaderna skulle medföra kostnadsminskningar, 
gällande kapitalkostnaden, på totalt 16 900 SEK. 

Att  eliminera  hantering  och  väntan  i  byggnad  220X  skulle  tillsammans med  de  övriga  åtgärderna 
bidra till att  inleveransvariationerna minskade. Enligt tidigare åtgärdsförslag skulle det även minska 
kostnaderna, med 46 900 SEK för Sverige, 8 700 SEK för Tyskland och 7 700 SEK för Benelux, genom 
minskade väntetider och minskad hantering. 

8.3 Vikten av att tillämpa Supply Chain Management (SCM) 
Vid förändringar i verksamheten är det viktigt att se till att de åtgärder som genomförs inte medför 
någon  form  av  suboptimeringar.  Enligt  Christopher  (2005)  är  det  centralt  att  utforma  och  styra 
försörjningskedjan  så  att  kostnaderna  för  systemet  som helhet minskas  istället  för  att  varje  aktör 
förbättrar  sin  egen  del  av  kedjan  isolerat.  För  det  studerade  systemet  i  denna  studie  är  detta 
resonemang än mer centralt då de olika huvudaktörerna, serviceverkstad, distributör och fabrik, alla 
är en del av samma koncern. 

För  att  undvika  denna  suboptimering  och  effektivisera  flödet  och  sänka  kostnaden  för 
försörjningskedjan som helhet är framförallt två aspekter viktiga; att dela information mellan de olika 
aktörerna och att samordna styrningen av processer och relationer (Christopher, 2005). I Scanias fall 
har  fabrik en viktig  roll vad det gäller att se  till så att  informationsspridning och styrning  fungerar, 
områden där ett antal åtgärder diskuterats i föregående avsnitt. 

Vid de kommande rekommendationerna är det viktigt att understryka att de åtgärder som föreslås 
inom ramen för studien alla utgår från att minska kostnaderna ur ett SCM‐perspektiv, det vill säga för 
försörjningskedjan eller systemet som helhet. I vissa fall kan en sänkning av totalkostnaden samtidigt 
medföra  att  en  eller  flera  av  kostnadsposterna  ökar,  vilket  kan  leda  till  att  någon  eller  några  av 
aktörerna får ökade kostnader. Att kostnaderna ökar för dessa aktörer kan vara svårt att motivera vid 
en strukturförändring som leder till att totalkostnaden reduceras. I sådana fall är det viktigt att någon 
form  av  kostnadsdelning  görs,  exempelvis  att  fabrik  tar  över  vissa  transportkostnader.
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9 Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel besvaras studiens syfte genom att resultaten från de olika delarna knyts samman till 
en slutsats. Studien syfte som presenterades i Kapitel 1 är: 

”Denna studie avser att kartlägga flödet av returmaterial från Scanias serviceverkstäder till fabriken i 
Södertälje. Utifrån kartläggningen ska flödesstrukturen, med dess ingående aktiviteter och processer 
hos de olika aktörerna, analyseras för att föreslå effektivare rutiner och upplägg samt för att på ett 
kostnadseffektivt sätt reducera ledtiderna.”  

I  enlighet med  syftesnedbrytningen  delades  studien  upp  i  två  huvuddelar,  den  första  delen med 
uppgift att kartlägga returflödet på de studerade marknaderna och den andra ämnar ta fram förslag, 
eller rekommendationer,  för åtgärder utifrån analysen som medför effektivare upplägg vilka på ett 
kostnadseffektivt sätt reducerar ledtiderna. 

Resultatet av  kartläggningen  är den  samlade empirin  från  kontakterna med en  rad  aktörer på de 
studerade marknaderna som sammanställts i Kapitel 6. 

Resultatet  av  rekommendationerna  presenteras  nedan  och  baseras  på  den  åtgärdsanalys  som 
utarbetats  i  Kapitel  7.  Rekommendationerna  avser  att  besvara  två  av  de  frågeställningar  som 
formulerades i uppgiftspreciseringen: 

 Vilka åtgärder med avseende på utformningen av materialflödet kan genomföras för att på 
ett kostnadseffektivt sätt minska ledtiderna? 

 Hur väl passar de framtagna alternativen företagets strategiska mål? 

9.1 Formulering av rekommendationer 
Genom  att  väga  samman  såväl  kvalitativa  som  kvantitativa  aspekter  är  avsikten  att  utifrån 
åtgärdsanalysen  här  lägga  fram  ett  underlag  som  omfattar  åtgärder  vilka medför  en  förbättrad 
framtida materialflödesstruktur. Majoriteten av kommentarerna gäller  för materialflödet generellt, 
men exemplifieringar och kvantifieringar kopplas till någon eller några av de studerade marknaderna. 

De  rekommendationer  som  läggs  fram  är de  som utifrån de prioriteringar  som  gjordes  i  analysen 
klassificerats  som  de mest  centrala.  Inga  längre motiveringar  görs  heller  i  detta  avsnitt,  eftersom 
utförliga  kommentarer  redan  finns  i  anslutning  till  respektive  åtgärd  i  analyskapitlet. Hur mycket 
ledtiderna  och  kostnaderna  minskar  genom  de  rekommenderade  förändringarna  presenteras  i 
sammanställningen av detta avsnitt. 

Avslutningsvis  kommenteras  rekommenderade  kostnadsdelningar  och  ersättningar  och  en 
känslighetsanalys av de kvantifieringar som gjorts presenteras. 

1. Förbättrad Styrning/mätning från fabrik  
För att kunna minska  ledtider och kostnader och samtidigt effektivisera processer och aktiviteter är 
det viktigt att tydliga mål ställs från fabrik centralt. För att kunna uppnå dessa mål är det väsentligt 
att  explicita  mätpunkter  definieras  och  att  krav  och  incitament  kommuniceras  gentemot  övriga 
aktörer. Exempel på mätpunkter gavs i åtgärdsanalysen. 

De krav som ställs bör bland annat  innehålla krav på kortare total  ledtid, vilket tvingar ner samtliga 
ledtider  i flödet.  Incitament som kan  införas är exempelvis att från fabrik utlova att delar eller hela 
transportkostnaden  betalas  om  distributören  levererar  inom  utsatta  ledtidsmål. Distributören  bör 
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sedan  ges  direktiv  om  att  i  sin  tur  utforma  liknande  krav  och/eller  incitament  gentemot 
serviceverkstaden. Krav och incitament bör i detalj vidare utarbetas av ledningsgruppen. 

2. Minska väntetiden mellan aktiviteterna 
Dessa väntetider uppkommer framförallt eftersom prioriteten på ärendena är låg. Genom att införa 
krav och/eller  incitament, enligt  resonemanget ovan, gentemot serviceverkstäder och distributörer 
ökar prioriteten och utformandet av bättre rutiner stimuleras.  

Väntetiden mellan reparation och reklamation utgör på samtliga studerade marknader en betydande 
del av  ledtiden och bedöms kunna minskas  till under  fem dagar genom att, medelst krav och/eller 
incitament, ge garantiärendena en högre prioritet vilket vidare underlättar  införandet av att bättre 
rutiner  införs  på  serviceverkstäderna.  Förutom  att  ledtiderna  minskar  ordentligt  medför  denna 
åtgärd samtidigt att lagringen av gods på verkstäderna minskar. 

3. Förändra flödesvägar och transportstrategier 
För  Benelux‐marknaden  bedöms  de  befintliga  transportstrategierna  fungera  bra  då  de  är  både 
kostnadseffektiva och samtidigt medför korta ledtider. 

På  den  svenska  marknaden  kan  efter  analys  konstateras  att  det  befintliga  upplägget  med 
direktleverans  till  fabrik är ungefär  lika  kostnadseffektivt  som de  samleveranser,  så  kallade mjölk‐
rundor,  som  skulle  kunna  utföras  i  samarbete  med  reservdelstransporterna.  Alternativet  med 
mjölkrundorna är något billigare, men kräver samtidigt att vissa strukturförändringar behöver göras 
och medför något  längre  ledtider  i och med extra  transporttid,  varför dagens  lösning  ses  som ett 
fullgott alternativ. För att undvika de ojämna inleveranserna rekommenderas att en konsolidering av 
godset genomförs för vidare inleverans en gång per vecka, på en bestämd veckodag. 

För den  tyska marknaden där  ledtiderna  är  långa och  transportkostnaderna  är höga beroende på 
dagens  transportupplägg  rekommenderas en  förändring. Här  föreslås mjölkrundor  i  samband med 
reservdelsleveranserna  som  levererar  godset  till  ett  antal  uppsamlingsplatser.    Från  uppsamlings‐
platserna  går  godset  till  distributören  som  efter  besiktning  levererar  godset  vidare  till  Södertälje. 
Genom detta upplägg förlängs själva transporttiden något, men medför samtidigt dagliga transporter 
från  serviceverkstäderna  i  jämförelse mot  dagens  upplägg med  avskeppning  varannan/var  fjärde 
vecka.  Genom  att  införa  samarbetet  med  reservdelsleveranserna  innebär  det  också  minskade 
administrativa  aktiviteter  och  den  väntan  som  idag  uppkommer  mellan  transportbokning  och 
utskeppning.  Denna  rekommendation  bör  också  läsas  i  samband med  rekommendationerna  om 
förändrade transportfrekvenser, vilket sammantaget möjliggör stora minskningar av ledtiden för den 
tyska marknaden. 

4. Förändra transportfrekvenserna 
Eftersom  transportkostnaderna mellan  distributör  och  fabrik  från  Benelux  och  Tyskland  beror  på 
antalet transporterade kollin kommer inte dessa kostnader att öka om frekvensen ökar. Den frekvens 
som används på Benelux‐marknaden, en gång per vecka, bedöms som  lagom tät för att samla  ihop 
hanterbara mängder från marknaden och samtidig hålla ledtiden nere. Utifrån detta rekommenderas 
att öka  frekvensen på den  tyska marknaden  till  samma nivå, det vill  säga  från var  fjärde vecka  till 
varje vecka, i avsikt att minska ledtiderna. 
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Utifrån  de  rekommendationer  som  lades  fram  i  föregående  punkt  innebär  det  att  samtliga 
marknader  har  en  eller  flera  uppsamlingsplatser  varifrån  leveranser  utgår  en  gång  per  vecka.  På 
Benelux‐marknaden och den tyska marknaden är dessa platser placerade mellan serviceverkstäderna 
och  distributören,  medan  den  uppsamlingsplats  som  föreslagits  för  den  svenska  marknaden  är 
placerad mellan serviceverkstad och fabrik. 

5. Jämna ut inflödet till Södertälje och undvik hantering i byggnad 220X 
Baserat på de markanta förbättringar som påvisades i åtgärdsanalysen för ett jämnare flöde finns det 
stora möjligheter att minska problemen med stress, felaktig hantering och resursbrist som uppstår i 
och  med  dagens  ojämna  flöde  vid  ankomstmottagningen  i  byggnad  280.  Den  åtgärd  som  här 
rekommenderas  är  att  tydliga  besked  bör  ges  till  respektive  marknad  om  exempelvis  vilka 
insändningsfrekvenser, avskeppningsdatum och vilken information som efterfrågas. Genom att ställa 
dessa  krav  på  de  aktörer  som  skickar  in  gods  till  Södertälje  kan  dessutom  ledtiden  från 
ankomstmottagning till registrering minskas och prognostisering underlättas. 

Om  flödet  in  till  Södertälje  jämnas  ut,  samtidigt  som  det  frekventa  flödet  från  den  svenska 
marknaden konsolideras innan inleverans, finns inte längre samma behov av att först leverera godset 
till byggnad 220X. Detta behov försvinner eftersom de transporter som då ankommer sprids ut över 
tiden och  inte  längre  innebär något problem  för den begränsade  ytan  för ankomstmottagning  vid 
byggnad 280. Genom att exkludera hanteringen vid byggnad 220X minskar  ledtiden med en dag för 
samtliga marknader samtidigt som lagerhållningskostnaderna för hanteringen här elimineras. 

6. Förbättra systemstödet 
För att underlätta  informationsspridning och administrativa aktiviteter relaterade  till reklamationer 
och materialhemtagningar  rekommenderas  att  systemstödet  förbättras  och  att  enhetliga  system 
införs. Bättre och mer anpassade  informationssystem  innebär också att endast önskat material  tas 
hem  och  prognostisering  och  styrning  underlättas.  I  och med  införandet  av  de  förändringar  som 
utarbetas inom WPU är förhoppningen att detta kommer att åtgärdas. 
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9.2 Sammanställning och kvantifiering av rekommendationerna 
Genomförande  av  ovanstående  rekommendationer  utförs  i  enlighet  med  studiens  syfte  att 
effektivisera  rutiner  och  upplägg,  vilka  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  reducerar  ledtiderna.  Vilka 
genomloppstider för de olika aktiviteterna som möjliggörs på de studerade marknaderna presenteras 
i Tabell 9.1 nedan. 

Tabell 9.1 Potentiella ledtider på de studerade marknaderna efter rekommenderade åtgärder. 

Aktivitet  Ledtid för marknader med 
distributörsled 
(Tyskland, Benelux) 

Ledtid för marknader utan 
distributörsled 
(Sverige) 

Väntan efter reparation  ‐  ‐ 

Tvätt ‐> packning  15 minuter  15 minuter 

Lagring ‐> ommärkning  < 5 dagar  < 5 dagar 

Packning ‐> lastning/hämtning  1 dag  1 dag 

Transport från serviceverkstad  1 dag  1 dag 

Lagring i uppsamlingspunkt  3 dagar [1, 6]  3 dagar [1, 6] 

Transport från uppsamlingspunkt  1 dag  1 dag 

Ank. distributör ‐>  
visuell kontroll 

2 dagar [0, 6]  ‐ 

Visuell kontroll ‐> packning  15 min  ‐ 

Packning ‐> lastning/hämtning  1 dagar [0, 6]  ‐ 

Transport från distributör  2 dagar  ‐ 

Mottagning 280 ‐> registrering  2 dagar  2 dagar 

Totalt  21 [15, 24]  13 [7, 16] 

Som synes minskar den  totala  ledtiden på marknader med distributörsled  från 60 dagar  (Tyskland) 
respektive  39  dagar  (Benelux)  till  21  dagar  för  båda  dessa  marknader.  För  marknader  utan 
distributörsled kan  ledtiderna minskas till  i genomsnitt 13 dagar, vilket kan ställas  i relation till den 
svenska marknaden som för närvarande har en ledtid på 21 dagar.   

Förutom kortare ledtider innebär tydligare krav och incitament tillsammans med förbättrade rutiner 
att  variationerna  i  ledtiderna  minskar,  vilket  är  ett  problem  i  dagsläget.  Genom  att  dessutom 
förbättra mätning och styrning enligt rekommendationerna bedöms  ledtiderna endast variera  inom 
det  intervall  som  anges  vid  totalsumman  i  Tabell  9.1,  vilket  beror  på  när  respektive  sändning 
ankommer till respektive lagerpunkt och hur snabbt själva reklamationen utförs. 
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Genom  de  olika  rekommendationerna  minskar  också  kostnaderna  både  utifrån  de  minskade 
ledtiderna, vilket påverkar kapitalkostnaderna, men även  lagerhållningskostnaderna och  transport‐
kostnaderna minskar. Hur  totalkostnaderna  skulle kunna  se ut  för de  studerade marknaderna och 
hur de har förändrats illustreras i Tabell 9.2 nedan. 

Tabell 9.2. Nya totalkostnader och förändringar gentemot idag. 

Totalkostnad Sverige Förändring Tyskland Förändring Benelux Förändring

Kapitalkostnad 64 000 kr       -38% 140 000 kr     -65% 120 000 kr  -47%

Transportkostnad till distributör 566 000 kr       583 000 kr       107 000 kr    
Transportkostnad från distributör -  kr               204 000 kr       229 000 kr    
Transportkostnad 566 000 kr     0% 787 000 kr     -45% 336 000 kr  0%

Personalkostnad 236 000 kr       259 000 kr       307 000 kr    
Lokalkostnad -  kr               111 000 kr       106 000 kr    
Lagerhållningskostnad 236 000 kr     -15% 370 000 kr     -4% 413 000 kr  0%

Administrationskostnad serviceverkstad 236 000 kr       34 000 kr         26 000 kr      
Administrationskostnad distributör -  kr               14 000 kr         36 000 kr      
Administrationskostnad 236 000 kr     0% 48 000 kr       0% 62 000 kr    0%

Övriga kostnader -  kr             0% -  kr             0% -  kr          0%

Totalkostnad 1 102 000 kr  -7% 1 346 000 kr  -41% 931 000 kr  -10%  

Kapitalkostnaderna minskar  som  tidigare  nämnts  på  grund  av minskade  ledtider,  vilket  ger  stora 
genomslag på totalkostnaden. Transportkostnaderna minskar på den tyska marknaden tack vare mer 
effektiva  flödesvägar  och  transportstrategier,  medan  de  är  oförändrade  i  Sverige  och  Benelux. 
Förutom  dessa  kostnadsminskningar  kan  det  även,  genom  frekventare  transporter  på  den  tyska 
marknaden,  bli  möjligt  att  reducera  de  kostsamma  expressleveranserna,  något  som  dock  inte 
kvantifierats här eftersom det är svårt att uppskatta hur stor den minskade andelen blir.  

Även  lagerhållningskostnaderna minskar  i Tyskland beroende på samarbetet med  transporterna av 
reservdelar  vilket  avlastar  personalen  på  serviceverkstäderna.  Lagerhållningskostnaderna minskas 
även för samtliga marknader då hanteringen i byggnad 220X elimineras. Genom införandet av bättre 
systemstöd  är  förhoppningen  att  administrationen  kopplat  till  själva  materialhemtagningen  ska 
minska  för  samtliga marknader,  vilket medför  störst  genomslag  för  den  svenska marknaden  där 
störst problem  identifierats  idag. De kostnadsbesparingar som möjliggörs genom förbättrat system‐
stöd  har  dock  inte  kvantifierats  i  rekommendationerna  eftersom  dessa  förändringar  ligger  inom 
ramarna för WPU‐projektet. 

De  rekommenderade  förändringarna  är  i  linje med  Scanias prioriteringar och målsättningar då de 
innebär  att  ledtiderna minskas,  vilket  leder  till  att  information  rörande  kvalitetsproblem  snabbare 
kan  integreras  i  utvecklingsprocessen.  Förändringarna  medför  också  en  mer  kontrollerad 
hemtagningsprocess  som  dessutom  blir  mer  kostnadseffektiv.  Den  ambition  som  innebär  att 
distributörsledet  kan  elimineras,  och  som  nämnts  i  samband  med  WPU,  är  inget  som 
rekommenderats i denna studie – något som berörs i rapportens diskussionsdel.  
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9.2.1 Kostnadsdelning och ersättningar 
Utifrån  de  rekommendationer  som  lagts  fram  får  inte  någon  av  de  studerade marknaderna  eller 
någon  aktör  i  flödet  ökade  löpande  kostnader  som  resultat  av  struktur‐  och  rutinförändringarna. 
Detta medför  att  det  inte,  av  denna  anledning,  är  aktuellt med  någon  form  av  kostnadsdelning  i 
försörjningskedjan. 

De  föreslagna  förändringarna  innebär  dock  ökade  krav  på  framförallt  serviceverkstäderna  vilket 
kommer att leda till att de måste förändra rutiner och prioriteringar i den dagliga verksamheten. För 
att motivera de övriga aktörerna att genomföra dessa förändringar kan det som tidigare nämnts bli 
aktuellt att från fabrik  införa ett antal  incitament.  Idag står distributören för transportkostnaderna, 
vilka  i framtiden skulle kunna betalas helt eller delvis av fabrik. Distributörerna skulle genom denna 
kompensation åläggas att stötta serviceverkstäderna  i deras arbete att förbättra verksamheten och 
ansvara för att följa upp utvecklingen. Fabrik skulle också kunna betala någon form av bonus för de 
reklamationer  som  inkommer  i  tid,  alternativt minska  ersättningen  för  de  utbetalningar  som  inte 
klarar de nya ledtidskraven.  

9.2.2 Känslighetsanalys 
För  att  läsaren  ska  kunna  bilda  sig  en  uppfattning  om  hur  de  presenterade  resultaten  och  de 
framtagna  rekommendationerna  påverkas  av  gjorda  antaganden  och  uppskattningar  presenteras 
nedan en känslighetsanalys. Innehållet i denna rapport grundas till stor del på den kartläggning som 
genomförts och den data som har hämtats från Scanias olika informationssystem. För en diskussion 
angående  studiens  upplägg, metoden  för  datainsamling  och  fel  som  kan  kopplas  till  genomförda 
mätningar hänvisas läsaren till Kapitel 5, Metod.  

De kostnadselement som bygger upp totalkostnadsmodellen vilar på ett antal olika antaganden och 
beräkningar  vilka  får  betydelse  för  vilken  nivå  på  kostnaderna  som  erhålles. Nedan  sammanställs 
därför de antaganden  som gjorts  i anslutning  till de  fem  ingående kostnadselementen och hur de 
påverkat beräkningarna. 

Kostnaderna för kapital drivs av ledtidens längd, men baseras i grunden också på ett antagande om 
storleken  på  de  framtida  garantikostnaderna.  En  viktig  parameter  för  att  bestämma  denna 
garantikostnad är under hur  lång  tid den studerade artikeln  förväntas vara  i produktion, vilket har 
antagits  vara  under  11  år.  Om  stora  förändringar  i  fordonsprogrammet  genomförs,  vilket  skulle 
minska  denna  utbytestid,  skulle  informationsvärdet  påverkas  i  princip  linjärt mot  den minskade 
utbytestiden.  Ytterligare  en  faktor  som  påverkar  kapitalkostnaderna  är  den  ränta  som  kapitalet,  i 
detta  fall  informationsvärdet,  binder  upp. Denna  ränta,  eller  avkastningskravet,  har  beräknats  till 
7,37 % utifrån Scanias räkenskaper för 2007 och beräkningsmodellen WACC (Weighted Average Cost 
of Capital). Storleken på denna  ränta är ett vanligt diskussionsämne och ofta  finns det  lika många 
förslag  på  beräkningsmetoder  och  räntenivåer  som  det  finns  tillfrågade  personer.  En  ökning  av 
avkastningskravet  med  till  exempel  fem  procentenheter  skulle  medföra  att  företagets 
kapitalkostnader ökade med 65 %. 

Vid  beräkningen  av  kapitalkostnaden  har  det  enligt  tidigare  resonemang  antagits  att  30 %  av  de 
ärenden  som  droppats  bidrar  till  det  kvalitetsförbättrande  arbetet  i  form  av  exempelvis  indirekt 
informationsbidrag  till  felrapporterna  eller  bättre  marknadskännedom.  Hur  stor  andel  av  de 
droppade ärendena som verkligen medför en förbättrad produktkvalitet är svårt att uppskatta, varför 
det är intressant att påvisa hur kapitalkostnaden varierar med en förändrad andel. Figur 9.1 visar hur 
kapitalkostnaden för respektive marknad förändras med en varierande andel droppade ärenden som 
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antas  bidra  till  kvalitetsförbättrande  åtgärder.  I  figuren markeras  också  den  valda  andelen,  30 %. 
Exempelvis skulle en minskning av denna andel från 30 % till 20 % på den tyska marknaden medföra  
9 % lägre kapitalkostnader. 
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Figur 9.1. Andelen droppade ärenden som antas bidra till kvalitetsförbättrande åtgärder och dess påverkan på 
kapitalkostnaden. 

Transportkostnaderna  har  beräknats  utifrån  ett  antal  olika  tariffer  som  identifierats  under 
kartläggningsarbetet.  Ett  centralt  antagande  som  gjorts  för  att  kunna  beräkna  kostnaderna  för 
transporterna  från  serviceverkstäderna  är  att  de  bestäms  av  en  fast  kostnad  per  leverans  och 
kilometer.  Denna  kostnad  har  bestämts  utifrån  det  nuvarande  svenska  avtalet  med  DHL  som  i 
genomsnitt ger en kostnad på 2,95 SEK/km. Då ingen data har funnits tillgänglig för hur många kollin 
en leverans innehåller har ett snitt utifrån total årsvolym beräknats och en kostnad per leverans och 
kilometer har  tagits  fram. Då denna kostnad är  linjär både med avseende på antal  leveranser och 
mot antalet  transporterade kilometer är det  lätt att  inse hur kostnaden påverkas av  förändringar  i 
denna parameter. Exempelvis skulle ett transportavtal med 20 % högre kostnader än de som gäller 
för den  svenska marknaden ge 20 % högre  kostnader  för denna del av  transportkostnaden,  vilket 
exempelvis på den  tyska marknaden  skulle medföra  att de  totala  transportkostnaderna ökar med  
17 %. 

Kostnaden  för de  transporter som går  från distributör  till Södertälje bestäms av antalet pallplatser 
som sändningen tar upp, således blir denna kostnad oberoende av sändningsfrekvensen så länge som 
minst  en  full  pall  skickas.  I  den  föreslagna  transportlösningen  där  godset  samlas  upp  från 
verkstäderna  via  så  kallade  mjölkrundor  ska  kostnaden  delas  mellan  reservdels‐  och  garanti‐
organisationen.  I det  förslag  som presenteras utgörs  1 %  av  transporterna  av  returmaterial  vilket 
innebär att  studiens  totalkostnad endast  ska belastas  för denna andel. Denna andel har bestämts 
utifrån  hur  ofta  serviceverkstäderna  har  verkstadsuppdrag  som  innebär  att material  ska  skickas 
tillbaka  till  Södertälje.  Det  mest  troliga  är  att  andelen  returgods  har  överskattats,  om  andelen 
returgods istället endast utgör 0,5 % halveras kostnaden, exempelvis från 62 400 SEK till 31 200 SEK 
för de mjölkrundor som görs på den tyska marknaden.  

Lagerhållningskostnaden drivs av den tid som det tar att utföra de olika aktiviteterna i flödet och av 
den  lokalyta  som  utnyttjas  vid  hanteringen  av  returgodset.  I  de  beräkningar  som  gjorts  antas  att 
lönen  för personalen  som hanterar materialet är 187 SEK/h. Denna  lönekostnad har antagits vara 
gällande  för alla de tre undersökta marknaderna även om den grundas på  lönestatistik  för svenska 
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förhållanden. Dock bör inte löneskillnaderna mellan Sverige, Tyskland och Benelux vara alltför stora, 
varför  detta  antagande  inte  bör  skapa  några  problem.  Antagandet  är  dessutom  bättre  ur  en 
jämförande synvinkel  i och med att kostnaderna  för de olika marknaderna beräknas på ett  likartat 
sätt.  Kostnaderna  för  den  lokalyta  som  utnyttjas  hos  distributörerna  i  Breda  och  Koblenz  har 
konstaterats ligga på ungefär samma nivå, vilket även det underlättar jämförelserna. 

Administrationskostnaderna  bestäms  av  hur mycket  tid  som  används  för  att  utföra  administrativt 
arbete kopplat till returflödet, både hos verkstaden och hos distributören. Liksom för lagerhållnings‐
kostnaderna  har  en  timkostnad  på  187  SEK/h  använts.  Anledningen  till  att  samma  kostnad  har 
använts beror på att de administrativa aktiviteterna till största delen utförs av samma personer som 
även hanterar godset rent fysiskt. De administrativa kostnaderna för distributören har delats upp i en 
del  som  utförs  för  varje  ärende  och  en  del  som  berör  den  hantering  av  hela  sändningar  som 
genomförs. Exempelvis uppskattas aktiviteten upprättande av fraktsedel endast ta två minuter för en 
hel sändning vilket gör att kostnaden per artikel blir väldigt liten. Denna kostnad har ändå tagits med 
för att påvisa att de aktiviteter som utförs för flera artiklar samtidigt blir betydligt billigare än sådana 
aktiviteter som måste utföras enskilt för varje reklamation.  

De  övriga  kostnaderna  har  i  modellen  satts  till  0  SEK  av  anledningar  som  beskrivits  tidigare  i 
rapporten. En post som skulle kunna vara  intressant att  ta upp här är utvecklingskostnaden  för de 
delar av de  informationssystem  som används  för materialhanteringen eftersom det är ett område 
som  skiljer  sig  mellan  de  studerade  marknaderna.  Då  dessa  utvecklingskostnader  anses  som 
avskrivna har de dock  inte  tagits upp  i modellen. Dock visade kartläggningen på nyttan av ett bra 
systemstöd – något som förhoppningsvis kan påvisas då WPU går i drift. 
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10 Diskussion 
I detta avslutande kapitel avhandlas de reflektioner kring studiens resultat som av olika anledningar 
inte  passar  in  bland  de  slutsatser  och  rekommendationer  som  presenteras. Här  kommenteras  de 
områden utanför studien som kan påverka det studerade systemet  indirekt, vilka förändringar som 
inte föreslagits och hur generaliserbara resultaten är. Avslutningsvis ges förslag på hur denna studies 
resultat  kan  användas  i  den  framtida  verksamheten  och  vilka  vidare  utredningar  som 
rekommenderas. 

10.1 Avgränsningar och prioriteringar 
Inledningsvis kan det vara av intresse att beröra hur de avgränsningar som gjorts påverkat resultatet. 
Det  studerade  systemet  avgränsade  aktörerna  kund  och  leverantör  från  flödet,  vilka  idag  inte 
nämnvärt  påverkar  eller  blandas  in  i  dagens  flöde.  Något  som  framförallt  skulle  kunna  påverka 
rekommendationerna vore om relationerna  förändrades gentemot  leverantörerna. Ett utökat  flöde 
gentemot  leverantörer,  tvärtemot  vad  som  planeras  i  dagsläget,  skulle  innebära  att  andra  krav 
ställdes på såväl  informations‐ som materialflöde. Något som också skulle påverka analysresultaten 
vore  om  prioriteringarna  från  Scania  förändrades.  Istället  för  att  som  idag  framförallt  prioritera 
kvalitet  och  korta  ledtider  kan  fokus  exempelvis  styras  över mot  kostnadseffektivitet  och  flexibla 
flödesstrukturer. 

Under studien har det framkommit att en av prioriteringarna inom WPU är att om möjligt eliminera 
distributörsledet.  I  de  rekommendationer  som  lagts  fram  i  rapporten  ingår  inte  denna  åtgärd  på 
någon av de två marknader som  idag hade detta upplägg. Detta beslut har  inte tagits ur en  ledtids‐ 
eller kostnadssynpunkt utan grundar  sig på de många  synpunkter kring distributörens  roll  i kedjan 
som vi tagit del av under studien. Även om en rad positiva aspekter kunnat påvisas under det försök 
som gjordes med direktleveranser och central handläggning på den tyska marknaden är det svårt att 
uppskatta  hur  utfallet  skulle  bli  vid  en  fullskalig  utrullning  på  någon  av  marknaderna.  Det  är 
bevisligen  inte ett  självklart val hur denna  fråga  ska  lösas eftersom en mängd kvalitativa aspekter 
spelar  in,  exempelvis  hur  kontakten med  serviceverkstäderna  ska  fungera  om  handläggning  och 
beslutsrätt centraliseras eller hur de lokala reklamationerna och materialhemtagningarna ska skötas. 

10.2 Generaliserbarhet 
Då  studien  endast  omfattar  de  studerade marknaderna  Sverige,  Tyskland  och  Benelux  gäller  de 
analysresultat  och  rekommendationer  som  presenterats  i  denna  rapport  endast  dessa marknader 
direkt. Dock har exempelvis fler marknader liknande flödesupplägg som Tyskland varför de förslag på 
strukturförändringar och rutinförbättringar som där föreslås till viss del även bör kunna appliceras på 
dessa marknader. Olika marknader  i  olika delar  av  världen har dock olika  förutsättningar  vad det 
gäller exempelvis kultur,  lagar och affärsklimat, varför det är vanskligt att generalisera  resultaten  i 
alltför  stor  utsträckning.  För  att  kunna  applicera  något  mer  än  övergripande  liknelser 
rekommenderas  därför  att  kompletterande  kartläggningar  av  de  marknader  som  är  av  intresse 
genomförs, utifrån dessa kartläggningar kan sedan rekommendationerna utarbetas. 
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10.3 Implementering och vidare utredningar 
Det är viktigt att vara medveten om att de analyser och rekommendationer som gjorts utgår från en 
rad antaganden och generaliseringar som kommenterats  löpande  i  rapporten. De beräkningar som 
grundas  i dessa antaganden samt empiriunderlagets giltighet kommenteras också  i den känslighets‐
analys  som  presenteras  i  Kapitel  9  och  inom  ramarna  för metodkritiken  i  Kapitel  5. Några  av  de 
rekommendationer som läggs fram är också medvetet formulerade relativt övergripande – i avsikt att 
utvecklas inom ledningsgruppen på fabrik utifrån specifika önskemål från Scania. 

Resultaten från kartläggningen i denna studie är avsedda att beskriva de studerade marknaderna och 
kan  användas  som  underlag  vid  fristående  beslutssituationer.  Totalkostnads‐  och  ledtids‐
kartläggningen  avser  att  belysa  materialhemtagningsverksamheten  från  en  tidigare  ej  belyst 
synvinkel och kan vara intressant att studera för personer som berörs av dessa processer – speciellt 
de  resonemang  som  förs  kring  informationsvärdet.  Resultaten  från  analysen,  vilka mynnade  i  ett 
antal  rekommendationer,  avser  att  utgöra  en  del  i  de  pågående  förbättringsprojekt  och  det 
informationsunderlag som ska  leda till att  förbättra garantiprocessen och de materialhemtagningar 
som  genomförs  inom  Scania  YS.  Många  av  de  åtgärder  som  rekommenderas  kan  dessutom 
implementeras till en relativt  låg kostnad eftersom det  i flera fall rör sig om förändrade rutiner och 
prioriteringar.  

För att komplettera denna  rapport  föreslås att kartläggningar genomförs på  fler marknader  för att 
om  möjligt  kunna  generalisera  resultaten.  Om  de  rekommendationer  som  presenterats  önskas 
genomföras föreslås att de initialt implementeras på ett litet antal serviceverkstäder på de studerade 
marknaderna  för  att  se  till  att  rutiner  och  transportlösningar  verkligen  fungerar  innan  en  mer 
storskalig  implementering  genomförs.  Som  tidigare  diskuterats  förordas  också  en  noggrann 
utredning  om  vilken  funktion  distributören  på  de  olika marknaderna  ska  ha  i  framtiden  när  ett 
förändrat systemstöd införs. 
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Bilaga 3 – Flödesschema Beneluxmarknaden 
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Bilaga 4 – Kapitalkostnader/Informationsvärde 
För  att  beräkna  Scanias  genomsnittliga  kapitalkostnad  har  värden  från  årsredovisningen  använts 
(Årsredovisning  Scania  CV,  2007).  Den  riskfria  räntan  har  approximerats med medelavkastningen 
under  en  femårsperiod  på  ett  svenskt  statspapper,  med  löptiden  tre  månader  (www.di.se). 
Marknadsavkastningen har valts efter att riskpremier på verkstadsföretag i Sverige studerats, medan 
Beta‐värdet är erfarenhetsbaserat. 

Beräkning av WACC (Weighted Average Cost of Capital): 
rA = rD x D/TC + rE x E/TC 

rA :   avkastningskrav på företagets tillgångar 
rD :   räntan på skulderna 
rE :   marknadens avkastningskrav på företaget 
D :   skulder 
E :   eget kapital 
TC :   totalt kapital 

Totalt kapital 91 454
Eget kapital 24 812
Skulder 66 642
.‐Långa 19 866
.‐Korta 15 492
Räntekostnad 2 064
Beta 1,5
Riskfria räntan 2,50%
Marknadsavkastningen 9%

Avkastning på eget kapital 11,50%
Ränta på skulder 5,84%

Totalt avkastningskrav 7,37%

Weighted Average Cost of Capital

 

 

Diskontering av framtida garantiutbetalningar: 

NPV =  ( )∑
= +

×11

1 1
1,1

k
k

A

k

r
G

 
G :   garantiutbetalningar 
k :   antal år 
rA :   avkastningskrav på företagets tillgångar 
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Scanias målsättning för produktionen fram till år 2015 illustreras i nedanstående figur: 
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Bilaga 5 – Lagerhållningskostnader 
Lönekostnader och arbetsgivaravgifter för den svenska marknaden 2007: 

Maskin‐ och motorreparatörer    Antal Timlön (SEK) 

  Kvinnor  700 133,60 

   Män  42 800 141,40 

   Totalt  43 500 141,30 
Källa: www.scb.se 

  2005  2006  2007  2008 

Ålderspensionsavgift   10,21 %  10,21 %  10,21 %  10,21 % 

Efterlevandepensionsavgift   1,70 %  1,70 %  1,70 %  1,70 % 

Sjukförsäkringsavgift   10,15 %  8,64 %  8,78 %  7,71 % 

Föräldraförsäkringsavgift   2,20 %  2,20 %  2,20 %  2,20 % 

Arbetsskadeavgift   0,68 %  0,68 %  0,68 %  0,68 % 

Arbetsmarknadsavgift   4,45 %  4,45 %  4,45 %  2,43 % 

Allmän löneavgift   3,07 %  4,40 %  4,40 %  7,49 % 

Totalt   32,46 %  32,28 %  32,42 %  32,42 % 
Källa: www.skatteverket.se 

Total timkostnad för arbetsgivaren 
(1+0,3242) x 141,3 = 187 SEK/h 
 

Hanteringstider Sverige         19 min 
tvätt + märkning, serviceverkstad = 15 min 
ommärkning, serviceverkstad = 1 min 
packning inför transport till fabrik = 1 min       
lastning, serviceverkstad = 2 min 

Personalkostnad Sverige 
19 minuter x 187 SEK/h x 3 984 hanterade reklamationer med material/år = 236 000 SEK/år 
 

Hanteringstider Tyskland         40 min 
tvätt + märkning, serviceverkstad = 15 min 
packning inför lagring, serviceverkstad = 1 min     
ommärkning, serviceverkstad = 1 min 
packning inför transport till distributör = 1 min 
lastning, serviceverkstad = 2 min 
lossning, distributör = 1 min 
märkning, distributör = 1 min 
visuell kontroll ‐> packning, distributör = 15 min 
Vägning + lagerläggning = 1 min, ty gemensam aktivitet för cirka 40 reklamationer/gång 
lastning, distributör = 2 min 
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Personalkostnad Tyskland 
40 minuter x 187 SEK/h x 2 191 reklamationer med material/år = 273 000 SEK/år 

 

Hanteringstider Benelux         35 min 
tvätt + märkning, serviceverkstad = 15 min   
lagerläggning, serviceverkstad = 1 min   
ommärkning, serviceverkstad = 1 min 
packning inför transport till distributör = 1 min  
lossning, distributör = 1 min 
märkning, distributör = 1 min 
visuell kontroll ‐> packning, distributör = 15 min 

Personalkostnad Benelux 
35 minuter x 187 SEK/h x 2 811 reklamationer med material/år = 307 000 SEK/år 

 

Personalkostnad byggnad 220X 
250 arbetsdagar x 8 tim/dag x 2 personer x 10 % av arbetstiden x 187 SEK/h = 75 000 SEK 
Andel av godset:  
Sverige = 56 % 
Tyskland = 3 % 
Benelux = 3 % 

 

Lokalkostnad distributör Sverige 
0 SEK/år 

Lokalkostnad distributör Tyskland 
980 Euro/mån x 9,4 SEK/Euro x 12 mån = 111 000 SEK/år 

Lokalkostnad distributör Benelux 
1 400 Euro/mån x 9,4 SEK/Euro x 12 mån x 2/3 utnyttjande = 106 000 SEK/år 
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Bilaga 6 – Transportkostnader 
Tyngdpunktsberäkning 
Beräkning av  tyngdpunkt  för att  ta  fram den utgångspunkt varifrån den genomsnittstransport  från 
serviceverkstad till distributör sker. 

(X,Y):   Koordinater för tyngdpunkt 
(XSi,YSi):   Koordinater för serviceverkstad i 
(VSi):   Volym från serviceverkstad i 

Volymen  (VSi)  antas  konstant  =  1, då  volymen  från olika delar  av  landet  antas  vara  relativt  jämnt 
fördelad. Volymen som skickas från respektive serviceverkstad varierar också mycket mellan åren – 
något som ytterligare motiverar varför det inte anses relevant att sätta ett bestämt värde på denna 
variabel. 

X

Y

(X,Y)

(Xsi,Ysi)
(Vsi)

Serviceverkstad

Tyngdpunkt

 

Lokalisering av tyngdpunkt (genomsnittstransport): 
X = Σ (XSi,VSi)/ Σ (VSi) 
Y = Σ (YSi,VSi)/ Σ (VSi) 

För  att  kunna  ta  fram  tyngdpunkter  har  söktjänsten  www.gpsies.com  använts  för  att  hitta  alla 
koordinater för de olika  ländernas serviceverkstäder. Utifrån dessa koordinater har sedan en tyngd‐
punkten beräknats med hjälp av formlerna ovan. Transportsträckorna har vidare beräknats med hjälp 
av söktjänsten på www.viamichelin.com. 

Tyngdpunkt, Sverige: 
I Sverige ligger tyngdpunkten strax söder om Arboga som ligger i Västmanlands län. Koordinaterna är: 
Latitud (N) 59,33669992 och Longitud (Ö) 15,71642. 

Tyngdpunkt, Tyskland: 
Tyngdpunkten för den tyska marknaden är: Latitud (N) 50,80386994 och Longitud (Ö) 9,713714681. 
Denna punkt befinner sig relativt centralt i Tyskland, cirka fem mil söder om Kassel. 
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Tyngdpunkt, Benelux: 
För hela Benelux‐marknaden blir  tyngdpunkten placerad väldigt nära den nuvarande distributören, 
nämligen  i  Tilburg  cirka  två  mil  öster  om  Breda.  Tyngdpunktens  koordinater  är  Latitud  (N) 
51,5420769 Longitud (Ö) 5,062706. 

För den  belgiska delen  av marknaden  är  tyngdpunkten  Latitud  (N)  50,69377148 och  Longitud  (Ö) 
4,54225  och  ligger  strax  söder  om  Bryssel.  Avståndet  från  denna  punkt  till  uppsamlingsplatsen  i 
Bryssel är 36 km. 

Den  holländska  delen  av marknaden  har  sin  tyngdpunkt  cirka  20  km  öster  om  staden  Utrecht. 
Koordinaterna är Latitud (N) 52,05459475 och Longitud (Ö) 5,377149. Från denna punkt är avståndet 
till uppsamlingsplatsen i Zwolle 80 km.  

Beräkning av kilometerkostnad 
För 2007 gjordes 3 984 garantireklamationer som  innebar hemtagning av material från den svenska 
marknaden.  De  94  svenska  serviceverkstäderna  genomförde  i  genomsnitt  17  insändningar  per 
verkstad. Således var antalet insändningar cirka 1 600 under 2007, vilket innebär 2,5 garantiärenden 
per sändning.  

För den tyska marknaden gjordes 2 191 garantireklamationer där gods skulle tas hem. I Tyskland görs 
13  insändningar per verkstad och år, vilket betyder att de 163 verkstäderna  i snitt endast har 1,03 
reklamationer  per  sändning.  Totalt  har  de  tyska  serviceverkstäderna  skickat  gods  vid  cirka  2  100 
tillfällen under 2007. 

Kostnad för befintliga mjölkrundor på Benelux‐marknaden 
Kostnaden  för  de  så  kallade  mjölkrundorna  i  Benelux  beräknas  enligt  transportkostnaden  
2,95 SEK/km. För att beräkna transportsträckan antas att varje transport går  från tyngdpunkten till 
uppsamlingspunkten.  Den  belgiska marknaden  konsoliderar  sina  transporter  i  Bryssel medan  den 
holländska marknaden samlar  ihop sitt gods  i Zwolle. Antalet  transporter som  fyller på  reservdelar 
antas  gå 300 nätter per  år  till de olika  serviceverkstäderna, 48  i Holland och 29  i Belgien, och  av 
denna kostnad ska endast 1 % belasta garantihanteringen.  

Avstånd Zwolle => Tyngdpunkt Holland: 80 km. 
Avstånd Bryssel => Tyngdpunkt Belgien: 36 km. 
Kostnad för Holland: 2,95 x 48 x 80 x 300 x 0,01 = 34 000 SEK/år 
Kostnad för Belgien: 2,95 x 29 x 36 x 300 x 0,01 = 9 500 SEK/år 

Total kostnad för mjölkrundor i Benelux: 44 000 SEK/år. 

Kostnad för transport från uppsamlingspunkterna till distributören i Breda 
Vid inspektionen i Breda avslås en del ärenden, exempelvis kan det röra sig om fel sorts artikel eller 
skador på godset och således transporteras mer gods  in till Breda än vad som transporteras ut. Då  
10 % av anspråken avslås kommer dessa 10 % av materialet att  inte behöva skickas  till Södertälje. 
Eftersom  kvantiteterna  vid  godsmottagningen  i  Södertälje  är  känd, under  2007 mottogs nämligen 
244  pallar  från  Benelux,  beräknas  antalet  pallar  som  mottogs  hos  distributören  i  Breda  till  
244/0,9 = 271 pallar. Huruvida dessa har skickats  från Zwolle eller  från Bryssel spelar  ingen  roll då 
kostnaden per palltransport är 25 Euro. Alltså blir transportkostnaden för konsolideringstransporten 
25 x 9,4 x 271 = 64 000 SEK per år. 
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Bilaga 7 – Analys: Införande av mjölkrundor  
Nedan visas de beräkningar som ligger till grund för de transportkostnader som skulle uppkomma om 
transportupplägg  med  mjölkrundor  infördes  på  marknaderna  i  Sverige  och  Tyskland.  Transport‐
kostnaderna  är  beräknade  på  årsbasis med  antagandet  att  transporterna,  i  likhet med  Benelux‐
marknaderna, avgår  cirka 300 dagar per år. Kostnaderna  i Tabell A‐D utgörs av 1 % av den  totala 
kostnaden eftersom övriga kostnader bör belasta reservdelsorganisationen. 

Tabell A. Avstånd och kostnader för transporter på den tyska marknaden från respektive tyngdpunkt 
(motsvarande de olika serviceverkstäderna) till uppsamlingsplats. 

Uppsamlingsplatsens 
läge 

Avstånd i kilometer till 
uppsamlingsplats från 
lokal tyngdpunkt 

Antal 
verkstäder 
per runda 

Kostnad (SEK) 

Leipzig  40  14 4 956 

Berlin  80  13 9 204 

Hamburg  50  18 7 965 

Kassel  60  17 9 027 

Münster  30  17 4 514 

Bonn  10  18 1 593 

Mainz  30  14 3 717 

Stuttgart  50  21 9 293 

München  50  15 6 638 

Nürnberg  50  16 7 080 

Totalkostnad för mjölkrundor  63 986 SEK 

Tabell B. Kostnad för transporter från uppsamlingsplatsen in till distributören i Koblenz. 

Uppsamlingsplatsens 
läge 

Avstånd i kilometer  
till Koblenz 

Kostnad (SEK) 

Leipzig  461  70 717 

Berlin  639  98 023 

Hamburg  498  76 393 

Hannover  285  43 719 

Münster  243  37 276 

Bonn  77  11 812 

Mainz  116  17 794 

Stuttgart  303  46 480 

München  463  71 024 

Nürnberg  343  52 616 

Totalkostnad inleverans Koblenz  525 855 SEK 
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Tabell C. Avstånd och kostnader för transporter på den svenska marknaden från respektive tyngdpunkt 
(motsvarande de olika serviceverkstäderna) till uppsamlingsplats. 

Uppsamlingsplatsens 
läge 

Avstånd i kilometer till 
uppsamlingsplats från 
lokal tyngdpunkt 

Antal 
verkstäder 
per runda 

Kostnad (SEK) 

Skellefteå  58 10 5 133 

Sundsvall  53 10 4 691 

Södertälje (Verkstad)  24 10 2 124 

Linköping  72 14 8 921 

Trollhättan  31 14 3 841 

Hässleholm  32 18 5 098 

Örebro  67 18 10 673 

Totalkostnad för mjölkrundor  40 480 SEK 

Tabell D. Kostnad för transporter från uppsamlingsplatsen in till fabrik i Södertälje. 

Uppsamlingsplatsens 
läge 

Avstånd i kilometer  
till Södertälje 

Kostnad (SEK) 

Skellefteå  805 123 487 

Sundsvall  409 62 741 

Södertälje (Verkstad)  0 0 

Linköping  166 25 464 

Trollhättan  376 57 678 

Hässleholm  484 74 246 

Örebro  157 24 084 

Totalkostnad inleverans Södertälje  367 700 SEK 
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Bilaga 8 – Litteratursökning 
Tryckt litteratur (läroböcker, fördjupningsböcker, övriga böcker) 

Sökord  Författare och titel  Innehåll  Övriga 
kommentarer 

Distribution  L Stern et al (1996). 
Marketing Channels 

Grundläggande distribution 
utifrån ett 
marknadsperspektiv 

Ej anv. 

Transport/  
Transport strategy 

Ballou, R. H. (1999). Business 
Logistics Management 

Transportstrategier  Använd 

Reverse Logistics  Blumberg, D. F. (2005). 
Introduction to 
Management of Reverse 
Logistics and Closed Loop 
Supply Chain Processes 

Returflöden ‐ introduktion till 
ämnet 

Använd 

Materialhantering  D Bowersox , D Closs, M 
Copper (2007). Supply Chain 
Logistics Management 

Aktiviteter i ett 
lager/hanteringsutrustning 

Använd 

Distributionsstruktur  Abrahamsson, M. & Brege, 
S. (1995). Distribution 
Channel Reengineering 

Struktur, decentralisering/ 
centralisering 

Använd 

Lagring, 
Materialhantering 

J Stock, D Lambert (2001). 
Strategic Logistics 
Management 

Lagring ur olika perspektiv. 
Även transporter och 
materialhantering 

Använd 

Materialhantering  Bloomberg, Lemay, Hanna 
(2002). Logistics 

Transport, 
Materialhantering, lagring 

Använd 

Distribution  Abrahamsson, M. (1992). 
Tidsstyrd direktdistribution 

Centralisering, 
distributionsstruktur 

Använd 

Effektivitetsmått  Aronsson H., Andersson P., 
Storhagen G., N. (1988). 
Materialadministrativa mått 
och mätmetoder 

Introduktion till 
mått/mätning 

Använd 
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Transport strategy  Brewer, A.M., Button, K.J., 
Hensher D.A. (2001). 
Handbook of Logistics and 
Supply Chain Management 

Transportstrategier m.m.  Använd

Reverse logistics  Dyckhoff, H, Lackes, R, Reese, 
J (2004). Supply chain 
management and reverse 
logistics  

Returflöden, kvantitativa metoder  Ej anv. 

Informationsflöden  Bruzelius, L.H. & Skärvad, P.H. 
(2000). Integrerad 
organisationslära 

Styrning och informationsflöden i 
distributionsstrukturer 

Använd

Reverse logistics  Dekker et al (2004). Reverse 
logistics : quantitative models 
for closed‐loop supply chains 

Returflöden, kvantitativa metoder. 
Matematik på hög nivå 

Ej anv. 

Distributionsstruktur  Chopra, S. & Meindl, P. 
(2004). Supply Chain 
Management 

Strategier och styrning av 
försörjningskedjan. Alternativa 
styrprinciper 

Använd

Supply Chain 
Management 

Christopher, M. (2005). 
Logistics and SCM 

Grunder inom Supply Chain 
Management 

Använd

Transport  Coyle, J.J., Bardi, E.J., Novack, 
R.A. (2000). Transportation 

Transport och transportstrategier  Använd

Reverse logistics  Fleischmann, M. (2001). 
Quantitative Models for 
Reverse Logistics 

Returflöden, kvantitativa metoder. 
Beskrivning av returflödens 
karaktäristik 

Använd

Distribution  Gadde, L‐E. (1996). 
Mellanhänder i distributionen 

Distributionsstrategier och 
kopplingen till 
marknadsföringsaktiviteter 

Använd

Supply Chain 
Management 

Jonsson, P., Mattsson, S‐A. 
(2005). Logistik – Läran om 
effektiva materialflöden 

Grunder om logistik och SCM m.m.  Använd

Reverse logistics  Lambert, D.M. & Stock, 
J.R.(1981). Strategic Physical 
Distribution Management 

Returflöden  Använd

Ledtid  Lumsden, K. (1998). 
Logistikens grunder. 
Studentlitteratur, Lund. 

Definition av ledtid  Använd
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Logistik  Oskarsson, B., Aronsson, H. & 
Ekdahl, B. (2006) Modern 
Logistik 

Distribution, logistik, 
materialhantering, kostnader, 
service, m.m. 

Använd

Logistik  Persson, G. & Virum, H. 
(1998). Logistik för 
konkurrenskraft 

Grunder inom logistik, 
leveransservice 

Använd

Distributionsstruktur  Storhagen, N. G. (2003). 
Logistik – grunder och 
möjligheter 

Distribution, lagerstruktur, 
flödesvägar 

Använd

Supply Chain 
Management 

Taylor, David H. (1997). 
Global Cases in Logistics and 
Supply Chain Management 

SCM, strukturomvandling m.m.  Använd

Distributionsstruktur  Wanke, P. F. & Zinn, W. 
(2004). Strategic logistics 
decision making 

Centralisering/decentralisering  Använd

Distributionsstruktur  Abrahamsson, M. & 
Aronsson, H. (1999). 
Measuring Logistics Structure 

Förändringsarbete m.m.  Använd

Metodarbete  Björklund Maria, Paulssen Ulf 
(2003). Seminarieboken – att 
skriva, presentera och 
opponera 

Metodkritik, m.m.  Använd

Metodarbete  Lekvall Per, Wahlbin Clas 
(2001). Information för 
marknadsföringsbeslut 

Utredningsmetodik, metodkritik, 
m.m. 

Använd
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Databassökningar efter artiklar/journaler: Emerald och Business Source Premier 

Sökord  Antal 
träffar/ 
varav 
”nyttiga” 

Referens till ”nyttiga” 
(författare, år, titel) 

Innehåll  Övriga 
kommentarer 

Materials 
handling, 
Material 
handling 

53/2, 67/1  Siddharth Varma, Subhash 
Wadhwa, S.G. Deshmukh (2006). 
Implementing supply chain 
management in a firm: issues 
and remedies 

Materialhantering med 
SC ‐ fokus 

Ej anv. 

    David Sykes (1994). Planning for 
Excellence in Materials Handling 

Planering av 
materialhantering 

Ej anv. 

    John Gattorna, Abby Day, John 
Hargreaves (1991). Effective 
Logistics Management: Logistics 
Information Management 

Planering/styrning 
materialhantering 

Ej anv. 

         

Inbound 
logistics 

16/1  Alan Harrison (1995). Themes for 
facilitating material flow in 
manufacturing systems 

Materialflöden och 
orderprocesser 

Ej anv. 

         

Warranty 
logistics 

16/1  Murthy, Solem, Roren. (2004). 
Product warranty logistics: Issues 
and challenges 

Garantilogistik. 
Karaktäristik och 
skillnader gentemot 
traditionell logistik 

Använd 

    Marek, Sue (2005). Reverse 
Logistics Fills Supply Chain Gap 

Enkel och kortfattad, 
saknar djup 

Ej anv. 

    Curtis, Martin; Butler, Steve 
(2004). Efficiency of reverse 
logistics 

  Ej anv. 
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Distribution 
structure + 
reverse logistics 

3/0, 
46/1 

Savaskan et al (2004). Closed‐Loop Supply 
Chain Models with Product 
Remanufacturing 

Design av 
distributionsstruktur, 
speciellt för 
returflöden. Dock 
alltför fokuserad på 
återvinning 

Ej anv. 

         

Change + supply 
chain structure 

181/2  Field, Joy M., Sroufe, Robert P (2007). The 
use of recycled materials in manufacturing: 
implications for supply chain management 
and operations strategy 

Distributionsstruktur 
för returmaterial. 
Fokus på 
leverantörsrelationer 

Ej anv. 

    Kim, Soo Wook (2007). Organizational 
structures and the performance of supply 
chain management 

Diskussion kring 
organisation/styrning 
av SC. För allmänt 
hållen 

Ej anv. 

         

Lead time + 
analysis 

26/1  Womack, James P., Jones Daniel T. (1996). 
Beyond Toyota: How to Root Out Waste 
and Pursue Perfection  

Ledtidsanalys, 
kategorisering av 
ledtider etc. 

Använd 

         

Reverse logistics  155/10  Carter, C.R & Ellram, L.M. (1998). Reverse 
logistics: a review of the literature and 
framework for future investigation 

Hantering av 
returflöden 

Använd 

    De Brito, M.P. & Dekker, R. (2002). Reverse 
logistics ‐ a framework 

Styrning av 
returflöden 

Använd 

    Mason, S. (2002). Backward progress  Styrning av 
returflöden 

Använd 

    Raimer, G. (1997). In reverse  Hantering av 
returflöden, bl.a. 
koppling returflöden ‐ 
lönsamhet 

Använd 

    Ravi, V & Shankar, R. (2005). Analysis of 
interactions among the barriers of reverse 
logistics 

Returflöden m.m.  Använd 
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    Stock, J.R. (1998). Development and 
Implementaion of Reverse Logistics 
Programmes 

Returflöden m.m.  Använd 

    Wheatley, M. (2002). Many Happy Returns  Hantering av 
returflöden, bl.a. 
koppling mellan 
returflöden och 
lönsamhet 

Använd 

    Srivastava, Samir K. Omega (2008). Network 
design for reverse logistics 

Beslutsmodell. Inte 
användbar för denna 
studie 

Ej anv. 

    Jayaraman, Vaidyanathan; Yadong Luo 
(2007). Creating Competitive Advantages 
Through New Value Creation: A Reverse 
Logistics Perspective 

Att utnyttja och 
utveckla returflödet 
för att skapa nya 
marknadsmöjligheter. 
Marknadsorienterad 

Ej anv. 

    Tan, Albert Wee Kwan; Kumar, Arun (2006). 
A decision‐making model for reverse 
logistics in the computer industry 

Beslutsmodell. Lite 
för fallspecifik för att 
vara användbar för 
denna studie 

Ej anv. 
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Bilaga 9 – Intervjuguide 
Denna intervjuguide har förutom som underlag till de intervjuer som genomförts även fungerat som 
ett  stöd  till  övriga  delar  av  empiriinsamlingen.  Intervjuguiden  har  löpande  uppdaterats  med 
kompletterande  frågor  som uppkommit under  empiriinsamlingens  gång och  vilken  status  de olika 
ärendena haft. 

De olika frågor som känns  igen från Kapitel 4, Uppgiftsprecisering, har här  i vissa fall kompletterats 
med mer  intervjuanpassade  frågor  som  kan  ställas  till de olika  respondenterna.  I matrisen nedan 
anges också  i  anslutning  till  respektive  fråga  vem/vilka  respondenterna  varit  (aktör),  vilken  typ  av 
information  som  efterfrågats  (datamaterial/intervjuer/iakttagelser)  samt  frågeställningens  aktuella 
status (röd= ej påbörjad/ gul= påbörjad/ grön= klar). 

De  frågor  som  ställts  har  berört  samtliga  studerade  marknader  varför  de  respondenter  som 
betecknas Distributör och Verkstad innefattar de ansvariga på respektive marknad. Den data som har 
inhämtas härstammar från någon av de olika aktörernas informationssystem; SWAT, FRAS eller något 
av de marknadsspecifika systemen. 

Fråga 

  V
er
ks
ta
d 

  D
is
tr
ib
ut
ör
 

Fa
br
ik
 

Typ av 
inhämtning 

Status 

Vilken lagerstruktur och vilka 
flödesvägar finns idag? 

 

Hur skickas godset och var 
lagras/väntar materialet? 

x  x x  Intervjuer och iakttagelser  
 

Vilken flexibilitet finns för framtida 
förändringar i flödesstrukturen? 

 

Vem sätter villkor för rutiner och 
bestämmer över styrningen? 

 

Vilken roll spelar transportbolagen för 
flexibiliteten? 

x x x Intervjuer och iakttagelser  

 

Vilka orsaker finns till att 
materialhemtagning sker?  

 

Vilka är de krav/önskemål som finns 
på hemtagningsprocessen? 

x  x  x Intervjuer  
 

Hur många hemtagningar per år görs 
idag?     x Intervjuer och datamaterial  

Hur många artiklar tas emot i 
genomsnitt vid inleverans till Scania i 
Södertälje. 

    x Intervjuer och datamaterial 
 

Hur mycket av det material som tas 
emot i Södertälje är ej beställt, skadat 
eller på annat sätt felaktigt? 

  

  

  

  
 x Intervjuer och datamaterial  
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Vad finns det för orsaker till att 
material anses vara felaktigt? 

     

I hur stor utsträckning sker 
prognostisering avseende 
materialflödet idag, och vilka 
möjligheter finns? 

 

x x Intervjuer 

 

Hur varierar kvantiteten mottaget 
material över tid? 

    x Intervjuer och datamaterial  

Vilka samarbeten sker mellan 
aktörerna i det studerade systemet 

 

Hur sker samordning av t.ex. 
analyser, hantering och information? 

x  x  x  Intervjuer och iakttagelser  
 

Vilken påverkan har övriga flöden på 
materialflödet? 

 

Hur fungerar informationsflödena?  

Hur fungerar de monetära flödena? 

x x   x   Intervjuer och iakttagelser  

 

Vilken koppling finns mellan 
returflödet och det traditionella flödet? x x x Iakttagelser 

 

Vilka principer och rutiner gäller för 
lagring, exempelvis med avseende 
på frekvens och sända kvantiteter? 

 

Finns det några informella/formella 
rutiner och vad kan 
bakgrunden/skälen till detta vara? 

 

Finns det speciella krav från 
transportörer? 

x x   x  Intervjuer och iakttagelser 

 

Hur utnyttjas tillgänglig lokalyta och 
vilken påverkan har detta på 
effektiviteten i hanteringen? 

x  x     Iakttagelser och intervjuer  
 

Medför utformningen av 
materialflödet att platsbrist och 
flaskhalsar uppstår 

x x x Intervjuer och iakttagelser 
 

Vilka aktiviteter genomförs som är 
kopplade till materialflödet och finns 
det några som fungerar mindre bra i 
dagsläget? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 

 

Vilka resurser är tillgängliga och hur 
flexibla är dessa om det skulle bli 
fråga om ändrade krav/rutiner? 

 

Är resurser såsom personal, truckar, 
ställage och pallar i tillräckligt stor 
utsträckning tillgängliga/flexibla? 

x  x  x  Intervjuer och iakttagelser  
 

Vilka transportörer ansvarar för 
transporterna och vilka transportslag 
utnyttjas?  

x x  Intervjuer och iakttagelser 
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Vilka villkor föreligger och vilken 
flexibilitet med avseende på 
transportlösningarna finns? 

 

Vilka har inflytande över hur 
transporterna ska utformas? 

x  x   x  Intervjuer och iakttagelser  

 

I vilken utsträckning samordnas de 
olika transporterna mellan de olika 
aktörerna 

x x x Intervjuer och iakttagelser  
 

Hur effektiv är transporttiden? 
x x   Iakttagelser 

 

Hur planeras och styrs arbetet hos 
serviceverkstäder och distributörer? x x  Intervjuer och iakttagelser  

Vad finns för strategier kopplade till 
materialhemtagningen?   x  x Intervjuer  

Vilka marknader har valts och efter 
vilka kriterier?     x Intervjuer  

Finns det vissa artiklar som bara tas 
hem från några utvalda marknader?     x Intervjuer  

Vad är det för information som finns 
idag och vilken information skulle 
kunna förbättra processerna? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 
 

Finns det information som förs vidare 
i logistiksystemet som inte används 
men som förbrukar resurser i form av 
tid? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 

 

Hur sker mätning och uppföljning av 
flödet idag och finns det områden där 
mätning bör införas i framtiden? 

x x x Intervjuer 
 

Hur lång är ledtiden från 
reparationstillfället till det att den 
trasiga artikeln lagrats in och 
registrerats i materialinspektionen i 
Södertälje? 

 x  x x Intervjuer, iakttagelser och 
datamaterial 

 

Vilka aktiviteter påverkar ledtiden? 
x x x Intervjuer och iakttagelser 

 

Vilken ledtid har respektive aktivitet? 
x x x Intervjuer, iakttagelser och 

datamaterial 

 

Hur stor andel av ledtiden är icke 
värdeskapande, värdeskapande 
respektive spill? 

x x  x Iakttagelser 
 

Finns det någon beräknad 
totalkostnad för att utföra aktiviteterna 
som krävs för att ta hem material? 

 

Finns det några tidigare 
undersökningar/uppskattningar inom 
detta område? 

 

  

  

  

  
x  Intervjuer  
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Hur värderas informationsflödet idag?     x Intervjuer och datamaterial  

Vilka kostnader kan kopplas till det 
bundna informationsvärdet? 

  x Intervjuer och datamaterial  

Vilka materialhanteringsaktiviteter 
påverkar lagerhållningskostnaden? x x x Iakttagelser  

Vilken part är det som står för 
transportkostnaden? x x  x Intervjuer 

 

Finns det någon samordning mellan 
olika aktörer när det gäller 
transporter, exempelvis upphandling 
eller upphämtning? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 

 

Vilka är transportkostnaderna i 
dagsläget? 

 

Transportkostnaden per kolli alt. per 
tidsenhet? 

x  x  x  Intervjuer, iakttagelser och 
datamaterial 

 

Hur lång är den effektiva 
transporttiden, det vill säga då 
materialet är i rörelse? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 
 

Vilka administrativa aktiviteter måste 
utföras för att materialflödet skall 
fungera? 

x x x Intervjuer och iakttagelser 
 

Vilka kostnader genererar det 
administrativa arbetet? 

x x x Intervjuer och datamaterial  

Vilka emballagekostnader finns idag? 
x x x Intervjuer och iakttagelser 

 

Vilka informationssystemkostnader 
finns som kan relateras till 
hanteringen av materialflödet? 

x x x Intervjuer 
 

Vad är Scanias övergripande 
kvalitetsmål och vilka är målen för 
YS? 

    x Intervjuer 
 

Hur ska de övergripande målen 
brytas ner till 
materialhemtagningsprocessen och 
vilka specifika mål skulle i så fall vara 
aktuella? 

    x Intervjuer 

 

Vilka visioner har Scania inom de 
närmsta åren för 
materialhemtagningsverksamheten? 

    
x Intervjuer 
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Analysdelen      

Finns det någon uttalad prioritering 
angående vilken distributionsstruktur 
som föredras 

    x Intervjuer 
 

Hur ska rutiner och flöde utformas för 
att jämna ut inflödet av material till 
Södertälje 

    x Intervjuer och iakttagelser 
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Bilaga 10 – Intervjuade personer 
Nedan återges de personer  som  intervjuats  inom  ramarna  för denna  studie, uppdelat efter  vilken 
sektion på fabrik i Södertälje eller efter vilken marknad de tillhör.  

Sektion YSW: 
Måns Yngerskog, Sektionschef Scania YSW, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Colin Gray, Konsult Scania YSW, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Erik Malmkvist, Gruppchef Scania YSWL, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Joakim Stenman, Analyskoordinator Scania YSWL, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Peter Petersen, Materialhantering Scania YSWL, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Helena Thorsander, Analyskoordinator Scania YSWL, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Åke Eriksson, Handläggare Scania YSWA, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Christina Kilponen, Handläggare Scania YSWA, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Steffen Langhammer, Handläggare Scania YSWA, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Nils‐Yngve Löfgren, Garantistatistik/KPI Scania YSWA, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Maria Schönfeldt, Gruppchef Scania YSWR, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

 

Övriga sektioner: 
Nina Olsson, Controller Scania YS, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Tobias Nordin, Konsult Scania YSIP, 2008‐06‐11 

Jonatan Elnäs, Fältkvalitetsingenjör Scania YSQR, 2008‐06‐13 

Hans Hellstrand, Analytiker Scania YSQI, kontinuerligt under perioden 2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Kjell Gestlöv, Analytiker Scania YSQI, 2008‐06‐11 

Torbjörn Gustavsson, Gruppchef Scania YSQN, 2008‐09‐08 

Mikael Pettersson, Gruppchef Scania UTPL, 2008‐09‐05 
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Åsa Pettersson‐Arman, Systemanalytiker Scania YRS, kontinuerligt under perioden  
2008‐06‐02 ‐‐ 2008‐10‐30 

Lars Ladstedt, Produktchef Chassi Scania RTE, 2008‐07‐03 

Mikael Wiktorsson, Projektledare Scania RTEA, 2008‐08‐29 

Stefan Jennersjö, Gruppchef Scania TPEI External Logistics, 2008‐09‐19 

Björn Kvarnström, Sourcing Manager Scania SNL, 2008‐09‐19 

 

Scania Sverige: 
Anders Karlsson, Garantichef Scania Sverige, 2008‐08‐28 

Mikael Eriksson, Garantiansvarig Scania Kungens Kurva, 2008‐08‐28 

Göran Lundin, Garantiansvarig Scania Örebro, 2008‐09‐18 

Per Persson, Verkstadschef Scania Örebro, 2008‐09‐18 

 

Scania Tyskland: 
Andreas Gräf, Garantichef Scania Tyskland, 2008‐09‐10 

Jochen Müller, Audits Scania Tyskland, 2008‐09‐10 ‐‐ 2008‐09‐11 

Valdemar Skiber, Materialhantering Scania Tyskland, 2008‐09‐10 

Volker Krämer, Garantiansvarig Scania Koblenz, 2008‐09‐10 

Karl‐Hans Viereck, Garantiansvarig Scania Offenbach/Frankfurt, 2008‐09‐11 

Thorsten Brunner, Verkstadschef Scania Offenbach/Frankfurt, 2008‐09‐11 

 

Scania Benelux: 
Aris Molenaar, Garantichef Scania Benelux, 2008‐09‐23‐‐ 2008‐09‐24 

Ad van der Tas, Handläggning/besiktning Scania Benelux, 2008‐09‐23 

Chris Snelderwaard, Verkstadschef Scania Zwijndrecht, 2008‐09‐23 

Fons Verhoefen, Garantiansvarig Buga Oevel, 2008‐09‐24 

Raf De Vischer, Verkstadskoordinator Scania Bryssel, 2008‐09‐24 
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