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Förord  
Denna rapport är resultatet av det examensarbete som genomförts vid Scanias 
produktionsenhet MB i Oskarshamn. Examensarbetet är det sista momentet i en 
civilingenjörsexamen inom maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola och 
sträcker sig över en tjugoveckorsperiod under hösten 2007. Rapporten behandlar 
främst ämnet produktionslogistik vilket under den avslutande delen av utbildningen 
varit vår huvudsakliga inriktning.  
 
Vi skulle vilja tacka våra handledare, Andreas Feldmann vid LiTH och Ann-Christin 
Seppänen på Scania, som på många sätt har bidragit till denna rapports färdigställande. 
Vi skulle även vilja tacka Conny Karlsson, logistikutvecklare på Scania, för många 
givande diskussioner och värdefull input. Vidare har ett stort antal andra personer på 
Scania bistått med information och tankar, och till alla dessa vill vi också rikta ett 
varmt tack. 
 
Vi hoppas att denna rapport ska kunna stå till grund för framtida prestationsmätning på 
Scania och önskar dem lycka till. 
 
Oskarshamn, december 2007 
 
 

   
 
       Kristoffer Mannerheim             Martina Pettersson 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Sammanfattning  
Detta arbete inom prestationsmätning av effektiv logistik är utfört på Scanias 
produktionsenhet MB i Oskarshamn. Denna produktionsenhet tillverkar hytterna till 
Scanias lastbilar på europamarknaden, från plåtrulle till färdigmålad hyttkaross. 
Produktionsenheten MB består av en pressverkstad, en karossverkstad och ett måleri. 
 
Uppgiften i detta arbete är att utveckla ett antal mätetal för prestationsmätning av 
MB:s internlogistik, och utifrån dessa ge förslag på förbättringsmöjligheter i 
verksamheten.  
 
Uppgiften löses genom att använda Bourne och Neelys metoder för utveckling av 
mätetal, så som en framgångskarta för den kritiska framgångsfaktorn effektiv logistik 
och utformandet av ett definitionsblad, vilket explicit definierar varje mätetal. Detta 
tillsammans med Parmenters definitioner angående mätetal och arbetssätt vad det 
gäller prestationsmätning, avser att spegla moderna tillvägagångssätt för 
prestationsmätning och för implementering av dessa i ett företag.  
 
De mätetal som rekommenderas för implementering i MB:s logistiska verksamhet är 
trucktimmar per hytt, leveranspålitlighet, lageryta, energianvändning per hytt för 
transporter och materialhanteringskostnad per hytt. Flera förbättringsförslag 
rekommenderas också vad det gäller den förbättringspotential som finns vid införandet 
av en gemensam materialhanteringsfunktion på MB. Vidare ges också förslag på 
system- och rutinförändringar som kan genomföras för att ge mer tillförlitlig 
information för prestationsmätning och skapa mer effektiv logistik. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Abstract 
This master thesis within performance measurement of logistic efficiency is carried 
out at the Scania production unit MB in the city of Oskarshamn. This production unit 
manufactures the cab body to heavy trucks for the European market, from metal coil to 
painted cab body. The production unit consists of one press shop, one body shop and 
one paint shop.  
 
The mission of the thesis is to develop a few Key Performance Indicators (KPIs) for 
performance measurement of MB’s logistics and with these KPIs as a base, point out 
potential improvements at the production unit.  
 
The task was fulfilled through the use of Bourne and Neely’s methods for developing 
KPIs, such as a success map based on the critical success factor, efficient logistics 
combined with their record sheet for developing and defining each KPI. This together 
with Parameter’s definition regarding KPIs and guidelines for performance 
measurement should present a modern approach of how to implement performance 
measurement in a company. 
 
The KPIs which is recommended for implementation in MB’s logistic operations is 
forklift hours per cab, delivery reliability, storage area, energy consumption by 
transports per cab and material handling costs per cab. Several improvements are 
suggested when it comes to the benefits of a common material handling organization 
which serves all MB operations. Also suggestions are made regarding the information 
system and routine changes which aim to give more reliable information for 
performance measurements and as a mean to create more efficient logistics. 
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1 Inledning  
I takt med att industrivärlden globaliseras och därmed även dess konkurrens, ökar 
trycket på företag att bli mer effektiva. Västerländska företag måste arbeta hårdare för 
att kunna konkurrera med lågkostnadsländer så som Kina som växer sig allt starkare 
på marknaden. Det talas allt mer om resurssnål produktion och om hur företag kan 
skapa mer effektiv produktion. Det finns dock risker i att jakten på effektivisering som 
gör att företag tappar fokus på sina strategier och sina grundläggande värderingar. 
Effekter av ett sådant bristande fokus kan till exempel vara att företag med stark 
profilering mot högkvalitativa produkter, gör avkall på kvalitetskrav för att genom 
rationaliseringar öka sin kostnadseffektivitet. Risken finns att detta kan leda till 
underminering av företagets varumärke och grundläggande konkurrensfördelar. 
 
Ett starkt verktyg för att hjälpa företag att behålla rätt fokus även i tider av intensiva 
effektiviseringar kan vara en väl balanserad uppsättning av nyckeltal för 
prestationsmätning. Detta hjälper företag att fokusera på rätt saker och ger 
varningssignaler då dess utveckling går i oönskad riktning. 
 
Detta inledande kapitel ska ge en utökad bild av bakgrunden och syftet med denna 
rapport samt ge en kort beskrivning av lastbilstillverkaren Scania. Metod och 
metodkritik behandlas samt läsanvisningar för att läsare med varierande 
kunskapsbakgrund och intressen, på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig rapporten. 

1.1 Bakgrund  
Bakgrunden till detta arbete är att varje verkstad inom produktionsenheten MB på 
Scania i Oskarshamn idag ansvarar för sin egen materialhantering. Detta har lett till 
suboptimering i respektive verkstad eller maskingrupp. En logistikutvecklare har 
anställts med syfte att skapa en gemensam materialhanteringsfunktion för hela MB. 
Detta examensarbete syftar till att vara ett delprojekt i detta arbete. För att kunna skapa 
en effektiv gemensam inre materialhanteringsfunktion, finns det ett behov av att 
definiera ett antal mätetal. Dessa skall spegla hur effektiv den inre logistiken är samt 
ge indikationer på hur den kan förbättras.  

1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att bestämma en uppsättning mätetal som i Scanias 
verksamhet och mer specifikt i MB:s verksamhet, väl indikerar hur effektiv den inre 
logistiken är. Mätetalen ska vara enkla att mäta och tolka. De bör även grunda sig i 
Scanias Produktionssystem, SPS och därmed också stödja MB:s strategiska plan. 
 
Vidare ska förslag ges på initiala åtgärder som kan vidtas för att förbättra logistiken, 
främst med utgångspunkt i de definierade mätetalen. 
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1.3 Metod  
Initialt utfördes litteraturstudier inom ämnet prestationsmätning parallellt med att en 
nulägesanalys av den inre logistiken på företaget genomfördes. Litteraturstudierna 
ledde fram till en referensram som har sin grund och struktur i vedertagen teori, medan 
specifika metoder och arbetssätt stödjer sig på litteratur som publicerats under senare 
år och i vissa fall det senaste året. En vedertagen teori som grund vilken är 
sammankopplad med de senaste arbetsmetoderna avser att representera en trovärdig 
bild av hur prestationsmätning kan implementeras i ett modernt företag.  
 
Nulägesanalysen genomfördes genom att kartlägga verksamheten med hjälp av 
fabrikslayouter och processflödesscheman i kombination med en kartläggning av 
materialtransporter inom fabriken och mellan fabriken och närliggande anläggningar. 
Vidare analyseras Scanias produktionssystem och den IT-miljö som råder och ger stöd 
åt logistiken.  
 
Besök på PLAN:s forsknings- och utvecklingskonferens, 2007, och på 
Produktionsstrategicentrums konferens, 2007, gav stöd i arbetet med framtagning av 
mätetal. För att få en bild över hur andra verksamheter arbetar med prestationsmätning 
av logistik har studiebesök genomförts på Scanias produktionsenhet MC i 
Oskarshamn. 
 
När mätetalen definierats har valideringsmätningar utförts för att säkerställa att 
mätetalen är mätbara och att den information som ges är användbar. Till grund för 
valideringen har dels primärdata använts, det vill säga data som uppmätts under 
arbetets gång, och dels sekundärdata, det vill säga historisk data som sammanställts. 
Utöver den kvantitativa information som valideringsmätningarna gett har också 
informella intervjuer genomförts, vilka har gett kvalitativ information för att öka 
djupförståelsen för verksamheten. 

1.4 Metodkritik 
Kritik som kan framföras mot utvald referenslitteratur är att litteraturen vilken 
stödjer kapitlet prestationsmätning endast reflekterar engelsk och amerikansk 
företagskultur. Denna kultur kan möjligtvis skilja sig i vissa avseenden från den 
svenska företagskulturen. Dock är Scania ett globalt företag med globala 
standarder vilket gör att sannolikheten för att denna skillnad ska ha en 
signifikant inverkan bedöms som liten.  
 
Under arbetets gång genomfördes flera förändringar på Scania, vad det gäller 
organisatoriska strukturer samt arbetssätt och metoder. Nulägesbeskrivningen 
ger således en ögonblicksbild av ett föränderligt företag som avspeglar 
månaderna september och oktober år 2007. Mätetal som framarbetats är dock 
bäst anpassade för att fungera i den framtida miljö som av Scania uttrycks som 
målbild, även om de i dagens miljö också är tillämpbara. 
 
Kritik kan också framföras angående de valideringar av mätetal som utförts. 
Kritiken är dock så specifik för respektive mätetal att den tas upp i kapitel 6.1 
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som behandlar validering av mätetal. 

1.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts vad det gäller logistikproblemet grundar sig i en 
separering av logistik som är processberoende och övrig påverkbar logistik sedd 
utifrån en logistikers synvinkel. Den inre logistiken i det här fallet blir därmed 
nedskalad till: 
 

 Transporter som sker med truckar och andra fordon. 
 Organisation av lagerplatser samt system och rutiner för 

lagerhantering. 
 Logistikfunktionens leveransservice till produktionsprocessen samt till 

de externa kunderna. 
 
Begreppet inre logistik ger i sig även avgränsning från all materialhantering innan 
plåtlagret i hamnen och godsmottagningen samt från all materialhantering som inte 
längre tillhör MB, det vill säga efter buffert 310 vilken utgör gränsen mot MC. Vad det 
gäller övriga kunder till MB såsom Scanias lastbilstillverkning i Brasilien, 
reservdelslagret i Belgien etc. tas endast intern logistik inom fabriken upp inom ramen 
för detta arbete. När materialet har lämnat fabriken i Oskarshamn anses logistiken vara 
av extern typ. 

1.6 Läsanvisningar  
För att underlätta läsarens tillgodogörande av informationen i denna rapport med 
hänsyn tagen till dess kunskapsbakgrund och intresse följer här en läsanvisning. 
Rapporten är uppdelad i åtta kapitel: Inledning, Referensram, Nulägesbeskrivning, 
Grundläggande relationer mellan teori och empiri, Framtagning och analys av mätetal, 
Validering och rekommendation av mätetal, Förbättringsförslag med utgångspunkt i 
mätetalen samt Slutsatser. 
 
Kapitel 2 behandlar grundläggande teori vad det gäller logistik såväl som teori inom 
prestationsmätning. Kapitlet intresserar därmed läsare som vill ha en fullständig 
bakgrund till kommande resonemang eller läsare som saknar tillräcklig kunskap inom 
dessa två områden för att tillgodogöra sig resterande delar av rapporten. Kapitlet 
rekommenderas även för läsare som står i färd med att implementera mätetal i 
verksamheten och sätta mål för dessa, då förslag och riktlinjer för detta ges i slutet av 
kapitlet. Referensramen kompletteras även med en produktionsteknisk ordlista i bilaga 
1. 
 
Kapitel 3 har till uppgift att beskriva nuläget som råder på MB och intresserar därför 
främst läsaren som saknar ingående kunskap om MB:s verksamhet. Inom detta kapitel 
ryms även en del analytiska inslag, och intresserar därför även de läsare som vill ha 
full förståelse för utgångspunkterna i senare analys. 
 
Kapitel 4 beskriver de grundläggande relationer som finns mellan teori och empiri som 
krävs för en fortsatt förståelse av analysen. Detta bör intressera alla som läser 
rapporten förutom de som endast är intresserade av resultatet.  
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Kapitel 5 bör läsas av de flesta läsare för att få en insikt i hur mätetalen har arbetats 
fram och vad som ligger till grund för dem. Detta kapitel är speciellt viktigt att läsa för 
personer på Scania som på ett eller annat sätt kommer att arbeta med 
prestationsmätning inom Scania och produktionsenheten MB.  
 
Kapitel 6 ger en bild av de möjligheter som finns för mätning och de osäkerheter och 
fallgropar som vid valideringen har uppdagats, och vilka av dessa som förknippas med 
de olika mätetalen. Vidare presenteras de faktiska resultat som valideringsmätningarna 
har gett upphov till. I slutet av kapitlet ges den slutgiltiga rekommendationen för vilka 
mätetal som bör implementeras på MB. Kapitlet är intressant för alla läsare som vill 
erhålla en djupare förståelse för arbetet än det faktiska resultatet. 
 
Kapitel 7 är främst intressant för läsare som arbetar med logistik eller 
produktionsledning på MB, då det innehåller specifika förbättringsmöjligheter med 
utgångspunkt i de framtagna mätetalen. Detta kapitel kan också vara till intresse för de 
läsare som är intresserade av att se exempel på vilka drivkrafter till förbättringsarbete 
som mätetal kan skapa i en organisation. 
 
Kapitel 8 ger de viktigaste slutsatserna som har dragits i rapporten och bör därför vara 
intressant för alla läsare. 

1.7 Företagspresentation  
Nedan följer en presentation av Scania som företag. Dels guidas läsaren genom 
Scanias historia fram till dagens läge och dels ges en översiktlig bild av Scanias vision, 
affärsidé och strategi.  

1.7.1 Historia  
År 1891 startade Vagnsfabriksaktiebolaget i Södertelge (VABIS) sin produktion av 
tågvagnar, men i början av 1900-talet hårdnade konkurrensen och VABIS startade sin 
tillverkning av bilar och lastbilar. Som en följd av ökad konkurrens såldes bolaget till 
Per Alfred Nordeman som drev Maskinfabriks-aktiebolaget Scania i Malmö. Scania 
började med tillverkning av cyklar men hade under tidigt 1900-tal börjat fokusera sig 
på biltillverkning i liten skala. Scania hade till skillnad från VABIS tagits väl emot av 
kunderna och därigenom vunnit fler marknadsandelar. År 1910 bildades Scania-Vabis 
och inom kort hade de fokuserat tillverkningen på motorer och motorfordon. Scania-
Vabis delade sin produktion mellan Södertälje och Malmö, med huvudkontor i 
Södertälje. Scania-Vabis växte och under 1960-talet expanderade företaget även 
internationellt med produktion i Brasilien och Nederländerna. År 1966 köpte Scania-
Vabis upp Be-Ge Karosserifabrik i Oskarshamn vilka sedan 1946 tillverkat hytter till 
både Scania-Vabis och Volvo. Då 85 % av Be-Ge Karosserifabriks tillverkning var till 
Scania-Vabis framstod uppköpet som ett naturligt steg. Fram till 1990-talet skedde 
stora förändringar inom företaget med hänsyn till produkten, vilken modulariserades. 
Under 1990-talet inledde Scania ett samarbete med Toyota och fick hjälp med att 
utveckla Scanias produktionssystem, SPS, samtidigt som Toyota fick ta del av Scanias 
kunskap inom modularisering. Under samma period etablerades flera 
tillverkningsplatser runt om i världen. (Scanias hemsida, 2007-09-14)  
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1.7.2 Scania idag  
Scania är idag ett företag med försäljning i stora delar av världen. De största 
konsumtionsländerna för Scanias lastbilar är Storbritannien, Brasilien, Frankrike och 
Tyskland. Den största tillväxtmarknaden (i procent) är Ryssland där Scania även har 
en enhet för montering av bussar. De länder som köper mest bussar från Scania är 
Brasilien, Storbritannien, Spanien och Iran, där Iran är den största tillväxtmarknaden (i 
procent). Scania har produktionsenheter i Europa och Sydamerika (se tabell 1.1) men 
huvudkontoret ligger i Södertälje där forskning och utveckling är koncentrerad. 
(Scania årsredovisning 2006, 2006)  
 
TABELL 1.1 Scanias produktionsenheter  
(Källa: Scania årsredovisning 2006, 2006) 

Land  Stad  Antal 
anställda  

Huvuduppgift  

Sverige  Södertälje  2744  Huvudkontor  

 Södertälje  2742  Produktion av komponenter, 
motorer, lastbilar och 
busschassier  

 Falun1  843  Produktion av axlar  

 Luleå  620  Produktion av rambalkar och 
bakaxelbryggor  

 Oskarshamn  1707  Produktion av hytter  

 Sibbhult1 612  Produktion av växellådor  

Argentina  Tucumán  744  Produktion av komponenter till 
växellådor  

Brasilien  São Paulo  2865  Produktion av motorer, 
växellådor, axlar, hytter, lastbilar 
och busschassier.  

Frankrike  Angers  560  Montering av lastbilar  

Nederländerna  Zwolle  1486  Montering av lastbilar  

Polen  Slupsk  688  Montering av busskarosser  

Ryssland  St. Petersburg 216  Montering av busskarosser  
1Förflyttas för tillfället från respektive ort till Södertälje.  
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1.7.3 Vision, affärsidé och strategi  
Nedan presenteras Scanias vision, affärsidé och strategi, vilka är fritt översatta och 
tolkade utifrån informationen på Scanias hemsida. (Scanias hemsida, 2007-09-14)  
 
Vision  
Scanias vision är att vara det ledande företaget, inom sin bransch, på att skapa 
varaktigt värde för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.  
 
Affärsidé  
Scanias affärsidé är att förse sina kunder med högkvalitativa tunga fordon och tjänster 
relaterade till transport av varor och passagerare på väg. Genom att fokusera på 
kundbehov, kvalitet och respekt för individen, ska Scania skapa värde för kunden och 
växa med bibehållen lönsamhet.  
 
Strategi  
Scanias strategi fokuserar på fyra områden, vilka är:  
 

 Tunga transportfordon  
 Modulärt produktsystem  
 Verksamhetsintegration av fordon, tjänster och finansiering.  
 Selektiv tillväxt  

 
Scania fokuserar på tunga transportfordon för transport av varor och passagerare på 
väg, som är ett fordonssegment som präglas av höga krav på produkten. Fordonen körs 
ofta långa distanser och med hög utnyttjandegrad, varför fordonen måste vara pålitliga 
och Scanias tjänster mångsidiga.  
 
Genom ett modulariserat produktsystem kan Scania erbjuda en lastbil optimerad för 
dess transportuppgift, vilket ger en bättre operativ ekonomi för kunden. Vidare ger det 
modulära systemet för Scania möjlighet till längre produktlivscykler, enklare 
materialhantering, ökad servicetillgänglighet och förenklad upplärning av 
servicepersonal.  
 
En vital del i Scanias framgång bygger på förståelsen för kundens behov. Fordon som 
utnyttjas dygnet runt kräver snabb tillgång till underhåll och reparationer. Detta 
medför att mångsidiga och integrerade paketlösningar innehållande såväl fordon, 
tjänster som finansiering, blir alltmer avgörande. 
 
Scania fokuserar på marknader och segment där hållbar och lönsam tillväxt är möjlig. 
Att öka andelen lönsamma kunder och utöka samarbetet med dessa är viktigare än att 
aggressivt söka tillväxt på nya marknader. Scanias syn är att inträde på en ny marknad 
innebär en långtgående förpliktelse gentemot kunderna.  
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2 Referensram  
Detta kapitel syftar till att tillhandahålla relevant teori kring logistik och 
prestationsmätning. För förklaring av mer allmänna produktionstekniska begrepp som 
ej ryms under dessa två underkapitel hänvisas läsaren till den produktionstekniska 
ordlista som presenteras i bilaga 1. 

2.1 Logistik  
Logistik är ett begrepp som i vissa avseenden kan uppfattas som ogreppbart och 
svårdefinierat. Ordets innebörd kan variera beroende på vem som använder det och i 
vilket sammanhang det används. Detta kapitel avser att ge läsaren förståelse för vad 
som i denna rapport menas med ordet logistik och att ge en övergripande bild av 
begreppets spännvidd. Det lägger också grunden för den vokabulär som genomgående 
kommer att användas i rapporten. 

2.1.1 Vad är logistik?  
Logistikens mål definieras av Aronsson et al (2003) och lyder: 
 

”Logistikens mål är att alla kunder ska kunna få de produkter de 
vill ha på rätt plats och i rätt tid utan att det ska kosta för mycket 
pengar” 

 
Ur ett helhetsperspektiv sträcker sig logistiken från råvara till färdig produkt som är 
levererad och godkänd av kund. I enlighet med rapportens avgränsningar kommer 
dock logistiken som beskrivs av referensramen att avgränsas till ett tillverkande 
företag.  
 
Logistiken för ett tillverkande företag kan enligt definitionen av Aronsson et al (2003) 
delas upp i de tre delarna; materialförsörjning, produktion och distribution. Med det 
tillverkande företaget i fokus krävs materialförsörjning från underleverantörer för att 
förse företagets interna processer med nödvändigt material. När ingående material har 
nått produktionen krävs inre logistik för att hantera materialflödet i 
tillverkningsprocessen. Slutligen när produkten är tillverkad krävs distribution för att 
produkten ska nå sin slutkund. Mellan och inom dessa steg krävs lagerpunkter.  
 
En mer ingående förståelse för logistik fås genom att studera totalkostnadsmodellen 
såväl som definitionen av leveransservicen i kommande avsnitt, vilka ger en bra bild 
över logistikens vågspel. 
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2.1.2 Totalkostnadsmodellen 
Totalkostnadsmodellen skildras av Aronsson et al (2003) och är en modell som 
beskriver logistikens olika kostnader. Modellen definierar kostnader för: 
 

 Lagerföring 
 Lagerhållning/-hantering 
 Transport 
 Administration 
 Övrigt 

 
Lagerföringskostnader är kostnader för den kapitalbindning som uppstår när produkter 
lagerförs samt riskkostnader för att lagerföra material, såsom försäkringar, kassationer 
eller utebliven försäljning. Lagerhållningskostnader/-hanteringskostnader är kostnader 
för att driva ett lager, till exempel lokalhyra, truckar och personal. Vidare i denna 
rapport kommer den här kostnadsposten att refereras till som lagerhantering. 
Transportkostnader innefattar såväl kostnader för transporter inom företaget som 
kostnader för externa transporter, det vill säga distributionskostnader. Notera dock att 
kostnader inom samma anläggning hos företaget ryms under hanteringskostnader. 
Vidare identifieras administrativa kostnader, vilket är kostnader för ekonomisk 
uppföljning, ordermottagning, fakturering etcetera. Under övriga kostnader identifierar 
Aronsson et al bland annat informationskostnader och emballagekostnader. Vidare bör 
hänsyn tas till kostnader som inte är direkta logistikkostnader men som påverkas av 
logistiska beslut samt materialets värde som ibland bör vägas mot logistikkostnaderna. 

2.1.3 Leveransservice 
Enligt definitionen som Aronsson et al (2003) ger av logistik bör inte bara logistiken 
vara kostnadseffektiv utan den måste även ta hänsyn till den leveransservice som 
efterfrågas av kunden. Leveransservice består enligt Aronsson et al av följande 
element: 
 

 Ledtid 
 Leveranspålitlighet 
 Leveranssäkerhet 
 Information 
 Kundanpassning 
 Flexibilitet 
 Lagertillgänglighet 

 
Ledtid syftar på den tid som passerar från order till leverans och leveranspålitligheten 
är tillförlitligheten i denna ledtid. I elementet leveranssäkerhet ryms även aspekten att 
levererad vara ska vara i såväl rätt kvantitet som av rätt kvalitet. Det är också viktigt 
att kunna leverera en god service i form av information, så att kunden med 
framförhållning kan veta vilken leveransservice som erbjuds. Vidare ingår elementen 
kundanpassning och flexibilitet där kundanpassning innebär förmågan att anpassa sig 
till specifika behov och flexibiliteten innebär kapabiliteten att hantera ändrade 
förutsättningar. Slutligen definieras elementet lagertillgänglighet, vilket innebär 
möjligheten att leverera direkt vid order.   
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2.1.4 Effektiv logistik 
Effektiv logistik är ett vågspel mellan logistikkostnad och leveransservice. Aronsson et 
al menar att oftast är det leveransservicen som styr på grund av yttre ställda krav och 
utifrån denna strävas efter att minska logistikkostnaden. Dock är priset för hög 
leveransservice mycket högt då förhållandet mellan kostnad och leveransservice inte är 
ett linjärt samband. När högre leveransservice vill uppnås efter en viss servicenivå 
skjuter vid normalfördelning kostnaden i teorin exponentiellt i höjden. Även om det i 
praktiken går att finna en maxkostnadspunkt där 100 procent leveransservice är 
uppnådd är kostnaden för denna leveransservice mycket hög och sällan försvarbar ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Det finns alltså oftast en optimal leveransservicenivå som 
ger högsta lönsamhet. En illustration av dilemmat mellan kostnad och leveransservice 
ges i figur 2.1 nedan. (Christopher, 2005) 
 

Kostnad

Leveransservice

100 %

Kostnad

Leveransservice

100 %
 

FIGUR 2.1 Sambandet mellan kostnad och leveransservice 
(Källa: Christopher, 2005, omarbetad) 
 
En vanligt förekommande illustration över målen för logistik är den som presenteras i 
figur 2.2. Denna består av tre dimensioner, inbördes vinkelräta. De tre dimensionerna 
är leveransservice, kostnadseffektivitet och kapitaleffektivitet. Ett tankesätt är att ett 
rep binder samman dessa dimensioner och att repet har en viss bestämd längd. För att 
förbättra en dimension krävs att en annan eller de båda andra dimensionerna 
försämras. Detta gäller så länge man använder samma teknik och samma arbetsmetod. 
En förändring i teknik och metod kan leda till att repet förlängs och bättre prestation i 
alla dimensioner kan uppnås. Detta gäller fram till att företaget anammat bäst kända 
teknik och metod för företagets situation. (Greathouse et al, 2002) 
 
Hur positioneringen i dessa tre dimensioner väljs är beroende av företagets verksamhet 
och strategi. Beroende på hur positioneringen väljs skapar sig företaget 
konkurrensfördelar antingen genom hög leveransservice eller genom en hög kostnads- 
och kapitaleffektivitet, vilket möjliggör att kunden kan erbjudas ett lägre pris. (Olhager 
2000) 
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Kapitaleffektivitet Kostnadseffektivitet

Leveransservice

Kapitaleffektivitet Kostnadseffektivitet
 

FIGUR 2.2 Illustration över logistikens tre mål 
(Källa: Greathouse et al, 2002, omarbetad) 
 
En annan illustration av hur överflödiga resurser kan dölja problem i verksamheten ges 
av den japanska sjön som behandlas i nästa avsnitt.  

2.1.5  Den japanska sjön 
Den japanska sjön används för att symbolisera den inverkan som höga lagernivåer och 
buffertar har på processen, se figur 2.3. Inte nog med att höga lager och många 
buffertar binder mycket kapital så döljs även de problem som finns i processen. Själva 
båten symboliserar processen, vattenytan är lagernivån och undervattensbergen 
symboliserar de problemen som döljs av lagernivån. Möjliga undervattensberg är 
bland annat kvalitetsproblem, personalproblem, instabil process, felaktiga prognoser, 
varierande efterfrågan samt flaskhalsar. Tanken är att företaget bör sänka sin lagernivå 
och minska buffertar så att de får möjlighet att blottlägga de problem som finns samt 
konfrontera dem. (Christopher, 2005) 
 
Anupindi et al (2006) kompletterar modellen med att inte bara se vattenytan som 
lagernivå utan en nivå för både lager, långa ledtider och överkapacitet. Allt vatten 
mellan vattenytan och undervattensbergen kan ses som slöserier i produktionen. 
Kännetecknet för en resurssnål organisation är den som klarar av att hålla sjön 
tillräckligt grund för att problem ska bli synliga, men ändå undvika större 
grundstötningar.  
 

10 
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FIGUR 2.3 Den japanska sjön  
(Källa: Christopher, 2005, omarbetad) 

2.2 Prestationsmätning  
Detta kapitel behandlar relevant litteratur inom prestationsmätning. Mycket av teorin i 
detta kapitel har stöd i Parmenter (2007), där han ger sitt perspektiv på mätetal och 
prestationsmätning. Parmenter presenterar även en stegvis guide för hur mätetal bör 
implementeras och användas i en organisation. Denna teori kompletteras här även med 
ytterligare såväl stödjande som i viss mån motsägande teori. Stort utrymme ges också 
åt Neelys idéer om hur mätetal bör definieras för att skapa rätt beteenden och 
drivkrafter i en organisation, och åt Kaplan och Nortons klassiska balanserade styrkort 
som är ett ramverk för att hantera mätetal i en organisation. Syftet med detta upplägg 
är att kapitlet ska ge en övertäckande bild av befintlig teori som behandlar ämnet 
prestationsmätning, och samtidigt behålla en röd tråd som kan fungera som en guide 
för hur prestationsmätning kan implementeras i en organisation. 

2.2.1 Varför prestationsmäta? 
Anupindi et al (2006) menar att för att kunna fastställa och förbättra prestationen i en 
process måste den mätas i kvantifierbara termer. Anupindi citerar Alfred Sloan, VD 
för General Motors under åren 1923-1946, som definierar en professionell 
företagsledare som en ledare som styr med fakta istället för med intuition och känslor. 
Genom att samla in fakta på ett objektivt, konkret och kvantifierbart sätt fås en klar 
bild av processen. Prestationsmätning är en viktig del i arbetet med att implementera 
metoder för att förbättra produkter och processer samt för att fastställa resultatet av en 
förändring.  
 
Vidare beskriver Neely et al (1997) att en välkänd effekt av prestationsmätning är att 
en drivkraft skapas i organisationen och beteendemönster hos individer påverkas. 
Individens beteende förändras i en strävan att förbättra mätningens resultat. Notera 
dock att beteendeförändringen i vissa fall inte nödvändigtvis är den önskvärda. En 
vidare diskussion kring detta finns i kapitel 2.2.5. För att skapa en balans i 
prestationsmätningen används det balanserade styrkortet enligt nästa avsnitt. 

11 
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2.2.2 Balanserat styrkort: Ett ramverk för att hantera mätetal 
Kaplan och Norton (1999), som ses som skaparna av det balanserade styrkortet, gör 
liknelsen mellan en organisation och ett flygplan. En pilot skulle aldrig kunna navigera 
flygplanet med endast ett instrument, till exempel en hastighetsmätare. För att kunna 
navigera ett komplext system som ett flygplan, liksom en modern organisation krävs 
ett antal olika instrument som i samverkan ger en bra bild av systemets uppförande och 
färdriktning. Denna instrumentpanel kallar Kaplan och Norton för Balanserat styrkort 
(eng. Balanced score card).   
 
Det finns en fundamental skillnad på de mätetal som inkluderas av det balanserade 
styrkortet och på mätetal som traditionellt sett använts i organisationer. Tidigare har 
ofta de finansiella mätetalen ansetts som tillräckliga för att agera som styrtal för en 
organisation. Med dagens alltmer informations- och kunskapsintensiva organisationer 
är dessa mätetal inte längre tillräckliga. Det krävs nya mätetal som mäter immateriella 
tillgångar såväl som materiella. De icke-finansiella mätetalen måste dock kompletteras 
med finansiella, för att säkerställa att förbättringar såsom till exempel 
kvalitetsförbättringar och ledtidsförkortningar verkligen omsätts till ökad lönsamhet. 
(Kaplan och Norton, 1999) 
 
Anupindi et al (2006) menar att detta inte alltid är fallet, då många organisationer är 
bundna med höga fasta kostnader som inte påverkas trots effektiviseringar, om inte 
dessa effektiviseringar leder till ökat genomflöde i företaget. Ett ökat genomflöde 
uppnås genom en fokusering på flaskhalsar i verksamheten. Genom att använda 
finansiella mätetal skapas drivkraften till att fokusera på flaskhalsar i processen, då 
effektivisering i en icke flaskhals inte nödvändigtvis förbättrar det finansiella resultatet 
nämnvärt. 
 
Såväl finansiella som icke-finansiella mätetal bör således användas som ett 
komplement till varandra. I detta resonemang grundar sig Kaplan och Nortons (1999) 
fyra perspektiv på mätetal som ryms inom det balanserade styrkortet. Dessa perspektiv 
är: 
 

 Det finansiella perspektivet 
 Kundperspektivet 
 Processperspektivet 
 Lärandeperspektivet 

 
Det finansiella perspektivet rymmer ofta mätetal som kretsar kring lönsamhet och är 
viktiga för att sammanfatta de rent finansiella följderna av företagets strategi och dess 
implementering. Dessa mätetal mäter handlingar som redan utförts. Vidare ur ett 
kundperspektiv är det viktigt att fokusera på kundbehovet för att nå en god framtida 
avkastning. Därav behövs mätetal som mäter företagets framgång hos de viktigaste 
kunderna. Dessa mätetal kan till exempel vara kundtillfredställelse, 
återköpsbenägenhet eller kundlönsamhet. Processperspektivet lyfter fram de processer 
som är kritiska inom företaget för att uppnå kundrelaterade och finansiella mål. Inom 
processperspektivet bör hänsyn tas till såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Dels 
behövs mätetal som visar hur väl företaget skapar mervärde genom att på kort sikt 
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utveckla, tillverka och leverera en produkt för en kostnad som understiger 
försäljningspriset. Ur ett mer långsiktigt perspektiv bör processperspektivet även mäta 
de processer som möjliggör utveckling av nya produkter och tjänster för att skapa 
konkurrenskraft även på längre sikt. Lärandeperspektivet som är det sista perspektivet 
som Kaplan och Norton beskriver, identifierar den infrastruktur som organisationen 
behöver för att skapa långsiktig tillväxt och förbättring. Organisationers lärande kan 
delas upp i de tre källorna människor, system och rutiner. Det är viktigt att 
medarbetarnas kompetens utvecklas för att stödja och utveckla de system och rutiner 
som krävs för att nå ett särklassigt resultat. 
 
Parmenter (2007) utökar Kaplan och Nortons modell med två ytterligare perspektiv. 
Detta ger följande kompletta modell med sex perspektiv: 
 

 Finansiella resultat 
 Kundens tillfredställelse 
 Interna processer 
 Lärande och utveckling 
 Samhälle/Miljö 
 Anställdas tillfredställelse 

 
I Parmenters modell ovan kan de fyra första perspektiven identifieras i Kaplan och 
Nortons ursprungliga modell. De två sista perspektiven var dock enligt Parmenter 
underskattade av Kaplan och Norton när den första banbrytande modellen för det 
balanserade styrkortet presenterades.  
 
Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att bilda en stark länk mellan det samhälle 
som organisationen verkar i och själva organisationen. Även miljöaspekten ryms inom 
detta perspektiv, vilken idag är ett allt mer betydelsefull aspekt. Perspektivet som rör 
anställdas tillfredställelse är också viktigt att inkludera i det balanserade styrkortet för 
att fånga upp och mäta till exempel hur ofta personalen ges erkännande och visas 
uppskattning. Detta perspektiv skapar ett behov av regelbundna medarbetarenkäter. 
(Parmenter, 2007) 
  
Kaplan och Norton (1999) sammanfattar ett balanserat styrkort som ett ramverk som 
omvandlar företagets vision, affärsidé och strategi till målsättningar och mätetal som 
ingår i några väl valda perspektiv.  

2.2.3 Kritiska framgångsfaktorer 
En kritisk framgångsfaktor (eng. Critical success factor) är enligt Parmenter (2007) en 
faktor som är avgörande för organisationens livskraft och välmående. Starka kritiska 
framgångsfaktorer hänger inte alltid bara ihop med ett av perspektiven i det 
balanserade styrkortet utan skär ofta genom flera perspektiv. Det har visat sig att 
antalet kritiska framgångsfaktorer bör begränsas till mellan fem och åtta stycken. 
Kritiska framgångsfaktorer är starkt beroende av vilken bransch organisationen verkar 
i och de väljs subjektivt. Viktigt när kritiska framgångsfaktorer väljs ut är att de 
grundas i organisationens strategiska plan samtidigt som de grundas i något av 
perspektiven i det balanserade styrkortet. Om faktorn skär genom flera perspektiv är 
detta ett tecken på att den är en stark kritisk framgångsfaktor. 
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2.2.4 Mätetalsdefinitioner 
Det är möjligt att definiera mätetal på flera olika sätt. Följande definition beskrivs av 
Parmenter (2007) och gör skillnad på de tre mätetalen Key Result Indicator (KRI), 
Key Performance Indicator (KPI) och Performance Indicator (PI). Hädanefter kommer 
dessa tre mätetal att benämnas resultatbaserade nyckeltal, nyckeltal respektive 
stödjande nyckeltal. I de fall ingen distinktion mellan dessa tre typer behövs, kommer i 
fortsättningen samlingsnamnet mätetal att användas. 
 
Resultatbaserade nyckeltal 
Ett resultatbaserat nyckeltal mäter prestationen från ett utomstående perspektiv. Detta 
kan vara finansiella mått på verksamheten som inte direkt går att härleda till specifika 
handlingar eller orsaker.  Måtten ger en indikation på huruvida färdriktningen är den 
rätta, men ger ingen information om hur resultaten kan förbättras. Typiskt kan sägas 
att ett resultatbaserat nyckeltal täcker en längre period, till exempel månader eller 
kvartal. Dessa mått är lämpliga för företagsledningen att ta ställning till, men har föga 
användbarhet för den operativa verksamheten. (Parmenter, 2007) 
 
Nyckeltal 
Ett nyckeltal är en indikator som visar vad som behöver göras i ett internt operativt 
perspektiv för att få en drastisk prestationsökning. Dessa mätetal fokuserar på de 
aspekter av en organisations prestation vilka är mest kritiska för framgång idag och i 
framtiden. Ett bra nyckeltal påverkar flera kritiska framgångsfaktorer och mer än ett 
perspektiv i det balanserade styrkortet. Ett bra nyckeltal påverkar även andra mätetal 
på ett positivt sätt. Parmenter (2007) identifierar sju stycken karakteristika för ett 
nyckeltal: 
 

1. Icke-finansiellt mått 
2. Regelbundna mätningar 
3. Ett av företagsledningen uppmärksammat mått 
4. Alla i organisationen har förståelse för måttet och dess korrigerande 

åtgärd  
5. Ansvarsförbindelse till individer eller team 
6. Signifikant effekt 
7. Positiv effekt 

 
Parmenter (2007) menar att genom att mäta ett mätetal i dollar eller annan valuta, är 
det direkt definierat som ett resultatbaserat nyckeltal. Ett nyckeltal ligger djupare ner i 
organisationen och skall mätas kontinuerligt, varje dag eller varje vecka. Ett nyckeltal 
är således ett mått som är mer aktuellt och beskriver prestationen i realtid och inte en 
förfluten prestation. Ett bra nyckeltal har stor betydelse och har ständigt ledningens 
uppmärksamhet. Vid avvikelse från målvärdet agerar ledningen direkt och kontaktar 
ansvarig person för att försäkra sig om att problemet hanteras.  
 
Neely poängterar vid Produktionsstrategicentrums höstkonferens, oktober 2007, 
utmaningen i att skapa mätetal som både känns betydelsefulla i den operativa 
verksamheten och som också är möjliga att aggregera till användbar information. 
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Stödjande nyckeltal 
Ett stödjande nyckeltal är en indikator som visar vad som behöver göras i ett internt 
operativt perspektiv för att öka prestationen. Dock kan dessa mätetal vara isolerade till 
att mäta prestationen för en eller ett par kritiska framgångsfaktorer eller endast ett 
perspektiv i det balanserade styrkortet. Detta gör att dessa främst anses som 
kompletterande mätetal till nyckeltalen. (Parmenter, 2007)  
 
Även Anupindi et al (2006) gör en liknande uppdelning av olika mätetal. 
Uppdelningen sker istället i finansiella, externa och interna mätetal. Anupindi gör 
således inte skillnad mellan nyckeltal och stödjande nyckeltal på samma vis som 
Parmenter, utan delar istället upp de resultatbaserade nyckeltalen i två kategorier. 
Finansiella mätetal mäter typiskt skillnaden mellan upplevt kundvärde och kostnaden 
för att tillverka produkten samt externa nyckeltal som mäter kundnöjdhet. Dessa 
kompletteras sedan med interna mätetal som i Parmenters definition kan jämföras med 
nyckeltal och stödjande nyckeltal. 
 
Det finns en regel som kallas 10/80/10-regeln som innebär att lämpligt antal mätetal i 
en organisation är 10 stycken resultatbaserade nyckeltal, 80 stycken stödjande 
nyckeltal och 10 stycken nyckeltal. Notera dock att detta är det antal mätetal som 
behövs för hela organisationen och inte nödvändigtvis för en enskild avdelning. Hur 
många och vilka mätetal som är lämpliga att använda är individuellt för samtliga 
organisationer. (Parmenter, 2007) 
 
Ledande och släpande mätetal 
I litteratur delas ofta mätetal upp i ledande (eng. leading) och släpande (eng. lagging) 
mätetal. Eckerman (2006) definierar ledande som kraftfulla mätetal för att mäta 
nyckelfaktorer som påverkar framtida prestation, och således mäter nuläget eller den 
närmaste framtiden. Släpande mätetal däremot mäter något som har hänt, vilket 
innefattar de flesta ekonomiska nyckeltal. 
 
I relation till Parmenters (2007) definition av mätetal ovan står ledande mätetal i nära 
relation till nyckeltal och släpande mätetal i nära relation till resultatbaserade 
nyckeltal. Parmenter menar dock att dessa begrepp endast förvirrar teorin rörande 
mätetal och att det i många fall anses svårt att definiera om ett mätetal kan anses vara 
ledande eller släpande. Istället anser han att de definitioner som han presenterar, 
ensamma står för en bra kartläggning av mätetalens natur. 

2.2.5 Framtagning och definiering av mätetal 
Detta kapitel syftar till att ge vägledning för hur framtagning och definiering av 
mätetal bör gå till. Vikt läggs vid hur mätetal bör vara kopplade till organisationens 
strategi och att de ska skapa rätt beteende och drivkrafter i organisationen. Vidare 
presenteras förslag på hur mätetal bör definieras för att vara tydliga och väldefinierade. 
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Framgångskarta för koppling till strategi 
Neely och Bourne (2000) anser att utformningen av ett mätetalsystem alltid bör starta 
med framtagning av företagets framgångskarta (eng. Success map) istället för att direkt 
analysera och diskutera enskilda mätetal. En framgångskarta utgår från en för 
organisationen kritisk framgångsfaktor som de vill fokusera på. Genom att bygga 
vidare på den kritiska framgångsfaktorn och undersöka vilka andra faktorer i 
organisationen som påverkar denna, skapas en bild av organisationens strategi samt en 
visualisering av hur ledningen uppfattar organisationens funktion och drivkrafter. 
Framgångskartan visar ett antal orsak-verkan-samband mellan faktorerna, vilket ger ett 
fullständigt orsak-verkan-diagram. Diagrammet ger en klar bild över organisationens 
strategi för att lägga fokus på en särskild kritisk framgångsfaktor. Figur 2.4 visar hur 
en framgångskarta kan se ut. 
 

 
FIGUR 2.4 Exempel på en framgångskarta 
(Källa: Neely och Bourne, 2000) 

 
Framgångskartan används för att ge ledningen förslag på vilka faktorer som kan 
påverkas för att uppnå en positiv effekt på den kritiska framgångsfaktorn. Den blir 
således ett kraftfullt verktyg i arbetet med att definiera mätetal som stöder 
organisationens strategi och mål.  
 
Även Kaplan och Norton (1999) beskriver hur orsak-verkan-samband kan användas 
för att visualisera företagets strategi. De lägger vikt vid att orsak-verkan-sambanden 
bör spänna över samtliga perspektiv i det balanserade styrkortet.  

16 
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Beteenden och drivkrafter 
Utifrån framgångskartan skapas mätetal för de faktorer som anses mätbara och 
relevanta, i den meningen att de skapar rätt drivkrafter i organisationen. Bourne och 
Neely (2002) lägger tyngd vid att mätetalen bör definieras på ett sådant sätt att 
drivkrafterna och beteendena i organisationen blir de rätta. 
 
Ett ovarsamt definierat mätetal kan skapa felaktiga beteenden i organisationen. Ofta 
skapas förväntade beteenden men ofta kan också mindre förutsägbara beteenden 
uppenbara sig. Att lägga gott om tid på en noggrann definiering av mätetalen, för att 
undvika de värsta fallgroparna, är således ett mycket viktigt steg i framtagningen av 
mätetal. Följande frågor är befogade att ställa vid definiering av mätetal; Vilket 
beteende kommer mätetalet att uppmuntra? Är detta beteende önskvärt? (Bourne och 
Neely, 2002) 
 
Bourne och Neely (2002) ger ett talande exempel på hur fel drivkrafter kan skapas i en 
organisation om mätetalets definiering inte är noggrant genomtänkt. Detta exempel 
beskriver hur en flygplats som avsåg förkorta ledtiden från att flygplanet landat till det 
att passagerarna kan hämta sina väskor vid bagageutlämningen upplevde icke 
önskvärda beteenden som en direkt följd av ett illa definierat mätetal. Mätetalet var 
definierat som ledtiden från att planet landat till att första väskan låg på 
bagageutlämningsbandet. Resultatet blev oundvikligen att personalen för hantering av 
bagage valde ut den snabbaste medarbetaren som fick ta den lättaste väskan och 
löpandes leverera denna till bagageutlämningen. När detta var gjort tog personalen 
paus för att efter en stund senare i lugnt tempo leverera återstoden av bagaget. Nog 
blev ägaren till den minsta väskan nöjd och mätetalet visade bra resultat, men 
mätetalet skapade inte det beteende som flygplatsledningen ville frambringa, nämligen 
att samtliga väskor ska levereras så fort som möjligt för att tillfredställa samtliga 
resenärer. I detta fall förändrades mätetalet till att mäta ledtiden fram till att sista 
väskan levererats, för att undvika det oönskade beteendet som den första definitionen 
skapade. Följande avsnitt ger en mer tydlig bild av hur ett mätetal bör definieras för att 
skapa rätt beteenden och drivkrafter i en organisation.  
 
Definiering av mätetal 
Vid framarbetning av mätetal förespråkar bland annat Sinclair och Zairi (1995), Neely 
et al (1997) samt Bourne och Neely (2002) ett så kallat definitionsblad (eng. Record 
sheet) för varje mätetal. Genom att definiera upp varje mätetal efter en viss mall 
tvingas de som utvecklar mätetalen att noga tänka igenom effekten av och problemen 
som kan uppstå med just det mätetalet. Sinclair och Zairi (1995) anser att definitionen 
bör innehålla följande delar: 
 

 Mätetalets titel 
 Data som behövs för att beräkna mätetalet 
 Metod för beräkning av mätetalet 
 Källa till data som används i beräkningen 
 Föreslagen mätfrekvens 
 Ansvarig för mätprocessen 

 
Bourne och Neely (2002) har utvecklat ett definitionsblad som innehåller ett antal fler 
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poster än Sinclair och Zairis (1995). Enligt Bourne och Neely är tanken bakom ett 
definitionsblad att göra mätetalet så väl definierat som möjligt så att alla detaljer tänks 
igenom samt att rätt drivkrafter och beteende stimuleras. Följande poster anser de bör 
finnas på ett definitionsblad. 
 

 Titel 
 Mätetalets syfte 
 Vilket strategiskt mål kopplas mätetalet till 
 Mätetalets mål 
 Beräkningsformel 
 Mätfrekvens 
 Mätansvarig 
 Källa till data som används för beräkningen 
 Ansvarig för att agera på mätetalet 
 Hur ansvarig bör agera på mätetalet 

 
Då mätetalen är definierade enligt ovanstående blad underlättar detta 
implementeringen nedan samtidigt som det hjälper till för att öka förståelsen för samt 
tolkningen av varje enskilt mätetal. Mätetalen och dess definitionsblad bör presenteras 
i en databas som alla i organisationen har tillgång till. Detta skapar möjlighet för alla 
förbättringsgrupper att arbeta utifrån en gemensam plattform, vilken ständigt utvecklas 
då mätetalen revideras och förfinas. (Parmenter, 2007)  

2.2.6 Implementering av mätetal 
Enligt Parmenter (2007) finns fyra grundstenar som bör uppfyllas för att en 
organisation framgångsrikt skall lyckas implementera mätetal i verksamheten. 
 

1. Samarbete med personal, fackförbund samt viktiga leverantörer och 
kunder 

2. Decentralisering av beslutsfattande ner till den operativa verksamheten 
3. Integrering av mätning, rapportering och prestationsförbättring 
4. Länk mellan mätetal och strategi 

 
Det krävs en förståelse av alla intressenter att förändring är nödvändig och hur denna 
förändring kan uppnås. Samarbetet bör vårdas och samtliga parter bör varaktigt vara 
delaktiga i förändringsprocessen. Tillsammans utvecklas en strategi för att introducera 
standardiserat arbetssätt enligt ’best practice’ samt införandet av mätetal. 
 
För att framgångsrikt lyckas med förbättringsarbete krävs delaktighet och utbildning 
av organisationens personal, speciellt av dem som deltar i den operativa verksamheten. 
För att möjliggöra detta krävs enkel kommunikation uppåt samt nedåt i företaget och 
samtliga i organisationen bör ha tillgång till strategisk information. Anställda ska ha 
makt och kunskap att ta till omedelbara åtgärder för att korrigera en negativ avvikelse 
från målvärdet för ett nyckeltal. Det ska vara varje teams ansvar att utveckla sina egna 
mätetal samtidigt som teamen ska ges tillräckliga resurser, till exempel utbildning, för 
att kunna hantera detta ansvar. Personal bör ses som individer och hjälp bör ges till 
dem som har inlärningssvårigheter eller andra individuella behov. (Parmenter, 2007) 
Det är viktigt att ett integrerat ramverk för mätetal skapas så att rapporterade mätetal 
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omedelbart följs upp av en handling. Rapportering skall ske med dagliga, veckovisa, 
eller månatliga intervall beroende på mätetalets signifikans och natur. Arbete bör 
läggas på att de anställda ser mätning och rapportering som en arbetsberikning som 
påverkar deras situation på ett positivt sätt. Utvecklingen av mätetal skall bli en iterativ 
process, med ständiga revideringar och förbättringar. Rapporteringen bör vara 
tidskänslig, effektiv och fokuserad på att förenkla för beslutsfattande. (Parmenter, 
2007) 
 
Även Parmenter, likt Bourne och Neely samt Kaplan och Norton (se kapitel 2.2.5), 
betonar vikten av att mätetalen är starkt kopplade till organisationens kritiska 
framgångsfaktorer, dess balanserade styrkort och dess strategiska plan. Kopplingen 
mellan mätetal och strategi bör ständigt närvara i de signaler som skickas ut till 
organisationen. Genom att alla team i organisationen känner till vilka kritiska 
framgångsfaktorer som gäller och kopplar alla mätetal till dessa skapas också en 
koppling till organisationens övergripande strategi och mål. 

2.2.7 SMART målutformning 
Vid implementering av mätetal är det av största vikt att målvärden för varje mätetal 
definieras. Enligt Shahin och Mahbod (2007) är SMART målutformning (eng. 
SMART goal setting) en väl vedertagen uppsättning kriterier för hur mål bör utformas. 
SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-sensitive) kan 
åskådliggöras enligt figur 2.5 nedan.  
 

 
FIGUR 2.5 Kriterier för SMART målutformning  
(Källa: Shahin och Mahbod, 2007) 
 
Vorne (2007) menar att SMART målutformning är idealt för mätetal på 
verkstadsgolvet. SMART definieras av Shahin och Mahbod (2007) enligt nedan. Ett 
mål bör vara: 
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 Specifikt - Mål ska definieras så specifikt som möjligt. Flytande, 
breda eller vaga mål är inte önskvärda. När mål är specifika är det 
lättare att identifiera när de är uppnådda vilket skapar möjlighet att ge 
erkännande för dess uppfyllande. 

 
 Mätbart - Målet ska vara mätbart, antingen kvalitativt eller 

kvantitativt. Mätningen bör ställas i relation till standardprestation 
eller förväntning av prestation.  

 
 Uppnåeligt - Målet skall vara uppnåeligt. Dock bör målet uppfattas 

som en utmaning och ge inspiration för måluppfyllelse.  
 

 Realistiskt - Som en vidareutveckling av att målet bör vara 
uppnåeligt, bör det också vara realistiskt och resultatorienterat. I vissa 
fall kan mål vara uppnåeliga men inte realistiska i specifika 
arbetsmiljöer. 

 
 Tidskänsligt - Varje mål ska ha en bestämd tidsram inom vilken målet 

är tänkt att uppnås. Att målet är tidskänsligt medför att det blir lättare 
att mäta förbättringarna på väg till målet. Detta möjliggör även 
formulerandet av en tidsplan med milstolpar och strategier för att 
uppnå målet. 

 
Locke och Latham i O’Neil och Drillings (1994) instämmer i ovanstående vad det 
gäller vikten av att mål bör vara specifika. Dock lägger de även vikt vid att mål bör 
sättas så att de uppfattas som svåra att uppnå. De menar att det finns ett linjärt 
samband mellan målets svårighetsgrad och prestationen. De anser dock att vad som 
anses vara ett svårt mål att uppnå är mycket varierande från person till person. Vad 
som är svårt för en person är lättare för en annan beroende på förutsättningar och 
erfarenhet.  
 
Enligt Max och Bacal (2004) är kommunikationen mellan chef och personal viktig i 
målutformningen. Processen för målutformning anses vara viktigare än själva målet, 
då denna process ur individens perspektiv skapar en känsla av att denna bidrar till 
organisationens framgång.   

2.2.8 Hur mätetal används i den dagliga verksamheten  
När mätetalen är definierade, implementerade och målsatta är det viktigt att ledningen 
visar genom handling att de är prioriterade och essentiella för verksamheten. Varje 
team på operativ nivå ska vara ansvariga för sina egna mätetal, och ständigt revidera 
och förfina de mätetal som redan används, samt utveckla nya mätetal när omgivningen 
förändras eller nya mätetal upptäcks. För att mätetalen ska fångas upp på ett effektivt 
sätt krävs ett väl utvecklat ramverk för rapportering. Samtliga mätetal bör rapporteras 
in i en databas, vilken alla team har befogenhet att använda. (Parmenter, 2007) 
 
Ett balanserat styrkort, se kapitel 2.2.2, utformas för varje team där mätetalen 
presenteras med siffror och grafer som visualiserar nuläget i förhållande till målvärdet. 
De viktigaste nyckeltalen bör rapporteras kontinuerligt eller dagligen, medan vissa kan 
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rapporteras veckovis. I nyckeltalens natur ligger som tidigare nämnts att dessa är 
mycket viktiga för verksamheten och ledningen bör dagligen ta del av dess utveckling. 
Dels för att ge rätt signaler till resten av organisationen och dels för att snabbt kunna 
agera på avvikelser. Som tidigare nämnts i kapitel 2.2.4, så bör dock samtliga i 
organisationen vara införstådda med nyckeltalens betydelse och dess korrigerande 
åtgärd. (Parmenter, 2007) 
 
De resultatbaserade nyckeltalen är i första hand avsedda för ledningen, och samlas 
lämpligt likt ett balanserat styrkort i ett antal diagram som överskådligt visar 
mätetalens utveckling i förhållande till dess målvärde. Denna uppföljning görs dock 
med längre intervall, till exempel månadsvis eller kvartalsvis. De stödjande 
nyckeltalen ses främst som ett komplement till nyckeltalen och presenteras inte på det 
dagliga styrkortet. Dock samlas även dessa i databasen, och kan studeras för att 
analytiskt förbättra och hålla koll på verksamheten. (Parmenter, 2007) 
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3 Nulägesbeskrivning  
Nulägesbeskrivningen syftar till att beskriva verksamheten på Scania i Oskarshamn, 
och speciellt på produktionsenheten MB, som den ser ut idag samt att redogöra för de 
förändringar som kan skådas inom en snar framtid. Beskrivningen kommer främst att 
anta en logistisk ansats, och främst vara inriktad på den inre produktionsnära 
logistiken. En stor del av processerna i Oskarshamn genomsyras av tankesättet och 
principerna i Scanias produktionssystem, SPS, och därav inleds nulägesbeskrivningen 
av en kort introduktion till SPS. 

3.1 Scanias Produktionssystem - SPS 
Scanias Produktionssystem, SPS, som är framarbetat tillsammans med Toyota, bygger 
på Scanias värderingar, principer samt prioriteringar och omges av elementet 
ledarskap. SPS är enligt Scanias VD, Leif Östling, Scanias största personal-
utvecklingsprogram. Detta kapitel är i sin helhet refererat till Scanias 
Produktionssystem (SPS Office, 2007).  
 

 
FIGUR 3.1 SPS-huset  
(Källa: SPS Office, 2007) 
 
Scanias värderingar 
SPS bygger på Scanias tre grundläggande värderingar: Kunden först, Respekt för 
individen samt Eliminering av slöseri (se de tre grundstenarna till SPS-huset, figur 
3.1). Följande innebörd läggs i de tre värderingarna (ej ordnade efter betydelse): 
 

 Kunden först - Scania sätter kunden först i sitt arbete och när de ska 
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fatta beslut. 
 

 Respekt för individen - Scania ska ge alla anställda möjligheten att 
utvecklas utifrån ett individuellt perspektiv. Alla anställda ska känna 
sig respekterade av sina chefer och medarbetare samt ges möjligheten 
att påverka. 

 
 Eliminering av slöseri - Scania vill stärka sin konkurrenskraft genom 

att göra sig av med slöseri, till exempel genom att minska störningar i 
processen eller ta bort onödiga arbetsmoment. 

 
Scanias principer 
Tanken bakom Scanias principer är att de ska ge Scanias anställda vägledning vid 
beslutsfattning, så att de kan föra produktionen mot ett stabilt och tillförlitligt tillstånd. 
De fyra principerna är: Normalläge – Standardiserat arbetssätt, Rätt från mig, 
Förbrukningsstyrd produktion samt Ständiga förbättringar (se golvet, pelarna och 
taket i SPS-huset, figur 3.1). 
 

 Normalläge – Standardiserat arbetssätt – Scania strävar alltid efter ett 
normalläge där de kan se vad som är onormalt och upptäcka problem 
som blir ett uppdrag för förbättringsgruppen. Först när de har uppnått 
ett normalläge och har för det ett standardiserat arbetssätt kan de 
utmana systemet igen med exempelvis en takthöjning. Normalläge 
följs av sex stycken underprinciper som är metoder för att förverkliga 
principerna. Dessa är följande: Standardisering, Takt, Utjämnat flöde, 
Balanserat flöde, Visuellt samt Realtid.  

 
 Rätt från mig – Scania har kunskap, metoder och verktyg som ska 

säkerställa att de anställda ej tar emot eller skickar vidare produkter 
med avvikelser. Om de anställda har följt standarden och fel ändå har 
uppstått måste standarden revideras. 

 
 Förbrukningsstyrd produktion – För att undvika överproduktion 

strävar Scania efter att endast tillverka exakt så mycket som kunden 
efterfrågar, när kunden efterfrågar det. Produktion bör därför endast 
ske när återfyllnad av förbrukat lager behövs (typiskt kanban) eller då 
kundens förbrukningsplan är känd. 

 
 Ständiga förbättringar – Scania använder sig av så kallade 

förbättringsgrupper för att förbättra processen och åtgärda avvikelser. 
Detta sker så att all kunskap och kompetens i företaget kan tas tillvara, 
det vill säga att Scania ser sina anställda som experter på sina jobb. 
Förbättringsarbetet sker med normalläget som utgångspunkt. 

 
Scanias prioriteringar 
Scania har fyra prioriteringar som egentligen är lika viktiga men som följer en viss 
prioriteringslista i de fall ett onormalt läge uppstår eller då prioriteringarna ställs mot 
varandra. Scania anser att alla anställda bör ha samma prioriteringar för att ges 
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möjlighet att fatta rätt beslut snabbt. Prioriteringarna är som följer (se innehållet i SPS-
huset, figur 3.1): 
 

1. Säkerhet och miljö 
2. Kvalitet 
3. Leverans 
4. Ekonomi 

 
Ledarskap 
Scania har fem stycken ledarskapsprinciper som deras ledarskap utgår ifrån. 
Ledarskapsprinciperna är inte enbart en förebild för chefer utan även för medarbetarna. 
 

 Samordna men arbeta självständigt – ta ansvar 
 Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget 
 Agera nu – tänk långsiktigt 
 Bygg kunskap genom kontinuerligt lärande 
 Stimulera till engagemang genom delaktighet 

 
 
Resultatet av SPS 
Genom att använda ovanstående system förväntar sig Scania ett förbättrat resultat. 
Scania anser dock att metoderna som de utvecklar och använder är viktigare än själva 
resultatet i sig. Då en viss metod används bör den ge ett positivt resultat och om så ej 
är fallet utvärderas och förbättras metoden. Scania anser att rätt resultat kommer när de 
arbetar med rätt metod. 

3.2 Scanias hyttillverkning i Oskarshamn och 
produktionsenheten MB 

I detta kapitel presenteras Scanias hyttillverkning i Oskarshamn i allmänhet och 
produktionsenheten MB i synnerhet. Syftet är att ge en översiktlig bild av vilka 
produkter som tillverkas samt hur fabriksområdet ser ut. Vidare presenteras MB:s 
organisation och dess strategi. 

3.2.1 Scania i Oskarshamn 
Hyttillverkningen i Oskarshamn är uppdelad i två produktionsenheter, MB och MC, 
vilka står för ’Manufacturing Body’ respektive ’Manufacturing Cab’. MB utgör 
basprocessen i hyttillverkningen och i denna reses hyttens stomme och lackering av 
hytten sker. Efter lackering tar produktionsenheten MC över och utför utvändig samt 
invändig montering av komponenter. Figur 3.2 nedan visar en översiktlig planlösning 
över Scanias fabrik i Oskarshamn.  
 



Nulägesbeskrivning 
 

 

 
FIGUR 3.2 Layout över fabriken i Oskarshamn  
 
MB består i huvudsak av en pressverkstad, en karossverkstad och ett måleri. 
Pressverkstaden utgår från plåtrullar, vilka klipps och pressas till färdiga karossplåtar 
och balkar. Karossverkstaden i sin tur sammanfogar dessa plåtar och balkar till en 
hyttstomme, som sedan lackeras i måleriet. Lackeringen sker i två omgångar. Först 
appliceras en pulverlack som grund och sedan appliceras den slutliga täcklacken.  

3.2.2 MB:s organisation 
Nedan i figur 3.3 presenteras en schematisk skiss över de tillverkande avdelningarna 
under MB i förhållande till logistikavdelningen. 
 

 
FIGUR 3.3 Organisationsschema för MB  
(Källa: Scania Inline, omarbetad) 
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3.2.3 MB:s strategiska plan 
Den strategiska planen för MB bygger på det så kallade SPS-huset (se kapitel 3.1), 
vilket är en visualisering av Scanias produktionssystem. Den strategiska planen 
fastställs en gång per år, men mindre revideringar kan göras vid behov. Planen 
innehåller produktionsenhetens vision, värderingar, mål och aktiviteter inom de tre 
grundstenarna för SPS. De tre grundstenarna är: Kunden först, Respekt för individen 
samt Eliminering av slöseri och utgör de tre nedersta blocken i SPS-huset. MB 
strategiska vision lyder som följer: 
 
”Vi ska, genom att ge det bästa bidraget till ett lönsamt Scania, uthålligt visa att vi är 
den självklara hyttleverantören till Scanias europaproduktion.” (Scania Inline, 2007-
09-24) 
 
MB:s värderingar, mål och aktiviteter finns illustrerade i figur 3.4 nedan, där de är 
placerade under respektive grundsten i SPS-huset vilken de grundas på. Informationen 
är hämtad från Scania Inline. Figuren är dock omarbetad för denna rapport.  
 

 
FIGUR 3.4 MB:s strategiska plan 2007, med värderingar, mål och aktiviteter.  
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För att förtydligande en del Scaniaspecifika uttryck i den strategiska planen följer här 
en kort förklaring. Direktflöde innebär ett procentuellt mått på hur många hytter som 
passerar den buy-off station som finns på line 9 utan större anmärkning. SES står för 
Scanias ErgonomiStandard och är en guide till bättre ergonomi. Grönt hus SPS 
förklaras i kapitel 3.8. 

3.3 Pressverkstad  
Pressverkstaden är organiserad som en funktionell verkstad med två stycken 
klippmaskiner och fyra stycken pressmaskiner. Denna layout medför att 
materialtransporterna med hjälp av trucktrafik idag är omfattande. Materialhantering 
med truck sköts dels av operatörerna vid respektive maskin men även av en inre 
transportgrupp vilken har som huvudsaklig uppgift att transportera material mellan 
lagerplatser i verkstäderna.  
 
Den första klippmaskinen benämns klippsträckan och klipper stora plåtämnen från plåt 
som levereras på rulle. Efterföljande klippmaskin, autosaxen, klipper sedan en del av 
dessa plåtämnen och inköpt plåt till mindre plåtämnen. De tre pressmaskinerna pressar 
plåten till slutprodukter. Den största pressmaskinen är en kombination av fyra pressar 
som är ordnade i en flödeslina, och benämns således 4-pressline. Denna pressmaskin 
pressar i huvudsak större detaljer, till exempel tak och dörrplåtar. Vidare benämns den 
press som pressar hyttens balkar för balkpressen, vilken pressar i flera steg. Den tredje 
pressmaskinen benämns transferpressen och används för att pressa mindre detaljer i 
flera steg. Även en fjärde press nämns ovan men denna används endast vid test av 
verktyg eller som reservpress och kommer därför inte att vidare beskrivas i denna 
rapport, då den inte tillhör det normala produktionsflödet.  

3.3.1 Materialflödeslayout  
Figur 3.5 nedan är en materialflödeslayout över pressverkstaden. Materialet levereras 
dels på rulle från leverantör, men utöver dessa levereras även vissa legotillverkade 
plåtar. Allt material levereras först från leverantör till hamnlagret. Plåtrullarna 
levereras sedan till coilbufferten vid klippsträckan och legotillverkad plåt levereras till 
plåtbufferten i pressverkstaden. Efter klippning av plåten i klippsträckan placeras den i 
plåtbufferten. Här finns en loop där en del plåt från plåtbufferten klipps ytterligare en 
gång till mindre plåtämnen och varefter den återinlagras. Vidare försörjs pressarna 
med plåtämnen från plåtbufferten och efter pressning placeras de på respektive 
mellanlager i pressverkstaden. Material som behöver repareras skickas till 
reparationsverkstaden. Den inre transportgruppen tar här vid och levererar materialet 
till flödesbuffert och flödesbuffert 8b.     
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FIGUR 3.5 Materialflödeslayout i pressverkstaden 

3.3.2 Lagerplatser  
I detta kapitel presenteras de lagerplatser som finns i och i anslutning till 
pressverkstaden. Observera att när en order pressats i pressmaskinerna anses de 
systemmässigt tillhöra flödesbuffert och flödesbuffert 8b. Det finns inget lagersystem 
för de artiklar som mellanlagras utan de transporteras kontinuerligt in i 
flödesbuffertarna. Saldorapportering till SIMAS (se kapitel 3.7) sker varje morgon för 
hela det föregående dygnet. Detta gäller allt material som pressas, även det material 
som lagras på tillfälliga ytor, så som material som saknar kanbankort och material som 
ska repareras, i pressverkstaden. Följande lagerplatser finns i anslutning till 
pressverkstaden (se figur 3.6). 
 

 
FIGUR 3.6 Lagerplatser i pressverkstaden 
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Hamnlager  
Lagret i hamnen består av en stor lagerlokal där plåtrullarna lagras i långa rader, max 
två rullar höga. Även en del legotillverkad plåt lagras i hamnlagret för att sedan 
transporteras upp till pressverkstadens plåtbuffert. Det ligger ungefär 350 stycken 
rullar samtidigt i hamnlagret och lagret har en omsättningshastighet på ungefär en 
månad. Till hamnlagret hör två anställda, en person som kör fram utgående gods i den 
ordningen det ska levereras och en person som levererar plåtrullarna två och två till 
coilbufferten i pressverkstaden. Lagret får en beställning via fax en gång om dagen 
som ska täcka behovet för det närmaste dygnet. Det finns en begränsande faktor i 
coilbuffertens yta som gör att hamnlagret inte kan leverera alla plåtrullar som behövs 
för ett dygn med täta intervall direkt vid order. Uppskattningsvis sker leverans av 
rullar 12-16 gånger per dygn, en rulle kan väga så mycket som 12 ton. Personalen i 
hamnlagret har beräknat att de hanterar ungefär 34 miljoner ton plåt per år. 
   
Coilbuffert  
Coilbufferten består av en golvyta på vilken plåtrullar lastas av när de kommer från 
hamnlagret. Här finns inget säkerhetslager mer än det som skapas som en följd av att 
rullar inte kan levereras under natten, då personalen i hamnlagret inte arbetar nattskift. 
Detta gör att kvällsskiftet i hamnlagret måste se till så att nattskiftet i klippsträckan har 
fått sitt behov av plåtrullar levererade under kvällen.  
 
Plåtbuffert  
Plåtbufferten består av klippta plåtämnen som ska pressas i någon av pressarna eller 
klippas till mindre plåtämnen av autosaxen. I plåtbufferten finns inget säkerhetslager 
då klippningen sker mot efterfrågan i pressarna men tillämpning av säkerhetsledtid 
används i klippmaskinerna, där de vet när plåten senast måste vara färdig och planerar 
klippningen med viss marginal (se kapitel 3.9.1). Det finns inget lagersystem där det är 
möjligt att se vad som finns i bufferten utan planerarna är helt beroende av 
kanbankorten och kanbantavlorna. Plåtbufferten är uppdelad så att varje press och 
autosaxen har specifika hyllor men det finns inget system för vart de individuella 
artikelnumren är placerade inom hyllorna. Artiklarna har alltså inga specifika platser 
utan placeras där det finns ledig plats i hyllorna. Detta leder dels till mycket letande 
efter plåt som ”försvunnit” och dels till en ökad risk för belastningsskador, då 
artikelnummer på materialbärarna är svåra att läsa från trucken. Då en viss 
överproduktion sker i klippsträckan, där de alltid klipper upp en hel plåtrulle även när 
kanbanen endast efterfrågar en del av rullen, inlagras även denna i plåtbufferten. Detta 
gör att det finns mycket material i plåtbufferten som inte är kopplat till en kanban.   
 
4-presstorg  
På 4-presstorget, som består av en avgränsad golvyta, mellanlagras de artiklar som 
kommer ifrån 4-pressline och är på väg ut till flödesbuffert och flödesbuffert 8b. Även 
de artiklar som ska transporteras från balkpressen till flödesbuffert 8b mellanlagras här 
för samtransport.  
 
4-presslines och Transferpressens lager för kanban saknas  
I de här lagren hamnar de pressade artiklar där kanban saknas på grund av 
överproduktion, ej full pall eller för att kanbankortet har kommit på villovägar. Båda 
lagren är för detta ändamål dedikerade golvytor där materialbärarna kan staplas på 
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varandra. Inget annat system finns än att operatörerna håller koll på vad som finns i 
dessa lager. Dessa artiklar är dock medräknade i saldot som rapporteras till SIMAS 
med ej tillgängligt för produktion. Vilket gör att lagersaldot i SIMAS inte speglar det 
verkligt tillgängliga materialet i flödesbufferten. 
 
Transferpressens mellanlager 
I transferpressens mellanlager finns de artiklar som är färdigpressade och ska levereras 
in till flödesbufferten. Som ovan finns även dessa artiklar medräknade i saldot för 
flödesbufferten redan i detta mellanlager. Mellanlagret finns även här på en för detta 
ändamål dedikerad golvyta där materialbärarna kan staplas på varandra. 
 
Brasilienlager  
I detta lager finns artiklar som ska packas och sedan skickas iväg till Scanias 
lastbilstillverkning i Brasilien. Anledningen till att dessa tillverkas i Oskarshamn och 
inte i Brasilien (där det också finns en pressverkstad) är att kostnaden för dubbla 
uppsättningar verktyg för dessa artiklar överstiger transportkostnaden till Brasilien. 
Detta lager är även det en avgränsad golvyta. Även dessa artiklar rapporteras in i 
SIMAS med de övriga och avropas först när de plockas för packning.  
 
Flödesbuffert och flödesbuffert 8b 
Färdigvarulagren för de pressade detaljerna benämns flödesbuffert samt flödesbuffert 
8b. Flödesbufferten ligger i anslutning till både press- och karossverkstaden och är 
uppdelad i två delar. Den ena delen har golvplatser som är reserverade för specifika 
detaljer där materialbärarna kan staplas på varandra. Den andra delen består av hyllor 
där artiklarna från de olika pressarna har sina egna områden. Detta innebär en 
hyllsektion för 4-pressline, en för balkpress och en för transferpressen. I 
flödesbufferten lagras material som ska användas i resningslina 8 samt betjänande 
zoner. 
 
Flödesbuffert 8b består av de artiklar som är specifika för hytter som endast kan resas 
på resningslina 8b och artiklar till dess direktanslutna zoner. Lagret består av ett antal 
hyllor samt en för detta ändamål dedikerad golvyta.  
 
Flödesbuffertens saldo finns i SIMAS och avropas vid respektive zon i 
karossverkstaden. Detta gör att flödesbuffertarnas artiklar även kan befinna sig i 
processen eller i en mellanbuffert vilket ger en felaktig bild av hur mycket som 
egentligen ligger i det fysiska lagret.  
 
Flödesbuffertarna består av tre delar, konsumtionslager, variationslager och 
säkerhetslager (se figur 3.7).  
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FIGUR 3.7 Lagerfördelning i flödesbuffertarna 
 
Här är konsumtionslagret ämnat att vara det lager som i normalläge konsumeras och 
detta lager bestäms av hur ofta det är möjligt att göra omriggningar i pressarna. Scania 
har arbetat aktivt med ställtidsreduktion och ställtiderna för verktygsbyte i pressarna är 
reducerade till i snitt 15 minuter.  
 
Det finns även ett variationslager som ska kunna ta upp naturliga variationer i 
produktionskvantiteten. Dessa variationer härstammar från problematiken med att 
plåtrullarna inte levereras i storlekar matchade med önskade produktionsbatcher, vilket 
gör att i vissa fall anses det mer lönsamt att tillåta en viss överproduktion av klippt plåt 
än att avbryta klippningen och rigga om innan rullen är helt förbrukad. Enligt dagens 
direktiv tillåts en variation från minus fem procent till plus 10 procent från önskad 
produktionskvantitet som får skickas vidare genom pressarna och lagras in i 
flödesbuffertarna. Vid batchstorlekar under 95 procent av målvärdet måste således 
omriggning ske i klipp såvida inte tidigare överproduktion finns att tillgå. Vid 
batchstorlekar över 110 procent av målvärdet inlagras överskjutande del i plåtbufferten 
som överproducerat material som saknar kanbankort.  
 
Säkerhetslagret skall inte användas under normalläge men är nödvändigt för att skydda 
mot eventuella oplanerade produktionsstopp på grund av maskinhaverier etcetera. 
Säkerhetslagret i flödesbuffert och flödesbuffert 8b bestäms av planerarna i form av 
antalet säkerhetskanbaner. Bestämning av antalet säkerhetskanbaner sker enligt 
följande två regler:  
 

 Säkerhetslagret ska vara så stort så att pressverkstaden ska kunna stå 
stilla i fyra dagar utan att det påverkar efterföljande produktion.  

 Säkerhetslagret för lågfrekventa artiklar, där fyra dagars konsumtion 
inte motsvarar en hel pall av artikeln, utökas till en full pall. 

3.3.3 Materialtransporter 
Som en följd av den funktionella layouten i pressverkstaden krävs omfattande 
transporter med truck för att flytta material mellan lagerplatser (se figur 3.6). Generellt 
gäller att varje press- och klippmaskin har en egen truck förutom 4-pressline som har 
två. Generellt ingår truckkörning som en av de arbetsstationerna för en maskin som 
personalen bemannar efter ett roterande schema. Truckarna används av 
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klippmaskinerna för att lagra in material i plåtbufferten och av pressmaskinerna för att 
hämta material i plåtbufferten samt för att lämna färdigpressade artiklar i mellanlager. 
De pressade artiklarna lagras sedan in i flödesbufferten av den inre transportgruppen 
som även servar kaross med pressade detaljer från flödesbufferten till torget. För mer 
specifik information angående truckarna och dess arbetsuppgifter se bilaga 2.  

3.4 Karossverkstad  
Karossverkstaden är uppdelad i nio olika zoner som är arrangerade i ett divergerande 
flöde till två stycken resningslinor (se figur 3.9). De två resningslinorna som benämns 
zon 8 och zon 8b är två helt automatiska svetsningslinor. zon 8, där huvudflödet av de 
hytter som reses under ett dygn passerar (cirka 190 hytter/dygn), är den äldre av de två 
linorna. Zon 8b, som är en något nyare och mindre svetsningslina (cirka 60 
hytter/dygn) och kan även resa kortare hytter. Övriga zoner från zon 1 till zon 6 svetsar 
moduler efter kundorder till själva huvudflödet. Zon 7 tillverkar dörrar som skickas till 
zon 9 vilken bland annat är en zon för montering av dörrar, förbättringsarbete och 
kontroll innan hytten transporteras till karossbufferten innan grundmåleriet. Tabell 3.1 
ger en översiktlig bild av vilken modul respektive zon i karossverkstaden tillverkar.  
 
TABELL 3.1 Översikt över vilken modul som respektive zon tillverkar.   

Zon Modul som tillverkas 

1 Framparti 

2 Golvhalvor, muttring av detaljer 

3 och 3b Motorkåpa, golvhalvor 

4 höger/vänster Hyttsida 

4b höger/vänster Hyttsida 

5 Superhöga tak, stommar till låga tak 

5b Låga tak 

6 Ryggar 

7 Dörrar 

45 Verktygslucka 

25 Monterplåt, Knutplåt 

8, 8b Resning av hytter 

9 Förbättring, borrning av hål, buy-off 
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3.4.1 Generellt materialflöde  
Då beskrivning av en materialflödeslayout (i text och bild) över hela karossverkstaden 
med alla dess zoner skulle bli alldeles för komplex beskrivs i stället ett generellt 
materialflöde (i text och bild). Allt material som kommer in i karossverkstaden 
transporteras dit av den inre transportgruppen i pressverkstaden och ställs antingen på 
torget eller i flödesbuffert 8b. Därifrån hämtas sedan materialet av truckförare från 
respektive zon för mellanlagring ute i zonerna. Efter mellanlagringen sammanfogas 
materialet till en modul, (i vissa fall sker muttring av artiklarna innan 
sammanfogningen) som sedan transporteras till respektive resningslina. Transport sker 
antingen med truck eller också med en så kallad mono rail, vilket är en transportbana i 
taket, beroende på hur zonen ligger i förhållande till resningslinan. I resningslinorna 
reses själva hytten, vilken sedan transporteras vidare på rullband till zon 9. I denna zon 
görs en genomgång av hytten och den förbereds för pulverlackering genom slipning 
samt borrning av hål. I zon 9 görs även en buy-off där hytten kontrolleras och där 
dörrar samt verktygslucka hängs på. Hytten transporteras sedan in i en hiss till 
karossbufferten. (se figur 3.8) 
 

 
FIGUR 3.8 Generellt materialflöde i karossverkstaden.  

3.4.2 Lagerplatser  
De stora lagerplatser som ligger inne i, eller i anslutning till karossverkstaden (se figur 
3.6 samt figur 3.9) är följande: flödesbuffert, flödesbuffert 8b, torget och 
karossbufferten. Dock finns det även så kallade mellanlager på hyllor runt respektive 
zon. Samtliga dessa lagerplatser och mellanlager beskrivs mer ingående nedan. För 
beskrivning av lagerplatserna flödesbuffert och flödesbuffert 8b se kapitel 3.3.2. 
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FIGUR 3.9 Lagerplatser och zonindelning i karossverkstaden 
 
Torget  
Till torget körs de färdigpressade detaljerna in av transportgruppen i press, vilka också 
tar med sig tomma materialbärare tillbaka. Lagerplatsen består av två delar, en del med 
hyllor och en stor avgränsad golvyta. Inget lagersystem finns på torget mer än det 
kanbanflöde som finns verkstäderna emellan. Det vill säga att truckförarna i zonerna 
förväntar sig att deras material ska finnas på torget när de kommer för att hämta det. 
Ett problem som truckförarna i zonerna har gett uttryck för är att materialet kan stå lite 
överallt på torget och ingen zon har en speciell anvisad plats, på grund av 
utrymmesbrist. Detta gör att det kan ta tid för truckförarna att hitta just det material de 
behöver. Det önskade materialet kan stå underst i en hög av fyllda materialbärare 
vilket medför onödiga materialhanteringar för att flytta på ovanstående material och 
för att få tag i det material de egentligen var ute efter. På torget mellanlagras även de 
artiklar som tagits ur flödet för att packas och levereras till Brasilien, Laxå eller 
reservdelslagret i Belgien. 
 
Mellanlager vid respektive zon 
Vid varje zon finns ett antal hyllor utplacerade och hit transporteras det ingående 
materialet, med några undantag, av respektive zons truckförare. När ett behov av 
påfyllning uppstår transporterar samma truckförare ut materialet till påfyllningsplatsen 
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samt hämtar nytt material på torget samtidigt som den tomma materialbäraren 
återlämnas på samma plats. Det finns inget lagerföringssystem över vad som finns i 
dessa hyllor i termer av kvantiteter, dock har varje artikelnummer en specifik position. 
 
Karossbuffert 
Karossbufferten består av ett automatiskt höglager med plats för 94 stycken resta 
hytter. Detta innebär att inlagring och uttag sker med hjälp av en automatisk 
transportör. Risken med ett automatiskt system av denna typ är att om transportören 
går sönder så finns det ingen möjlighet att plocka ut hytter manuellt, utan hela 
bufferten blir låst.  

3.4.3 Materialtransporter 
Materialtransporterna i karossverkstaden är organiserade så att en truck från 
transportgruppen i pressverkstaden servar med material från flödesbufferten in till 
torget. På torget hämtar truckarna som betjänar de olika områdena i verkstaden, 
generellt bundna till en eller flera zoner, sitt material för transport till zonen. Färdiga 
moduler transporteras sedan med hjälp av mono rail eller med truck till 
resningslinorna, zon 9 eller till packning för transport till externa kunder.  
 
Det finns två olika sätt som truckarna kan utnyttjas på av varje zon. Antingen är 
trucken en arbetsposition vilken operatörerna roterar på enligt ett rullande schema, 
eller också används trucken när den behövs av samtliga i truckens betjäningsområde. 
Dock med vissa prioriteringsregler i de fall då flera zoner delar på en truck. Det råder 
delade meningar om vilket arbetssätt som är bäst. De rutiner gällande trucken följs 
dock bättre om det finns en ansvarig enligt schema, men det är även ett uppskattat 
avbrott i arbetet av personalen att få köra truck. Mer information angående truckarnas 
specifika indelning och arbetsuppgifter ges i bilaga 2.  

3.5 Måleri 
Måleriet beskrivs ur ett mer översiktligt perspektiv än press- och karossverkstaden då 
de logistiska inslagen är färre och mindre omfattande. Dock finns viss 
materialhantering och logistiska aspekter som beskrivs i detta kapitel. 

3.5.1 Grundmåleri 
I grundmåleriet får hytten en pulverlack samt tätningar och smältmattor inlagda. 
Följande text beskriver hur flödet ser ut i nuläget. Dock kommer detta flöde snart att 
förändras då grundmåleriet ska bli en så kallad renzon, tanken med renzon är att 
grundmåleriet ska bli dammfritt och processen ska slippa kvalitetsstörningar som beror 
på damm. Detta gör i sin tur att det kommer bli ännu mindre logistik att fokusera på 
inne i grundmåleriet. Byggnaden kommer att i stort sett bli fri från truckar, och det 
ingående materialet som behövs kommer att lagras utanför renzonen och 
materialpåfyllnaden i grundmåleriet kommer att styras med hjälp av ett 
tvåbingesystem. 
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Materialflödeslayout 
Den processen som finns idag består av följande moment:  
 

 Tvättning, ytbehandling och torkning av hytt 
 Pulverlackering med robotar och härdning i ugn 
 Byte av stativ 
 Tätning av fogar samt läggning av smältmatta i fyra manuella stationer 

och en robotstation 
 Smältning av mattor i ugn 
 Buy-offstation med kontroll och lätt bättring av lacken 
 Två stycken bättringsboxar för större jobb samtidigt som tejpning av 

fästyta för vindrutan sker 
 Inlagring i Buffert 13 

 
Det materialflöde som sker (se figur 3.10), förutom i processen, är det ingående 
råmaterialet som levereras från höglagret på MC, där den yttre transportgruppen 
ansvarar för leveransen. Tanken är att dessa artiklar ska levereras enligt ett 
tvåbingesystem men än så länge finns det brister i rutinerna. Beställning av ingående 
artiklar sker en gång om dagen, oftast på eftermiddagen, medan förbrukningsartiklar 
brukar beställas på morgonen. Dock finns det tre stycken artiklar som levereras direkt 
till grundmåleriet och lagerhålls där, de två fogmassor som används för tätning av 
fogar samt pulvret till själva lackeringen.  
  

 
FIGUR 3.10 Materialflödeslayout över grundmåleriet 
 
Lagerplatser 
Följande fyra stora lagerplatser är identifierade. De artiklar som levereras från 
höglagret anses inte lagerhållas utan endast förbrukas i grundmåleriet. 
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Pulverlagret består av ett antal hyllor precis bredvid påfyllningen av pulver till 
pulverlacken och inleveransporten. Pulvret beställs och levereras en gång per vecka, 
påfyllning av pulvret sker ungefär två gånger per skift. 
 
Lagren för fogmassa består idag av två för denna fogmassa dedikerade golvytor inne 
vid användningsstationerna. Som rutin så faxar leverantören varje vecka en lista på 
antalet tunnor med fogmassa som kommer att levereras. Varannan vecka levereras det 
10 stycken och varannan vecka levereras 12 stycken tunnor. 
 
Buffert 13 är en buffert för grundmålade hytter som består av 81 platser och är precis 
som karossbufferten ett höglager med samma konsekvenser vid ett eventuellt haveri. 
Grundmåleriet har som mål att lagernivån bör ligga mellan 40 och 79 hytter för att 
täcka osäkerheterna i processen. 
 
Materialhantering 
Det finns i grundmåleriet sex stycken truckar som är utplacerade på olika avdelningar. 
Gemensamt för dem alla är att de inte har en specifik truckoperatör som endast arbetar 
med truckkörning utan truckarna används vid behov av samtliga i personalen med 
truckkörkort. För mer specifik information om truckarna och dess uppgifter se bilaga 
2.  

3.5.2 Täcklack 
Täcklacksmåleriet är uppdelat på två våningar. Den övre våningen utför själva 
lackeringen, medan den undre våningen lägger smältmattor inuti hytten samt utför 
rostskyddsbehandling i balkar och andra korrosionsutsatta ställen. Den övre våningen 
är en renzon, vilket omöjliggör trucktrafik samt kräver användning av speciella 
skyddskläder. 
 
Materialflödeslayout 
Processen i täcklack består av följande moment (se figur 3.11): 
 

 Avdamning av hytt 
 Lackning 
 Torkning 
 Härdning av lack i ugn 
 Inspektion 
 Bättring vid behov 
 Läggning av smältmattor 
 Insprutning av rostskydd 
 Smältning av mattor och rostskydd i ugn 
 Avtorkning och kontroll 
 Inlagring i buffert 310 

 
Flödet som beskrivs nedan är en förenkling av det faktiska flödet där lackering sker i 
tre parallella linor. Dessa benämns BCA, som är en helautomatisk lina, BCM, som är 
en semiautomatisk lina och CCM som är en helt manuell lina. Hytterna härdas i olika 
ugnar beroende på färgens härdningstemperatur och konvergerar sedan efter bättring 
och kontroll till ett flöde ner till den avdelning som lägger mattor och rostskydd. 
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Eftersom den del av processen som utför lackering är en renzon, levereras således 
förbrukningsmaterial till rostskyddsavdelningen och transporteras sedan med hiss upp 
till lackeringen. Inga truckar kan användas i renzonen, vilket leder till att hytter som 
behöver skrotas måste följa flödeslinan genom hela processen, då inte möjlighet finns 
att lyfta ur dem tidigare.  
 

 
FIGUR 3.11 Materialflödeslayout för täcklack 
 
Lagerplatser 
Den huvudsakliga förbrukningsartikeln i täcklacken är smältmattor. Dessa lagras i 
materialfasader längs med linan, samt i en mindre flödesbuffert bredvid. Grundtanken 
är att order av smältmattor ska ske enligt tvåbingesystem. Det finns dock en regel som 
tillämpas främst på vinterhalvåret att mattorna måste lagras i rumstemperatur i minst 
48 timmar innan montering. Detta gör att tvåbingesystemet inte tillämpas som det är 
tänkt och beställning sker istället stötvis i större partier. Platserna i materialfasaden är 
artikelspecifika så när som på några fria platser. De fria platserna i materialfasaden 
utnyttjas på samma sätt som flödesbufferten för högfrekventa artiklar.  
 
Förutom de artiklar som lagerhålls, krävs även lagerhållning av rostskyddsmedlet 
Tektyl. Detta lagras i anslutning till förbrukningsplatsen och som regel bör det finnas 
två säckar i lager. Förbrukningen av rostskyddsmedel är cirka 2 säckar per vecka, och 
order sker av produktionssamordnare.  
 
Som sista lagerpunkt för MB är buffert 310, där färdiglackade hytter förvaras i 
höglager innan de sekvenseras för montering. Denna buffert har plats för 161 hytter. 
Det finns även 22 platser för hytter i ett tält på gården om buffert 310 skulle bli full. 
Transport av hytter in till tälten samt transport från tälten och in i tunneln till MC 
utförs av den yttre transportgruppen. Målet är att lagernivån i den här bufferten ska 
befinna sig mellan 150 och 175 hytter. Ute på gården finns även två ytterligare tält där 
rikthytter respektive utvecklingshytter lagras i väntan på kontroll respektive transport 
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till utvecklingslinan på tekniskt center.  
 
Materialhantering  
Leveranser fås av den yttre transportgruppen från höglagret och godsmottagningen till 
rostskyddsavdelningen på täcklack. Detta material ska lämnas på en plats utanför 
huset, men levereras ofta ändå ända fram till förbrukningsområdet. Härifrån är det den 
interna trucken för materialhantering som ansvarar för att placera materialet i 
flödesbuffert eller i materialfasaden. Även här finns truckkörning som en 
arbetsposition som personalen roterar på enligt schema. Mer information angående 
truckarna och deras specifika uppgifter finns i bilaga 2. 

3.6 Yttre transportgrupp och packning 
Den yttre transportgruppen har två huvuduppgifter, den ena är att serva MB med 
transporter som behövs utföras utomhus, så som tömning av containrar, transport av 
stativ och leveranser från höglagret ut till de olika verkstäderna. Den andra uppgiften 
är att transportera och packa det material som ska till MB:s externa kunder, så som 
artiklar till Brasilien och Laxå samt dörrar till Polen och artiklar som ska transporteras 
till reservdelslagret i Belgien. 

3.6.1 Transportservice åt MB 
Det finns fyra truckar som ligger under MB:s transportavdelning, samt tre stycken 
truckar i reserv. Två av dessa fyra truckar har till uppgift att serva MB på heltid, 
medan de två andra även servar tekniskt center. Förutom de fasta uppgifter som 
tilldelats varje truck tillkommer även de icke rutinmässiga jobb som 
gruppsamordnaren för truckförarna tar emot och fördelar via telefon. För mer specifik 
information angående truckarna och dess arbetsuppgifter, se bilaga 2. 

3.6.2 Packning av artiklar till externa kunder 
Packning av artiklar som ska transporteras till MB:s utomstående kunder sker bredvid 
tekniskt center. Där finns fyra stycken skjutstativtruckar samt en reservtruck. Det finns 
även en truck för stativhantering och en ledstaplartruck. Materialet som ska packas 
anländer med traktor och släp från karossverkstaden, flödesbufferten samt 
brasilienlagret där det lagras under ett skärmtak intill packningen. Beroende på artikel 
och kund packas artiklarna om antingen i nya kvantiteter och i nya emballage, eller 
också så packas de endast om i nytt emballage. Efter vägning på en stationär våg 
transporteras materialet ut på lagerytan utanför packningen där de därefter hämtas av 
lastbil. Utöver ren packningsverksamhet kontrolleras samtliga hyttstativ som anländer 
från respektive chassiverkstad i Europa samt sker kittning av det material till 
reservdelshytter som ska monteras på utvecklingslinan i tekniskt center. För mer 
ingående information om truckarna och dess arbetsuppgifter, se bilaga 2. 

3.7 IT-system 
Scanias IT-system är uppbyggt av ett centralt planeringssystem CECO som bryter ner 
order och skickar External Production Order, EPO, till varje produktionsenhet.  Varje 
produktionsenhet använder sig sedan av informationssystemet MONA 
(MONteringsAdministration), som består av fem olika undersystem som samverkar. 
Dessa är MONA Assembly, MONA Material, Material Control, SIMAS (Scania 
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International Material Administration System) och TIPS 
(TIllverkningsPlaneringsSystem). Informationsutbytet mellan systemen sker varje natt, 
undersystemen har på MB följande uppgifter:  
 

 MONA Assembly har till uppgift att bryta ner EPO till Internal 
Production Order, IPO, som skickas ut till varje verkstad samt att 
beräkna starttiden för denna. Systemet ger också hytterna dess pop-id 
vilka beskriver vart hytten ska skickas efter slutmontering, det vill 
säga chassiverkstäder eller reservdelslager.  

 MONA Material används för att samla in information angående den 
ekonomiska situationen som råder i lager samt registrera 
värdetransaktioner vid artikelrörelser.  

 Material Control är ett system som används för materialplanering. 
Systemet bryter ner IPO på artikelnivå och aggregerar behovet av 
artiklar för beställning. 

 SIMAS används för att hantera lagersaldon. 
 TIPS används som ett verktyg för att planera produktionen. 

 
Då IT-systemet idag är uppbyggt för att stödja produktionsprocessen finns idag ingen 
eller ytterst lite information i detta system som är intressant för en logistiker. Ett 
exempel är att systemet för hantering av lagersaldon, SIMAS, endast uppdateras en 
gång per dygn och ger en virtuell lagerpunkt som kan innehålla ett antal fysiska 
lagerpunkter. SIMAS gör heller ingen skillnad på spärrat material och tillgängligt 
material.  Med de avgränsningar från processen som gjorts i detta arbete har 
bedömningen gjorts att ingen information för konstruering av mätetal för effektivare 
logistik kan inhämtas ur detta system. 

3.8 Vad mäts idag?  
Det finns idag tre stycken ramverk för rapportering av mätetal. Dels finns ett ramverk 
på Scanias intranät, Inline, vilket är en databas över olika mätetal. Databasen benämns 
KPI-databas vilken enligt tidigare definition borde innehålla nyckeltal. Dock innefattar 
denna databas samtliga typer av mätetal. Detta system används idag i viss mån 
parallellt med ett nyutvecklat system som innebär att ledningsgruppen för MB 
presenterar samtliga mätetal i form av fysiska grafer visuellt placerade på en vägg. 
Mätetalen rapporteras in på månatlig basis i detta ramverk, som är ett arbetssätt som 
härstammar från Toyota och som Scania har anammat. Ledningsmöte hålls varje vecka 
där de olika graferna uppdateras och diskuteras. Varje graf innehåller styrvärden och 
målvärden, och färgkodning används för att skapa en visualisering av den rådande 
prestationen. Ramverket är uppdelat på de tre grundstenarna i SPS, Kunden först, 
Respekt för individen och Eliminering av slöseri. Tre av månadens möten fokuserar på 
varsin grundsten, och det fjärde mötet används som en fri resurs för att lägga fokus på 
andra frågor såsom till exempel ledarskap. Mätetalen har antingen definierats som 
nyckeltal eller som stödjande nyckeltal, där de senare står för majoriteten. Mätetalen 
bryts sedan ned på avdelningsnivå och varje avdelning har sitt eget veckomöte med 
genomgång av mätetalen.  
 
Syftet med detta ramverk är att det skall vara en obruten kedja från ledningsnivå ner 
till operativ nivå och grupp- eller individnivå. I veckomöten på lägre nivå i hierarkin 
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används såväl nedbrutna mätetal från ledningsgruppens tavla, som mätetal som anses 
väsentliga för den specifika delverksamheten. Ofta sker veckomöten med en dags 
förskjutning mellan respektive hierarkisk nivå, för att ge rapportering av aktuell 
information ner genom kedjan.     
 
De mätetal som mäts och följs upp på ledningsnivå för MB framgår av tabell 3.2. Flera 
stödjande nyckeltal är nedbrutna på MB:s underavdelningar och hur de är nedbrutna 
framgår av fotnoterna under tabellen. Samtliga mätetal som för tillfället används av 
MBL kan utläsas i tabell 3.3. 
 
TABELL 3.2 Mätetal som för tillfället används av MB 

 
Nyckeltal 

Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri 

Direktflöde line 9 Frisknärvaro Hytter per anställd och år 

Sekvensriktighet 
(sekvenshål) 

Förbättringar per anställd och 
år 

Energianvändning per 
hytt 

 
Stödjande nyckeltal 

Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri 

Direktflöde line 91 Sjukfrånvaro korttid2 Hytter per anställd och 
år1 

Fel vid hyttrevision1 Personliga 
utvecklingssamtal2 

Antal hytter på tvåskift 
MBB 

Sekvensriktighet MBB Olycksfall med frånvaro per 
1000 anställda2 

Antal hytter på tvåskift 
MBCP 

Sekvenshål MBC Förbättringar per anställd och 
år2 

SPS grönt hus1 

  Antal registrerade MB2 

  Produktionskostnad per 
hytt för MB 

1Nedbrutet på MBB, MBC 
2Nedbrutet på MBB, MBC, MBL 
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TABELL 3.3 Nyckeltal som för tillfället används av MBL 

Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri 

- Frisknärvaro Hytter per anställd och år 

 Personliga utvecklingssamtal SPS grönt hus 

 Förbättringar per anställd och år  

 Olycksfall  

 
Notera att för MBL görs inga mätningar inom perspektivet kunden först. Den allmänna 
uppfattningen tycks dock vara att leveranspålitligheten från logistikfunktionen är 100 
procent. Huruvida detta är absolut sanning eller inte är svårt att avgöra utan konkreta 
mätningar eller historiska data, men antagandet kan ske att leveranspålitligheten är 
närmare 100 procent i dagsläget.  
 
Det något kryptiska nyckeltalet SPS grönt hus som återfinns under perspektivet 
eliminering av slöseri är ett nyckeltal som används för att följa upp hur väl MB arbetar 
med Scanias Produktionssystem, SPS. Nyckeltalet mäts i procent som hur långt en 
förbättringsgrupp har kommit med grönt hus. Om det finns 10 förbättringsgrupper på 
en avdelning så står de för 10 % av det totala nyckeltalet var om de kommer upp i 100 
% grönt hus. Uppfyller en grupp endast 70 % grönt hus medan resten uppfyller 100 % 
fås ett nyckeltal på avdelningen med värdet 97 %. 
 
Som ett komplement till detta ramverk med månatliga nyckeltal finns en 
produktionsuppföljning som sker på daglig basis vilken följs upp på möten för daglig 
styrning av verksamheten. Även detta ramverk är hierarkiskt uppbyggt, med tre 
stycken nivåer och sträcker sig från operativ nivå och upp till ledningsnivå. Hierarkin 
initieras av den operativa verksamheten som har möte för daglig styrning på morgonen 
där väsentliga nyckeltal följs upp. Vidare sker sedan en rapportering till nästa nivå där 
dessa nyckeltal utvärderas, ageras på och sammanställs för vidare rapportering. Denna 
rapportering sker till den högsta nivån där ledningen för MB tar del av det rådande 
produktionsläget. De nyckeltal för produktionsuppföljning som MB:s ledningsgrupp 
följer upp är presenterade i tabell 3.4.  
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TABELL 3.4 Nyckeltal för daglig styrning i ledningsgruppen för MB. 

Pressverkstad Karossverkstad Grundmåleri Täcklack 

Produktionsläge Produktionsläge Produktionsläge Produktionsläge 

Antal sena artiklar Sekvensriktighet Antal i buffert 132 Antal i buffert 3103

 Antal i buffert 6481  Antal hytter senare 
än 2 dagar 

1Buffert med resta hytter mellan karossverkstad och grundmåleri 
2Buffert med grundmålade hytter mellan grundmåleri och täcklack 
3Buffert med färdiglackade hytter mellan täcklack och MC  

3.9 Pågående förändringsprojekt i pressverkstaden 
Projektet för införandet av ett nytt planeringssystem i pressverkstaden löper parallellt 
med detta examensarbete och hänsyn till detta projekt måste tas under arbetets gång. 
Först beskrivs det nuvarande systemet som är kanbanbaserat samt dess främsta brister 
som gett drivkraften till att hitta en bättre lösning. Det nya systemet är ett sekvenserat 
system och beskrivs i detta kapitels andra stycke.    

3.9.1 Nuvarande system 
Det planeringssystem som idag finns i pressverkstaden består egentligen av två 
stycken kanbanflöden. Ett för beordring av material mellan klippning och pressning 
samt ett för beordring av material mellan press- och karossverkstaden.  
 
Det kanbanflöde som finns mellan klipp och press består av ett kanbankort per artikel. 
Detta skickas från respektive pressmaskin när en artikel nått upp till 
beställningspunkten i respektive pressmaskins kanbantavla (se förklaring i nästa 
stycke). Kanbankortet kombineras sedan med den täcktid som finns beräknad för den 
specifika artikeln och på så vis får operatörerna i klippmaskinen fram en tid då plåten 
senast måste vara uppklippt. Om operatörerna i pressmaskinerna glömmer att skicka 
iväg kanbankortet till klippmaskinen så måste täcktiden minskas med antal dagar som 
kortet blev glömt. Det här systemet gör att det inte finns någon definierad säkerhet i 
plåtbufferten, men det blir ofta extra plåt uppklippt på grund av att storleken på 
plåtrullarna bildas ett litet lager i plåtbufferten som antecknas på kanbantavlan. En 
annan aspekt på säkerhet är den odefinierade tid som klippsträckan tillämpar för att 
vara säkra på att de hinner klippa upp plåten i tid.  
 
Kanbanflödet mellan press- och karossverkstaden är inte ett helt renodlat 
kanbankoncept utan kanbantavlan består av en kolumn per artikel och många fack per 
kolumn. Här samlas kanbankorten tills de når upp till beställningspunkten. När 
beställningspunkten är uppfylld kan detaljen planeras in för pressning. För varje artikel 
finns även fack för så kallade framförhållningskanbaner som används vid hög 
beläggning i pressarna. Även säkerhetskanbaner har plats i kolumnen för att 
visualisera att karossverkstaden har börjat konsumera säkerhetslagret och pressning 
måste ske så snart som möjligt. Ett grundläggande problem med detta system är att när 
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flera artiklar når beställningspunkten samtidigt finns inga klara riktlinjer för vilka 
order som ska prioriteras. Då kanbankort ofta kommer på villovägar mellan press- och 
karossverkstäderna, som en följd av bristfälliga rutiner, ger kanbantavlan i vissa fall en 
felvisande bild av produktionsläget i pressverkstaden. En av tankarna med 
kanbansystemet är att öka visualiseringen i produktionen, detta är dock svårt att uppnå 
när kanbantavlorna rymmer upp till 127 artiklar. Det finns alltså ett behov av att skapa 
ett mer lätthanterligt och överskådligt system. 

3.9.2 Nytt system 
Det system som planeras är istället ett sekvenserat planeringssystem. I detta system 
delas artiklarna in i A, B, C, D och E-artiklar. Uppdelningen är gjord efter artiklarnas 
tillverkningsfrekvens, där A-artiklar är de vanligast förekommande. Ett fast schema 
om en tvåveckorsperiod skapas där A, B, C och D artiklar planeras in i en fast sekvens. 
E-artiklar kommer sedan att fasas in i denna sekvens då behovet uppstår. I 
sekvensläggningen kommer också tas hänsyn till ett antal restriktioner som måste 
följas, till exempel kan inte vissa artiklar pressas efter varandra på grund av att 
verktygsbyten i pressarna har sin givna både inre och yttre ställtid. Istället för att utgå 
från kundförbrukningen som kanbansystemet gör, kommer detta nya system att vara 
beroende av antingen historiskt kundbehov, fryst framtida kundbehov eller prognos 
om framtida kundbehov. Det är således snarare ett push-system än ett pull-system. En 
viss förändring av produktionsvolym tillåts genom att variabla orderkvantiteter 
tillämpas, men dock bara inom ett begränsat intervall.  
 
Med det nya systemet blir pressmaskinerna trumman i systemet och övriga funktioner 
ses som stödfunktioner till pressmaskinerna. De tvingas då att anpassa sig efter 
pressarnas produktionsplan för att förse dem med de resurser de behöver och när de 
behöver dem. Pressarnas sekvens kommer dock till viss del att behöva korrigeras efter 
klippmaskinernas kapacitet. Sekvenseringen gör att ett körschema kommer att ligga 
fast under två veckor, vilket medför att hela verkstaden kan planera sin verksamhet 
efter detta körschema och ha god framförhållning.  
 
Det nya planeringssystemet kommer inte ha någon direkt påverkan på 
flödesbuffertarna, men plåtbufferten kommer att iaktta en ny form. Sekvensen kommer 
till en början att planeras så att denna buffert har en säkerhetsledtid på 29 timmar. 
Denna tid ska alltid materialet ligga i lager innan det pressas. Dock så har 
klippmaskinerna möjlighet att planera om sin sekvens det närmsta dygnet vilket 
medför att den totala ledtiden i lager för plåtämnena kommer att variera mellan 29 och 
53 timmar, vilket ger en genomsnittlig ledtid i lager på 41 timmar i plåtbufferten. 
Säkerhetsledtiden i plåtbufferten är likt i flödesbuffertarna också satt utifrån risken för 
haveri. Anledningen till att en kortare säkerhetsledtid valts i denna buffert än i 
flödesbuffertarna beror främst på att utnyttjandet av kapaciteten i klippmaskinerna är 
lägre än i pressmaskinerna vilket medför en enklare ikappkörning efter ett eventuellt 
produktionsstopp.  
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4 Grundläggande relationer mellan teori och empiri 
För att öka läsarens förståelse för hur MB:s verksamhet i grunden knyter an till 
refererad litteratur görs här en koppling mellan referensramen och MB:s verksamhet.   

4.1 Effektiv logistik inom MB 
I kapitel 2.1.4 kan med stöd i Aronsson (2003) konstateras att effektiv logistik kan ses 
som ett vågspel mellan leveransservice och kostnader. Vidare beskrivs i kapitel 3.8 att 
logistikfunktionens leveransservice ligger på ungefär 100 procent i dagsläget, vilket 
indikerar att logistiken inom MB är behäftad med mycket höga kostnader. Dessa 
kostnader bör vägas mot den nytta som finns med en 100-procentig leveransservice. 
 
Figur 4.1 nedan illustrerar de tre dimensionerna för logistikens mål inom MB. Viktigt 
att notera i denna figur är att kapitaleffektivitetsdimensionen är fastlåst ur logistikens 
perspektiv. Detta då kapitalbindningen i lager, vilken styr kapitaleffektiviteten, är 
beroende av processen (se kapitel 3.3.2 samt kapitel 3.9.2) Lagernivåerna på MB är 
dock satta på relativt höga nivåer för att skydda MB:s kunder mot leveransproblem 
som en följd av maskin- eller verktygshaverier. Detta ger sitt uttryck i låg 
kapitaleffektivitet men högre leveransservice. Då kapitaleffektiviteten är 
processberoende är de två kvarvarande dimensionerna leveransservice och 
kostnadseffektivitet de dimensioner som är möjliga för logistikern att laborera med. 
Som tidigare påvisats är leveransservicen mycket hög idag vilket ger följder på 
kostnadseffektiviteten. De kostnader i totalkostnadsmodellen (kapitel 2.1.2) som 
påverkar kostnadseffektiviteten för MB är lagerhanteringskostnader, transport-
kostnader, administrativa kostnader och övriga kostnader.  
 
Den höga kapitalbindningen och den överkapaciteten i materialhanteringen leder till 
att många problem på MB döljs. Med stöd i teorin kring den japanska sjön bör det 
strävas efter att sänka överkapaciteten för att på så vis sänka den vattennivå som döljer 
underliggande problem. Underliggande problem kan i MB:s fall vara onödiga 
hanteringar, onödiga mellanlager, oorganiserad materialhantering och att det inte finns 
någon ansvarig över materialhanteringen som har den helikoptersyn som behövs för att 
organisera verksamheten på ett effektivt sätt. 
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Fix punkt

Leveransservice

Kapitaleffektivitet Kostnadseffektivitet

Rörlig punktFix punkt

Leveransservice

Kapitaleffektivitet Kostnadseffektivitet

Rörlig punkt
 

FIGUR 4.1 MB:s logistiska mål enligt modell av Greathouse et al (2002). 
 

4.2 MB:s balanserade styrkort 
Avsikten med detta kapitel är att koppla ihop det ramverk för mätetal som idag finns 
för prestationsmätning inom MB med teorin inom detta ämne som presenteras i 
referensramen. 
 
MB:s ramverk för rapportering och uppföljning av mätetal kan liknas vid ett balanserat 
styrkort. Dock använder MB endast tre perspektiv; kunden först, respekt för individen 
samt eliminering av slöseri. Dessa tre perspektiv kan härledas ur Scanias, men 
framförallt ur MB:s strategiska plan. De sex perspektiv som Parmenter (2007) 
definierar (se kapitel 2.2.2) täcks i stort sett in av MB:s tre perspektiv på följande sätt. 
 

 MB:s perspektiv kunden först kan kopplas till kundens 
tillfredsställelse 

 MB:s perspektiv eliminering av slöseri kan kopplas till interna 
processer  

 MB:s perspektiv respekt för individen kan kopplas till lärande och 
utveckling samt anställdas tillfredsställelse 

 
Parmenters perspektiv finansiella resultat och miljö/samhälle kan dock ej hänvisas till 
rena perspektiv i MB:s balanserade styrkort utan täcks upp av specifika mätetal (se 

46 



Grundläggande relationer mellan teori och empiri 
 

 
47 

tabell 3.3) under MB:s tre perspektiv. Till exempel används mätetalet 
produktionskostnad per hytt under MB:s perspektiv eliminering av slöseri. Detta går 
dock att även hänföra till Parmenters finansiella perspektiv. Under MB:s perspektiv 
eliminering av slöseri har även nyckeltalet energianvändning per hytt placerats, vilket 
kopplar an till Parmenters perspektiv miljö/samhälle. MB:s tre perspektiv täcker 
således in samtliga sex perspektiv som Parmenter anser att ett styrkort bör bestå av. 
 
Även om MB:s styrkort är välbalanserat finns idag brister i MBL:s styrkort (se tabell 
3.3). Detta då mätetal under perspektivet kunden först helt saknas och samtliga mätetal 
under perspektivet eliminering av slöseri är direkt nedbrutna från MB:s styrkort, vilket 
inte ger information som kan användas för riktade förbättringsåtgärder. Enligt 
Parmenter ska ett nyckeltal förmedla information om hur man ska agera för att 
förbättra verksamheten och detta krav uppfylls inte av MBL:s mätetal.  
 
MB använder på sitt styrkort definitionerna nyckeltal och stödjande nyckeltal. De 
stödjande nyckeltalen är nedbrytningar av MB:s nyckeltal på dess underavdelningar. 
MB använder dock inte resultatbaserade nyckeltal i sin vokabulär. Dock återfinns 
resultatbaserade nyckeltal enligt Parmenters definition i MB:s stödjande nyckeltal, till 
exempel produktionskostnad per hytt. Notera dock att uppföljningsfrekvensen för 
samtliga nyckeltal är en gång per månad, vilken enligt Parmenter är för låg. Parmenter 
menar att ett nyckeltal bör följas upp dagligen eller på veckobasis. MB saknar också 
ett definitionsblad, enligt Bourne och Neelys modell (se kapitel 2.2.5), för de mätetal 
som används idag för att tydliggöra hur de är konstruerade, hur dess resultat ska tolkas 
och vilka drivkrafter de avser att skapa. 
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5 Framtagning och analys av mätetal 
I detta kapitel görs en förstudie av möjliga mätetal som kan ligga till grund för vidare 
analys och valideringsmätning. Syftet med detta kapitel är att ge en bild av hur 
processen för framtagningen av mätetalen har gått till samt att genomgående diskutera 
och motivera de mätetal som väljs ut för vidare valideringsmätningar och motivera 
eventuella förkastningar av mätetal. Tanken är att inte utesluta några mätetal på grund 
av påföljande investeringar vid en eventuell implementering, då rapporten även ska ses 
som en inspirationskälla för framtida uppdatering och utveckling av 
prestationsmätning på MB. De mätetal som i slutet av detta kapitel väljs ut för 
validering genom mätning, ska i de fall de är mätbara, rekommenderas för 
implementering i verksamheten. 

5.1  Kort beskrivning av arbetsgången 
Nedan presenteras i punktform det tillvägagångssätt som använts för att framarbeta 
mätetal aktuella för provmätning eller för vidare analyser. 
 

 Framtagning av framgångskarta för effektiv logistik inom MB utifrån 
givna avgränsningar 

 Utformning av mall för hur mätetal kan definieras i MB:s verksamhet 
 Brainstorming av mätetal med utgångspunkt i framgångskartan 
 Benchmarking av mätetal i andra organisationer 
 Definiering av samtliga mätetal med hjälp av den tidigare utformade 

mallen 
 Diskussioner kring vilka mätetal som är intressanta och möjliga att gå 

vidare med 
 Definiering av ett antal mätetal för validering genom mätning 

5.2 Framtagning av mätetal 
I detta kapitel redogörs mer utförligt för den arbetsgång som använts vid framtagning 
av mätetal för effektiv logistik samt de verktyg som använts för att nå fram till dessa. 

5.2.1 Framgångskarta för effektiv logistik inom MB 
Enligt Neely och Bournes (2000) rekommendationer (kapitel 2.2.5) inleds 
arbetsgången med att utforma en framgångskarta för effektiv logistik inom MB. 
Framgångskartan presenteras i figur 5.1. Utgångspunkten för framgångskartan är att 
effektiv logistik i grunden är att skapa en balans mellan kostnader och leveransservice. 
För att identifiera de kostnader som logistiken inom MB är behäftad med har 
utgångspunkten varit totalkostnadsmodellen enligt Aronsson et al (se kapitel 2.1.2). Ur 
modellen har de kostnader som logistikfunktionen på MB kan påverka brutits ut och 
använts som bas för kostnadsgrenen i framgångskartan. Aronsson et al identifierar 
också ett antal element som tillsammans definierar begreppet leveransservice (se 
kapitel 2.1.3). Denna uppsättning av element har precis som totalkostnadsmodellen 
också skalats ner till ett mindre antal som tillsammans beskriver den leveransservice 
som är möjlig för MB:s logistikfunktion att påverka. Kostnads- och 
leveransservicegrenarna presenteras mer ingående nedan.  
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I samspelet mellan kostnader och leveransservice kan leveransservicen kopplas till 
SPS-perspektivet Kunden först och kostnader kan kopplas till perspektivet Eliminering 
av slöseri. För att göra modellen komplett är det viktigt att komplettera den med de två 
perspektiven Respekt för individen och Säkerhet/Miljö. Båda dessa perspektiv bör 
genomsyra hela tankemodellen, dock ingår de inte som faktorer i framgångskartan. 
Både respekt för individen och säkerhet/miljö är mycket centrala delar inom SPS. 
Respekt för individen kommer in som det tredje SPS-perspektivet medan 
säkerhet/miljö står som första prioritet i SPS-husets prioriteringslista (se kapitel 3.1).  
 

 
FIGUR 5.1 MB:s framgångskarta för effektiv logistik 
 
Kostnader 
Totalkostnadsmodellen innehåller följande poster; lagerföring, lagerhantering, 
transport, administration och övrigt. Posten för lagerföring är ej aktuell i MB:s fall då 
logistikfunktionens möjlighet att påverka lagerföringskostnaden är begränsad eftersom 
kapitalbindningen i lager är processberoende. Lagerhantering är dock en post som 
utgör en större del av logistikfunktionens verksamhet och posten är således en central 
del av kostnadsgrenen i framgångskartan. Även posten för transporter är direkt 
påverkbar för MB:s logistikfunktion och bör därför också ingå i framgångskartan. Den 
administrativa kostnaden och kostnaden för information, som i totalkostnadsmodellen 
kommer in under posten för övriga kostnader, har slagits ihop till en faktor i 
framgångskartan. Faktorn är möjlig att påverka för logistikfunktionen, men är 

49 



Framtagning och analys av mätetal 
 

 
50 

troligtvis svår att kvantifiera, dock bör den ingå för att ge en helhetsbild av logistikens 
kostnader och påverkbara faktorer. I posten övrigt i totalkostnadsmodellen ingår också 
en faktor som beskriver kostnaden för emballage, i MB:s fall de materialbärare som 
används vid transport och lagring av material. Materialbärarhantering upptar en 
väsentlig del av logistikfunktions uppgifter och bör således ingå som faktor i MB:s 
framgångskarta för effektiv logistik. 
 
Lagerhanteringskostnader påverkas främst av faktorerna personella resurser, lageryta, 
antal materialhanteringar och antal truckar eller truckarnas beläggningsgrad. Intuitivt 
inses det att personella resurser och antal truckar påverkar kostnaden. För att öka 
kostnadseffektiviteten bör personal och truckar nyttjas på ett effektivt sätt. Åtgärder 
som minskar truckrutternas längd minskar behovet av truckar vilket också minskar 
energianvändningen. Detta ger minskade lagerhanteringskostnader samt minskade 
transportkostnader samtidigt som det är positivt för att minska miljöbelastningen.  
Beläggningsgraden på truckarna kan höjas genom en mer optimal arbetsfördelning 
eller genom tekniska lösningar som eliminerar behovet av vissa lågt belagda truckar. 
Genom att skapa smartare och mer direkta materialflöden samt en minskning av antal 
mellanlagringar kan antal materialhanteringar minskas vilket leder till en lägre 
arbetsbelastning för lagerhantering. Med minskade mellanlager frigörs också lageryta, 
vilken bör noteras ofta ligger placerad nära processen där många gånger 
utrymmesbrister föreligger och där frigjorda ytor skulle vara mycket värdefulla. En 
minskad utnyttjning av lagerytan leder till frigörning av ytor som kan användas för att 
skapa mer optimala materialflöden, alternativt användas för annan värdeskapande 
verksamhet. IT-miljön möjliggör en mer effektiv lagerhantering men är också 
förknippad med höga investeringskostnader och påverkar därmed 
lagerhanteringskostnaden. 
 
Transportkostnader påverkas främst av personella resurser, antal truckar eller 
truckarnas beläggningsgrad samt energianvändningen. En minskning av truckrutternas 
längd ger dels ett minskat behov av truckar samtidigt som det leder till en reducering 
av energianvändningen.  
   
Administrations- och informationskostnader grundar sig främst i kostnader för 
personella resurser, administration och IT-system. Nyttan av informationsfloran bör 
vägas mot kostnaderna den medför. Väl utvecklade lagerföringssystem kan dock vara 
ett bra hjälpmedel i lagerhållnings- och hanteringsverksamheten och ge möjligheter till 
en mer effektiv arbetsfördelning, struktur och högkvalitativ information med lägre 
kostnader som följd. 
 
Kostnader för materialbärare påverkas av det antal materialbärare som används. Ett 
större antal materialbärare ger förutom högre anskaffningskostnad också ökade 
kostnader för förrådshållning. 
 
Leveransservice 
Modellen för leveransservice innehåller elementen ledtid, leveranspålitlighet, 
leveranssäkerhet, information, kundanpassning, flexibilitet och lagertillgänglighet. 
Denna modell är en grundmodell för logistik i ett större perspektiv som sträcker sig 
från råvara till slutkund. I MB:s fall är således inte samtliga element i denna modell 
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nödvändiga för att beskriva leveransservice ur MB:s perspektiv. Ledtider skulle kunna 
tas med i framgångskartan, men korta ledtider bedöms inte som kritiskt i MB:s fall 
med dagens organisation av materialhantering då processen styr 
materialomsättningshastigheten i lager och tiden för materialhantering aldrig begränsar 
tillgången på material. Leveranspålitlighet är dock ett mycket viktigt element då det 
beskriver med vilken tillförlitlighet logistikfunktionen lyckas leverera material i rätt 
tid, både till externa kunder och till den egna produktionsprocessen.  Elementet 
leveranssäkerhet innehåller för mycket processberoende parametrar för att vara aktuell 
i framgångskartan. För god leveranssäkerhet ställs krav på kvaliteten på levererade 
artiklar samt att ingående artiklar i varje leverans skall vara av rätt kvantitet. Dessa 
båda faktorer styrs till största del av processen, och denna faktor är således inte 
påverkbar i större utsträckning av logistikfunktionen, vars främsta uppgift är att 
leverera varje leverans i rätt tid. Elementet information anses inte kritiskt för 
materialhanteringsfunktionen som betjänar produktionsprocessen då denna främst är 
av reaktiv karaktär och reagerar på och tillfredställer behov när de uppstår. Ledtiden 
från att behov uppstår till att behovet är tillgodosett är så pass kort så att information 
till produktionsprocessen om kommande materialpåfyllningar blir av underordnad 
betydelse. Dock finns ett visst behov av information till externa kunder då dessa 
ledtider är längre, varför detta element inkluderas i framgångskartan. 
Kundanpassningsförmåga och flexibilitet är två element som till viss del finns i alla 
logistikorganisationer. Till vilken grad logistikfunktionen kan anpassa sig efter 
specifika kundbehov och variationer i efterfrågan är viktiga faktorer att ta hänsyn till 
för att uppnå god leveransservice. Det sista elementet i modellen för leveransservice är 
lagertillgänglighet. Detta element ryms inte i framgångskartan för MB:s logistik då 
lagertillgängligheten främst beror av processen, enligt tidigare resonemang. 
 
Leverenspålitligheten påverkas främst av faktorerna personella resurser, antal truckar, 
materialbärarbrister och IT-miljö. Mer resurser i form av personal och truckar kommer 
att ge en överkapacitet hos logistikfunktionen och leveranspålitligheten kommer att 
hållas på en hög nivå. I de fall materialbärarbrist uppstår kan situationen uppstå att 
logistikfunktionen inte hinner leverera materialet på utsatt tid, vilket leder till en 
minskad leveranspålitlighet. Vidare kan IT-miljön ha påverkan på 
leveranspålitligheten då olika IT-system kan användas som hjälpmedel att koordinera 
materialtransporter samt genom att brister kan följas upp och förebyggas.  
 
Information påverkas främst av den IT-miljö som råder. En väl utvecklad IT-miljö 
underlättar informationskanaler till kunder och att denna information håller god 
kvalitet. 
 
Kundanpassningsförmåga och flexibilitet är närbesläktade element som båda påverkas 
av faktorerna personella resurser, antal truckar och IT-miljön. De personella resurserna 
är avgörande när det gäller specialanpassade kundlösningar och förändrade 
förutsättningar, där det ställs stora krav på kunnig och engagerad personal. Kapaciteten 
i form av personal och truckar kan också vara av betydelse i de fall speciallösningar 
behövs som frångår de rutinmönster som organisationen är anpassad efter. IT-miljön 
påverkar till viss del också flexibiliteten. Det krävs att systemen är flexibla och 
genomtänkta för att kunna hantera onormala situationer och förändrade förutsättningar 
för att IT-systemen på ett effektivt sätt ska kunna användas vid en hög grad av 
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kundanpassningsförmåga och flexibilitet. 
 
Denna framtagna framgångskarta kommer nu att användas som utgångspunkt för att ta 
fram ett antal förslag på mätetal som ska hjälpa MB att skapa en mer effektiv logistik.  

5.2.2 Definitionsblad för mätetal 
Genom att anpassa de poster som enligt Neely et al (1997) bör vara med i ett 
definitionsblad för mätetal, till ramverket för mätetal på MB idag, skapades 
definitionsbladet (figur 5.2) för mätetal.  
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Titel: Mätetalets titel. Titeln ska vara enkel att 
förstå och beskriva vad mätetalet mäter 
 

Mätetalstyp: Nyckeltal/Stödjande 
nyckeltal/Resultatbaserat nyckeltal 
 

Mål: Mål för nyckeltal i siffror 
 

Mätansvarig: Person som ansvarar för mätning 
 

Mätfrekvens: Tidsintervall mellan mätningar 
 

Uppföljningsansvarig: Person som är ansvarig för att agera på 
mätetalet 
 

Uppföljningsfrekvens: Tidsintervall mellan uppföljningar 
 

Uppföljningsnivå: Nivå för redovisning (Nivå1/2/3 det vill 
säga ledningsnivå/avdelningsnivå/operativ 
nivå) 
 

Syfte: Syftet med att mäta mätetalet 
 

Koppling till strategi: Påverkan som mätetalet har på strategin 
 

Formulering: Beräkningsformel för mätetalet 
 

Källa för 
datainsamling: 
 

Hur mätetalet mäts, källa för data 
 

Korrigerande åtgärd: Förändringar som bör genomföras om 
mätetalet avviker från målet 
 

Kommentarer: Kommentarer om mätetalet 

FIGUR 5.2 Framtaget definitionsblad för mätetal 
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Fyra poster, utöver referensramens rekommendationer, har utökat definieringsbladet 
för mätetal på MB. Dessa fyra komplement är mätetalstyp, uppföljningsnivå, 
uppföljningsintervall och kommentarer. Posten mätetalstyp behövs för att definiera 
relevansgraden av mätetalet. De tre mätetalstyperna nyckeltal, stödjande nyckeltal och 
resultatbaserade nyckeltal ska vara välkända inom organisationen och i definitionen av 
mätetalet bör det tydligt framgå vilken av dessa typer mätetalet tillhör. Det bör också 
klart framgå vilken målgrupp mätetalet har för avsikt att rikta sig mot, det vill säga 
vilken uppföljningsnivå mätetalet har. Inom MB identifieras tre uppföljningsnivåer i 
kapitel 3.8, och dessa återkommer i definitionen av mätetalet. Observera att det inte 
finns något som hindrar att samma mätetal följs upp på flera nivåer så länge det har 
tillräcklig relevans på respektive nivå. Mallen kompletteras även med posten 
uppföljningsintervall vilket specificerar hur ofta mätetalet bör följas upp. Hur ofta ett 
mätetal följs upp beror av mätetalstyp, uppföljningsnivå, föränderlighet och dess 
egenskaper med hänsyn till hur datainsamlingen genomförs. Slutligen läggs posten 
kommentarer till för att fånga upp noteringar som ej ryms inom de övriga posterna 
men som anses relevant för mätetalet. 

5.2.3 Framtagning av mätetal 
Då mätetal i organisationer är starkt situationsanpassade följs rekommendationen av 
Neely och Bourne (2000) att med utgångspunkt i framgångskartan för effektiv logistik 
på MB identifiera ett antal mätetal. Vidare har inspiration hämtats från de 
arbetsmetoder som MC tillämpar vad det gäller prestationsmätning. De mätetal som 
framtagits har definierats enligt definitionsbladet ovan och presenteras i tabell 5.1 
nedan. Samtliga mätetalsdefinitioner presenteras i bilaga 3. Hur varje mätetal knyter 
an till framgångskartan och vilka drivkrafter som mätetalen är tänkta att ge upphov till 
diskuteras i nästa kapitel. 
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TABELL 5.1 Framtagna mätetal för MB 

Fokus i MB:s balanserade styrkort Titel 

Eliminering av slöseri Truckkilometer per hytt 

Eliminering av slöseri Trucktimmar per hytt 

Eliminering av slöseri Hanteringar utförda av truck 

Eliminering av slöseri Tomma transporter 

Kunden först Materialbärarbrist 

Kunden först Materialbäraromsättningshastighet 

Kunden först Leveranspålitlighet 

Kunden först Kundnöjdhet 

Respekt för individen Antal tillbud 

Eliminering av slöseri Antal truckar 

Eliminering av slöseri Lageryta 

Eliminering av slöseri Antal anställda som arbetar med logistik 

Eliminering av slöseri Energianvändning per hytt för transport 

Eliminering av slöseri Energianvändning per hytt för logistik 

Eliminering av slöseri Materialhanteringskostnad per hytt 

Eliminering av slöseri Energikostnad för transporter 

Eliminering av slöseri Kostnad för lageryta 

Eliminering av slöseri Kostnad för truckar och fordon 

Eliminering av slöseri Kostnad för anställda inom materialhantering
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5.3 Analysering och kategorisering av mätetal 
I det här stycket kommer de mätetal som definieras ovan att analyseras och eventuellt 
förkastas genom diskussion mellan logistikchefen, handledaren på Scania, 
logistikutvecklaren samt examensarbetarna. Mätetalen kommer att sorteras in i fyra 
olika kategorier: mätetal för validering, mätetal för framtida bruk, verktyg för 
förbättringsgrupper samt förkastade mätetal. Mätetalen kommer att gås igenom ett 
efter ett, där tanken och drivkraften bakom mätetalet beskrivs samt hur det knyter an 
till framgångskartan och slutligen vilken kategori som mätetalet placeras i. 

5.3.1 Analys av mätetal 
Nedan analyseras varje mätetal i tabell 5.1 ovan var för sig och placeras sedan i 
lämplig kategori. Den bakomliggande tanken med mätetalet presenteras och även dess 
koppling till framgångskartan. Vidare analyseras mätetalets egenskaper och drivkrafter 
för att bestämma dess relevans och lämplighet.  
 
Truckkilometer per hytt 
Tanken bakom nyckeltalet truckkilometer var att skapa en drivkraft som gör att 
truckarna skulle köra kortare sträckor. Genom att nyckeltalet är uttryckt i kilometer är 
det mycket lätt att få en uppfattning om hur stort nyckeltalet är och skapa det beteendet 
som är eftersökt här, att köra mindre truck. Rent logiskt sett är det lätt att förstå 
nyckeltalet och komma med konkreta förbättringsförslag, för ingen vill köra längre än 
nödvändigt om det finns en lösning som gör att man kan köra en kortare sträcka.  
 
Nyckeltalet har i framgångskartan kopplingar till faktorn truckrutters längd och 
därmed kopplingar till antal truckar/beläggning och ytterligare påverkan på både 
lagerhanteringskostnaden och transportkostnaden. Nyckeltalet har även kopplingar 
mot leveransservice genom faktorn antal truckar/beläggning, där den påverkar 
leveranspålitligheten, kundanpassningsförmågan och flexibiliteten.  
 
Tyvärr kan detta nyckeltal ej väljas som mätetal i nuläget då tekniken hos de truckar 
som finns på MB är begränsande. Kanske finns dock möjligheten att mäta 
truckkilometer i framtiden om truckflottan moderniseras och specialtillverkad 
extrautrustning för trippmätning installeras. Tydligen anser de dominerande 
tillverkarna av truckar att trippmätare på truckar är överflödigt ur deras synvinkel. 
Därför måste detta nyckeltal placeras i kategorin för nyckeltal som förordas för 
framtida bruk. 
 
Trucktimmar per hytt 
Nyckeltalet trucktimmar har samma baktanke som trucktransportkilometer, detta 
nyckeltal är dock inte lika intuitivt. Tanken bakom nyckeltalet är det vill säga att 
minska antalet totala trucktimmar så att en truck till sist blir överflödig och kan 
rationaliseras bort. Trucktimmarna kan på samma sätt som nyckeltalet 
trucktransportkilometrar kopplas till faktorn truckrutters längd och så vidare (se 
resonemanget ovan).  
 
Det tekniska problem som finns vid mätning av detta mätetal är att truckarna mäter 
antal trucktimmar på olika sätt. Vissa truckar, främst äldre, mäter timmarna som de 
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antal timmar tändningen är påslagen medan andra truckar mäter timmarna som de 
totala timmar hjulen rullar eller arbete sker med truckens gafflar. Denna senare 
mätmetoden ger en mer sann bild av truckens beläggning och är således att föredra. 
Trots denna skillnad i mätmetoder kan totala antalet timmar på ett effektivt sätt 
användas för att se hur en förändring får genomslag på materialtransporter. Dock krävs 
en medvetenhet i att så länge truckar mäter på olika sätt kan endast ett truckbyte ge 
genomslag på mätetalet utan att en förbättring faktiskt har skett. Nyckeltalet placeras 
därför i kategorin för mätetal som ska valideras genom mätning.  
 
Hanteringar utförda av truck 
Det stödjande nyckeltalet antal hanteringar utförda av truck är tänkt att skapa en 
uppfattning om hur många hanteringar som sker per skift, per dygn eller alternativt per 
tillverkad hytt. Antal hanteringar kan användas för att ”räkna hem” förbättringar när en 
förändring genomförts där till exempel ett mellanlager elimineras. 
 
I framgångskartan finns antal hanteringar med som en faktor och kopplas där endast 
till kostnadsfaktorn lagerhantering direkt och indirekt genom faktorn antal 
truckar/beläggning. Detta då färre hanteringar resulterar i en mindre beläggning på 
truckarna och i förlängningen även färre antal truckar. Dock är antal hanteringar något 
som med dagens utrustning är tidsödande och svårt att mäta då enda lösningen är att 
truckförarna får handräkna antal hanteringar per skift. Hanteringarnas antal bör 
dessutom vara någorlunda konstanta så länge en förändring ej har genomförts. Detta 
leder till att det stödjande nyckeltalet placeras i kategorin av verktyg som kan hjälpa 
förbättringsgrupper att mäta en förbättrings genomslagskraft.  
 
Tomma transporter 
Det stödjande nyckeltalet tomma transporter är till för att skapa en mer tydlig bild av 
hur truckresurserna används då en tom transport är rent slöseri. Detta mätetal skulle 
kunna användas istället för eller som ett komplement till antalet hanteringar, för att 
skapa en bild av resursutnyttjandet av truckarna för nödvändiga transporter. Då det i 
trucken finns tekniska begränsningar för att mätningen ska kunna ske kontinuerligt 
måste det stödjande nyckeltalet skjutas på framtiden och därmed placeras i kategorin 
mätetal för framtida bruk. 
 
Materialbärarbrist 
Genom att mäta nyckeltalet brist på materialbärare är tanken att få bukt med den brist 
av materialbärare som ibland uppstår i pressverkstaden. Då en brist uppstår är tanken 
att orsaken till bristen ska lyftas fram och om möjligt åtgärdas. Kopplingen som finns i 
framgångskartan, där materialbärarbrist är en egen faktor, knyter materialbärarbrist an 
till leveranspålitligheten.  
 
Dock kan ett nyckeltal som materialbärarbrist bero på problem i både logistiken och 
processen och är därför ej lämpligt som nyckeltal för effektiv logistik. Nyckeltalet 
skulle dock ändå gå att utnyttja i till exempel förbättringsgrupper där 
materialbärarbrist skapar stora problem. Därav placeras nyckeltalet i kategorin verktyg 
för förbättringsgrupp.  
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Materialbäraromsättningshastighet 
Nyckeltalet materialbäraromsättningshastighet kommer från problemet med 
materialbärarbrist som ibland uppkommer i bland annat presshallen men även som ett 
sätt att mäta lageromsättningshastigheten i flödesbuffertarna. Då det har visat sig enligt 
tidigare resonemang att lageromsättningshastigheten är beroende av processen och att 
det finns bättre sätt att mäta bristen på materialbärare. Dock kan ett sådant här 
nyckeltal vara aktuellt för en specifik materialbärarloop för att förhindra att 
materialbärare blir stående i till exempel packningen längre än nödvändigt. Detta 
nyckeltal placeras därför i verktyg för förbättringsgrupp. 
 
Leveranspålitlighet 
Nyckeltalet leveranspålitlighet är mycket centralt inom logistiken men också i MB:s 
framgångskarta, och tanken bakom att mäta leveranspålitligheten är att när en 
gemensam materialhanteringsfunktion införs kommer det bli relevant att mäta dess 
leveranspålitlighet mot processen. Leveranspålitligheten tillsammans med till exempel 
antal trucktimmar indikerar hur väl de resurser som finns utnyttjas.  
 
I framgångskartan ses servicefaktorn leveranspålitlighet ha många kopplingar med 
övriga faktorer och därför ses nyckeltalet som otroligt viktigt. Nyckeltalet placeras 
därför i kategorin mätetal för validering. 
  
Kundnöjdhet  
Ett nyckeltal som mäter kundnöjdhet används för att komplettera bilden av den 
leveransservice som kunden erbjuds. Kopplingarna till framgångskartan är de två 
servicefaktorerna kundanpassning och flexibilitet som ska fångas i talet kundnöjdhet. 
Dock är både kundanpassning och flexibilitet svårt att kvantifiera i just ett tal och 
fångas därför bäst genom att genomföra en enkätundersökning. Genom en enkät 
fångas inte bara hur nöjd kunden är utan kan också lyfta specifika problem som 
kunden uppfattar att logistiken skapar (detta för både externa och interna kunder). På 
grund av att kundnöjdheten inte kan fångas i ett tal, så måste det placeras i kategorin 
för förkastade nyckeltal, dock är det viktigt att belysa behovet av en 
enkätundersökning för att skapa en komplett bild av leveransservicen. 
 
Antal tillbud 
Detta stödjande nyckeltal är till för att koppla ihop beläggningen på truckar med 
truckförarnas stressnivå, då fler tillbud bör uppstå om en truckförare har för mycket att 
göra. Detta nyckeltal har med balansen mellan kostnad och leveransservice att göra då 
resurser så som truckar och personal bör användas för att skapa en bra leveransservice. 
Då MB redan idag mäter och registrerar tillbud så väl som olyckor med hänsyn till 
prioriteringen säkerhet och perspektivet respekt för individen. Rapporteringen av dessa 
tillbud bör dock omorganiseras så att tillbuden kan tillskrivas den kommande 
materialhanteringsorganisationen. Därför placeras detta stödjande nyckeltal i kategorin 
verktyg för förbättringsgrupper. 
 
Antal truckar 
Detta stödjande nyckeltalet är tänkt som ett stöd till de två nyckeltalen, antal 
truckkilometer och antal trucktimmar. I framgångskartan finns antal truckar som en 
faktor som påverkar kostnader såväl som leveransservicen. Dock är detta som ett 
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stödjande nyckeltal till trucktimmar och truckkilometrar värdelöst då man väljer att se 
dessa nyckeltal som absolutbelopp av alla trucktimmar/truckkilometrar eller per hytt 
istället för som ett genomsnitt av trucktimmar/truckkilometrar per truck, det vill säga 
en beläggning. Detta gör att antal truckar hamnar i kategorin för förkastade mätetal. 
 
Lageryta 
Tanken med att använda lageryta som ett nyckeltal är att ytan som upptas av lager är 
en icke värdeskapande yta som skulle kunna utnyttjas till väderskapande aktiviteter så 
väl som effektivisering av materialflödet. Genom att mäta lagerytan skapas ett 
nyckeltal som sätter fokus på storleken på den yta som används till lager men även 
fokus på onödiga mellanlager och kostnaden för lagerytan. 
 
Kopplingen i framgångskartan görs direkt från faktorn lageryta till kostnadsfaktorn 
lagerhantering där en minskning av lagerytan ger en påverkan på kostnaden, förutsatt 
att ytan kan utnyttjas till något mer värdeskapande alternativt helt avskaffas. 
Placeringen av nyckeltalet lageryta i kategorin mätetal för validering är given då den 
sätter fokus på utnyttjandet av yta.     
 
Antal anställda som arbetar med logistik 
Tanken med det stödjande nyckeltalet anställda som sysslar med logistik är att MB ska 
få en uppfattning om de personella resurser som finns att tillgå på produktionsenheten. 
Inte bara för kostnadsaspekten utan även för att se hur dessa resurser på bästa sätt ska 
användas för att uppnå den önskade leveransservice som är satt. Ett viktigt verktyg för 
att uppnå denna är att använda sig av personalens erfarenhet, kunskap och 
engagemang.  
 
I framgångskartan syns de personella resurserna som en faktor som påverkar en stor 
del av kostnadsaspekten så väl som leveransserviceaspekten. Dock är personalens 
kompetenser svåra att kvantifiera och ett alternativt mätetal kan vara antal föreslagna 
förbättringar, som redan finns som nyckeltal hos MB. 
 
Genom att använda ett stödjande nyckeltal som fokuserar på antalet anställda kan 
drivkraften skapas att logistikfunktionen krymps ner och många av dess 
arbetsuppgifter istället fördelas på andra funktioner. Detta gör att helhetssynen förloras 
och problem med suboptimering kan uppstå på liknande sätt som dagens system 
fungerar, vilket MB strävar efter att frångå. Det stödjande nyckeltalet ger även 
drivkrafter att öka arbetsinnehållet för operativ personal, vilket kan leda till minskat 
utrymme för arbete med förbättringar. 
 
Detta gör sammantaget att det stödjande nyckeltalet antal anställda placeras i kategorin 
med förkastade nyckeltal.  
 
Energianvändning per hytt för transporter 
Tanken med nyckeltalet energianvändning per hytt för transporter är att sätta MB:s 
fokus på den miljöpåverkan som transporterna av hyttillverkningen genererar. Detta på 
grund av att den första prioriteringen i SPS-ramverket är miljö/säkerhet samt att 
miljöfokuseringen blir allt viktigare i samhället. Detta nyckeltal kommer därför att 
placeras i kategorin för mätetal och valideras med hjälp av mätning. 
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Energianvändning per hytt för logistik 
Tanken bakom nyckeltalet energianvändning per hytt för logistik är enligt samma 
resonemang som energianvändning för transporter ovan. Dock kan detta nyckeltal ej 
kvantifieras genom nedbrytning av det befintliga mätetalet energianvändning per hytt 
eller byggas upp av logistikspecifika kostnader då den informationen ej finns 
tillgänglig specifikt för logistik. Detta gäller ej energianvändning för transporter som 
kan byggas upp av drivmedels och elförbrukning. Detta nyckeltal måste därmed 
placeras i kategorin med förkastade mätetal.  
 
Materialhanteringskostnad per hytt 
Tanken bakom det resultatbaserade nyckeltalet materialhanteringskostnad per hytt är 
att ge ledningen för MB en uppfattning om hur mycket hanteringen av alla ingående 
komponenter i en hytt kostar. Övriga nyckeltal ger en vink om hur MB ska kunna 
förbättra logistiken men samtidigt måste ledningen se att de förbättringar och de 
investeringar som görs påverkar kostnaden för materialhanteringen positivt. I vissa fall 
finns fasta kostnader som inte omedelbart elimineras som en följd av effektiviseringar. 
Det resultatbaserade nyckeltalet har då funktionen att belysa detta problem och skapa 
drivkrafterna för att tillse att effektiviseringarna även ger utslag i resultatet. 
 
Kopplingen till framgångskartan är solkklar där kostnadsfaktorn lagerhantering har 
flest kopplingar, av alla kostnadsfaktorer, med faktorer som påverkar kostnaden. Dessa 
faktorer slår igenom som kostnader i materialhanteringen så som kostnad för lageryta, 
anställda, transporter och energianvändning. Detta resultatbaserade nyckeltal väljs där 
med ut som mätetal och ska valideras med hjälp av mätning.  
 
Energikostnad för transporter 
Tanken med energikostnaden är att den ska skapa en förståelse för den energi som 
används vid transporterna och skapa en drivkraft att använda mindre energi genom 
färre alternativt smartare transporter. I framgångskartan ses den starka kopplingen 
mellan faktorn energianvändning och kostnadsfaktorn lagerhantering och därmed i 
förlängningen till det resultatbaserade nyckeltalet materialhanteringskostnad. Detta 
stödjande nyckeltal placeras därför i kategorin mätetal för vidare validering genom 
mätning. 
 
Kostnad för lageryta 
Tanken bakom det stödjande nyckeltalet kostnad för lageryta är att sätta fokus på 
kostnaden för de ineffektiva lager som idag finns på olika ställen på MB, bland annat 
tar de upp produktionsnära yta i karossverkstaden. Dessa artiklar skulle kunna lagras 
på ett mer effektivt sätt på en mindre yta i en lagerlokal och då ge rum för ett mer 
värdeskapande utnyttjande av den produktionsnära ytan. Det stödjande nyckeltalet ska 
hjälpa till att bygga upp nyckeltalet materialhanteringskostnad och där ta ansvar för 
kostnaden för lagerytan, i vilken kostnader för hyra och eventuell uppvärmning ingår. 
Detta stödjande nyckeltal kommer därför att placeras i kategorin för mätetal som ska 
valideras med hjälp av mätning. 
 
Kostnad för truckar och övriga fordon 
Som en del i nyckeltalet materialhanteringskostnad ingår kostnaden för truckar och 
övriga transportfordon, vilken ska sätta fokus på hur kostnadseffektivt dessa används. I 
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det stödjande nyckeltalet ingår hyreskostnaden för truckar, avskrivningar på övriga 
fordon vilka Scania äger, kostnaden för reparationer och service samt kostnader för 
fordonsskatter och fordonsförsäkringar. En validering kommer att ske med hjälp av 
mätning och det stödjande nyckeltalet placeras därför i denna kategori. 
 
Kostnad för anställda inom materialhantering 
Kostnad för personella resurser ingår också som kostnadspost i 
materialhanteringskostnaden. I detta stödjande nyckeltal innefattas både operativ 
personal inom materialhantering samt personal som jobbar med logistikutveckling 
inom MB. Det stödjande nyckeltalet placeras i kategorin för valideringsmätning. 

5.3.2 Kategorisering av mätetal 
Tabell 5.2 nedan visar de mätetal som efter ovanstående analys valts ut för validering. 
Tabell 5.3 visar de mätetal som i dagsläget inte är möjliga att mäta på grund av 
truckarnas tekniska begränsningar. Dock finns ett stort värde i dessa mätetal och 
utredning bör ske i framtiden huruvida möjligheten finns att implementera dem. Tabell 
5.4 samt tabell 5.5 visar kategorierna verktyg för förbättringsgrupp respektive 
förkastade mätetal. 
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TABELL 5.2 Mätetal som är placerade i kategorin för validering genom mätning. 

Titel Vad ska mätas? 

Trucktimmar per hytt Totala antalet timmar som alla truckar på 
MB kör på en månad utslaget på antal 
tillverkade hytter 
 

Leveranspålitlighet  Avsaknad av artikel när den ska 
förbrukas på förbrukningsplats 
 

Lageryta  Antal kvadratmeter lageryta som 
ingående material och 
förbrukningsmaterial upptar 
 

Energianvändning per hytt för 
transporter 

Totalt antal kWh som truckarna 
förbrukar samt antal liter drivmedel som 
förbrukats av truckar och övriga fordon 
omvandlat till antal kWh utslaget på 
antalet tillverkade hytter 
 

Materialhanteringskostnad  Kostnaden för materialhantering med 
utgångspunkt i nedanstående stödjande 
nyckeltal 
 

Energikostnad för transporter  Totala kostnaden för att driva truckar och 
övriga fordon med hänsyn både till 
elförbrukning och 
drivmedelsförbrukning 
 

Kostnad för lageryta  Kostnad för ovanstående lageryta med 
hänsyn tagen till typ av yta: verkstadsyta, 
varmförråd och kallförråd (inklusive 
uppvärmningskostnad) 
 

Kostnad för truckar och fordon  Kostnad för att hyra enligt avtal samt 
service och underhåll 
 

Kostnad för anställda inom 
materialhantering 

Schablonkostnad per uppskattat antal 
anställda som syssla med 
materialhantering 
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TABELL 5.3 Mätetal som är placerade i kategorin framtida implementering. 

Titel 

Truckkilometer per hytt  

Tomma transporter  

 
TABELL 5.4 Mätetal som är placerade i kategorin verktyg för förbättringsgrupp. 

Titel 

Hanteringar utförda av truck  

Materialbärarbrist  

Materialbäraromsättningshastighet  

Antal tillbud  

 
TABELL 5.5 Mätetal som är placerade i kategorin för förkastade mätetal. 

Titel 

Kundnöjdhet  

Antal truckar  

Antal anställda som arbetar med logistik 

Energianvändning per hytt för logistik 
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6 Validering och rekommendation av mätetal  
Detta kapitel har som syfte att presentera metod och resultatet av de valideringar som 
utförts av mätetalen för att ge information om eventuella fallgropar i datainsamling 
och så vidare. Det ämnar ge en bättre förståelse för hur data bör samlas in för att ge 
kvalitativ information samtidigt som hur rutiner för datainsamlig bör integreras i 
verksamheten. Vidare är syftet att testa mätbarheten hos mätetalet och utvärdera dem 
för att ge en slutlig bekräftelse på att det bör rekommenderas för logistikfunktionens 
styrkort. Även en kort diskussion angående målutformning görs sist i kapitlet. 

6.1 Validering av mätetal 
Nedan presenteras mätetalens valideringsprocesser var för sig. Inledningsvis beskrivs 
den metod som använts för validering, det vill säga hur datainsamling gått till. Sedan 
diskuteras eventuella felkällor i mätningarna och mätetalets resultat presenteras. 

6.1.1 Trucktimmar per hytt 
Detta nyckeltal har validerats med hjälp av data från insamlade körjournaler för daglig 
tillsyn av truckar. I dessa journaler ska anteckningar föras angående tillsynsdatum, 
mätarställning på truckens timmätare samt en notering att daglig tillsyn har utförts och 
av de eventuella funktionsproblem som upptäcks. Tillsynen ska enligt rutinerna ske 
vid varje arbetsskifts början. 
 
Ambitionen för insamling av data var att samla in så mycket data som möjligt från 
MB:s alla avdelningar för att erhålla en representativ grupp truckar som kan stå till 
grund för valideringen. Insamlingen av data sker genom att för samtliga truckar samla 
in en av tre körjournaler (varje truck har en journal per arbetsskift) och notera 
mätarställningen för första dagen i månaderna september, oktober och november 2007 
i ett Exceldokument. Trucktimmarna aggregeras sedan månadsvis för alla truckar med 
tillförlitlig data så att ett absolutbelopp för antal trucktimmar i september och i oktober 
erhålls.  
 
Vid valideringen av detta nyckeltal uppkom ett antal problem som kan uppfattas som 
felkällor. Första problemet som upptäcktes var att körjournalerna på sina håll var 
bristfälligt ifyllda med inga eller endast ett par datum per månad. Detta gjorde att 
antalet timmar inte kunde noteras för den ena, eller för båda månaderna på de truckar 
där data helt saknades. I de fall då det fanns ett eller flera datum ifyllda men ej den 
första dagen i varje månad användes interpolering för att beräkna mätarställningen det 
datum som den borde ha varit ifylld. I de fall data endast finns tillgängligt för en 
månad antas antalet timmar vara detsamma för den saknade månaden. I de fall 
körjournalerna var så otillförlitliga att data inte gick att utläsa för någon av månaderna 
uppskattades truckarnas timmar till medelvärdet av samtliga truckar med tillförlitligt 
data. Observera dock att körjournaler tillhörande truckar som var personbundna var 
markant mer noggrant ifyllda än körjournaler från truckar som delades av ett arbetslag. 
Intrycket gavs också att personer med truckkörning som heltidstjänst såg en högre 
mening med ifyllnad av körjournaler, särkilt med hänvisning till ansvar för säkerhet.     
 
Resultatet av denna validering visar att om rutinerna angående körjournalerna följs är 
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det möjligt att på detta sätt ta fram data för nyckeltalet. Det skulle dock vara önskvärt 
att utveckla rutinerna för att skapa en mindre tidskrävande datainsamling. Andelen 
truckar vars data kunde bedömas som tillförlitlig och användbar uppgick till 46 
procent av MB:s totala antal truckar. Med hjälp av dessa uppskattades att det krävs 1,5 
timmar transporter och materialhantering med truck inom MB för att tillverka en hytt. 
Utöver denna tid tillkommer även transporter med traktor och lastbil. 

6.1.2 Leveranspålitlighet 
En validering av den påstådda 100 procentiga leveranspålitligheten som logistik 
levererar har skett genom intervjuer. Detta arbetssätt har tillämpats då inget system för 
datainsamling vad det gäller materialbrister har använts inom MB. Intervjuerna med 
främst logistikutvecklare tyder på att leveranspålitligheten är och har under en längre 
tid varit 100 procent. Detta har sin grund i att beställning av material till 
förbrukningsplats sker med höga säkerhetsnivåer i kombination med höga lagernivåer i 
flödesbufferten. Detta i sin tur gör att logistikens kapacitet aldrig riktigt har utmanats, 
vilket har resulterat i en leveranspålitlighet på 100 procent.  
 
De felkällor som kan ses vid en intervju är att den subjektiva uppfattningen som 
intervjuobjekten har möjligtvis är bristfällig. Denna risk bedöms dock som liten då de 
intervjuade har en mycket god uppfattning om MB:s verksamhet.  

6.1.3 Lageryta 
För att validera nyckeltalet lageryta har en inventering av lagerytorna i respektive 
verkstad och måleriet genomförts. Inventeringen har skett med hjälp av en layout över 
verkstäderna och måleriet samt genom utmärkning av lagerplatser på denna. En 
lageryta har definierats som en golvyta som upptas av material eller ställage som ej är 
förbrukningsplats, samt den yta som kan frigöras vid eventuell eliminering av en 
lagerplats. Detta då yta som ej är lagerplats, till exempel ytan i gångarna mellan 
ställage också skulle frigöras vid eventuell eliminering av lagerplatsen. Hänsyn har 
endast tagits till lagerytor som kan ses som yta inomhus, det vill säga vilka omges av 
fyra väggar och ett tak. Lagerytan har sedan mätts upp med hjälp av ett mäthjul och 
antecknats med platsbeteckning i ett Exceldokument. Skillnad har också gjorts på om 
ytan kan klassas som verkstadsyta, varmförråd eller kallförråd.  
 
En brist i valideringen är den ögonblicksbild som en inventering av lagerytan ger och 
den subjektiva bedömningen som görs av den mätande angående vad som är lageryta. 
Detta kan dock avhjälpas med att samma person alltid inventerar lagerytan och att 
lagerytan märks upp ordentligt. För att nyckeltalet ska ha en genomslagskraft är det 
mycket viktigt att material endast ställs på markerad yta.  
 
I tabell 6.1 beskrivs fördelningen av lagerytan på MB med hänsyn till typ av lageryta 
och fysisk plats. Observera att flödesbuffert är inräknat som kallförråd i 
pressverkstaden, trots dess fysiska placering mellan press- och karossverkstaden.  
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TABELL 6.1 Lagerytor uppdelade efter typ och verkstad 

 Verkstadsyta 
[m2] 

Varmförråd 
[m2] 

Kallförråd 
[m2] 

Summa  
[m2] 

Pressverkstad 1356 - 3165 4521 

Karossverkstad 1282 - - 1282 

Måleri 74 8 52 134 

Hamnlager - - 4800 4800 

Summa 2712 8 8017 10737 

 

6.1.4 Energianvändning per hytt för transporter 
För insamling av data för transporternas energianvändning används de körjournaler 
som idag förs för respektive truck. I dessa journaler registreras truckens timmar vid 
varje skiftstart för samtliga truckar. För eltruckar erhålls dess energianvändning genom 
att multiplicera trucktimmar med den av trucktillverkaren specificerade 
energiförbrukningen. Denna energiförbrukning anges i enheten kWh/h enligt en 
standardkörcykel som kallas VDI-cykel.  
 
Då denna uppgift ej fanns att tillgå för samtliga truckar uppskattades en 
standardförbrukning på 8 kWh/h för samtliga eltruckar. För dieseltruckarna samt 
övriga fordon som till exempel lastbilar utnyttjas MB:s bokföring av 
drivmedelsfakturor för erhålla uppgift om den dieselmängd som förbrukats under 
perioden. Denna omvandlas sedan till kWh med hjälp av enklare beräkningar. I dessa 
beräkningar har använts att diesel har en energitäthet på 38,7×106 J och att 1 Joule = 
2,7778×10-4 Wh. Resultatet av denna beräkning presenteras i tabell 6.2 nedan. 
 
I dessa data finns flera olika felkällor som bör nämnas. Utgångspunkten för all data är 
körjournalerna och MB:s bokföring. De felkällor som körjournalerna är behäftade med 
har diskuterats närmare i kapitel 6.1.1. Vidare har som tidigare detta kapitel nämnts att 
ett antagande gjordes vad det gäller eltruckarnas energiförbrukning enligt VDI-cykeln. 
Skillnaden i energiförbrukning kan vara större eller mindre än antagits, vilket skapar 
en viss osäkerhet i resultatet. Notera också att energianvändningen för transporter som 
beräknats enligt ovan, inte är möjlig att på ett korrekt sätt jämföra med MB:s nyckeltal 
energianvändning per hytt. Detta då energianvändning per hytt ej tar hänsyn till 
dieselförbrukning av fordon. 
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TABELL 6.2 Energianvändning för transporter 

Fordonstyp Energianvändning 
[kWh] September 

Energianvändning 
[kWh] Oktober 

Eltruckar 54 124 68 708 

Dieseltruckar och övriga 
transportfordon 

44 376 68 553 

Summa 98 500 137 261 

Energianvändning per hytt 
[kWh/hytt] 

20,4 24,0 

 

6.1.5 Materialhanteringskostnad per hytt 
Materialhanteringskostnaden består som presenterats i kapitel 5.3.1 av posterna: 
Energikostnad för transporter, kostnad för lageryta, kostnad för truckar och övriga 
fordon samt kostnad för anställda inom materialhantering.  
 
Energikostnad för transporter 
Energikostnad för transporter beräknas genom att energiförbrukningen hos eltruckarna 
är känd och att denna kostnad multipliceras med MB:s kostnad per kWh. 
Energikostnader för dieseltruckar och övriga fordon erhålls genom dessa 
kostnadsposter i MB:s bokföring. Sammantaget presenteras MB:s energikostnad för 
transporter som del av materialhanteringskostnaden i tabell 6.3 nedan.   
 
TABELL 6.3 Hur stor del av materialhanteringskostnaden som är energikostnad 

Fordonstyp Procent av materialhanteringskostnad 

Eltruckar 2 % 

Dieseltruckar 1 % 

Övriga fordon 1 % 

Summa 4 % 

 
Kostnad för lageryta 
Kostnaden för lageryta utgår från tidigare uppmätt lageryta enligt nyckeltalet lageryta. 
Kostnaden för lagerytan erhålls genom den kostnad per kvadratmeter som MB har 
identifierat, multiplicerat med antal kvadratmeter lageryta som används. Tre olika 
typer av lagerytor har identifierats vilka är behäftade med olika kostnader. Dessa 
tillsammans med resultatet presenteras i tabell 6.4 nedan. 
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TABELL 6.4 Fördelning av materialhanteringskostnaden på typ av lageryta 

Lagerytstyp Antal kvadratmeter Procent av 
materialhanteringskostnad 

Verkstadsyta1 2 712 6 % 

Varmförråd1 8 ~ 0 % 

Kallförråd 8 017 5 % 

Summa 10737 11 % 
1Kostnaderna inkluderar kostnader för uppvärmning 
 
Kostnad för truckar och övriga fordon 
Kostnaden för truckar och övriga fordon hämtas ur MB:s bokföring där 
kostnadsposterna direkt kan identifieras. MB:s kostnader för truckar och övriga fordon 
uppgår till 18 procent av materialhanteringskostnaden (se tabell 6.5).  
 
TABELL 6.5 Truckar och övriga fordons del av materialhanteringskostnaden  

Fordonstyp Procent av materialhanteringskostnad 

Truckar 17 % 

Övriga fordon 1 % 

Summa 18 % 

 
Kostnad för anställda inom materialhantering 
Kostnad för anställda inom materialhantering beräknas genom att antal tjänster inom 
materialhantering identifieras. De tjänster som identifierats att tillhöra material-
hanteringen är truck- och transportfordonsförare, lagerarbetare, produktionsledare 
inom transport och logistikutvecklare inom MB. Dessa multipliceras sedan med den 
kostnad som MB beräknar att en anställd i genomsnitt kostar. Kostnaden för personal 
uppgår då till 68 procent av material-hanteringskostnaden. 
 
Resulterande materialhanteringskostnad per hytt 
Ovanstående kostnadsposter resulterar då i en materialhanteringskostnad med 
fördelning enligt figur 6.1 nedan. Figuren visar tydligt hur kostnad för personal samt 
kostnad för truckar och övriga fordon är de dominerande kostnaderna som ryms inom 
materialhanteringskostnaden. Dessa två kostnadsposter är också starkt beroende av 
varandra då det krävs personal för att köra truckarna. En effektivisering av antalet 
truckar skulle kunna frigöra personal för att arbeta med förbättringar eller andra 
värdeskapande aktiviteter. Den totala materialhanteringskostnaden kan jämföras med 
MB:s aggregerade produktionskostnad per hytt. Materialhanteringskostnaden uppgår 
då till 3,3 procent av produktionskostnaden. Observera att materialkostnad är 
exkluderat ur denna produktionskostnad. 
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FIGUR 6.1 Fördelning av materialhanteringskostnadens ingående poster 
 
Kostnaderna för energianvändning för eltruckar är behäftade med samma osäkerheter 
som nyckeltalet för energianvändning (se kapitel 6.1.4 ovan). Dock är kostnaden för 
diesel säkrare då denna är direkt tagen ur MB:s bokföring. I kostnaden för lageryta är 
den största felkällan mätningen av ytan. Det finns även en osäkerhet i om den kostnad 
per kvadratmeter som använts är den sanna kostnaden, dock är detta den kostnad som 
MB identifierat och bör anses välgrundad. Kostnaden för truckar och fordon får anses 
relativt exakt då den är hämtad ur bokföring medan kostnaden för anställda utgår från 
en genomsnittlig lönekostnad. Det kan också vara svårt att identifiera exakt antal 
tjänster inom materialhantering då många truckförartjänster delas mellan en hel 
arbetsgrupp. Även administrativa tjänster kan vara svåra att kvantifiera i det exakta 
antal som stödjer materialhanteringen.  

6.2 Rekommendation angående kontinuerlig mätning 
I detta kapitel kommer rekommendationer av metoder för kontinuerlig mätning av 
ovanstående mätetal att presenteras.  
 
Rekommendation: Trucktimmar per hytt 
Insamling av data till nyckeltalet antal trucktimmar kräver att rutiner kring 
körjournalerna fungerar tillräckligt bra så att det den förste i varje månad finns en 
tillförlitlig notering av truckens timmätarställning. Det krävs även att datainsamlingen 
görs så smidig som möjligt så att körjournaler ej behöver jagas över hela MB för 
avläsning varje månad. Ett förslag för att komma tillrätta med dels den bristande 
skriftliga noteringen om säkerhetskontroll av truckarna samt för att på ett effektivt sätt 
samla in data till nyckeltalet lyder som följer. Att frångå körjournaler som sträcker sig 
över flera månader och i stället införa månadsvisa journaler som överlämnas till 
produktionsledare eller produktionssamordnare vid varje månadsskifte. Detta skulle 
skapa en större upplevd meningsfullhet med att konsekvent notera de kontroller som 
utförts. Det är också viktigt att förmedla samma ansvarskännande som idag kan ses 
hos de truckförarna med fast truckförartjänst. 
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Rekommendation: Leveranspålitlighet 
Med förutsättning att en gemensam materialhanteringsorganisation införs, som 
levererar materialet direkt till förbrukningsplats, skapas möjligheten till att införa 
rutiner för att fånga upp de materialbrister som uppstår. Varje brist måste rapporteras, 
utredas och ansvar för den ska tas av den som är källan till bristen. Detta kan antingen 
vara logistikfunktionen eller ett processteg i processen. Detta stödjer Scanias 
grundpelare: rätt från mig. 
 
Rekommendation: Lageryta  
En grundlig inventering och uppmärkning av lagerytor bör ske både på en layout och 
på lagerplatsen. En förankring av principen att endast dessa ytor är tillåtna att 
användas som lagerytor samt en regel angående hur mycket material som tillåts finnas 
där (min- respektive maxnivå). En förebild i detta avseende är produktionsenheten MC 
som uppdaterar lagerytan en gång per vecka på en layout.  
 
Rekommendation: Energianvändning per hytt för transporter 
Den mätmetod som användes vid validering av mätetalet fungerar även att användas i 
en kommande implementering. Den data som energianvändning per hytt grundar sig i 
är lätt funnen i bokföring och i nyckeltalet antal trucktimmar enligt ovanstående 
rekommendation. 
 
Rekommendation: Materialhanteringskostnad per hytt 
Genom att utgå från bokföringen samt nyckeltalen lageryta och antal trucktimmar kan 
materialhanteringskostnaden för en månad lätt beräknas. Inga större rutinförändringar 
behöver införas, förutom att resultatet från ovanstående nyckeltal bör finnas 
tillgängliga och en ansvarsfördelning för framtagandet av övriga data bör skapas. 

6.3 Målutformning 
I enlighet med den delen av referensramen behandlande målutformning bör MB 
tillsammans med berörd personal utforma mål för mätetalen. Olika typer av personal 
är berörd av de olika mätetalen. Målet för nyckeltalet antal trucktimmar bör diskuteras 
och sättas tillsammans med den personal som kör truck. Målutformningen för 
leveranspålitlighet bör sättas av en logistikansvarig och en materialhanteringsansvarig 
samt med representanter från internleverantör och internkund, det vill säga i 
karossverkstadens fall transportgruppen respektive personalen i zonerna. Målet för 
lageryta bör sättas av logistikansvarig och materialhanteringsansvarig tillsammans 
med representanter från truckförarna. Målen för det resultatbaserade nyckeltalet 
materialhanteringskostnaden och nyckeltalet energianvändning för transport bör sättas 
av ledningsgruppen i samråd med logistikansvarig. Detta målvärdet kommer till stor 
del bero av målen för de tre nyckeltalen: antal trucktimmar, lageryta och 
energianvändning för transport. I referensramen presenteras SMART målutformning 
som är en väletablerad metod för att sätta mål. Rekommendationen är att utgå från 
denna modell när målutformning görs och att sträva efter att samtliga som är delaktiga 
i denna process är väl införstådda med modellens innebörd. 
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7 Förbättringsförslag med utgångspunkt i mätetalen  
I detta kapitel presenteras de förbättringsförslag som har växt fram under arbetets 
gång. Förbättringsförslagen har sin utgångspunkt och förankring i att de föranleder en 
förbättring av mätetalens resultat. 

7.1 En gemensam materialhanteringsorganisation ger ökad 
förbättringspotential 

Ett problem som har upptäckts vid insamling av data till valideringen av mätetalen är 
att ingen person har ansvar för materialhanteringen eller den inre trucktrafiken. Det 
finns ingen ansvarspost på MB som har kontroll över all materialhantering. Detta visar 
sig i många onödiga förflyttningar och mellanlager då operatörerna i verkstäderna 
även måste agera furnerare åt sig själva. Detta gör att varje verkstad eller till och med 
varje zon eller maskingrupp har suboptimerat sig så att deras furnering fungerar så 
smidigt som möjligt för dem. Exempel på detta är att det sker mellanlagring av fler 
materialbärare än nödvändigt vid förbrukningsplatsen istället för att införa en 
beställningspunkt då initiering av furnering av nytt material bör ske. Med anledning av 
detta är den gemensamma materialhanteringsorganisationen en bra och nödvändig 
förändring. 

7.1.1 Eliminering av mellanlager 
Något som blir möjligt att genomföra då det finns en gemensam 
materialhanteringsorganisation är att eliminera de mellanlager och onödiga hanteringar 
som finns i både press- och karossverkstaden. Detta genom att skapa ett system som 
möjliggör att det endast krävs en hantering från pressmaskin till flödesbuffert och en 
hantering från flödesbuffert till förbrukningsplats. Det här systemet gör att all yta som 
utnyttjades för mellanlagring av material och all yta som används som lager intill 
zonerna i karossverkstaden nu kan användas för att förbättra materialflödet eller för 
mer värdeskapande aktiviteter än lagerhållning. I till exempel karossverkstaden finns 
idag cirka 1300 kvm lageryta varav cirka 700 kvm är mellanlager. Genom att flytta allt 
material till en lagerpunkt kan materialet lagras på ett mer effektivt sätt. Förslagsvis 
flyttas materialet till nuvarande flödesbufferten. De ytor som frigörs i 
karossverkstaden möjliggör omstruktureringar som i sin tur gör det möjligt att skapa 
utrymme för en utökning av flödesbufferten. Ett enda lager i karossverkstaden gör det 
enklare att organisera en effektiv materialfurnering, eventuellt med stöd i 
lagerhållningssystem som diskuteras vidare nedan (kapitel 7.2.2). Material som är 
lagrat på verkstadsyta flyttas ut till kallförråd vilket är behäftat med lägre kostnader. 
Detta ger då också en lägre materialhanteringskostnad. Med detta system minskas även 
antalet materialhanteringar och således arbetsbelastningen på 
materialhanteringsorganisationen. Med andra ord påverkar även denna förändring 
nyckeltalen antal trucktimmar, lageryta och energianvändning för transporter i en 
positiv riktning. 

7.1.2 Bättre kontroll på resurser för materialhantering 
Genom att införa en gemensam materialhanteringsfunktion för alla verkstäder kan en 
mer optimal situation skapas för MB:s nyttjande av resurser vad det gäller truckar och 
personal. Det finns även andra fördelar med en gemensam materialhanteringsfunktion. 
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Med mer tillgänglig information angående vilka typer av truckar som behövs samt 
vilka funktioner dessa kräver, är det enklare att förhandla fram ett avtal som på ett 
effektivt sätt tillgodoser samtliga behov som finns inom materialhanteringen.  
 
En gemensam materialhanteringsorganisation underlättar anpassandet av 
organisationens kapacitet efter önskad leveranspålitlighet. I produktionsenheten MC 
har beslutet tagits att kapaciteten i den ordinarie materialhanteringsorganisationen inte 
ska vara tillräcklig för att uppnå en leveranspålitlighet på 100 procent. Istället har en 
bristhanteringsgrupp bestående av två truckförare inrättats för att snabbt kunna 
åtgärda, rapportera och följa upp de brister som uppstår. Det här arbetssättet gör 
förutom att tillgängliga resurser utnyttjas effektivt, även att problem kommer upp till 
ytan i form av bristsituationer. Dessa problem kan sedan utredas så att dess rotorsak 
uppdagas och elimineras, allt detta i enlighet med filosofin om den japanska sjön (se 
kapitel 2.1.5).   
 
Ur energiförbrukningssynpunkt kan det ur nyckeltalet energianvändning för 
transporter härledas att dieseltruckar förbrukar mer energi än eltruckar, förutom den 
faktor att diesel som ett fossilt bränsle direkt påverkar miljön negativt. Med en 
gemensam materialhanteringsorganisation ökas möjligheterna till att förskjuta 
arbetsuppgifter från dieseltruckar till eltruckar. Därmed påverkas också nyckeltalet 
energianvändning för transporter i en positiv riktning.    

7.1.3 Modernisering av truckflottan 
En modernisering av truckflottan ger möjlighet att bättre ta vara på den teknik som i 
dagens läge kan integreras i truckar och lagerhanteringssystem. Till exempel skulle en 
implementering av trippmätare som mäter truckarnas körsträcka möjliggöra en 
användning av nyckeltalet truckkilometer. Detta nyckeltal kan vara ett bra 
komplement till antalet trucktimmar. Framförallt skapar detta nyckeltal tydligare 
drivkrafter (se kapitel 5.3.1). Ett annat exempel är hur moderna truckar kan utrustas 
med sensorer och våg i gafflarna. Detta går att använda för att känna av hur stor del av 
truckens transporter som sker med last på gafflarna, eller hur många hanteringar som 
utförs av trucken. I MB:s packningsverksamhet skulle en integrerad våg i truckarnas 
gafflar utgöra ett bra verktyg för att effektivisera vägning av utgående gods. Vidare 
skulle en modernisering av truckarna och en homogenisering av variantfloran 
möjliggöra att timmätningen sker på samma sätt för samtliga truckar. Det finns även 
möjlighet att programmera truckarna med hänsyn till hur timmarna skall mätas. Detta 
skulle innebära större tillförlitlighet till nyckeltalet och öka jämförbarheten i antal 
trucktimmar, det vill säga beläggning, mellan truckar.  

7.1.4 Ökad kompetens och större engagemang hos personal 
En gemensam materialhanteringsorganisation får flera positiva effekter vad det gäller 
kompetensen och engagemanget hos personalen som arbetar med materialhantering. 
Genom att det i en gemensam materialhanteringsorganisation blir färre antal personer 
som kommer i kontakt med arbetsuppgifter kopplade till materialhantering, skapas en 
bättre förutsättning för att förmedla mål och standardiserade arbetssätt. De truckförare 
som arbetar inom materialhanteringen blir också experter inom sitt område och kan 
därmed utföra arbetsuppgifterna med högre precision och effektivitet. En gemensam 
materialhanteringsorganisation medför också en egen förbättringsgrupp rörande 
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materialhantering som hjälper logistiken på MB att ständigt utvecklas. Den underlättar 
också förankring, rapportering och insamling av data till mätetalen. Med en gemensam 
materialhanteringsorganisation erhålls en ledare för denna som får den helhetssyn av 
materialhanteringen som är otroligt viktig och som ingen annan person har i dagsläget.  

7.2 System- och rutinförändringar för mer tillförlitlig 
information 

Den IT-miljö som idag råder vad det gäller lagerföring är till viss del bristfällig och 
vissa systemförändringar skulle kunna öka möjligheterna till prestationsmätning och 
ge nödvändigt stöd för att kunna erhålla korrekt information. Kvaliteten på 
informationen som finns till hands är mycket viktig då systemet utmanas i strävan att 
förbättra prestationen med utgångspunkt i mätetalen.  
 
Artiklar som pressas i de tre pressmaskinerna rapporteras endast in i SIMAS en gång 
per dygn. Detta i kombination med att allt material, inkluderat spärrat material som ska 
repareras, rapporteras in i systemet leder till att lagersaldot idag inte visar det verkliga 
tillgängliga lagret i flödesbuffertarna. Det är också otydligt vart materialet befinner sig 
mellan pressmaskinerna och zonerna i kaross då hela detta flöde räknas som 
lagerpunkter vid förbrukningsplats. I systemen räknas inte heller värdet på artiklar upp 
efterhand de går igenom de olika processtegen, vilket innebär att en artikel kostar lika 
mycket att lagra oberoende av hur mycket värdeskapande arbete som tillförts artikeln. 
Nedan presenteras att antal förslag på vilka förändringar av datasystem och rutiner 
som bör genomföras för att komma tillrätta med dessa problem. 

7.2.1 Kontinuerlig inrapportering av pressade artiklar i SIMAS 
Idag hanteras inrapporteringen av färdigpressade artiklar av planerarna i 
pressverkstaden. Denna rapportering sker en gång per dygn, varje morgon, och då sker 
inrapportering för det senaste dygnet. Detta leder till att det lagersaldo som visas i 
SIMAS inte är det sanna lagersaldot. En delegering av ansvaret för inrapportering av 
pressade artiklar ner till operatörerna vid respektive pressmaskin skulle minska 
planerarnas arbetsbelastning, såväl som det för operatörerna innebär en 
arbetsberikning. Scanias princip ”Rätt från mig” blir tydligare då operatören vid 
inrapporteringen i lagersaldot samtidigt bekräftar artiklarnas kvalitet. Inrapportering 
sker kontinuerligt, det vill säga i realtid, till SIMAS efter varje pressad order, vilket 
ger ett mer tidskänsligt lagersaldo.  

7.2.2 Lagerföringssystem i flödesbufferten 
Ett lagerföringssystem till flödesbufferten bör anskaffas. Inrapportering i detta 
lagersaldo bör ske när ordern har tillverkats i pressarna. En differentiering i systemet 
bör finnas för material som har spärrats på grund av kvalitetsbrister, detta material bör 
vara registrerat i systemet som spärrat material till den tid då materialet är reparerat 
och tillgängligt för nästa processteg. När materialet kvitterats ut av den truck som 
levererar artiklarna till zonerna i karossverkstaden slutar pressverkstadens ansvar för 
artiklarna. Utkvittering ur systemet skulle lämpligen kunna ske med hjälp av 
laserbaserade streckkodsläsare, med vilka streckkoder på varje materialbärare läses av. 
Varje materialbärare ges en individuell identitet i samband med att de packas och 
rapporteras in i systemet av pressmaskinernas operatörer. Detta system skulle innebära 
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en bättre kontroll över vart materialet befinner sig i processen samt hur mycket 
material som faktiskt ligger i flödesbufferten och är tillgängligt för produktion. 
Systemet skulle också kunna ge viktig information till 
materialhanteringsorganisationen om i vilken hylla materialet ska inlagras, vilket 
material som ska hämtas, i vilken hylla i lagret som materialet är placerat och till 
vilken förbrukningsplats det ska levereras. Ordern skulle till exempel initieras av 
operatörerna vid zonerna och denna information kan nå truckföraren antingen genom 
individuella datorenheter som integreras i truckarna, eller genom en gemensam 
informationsdisplay vid flödesbufferten där nästa order, dess lagerplats och 
förbrukningsplats presenteras. Ett lagersystem av denna modell underlättar att styra 
materialet enligt olika filosofier såsom First in, First out (FIFO). Det är också möjligt 
att använda ABC(DE)-klassificeringen som gjorts för samtliga artiklar i och med 
införandet av det nya planeringssystemet och att i lagerföringssystemet implementera 
regler för hur artiklarna bör placeras i lagret. Till exempel kan A-artiklar som 
förbrukas med hög frekvens placeras strategiskt i lagret för att optimera 
truckutnyttjandet och skapa snabbare materialförsörjning. Detta ger ett 
lagerföringssystem som har en högre tillförlitlighet i lagersaldot då det uppdateras i 
realtid. I och med detta kan snabba åtgärder vidtas då artikelnivåer avviker från 
målspannet och kritiska materialbrister undvikas. Vidare inspiration vad det gäller 
möjliga applikationer i denna typ av lagerföringssystem kan inhämtas ur teori kring 
Warehouse Management Systems (WMS). Se bilaga 1. 
 
En ny materialhanteringsorganisation och ett WMS-system skulle också innebära 
möjligheter att utnyttja systemet för att mäta andra mätetal såsom ledtider för 
materialfurnering. Ledtider till exempel från att order initieras av operatörer till att 
materialet levererats till förbrukningsplats, skulle ge stöd åt perspektivet kunden först 
och vara ett hjälpmedel för att förbättra responsiviteten hos en 
materialhanteringsfunktion. 
 
Ett tillförlitligt lagerföringssystem påverkar nyckeltalen antal trucktimmar och 
leveranspålitlighet positivt då truckförarna som en följd av bättre information inte 
behöver leta efter material. Detta ger en lägre arbetsbelastning på 
materialhanteringsorganisationen och en mer förutsägbar tid för materialfurnering 
vilket också leder till en bättre möjlighet att uppnå önskad leveranspålitlighet. Med en 
bättre kontroll på dessa parametrar skapas förutsättningar för att utmana 
materialhanteringsorganisationen och uppnå en effektivare logistik. 

7.2.3 Värdeuppräkning av ingående artiklar längs tillverkningskedjan 
Idag tillämpas ingen form av värdeuppräkning av ingående artiklar trots att de 
genomgår värdeskapande aktiviteter längs processkedjan. Utan värdeuppräkning av de 
ingående artiklarna ges inte en sann bild av kapitalbindningen i respektive lagerpunkt. 
Detta ger ett ofullständigt beslutsunderlag då bedömningar skall göras vad det gäller 
dimensionering av lagernivåer, konsekvenser vid kvalitetsbrister och kassationer med 
mera. I kombination med lagerföringssystemet bör således artikelvärdet räknas upp för 
att underlätta bedömningar och ge en mer sanningsenlig kalkyl för att räkna hem 
förbättringar. Detta ger stöd åt arbetet med ständiga förbättringar för att påverka 
mätetalen i positiv riktning, det vill säga att utveckla MB:s logistik. 
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7.2.4 Databas och definitionsblad för mätetal 
Idag finns en databas där MB har samlat de mätetal som används. Dock är 
uppdateringen av denna databas bristfällig. Databasen bör ständigt uppdateras då nya 
mätetal implementeras och det bör vara möjligt för samtliga i organisationen att ta del 
av mätetalen. Detta är ett viktigt steg i att integrera mätetalen på samtliga nivåer i 
organisationen och skapa engagemang för att uppnå uppsatta mål. Som ett 
komplement till databasen bör ett definitionsblad (se kapitel 5.2.2) för samtliga mätetal 
upprättas så att samtliga kan ta del av och erhålla nödvändig förståelse för mätetalen 
som används inom organisationen. 
 
 



Slutsatser 
 

 
76 

8 Slutsatser  
Genom att beskriva och analysera det nuläge som idag råder på MB skapas en 
förutsättning för att kunna använda de verktyg som finns tillgängliga för framtagning 
av mätetal. Ett av dessa verktyg är framgångskartan som presenteras av Neely och 
Bourne (2000) vilken i detta arbete har tagits fram med utgångspunkt i effektiv 
logistik. Generellt är effektiv logistik ett vågspel mellan leveransservice och kostnader 
och mer specifikt för MB är den ett vågspel mellan blocket bestående av 
leveranspålitlighet, information, kundanpassning samt flexibilitet och blocket 
bestående av kostnader för lagerhantering, transport, administration och information 
samt materialbärare. Framgångskartan bygger på dessa block och kompletteras med 
faktorer som påverkar blocken.  
 
Utifrån dessa faktorer har 19 stycken mätetal tagits fram och dessa har med hjälp av 
definitionsblad definierats fullständigt. Definitionsbladet används dels i 
utvecklingsprocessen för att säkerställa att mätetalen är genomtänkta i alla aspekter, 
samt för att vara ett hjälpmedel för enklare förståelse och tolkning av redan 
implementerade mätetal. Efter en diskussion med Scania vad det gäller dessa mätetal 
valdes fem stycken ut för valideringsmätningar, vilka presenteras i punktlistan nedan. I 
denna process har hänsyn tagits till vilken inverkan mätetalen skulle ha på 
organisationen och vilka drivkrafter de förutsågs att skapa. Hänsyn togs också till hur 
mätetalen kompletterar varandra för att skapa ett välbalanserat styrkort för MBL. De 
fem utvalda mätetalen består av fyra stycken nyckeltal och ett resultatbaserat 
nyckeltal, som i sin tur är uppdelat på fyra stödjande nyckeltal. Grundtanken bakom 
detta är att nyckeltalen ger indikationer på vilka direkta faktorer som bör påverkas i 
logistiken för att uppnå högre effektivitet, medan det resultatbaserade nyckeltalet visar 
om effektiviseringsåtgärder faktiskt omvandlas till reducerade kostnader.  
 

 Trucktimmar per hytt 
 Leveranspålitlighet 
 Lageryta 
 Energianvändning per hytt för transporter 
 Materialhanteringskostnad per hytt 

 Energikostnad för transporter 
 Kostnad för lageryta 
 Kostnad för truckar och fordon 
 Kostnad för anställda inom materialhantering 

 
Genom valideringsmätningarna kan slutsatsen dras att alla mätetal är mätbara och 
rekommenderas således för implementering i verksamheten och för uppföljning på 
MBL:s balanserade styrkort. Dock iakttas ett antal svårigheter och felkällor vid 
mätningarna, vilka närmare diskuteras i kapitel 6.1.  
 
Genom att komplettera de befintliga mätetalen på MBL:s balanserade styrkort med de 
ovanstående framtagna mätetalen ges följande styrkort enligt tabell 8.1. 
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TABELL 8.1 MBL:s rekommenderade balanserade styrkort 

Kunden först Respekt för individen Eliminering av slöseri 

Leveranspålitlighet Frisknärvaro Hytter per anställd och år 

 Personliga 
utvecklingssamtal 

SPS grönt hus 

 Förbättringar per anställd 
och år 

Trucktimmar per hytt 

 Olycksfall Lageryta 

  Energianvändning per hytt 
för transporter 

  Materialhanteringskostnad 
per hytt 

 
Det rekommenderade styrkortet är mer balanserat än det befintliga styrkortet då 
mätetalen är fördelade över samtliga tre perspektiv. De mätetal som finns under 
perspektivet eliminering av slöseri vägs mot mätetalet leveranspålitlighet under 
perspektivet kunden först. De nya mätetal som lagts till i MBL:s balanserade styrkort 
är mer användbara än de befintliga, ur en logistikers perspektiv, för att mäta effektiv 
logistik. Perspektivet respekt för individen hade redan i det befintliga styrkortet en 
välformulerad uppsättning av mätetal och har således ej kompletterats med fler. 
 
Mätetalet leveranspålitlighet anses i dagsläget vara det mest kraftfulla nyckeltalet för 
att mäta logistikens prestation gentemot dess kund. Det är också relativt enkelt att 
implementera i verksamheten. Dock bör en gemensam materialhanteringsorganisation 
införas för att leveranspålitligheten på ett tillförlitligt sätt skall kunna mätas inom hela 
MB. Som ett komplement av nyckeltalet leveranspålitlighet i perspektivet kunden först 
rekommenderas även en regelbunden enkätundersökning vilken kan fånga upp den 
mer abstrakta upplevelsen av hur bra MBL:s leveransservice är. Denna enkät bör rikta 
sig såväl till interna som externa kunder. Om rekommenderade förändringar 
genomförs vad det gäller lagerföringssystem för flödesbufferten kommer det också att 
öppna upp möjligheter för att inom perspektivet kunden först mäta mätetal i form av 
ledtider för materialfurnering. Mätetal av denna typ skulle kunna ge prestationsmått på 
hur flexibla MBL är och hur snabbt ett kundbehov kan tillgodoses.  
 
Ett balanserat styrkort bör dock alltid bestå av uppdaterade och relevanta mätetal och 
således är detta arbete endast en början på en ständigt närvarande process. Det är 
viktigt att alla i organisationen har förståelse för mätetalen och dess syfte för att sedan 
som en dela av det ständiga förbättringsarbetet fortsätta arbetet med att utveckla eller 
förfina mätetalen. Organisationen är ständigt i förändring och mätetalen måste ständigt 
uppdateras för att inte minska i relevans. Till exempel finns det två rekommendationer 
av mätetal som kan vara aktuella för implementering i framtiden, då en modernisering 
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av truckflottan genomförts, enligt förbättringsförslaget i kapitel 7.1.3. Dessa två 
rekommendationer gäller mätetalen truckkilometer och tomma transporter, vilka inte 
bör falla i glömska vid en framtida uppdatering av styrkortet.  
 
I och med förbättringsförslagen i kapitel 7 ovan finns det redan idag flera förändringar 
som kan genomföras, både för att förbättra tillförlitligheten i mätetalen såväl som för 
att förbättra mätetalens värde, det vill säga skapa en effektivare logistik. En gemensam 
materialhanteringsorganisation ger stora möjligheter för förbättring av mätetalen då 
det blir enklare att ta vara på de tillgängliga resurser som idag finns på varje avdelning 
och fördela dem på hela MB. På samma sätt finns det förändringar i system och rutiner 
som kan genomföras för att förbättra tillförlitligheten i mätetalen och i förlängningen 
även deras avspegling vad det gäller hur effektiv logistiken är. 
 
Enligt såväl Neely och Bourne (2000) som Parmenter (2007) är själva 
implementeringsfasen det största hindret vid införande av prestationsmätning i en 
organisation. Det är först vid implementering av mätetalen som alla aspekter av 
mätetalens inverkan på organisationen, vad det gäller till exempel drivkrafter och 
beteenden, ger sig till känna. Även väldefinierade mätetal kommer antagligen i någon 
mån behöva korrigeras under implementeringsfasen. När databasen med 
mätetalsdefinitioner finns tillgänglig återstår den kanske viktigaste fasen i 
implementeringen, vilken är att förankra mätetalen hos samtliga medarbetare och 
skapa en grogrund för vidareutveckling av mätetalen. Förhoppningen är att den 
rekommenderade uppsättningen mätetal samt presenterade förbättringsförslag ska ge 
en bra grund för fortsatt utveckling av prestationsmätning för effektiv logistik inom 
MB. 
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Bilaga 1: Produktionsteknisk ordlista  
Här följer en den produktionstekniska ordlista som nämndes i kapitel 2. Den ämnar 
förklara grundläggande uttryck inom produktionsteknik som inte direkt förklaras i 
rapporten. Om intresse finns för en djupare förklaring av ordens betydelse finns 
referenser i referenslistan ovan.  
 
ABC-klassificering – Syftar till att klassificera artiklar efter olika attribut för att 
kunna hantera artikeln så effektivt som möjligt i olika avseenden så som till exempel 
storleken på de individuella artiklarnas efterfrågan. (Olhager, 2000) 
 
Best practice – Best practice refererar till den medod vilken är den bäst kända för att 
bedriva verksamhet inom olika avseenden. (Mattsson, 2004) 
 
Beställningspunkt – Är den lagernivå då en ny beställning i form av inköpsorder eller 
produktionsorder initieras. Beställningspunkt definieras som summan av 
säkerhetslager och den under ledtiden förväntade efterfrågan. (Olhager, 2000) 
 
FIFO – First in first out är en prioriteringsregel där tanken är att förbruka de äldsta 
artiklarna först så att materialet ej blir för gammalt och där med oanvändbart. Vid 
produktion mot kundorder kan prioriteringsregeln också användas för att hantera 
turordningen för kundorder. (Mattsson, 2004)  
 
Flödeslina – Också kallat flödesgrupp.  Produktionsgrupp där maskiner och 
operationer är placerade så att de bildar ett rakt materialflöde. (Mattsson, 2004) 
 
Funktionell verkstad – Är namnet på en produktionstyp där verkstaden är 
maskinorienterad och alla maskiner är placerade efter dess tillverkningstekniska 
funktioner. Ett exempel på detta är verkstad med skilda avdelningar för fräsning, 
borrning och svarvning. (Olhager, 2000) 
 
Inre ställtid – Ställtid är den tid det tar att ställa om en maskin för ny bearbetning. 
Inre ställtid är den del av ställtiden som omställningsarbete måste ske medan maskinen 
står stilla och ej producerar. (Mattsson, 2004) 
 
Kaizen – Ett japanskt uttryck för arbete med ständiga förbättringar och 
effektiviseringar av en verksamhet.  (Mattsson, 2004) 
 
Kanbanflöde – Kanban betyder kort eller synligt bevis och används för att realisera 
begreppet Just In Time (förbrukningsstyrd produktion). Detta genom att efterfrågan 
signaleras med hjälp av så kallade kanbankort.(Olhager, 2000) 
  
Kanbankort – Ett kort som placeras i eller på materialbäraren som innehåller 
information angående artikelnummer, kvantitet och leveransadress och används till 
beställning av nytt material då det skickas till förråd eller föregående processteg. 
(Aronsson et al, 2004)  
 
Legotillverkning – Ett uttryck för att ett beställarföretag anlitar en underleverantör för 
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tillverkning av en produkt eller komponent. Skillnaden mellan logotillverkning och 
underleverantörstillverkning är att vid legotillverkning står beställarföretaget för 
materialförsörjningen. (Mattsson, 2004) 
 
Omsättningshastighet – Beskriver hur ofta man byter ut sitt lager och mäts i enheten 
ggr/år.  Omsättningshastigheten kan också uttryckas som inversen av lagrets 
genomloppstid. (Aronsson et al, 2004) 
 
Pull-system – Även kallat behovssug och är ett system där produktion och förflyttning 
av material endast sker när ett behov har signalerats exempelvis genom kanbankort. . 
(Mattsson, 2004) 
 
Push-system – Även kallat planeringstryck och är ett system där man trycker igenom 
material utifrån en plan utan direkt order från kund. (Mattsson, 2004) 
 
Säkerhetslager – Är ett lager som är till för att gardera företaget mot osäkerhet i 
efterfrågan, inleveranser och i produktionsprocessen. (Aronsson et al, 2004) 
 
Säkerhetsledtid – Är en tid som läggs på den faktiska ledtiden och används för att 
skydda företaget mot osäkerhet i ledtid för både inleverans av inköpta artiklar såväl 
som ledtider i den egna processen samt ledtid för distribution av slutprodukter till 
kund. (Olhager, 2000) 
  
Tvåbingesystem – Ett förbrukningsstyrt system för påfyllnad av material till 
produktionsprocessen där två materialbärare utnyttjas. En materialbärare utgör 
förbrukningsplats och den andra utgör såväl buffert som påfyllningsplats. Signalen för 
påfyllning av material ges av att den första materialbäraren har förbrukats. (Aronsson 
et al, 2004) 
 
WMS – Warehouse Management System, är ett system för att kontrollera förflyttning 
och lagring av material samt hantera de lagertransaktioner som associeras med dessa 
aktiviteter. Genom att använda restriktioner i form av logiska kombinationer av 
artikelattribut så som till exempel kvantitet och storlek kan systemet bestämma 
optimal lagerplats för artikeln. Detta verktyg är bara ett av många i ett WMS-system 
då systemet till exempel har utvecklats och kompletterats med verktyg för 
kapacitetsplanering, enklare tillverkningsoperationer och finansiella system. (Piasecki, 
2006).  
 
Yttre ställtid – Ställtid är den tid det tar att ställa om en maskin för ny bearbetning.  
Yttre ställtid är den del av ställtiden som omställningsarbete som kan utföras samtidigt 
som maskinen arbetar. (Mattsson, 2004) 
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Bilaga 2: Specifik information angående truckar 
Denna bilaga syftar till att för den intresserade ge en djupare bild av vilka uppgifter 
som varje truck tilldelats på MB. 
 
Truckar i pressverkstaden 
I följande avsnitt presenteras mer ingående de ordinarie truckar som är stationerade i 
pressverkstaden och deras uppgifter. 
 
Truck 99 betjänande klippsträckan  
I klippsträckan finns det en truck som körs av personalen i klippsträckan på roterande 
schema. Trucken används för lossning av plåt från legotillverkare samt för både 
transport och inlagring av det klippta plåtämnet. Plåtrullarna blir lossade från lastbilen 
med travers och placeras i coilbufferten. Klippsträckans klippsekvens styrs med hjälp 
av kanbankort där efterfrågan genereras från pressarnas produktion. När plåten är 
färdigklippt så transporteras den med truck till plåtbufferten. 
 
Truck 132 betjänande autosaxen  
Autosaxen har tillgång till en truck som används för att hämta plåtämnen från 
plåtbufferten för klippning till mindre plåtbitar, samt för att åter lagra in färdigklippta 
plåtämnen i plåtbufferten. Vid klippning av större batcher i autosaxen används dess 
truck vid behov även för att betjäna klippsträckan.  
 
Truck 97 och truck 116 betjänande 4-pressline  
4-pressline använder sig av två truckar som i normalläge har varsitt ansvarsområde. 
Den ena trucken hämtar material i plåtbufferten och den andra transporterar 
färdigpressade artiklar till 4-presstorget för tillfällig lagring eller till lagret för material 
som saknar kanban. Utöver detta så ingår även hämtning av ställage i truckförarnas 
uppgifter. Operatörerna turas om att köra truck enligt ett rullande schema. 
Produktionen i 4-pressline sker efter kanbankort samt handpåläggning av planeraren 
och ska spegla behovet i karossverkstaden.  
 
Truck 120 betjänande transferpressen  
För betjäning av transferpressen används en truck som operatörerna hanterar enligt ett 
rullande schema. Plåtämnen hämtas ur plåtbuffert och transporteras till pressen. Vidare 
transporteras färdigpressade detaljer till transferpressens mellanlager för vidare 
transport till flödesbufferten. Detta gäller såvida kanbankort ej saknas, då 
lagringsutrymme för dessa artiklar finns vid pressen. Produktionen i transferpressen 
styrs med hjälp av kanbankort, som signalerar behov från karossverkstaden.  
 
Truck 154 betjänande balkpressen  
I balkpressen finns en truck som används för hämtning av plåt i plåtbuffert till 
pressning, inlagring av färdigpressade detaljer samt hämtning av ställage. De färdiga 
detaljerna lagras på två olika ställen beroende på vilken typ av hytt de tillhör. De 
detaljerna som hör till den så kallade 16-hytten transporteras till 4-presstorget för 
vidare samtransport och inlagring i flödesbuffert 8b. Övriga detaljer transporterar 
balkpressens operatörer själva till flödesbufferten. Balkpressens produktion planeras 
med hjälp av kanbankort och styrs av behovet i karossverkstaden.  
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Truck 68 och truck 124 tillhörande transportgruppen  
I pressverkstaden finns också en transportgrupp vars uppgift är att transportera och 
lagra färdiga detaljer i dess respektive flödesbuffert. Transportgruppen består av två 
truckar. De två truckförarna har olika bestämda uppgifter att sköta. Den ena 
truckförarens uppgift är att serva karossverkstaden med material från flödesbufferten. 
Materialet transporteras till Torget där det av karosspersonalen hämtas och 
transporteras till respektive zon. Den andra truckförarens uppgift består i att 
transportera och lagra in färdiga detaljer i flödesbufferten och flödesbuffert 8b. 
Hämtning av dessa detaljer sker vid 4-presstorget samt vid transferpressens 
mellanlager.  
 
Truckar i karossverkstaden 
Följande text beskriver de ordinarie truckar som finns i karossverkstaden med 
information angående deras arbetsuppgifter samt vilka zoner de betjänar. Samtliga 
truckar som beskrivs nedan kör också tillbaka de tomma materialbärarna, antingen till 
torget eller till flödesbuffert 8b.  
 
Truck 342 betjänande Zon 1 och Zon 6 
Trucken används framför allt för att transportera lastbilens framparti och ryggar från 
Zon 1 respektive Zon 6 till flödesbuffert 8b. Även påfyllning av material sker med 
truck där materialet hämtas från Torget. En del artiklar hämtas även i Zon 2 där det har 
muttrats. Både Zon 1 och Zon 6 använder sig av mono rail för leverans till resningslina 
8.   
 
Truck 2676 betjänande Zon 2 (och Zon 25) 
De här zonerna delar både på en truck och på personal där Zon 25 är en arbetsposition 
som ingår i Zon 2. De främsta transporterna som sker är hämtning av ingående 
material till golven samt transport av muttrade och omuttrade artiklar upp och ned ur 
hyllorna. Zon 2 använder sig av mono rail för transport av färdiga golv till resningslina 
8. (Transport av golv till flödesbuffert 8b utförs av transportgruppen i pressverkstaden) 
Zon 25 transporterar en av sina artiklar (monterplåten) till torget där den yttre 
transportgruppen hämtar den och kör den till packning. 
 
Truck 94 betjänande Zon 4 vänster och Zon 3 
Dessa två zoner delar på en truck som främst används för hämtning av material på 
torget för transport till respektive zon eller till den intilliggande muttringsstationen. 
Transport av muttrade artiklar till ett mellanlager samt fram till respektive zon utförs 
också av trucken. Zonerna ligger i direkt anslutning till resningslina 8 och trucken 
används därmed ej för transporter dit.    
 
Truck 343 betjänande Zon 4 höger 
Den här trucken betjänar endast Zon 4 höger. De hämtar sitt ingående material från 
torget och från muttringsstationen vid Zon 4 vänster. Zonen ligger i direkt anslutning 
till resningslina 8 och har därmed inga transporter med truck dit. Trucken till Zon 4 
höger har också till uppgift att leverera enstaka material till Zon 9. 
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Truck 102 betjänande Zon 5 
I den här zonen används trucken för att hämta material från torget för att sedan inlagra 
materialet i de hyllor som finns i anslutning till zonen. De superhöga tak som tillverkas 
i zonen går direkt in i resningslina 8 förutom de tak som plockas ur flödet för leverans 
till Brasilien. Dessa körs till torget där de hämtas med truck av den yttre 
transportgruppen.  
 
Truck 2702 betjänande Zon 7 och Zon 45 
De här zonerna tillverkar dörrar respektive verktygsluckor och delar på en truck. Det 
ingående materialet hämtas på torget och transporteras med trucken till respektive zon. 
Varken dörrarna eller verktygsluckan ska gå via resningslinorna utan transporteras 
direkt till Zon 9. En del av de färdiga dörrarna ska levereras till Brasilien eller 
reservdelslagret i Europa, dessa transporteras till torget och hämtas av den yttre 
transportgruppen för packning. 
 
Truck 78 betjänande Zon 8b med intilliggande zoner 
Vid denna resningslina finns följande zoner i anslutning: Zon 2b, Zon 3b, Zon 4b 
höger, Zon 4b vänster samt Zon 5. Alla dessa zoner betjänas av en truck. Trucken 
hämtar material på torget, i muttringsstationen vid Zon 4 vänster samt i flödesbuffert 
8b. Även de hytter som tas ur flödet för kontroll transporteras till en revisionsplats. 
 
Truck 234 med alternativ truck 354 betjänande Zon 9 
Den här trucken betjänar Zon 9 med material som blivit transporterat till zonen av 
övriga truckar i verkstaden. Truckföraren lyfter även ur hytter från flödet som kräver 
större bättring än vad takttiden tillåter till en bättringsbox i närheten av zonen. Den 
färdiga hytten transporteras sedan på ett transportband till en hiss som lagrar in den i 
höglagret Karossbufferten. 
 
Truck 8 betjänande hela karossverkstaden 
Under dagtid finns det en truck dedikerad för uppsamling av skrot. Denna truckförare 
arbetar heltid med den här uppgiften. Detta medför att truckföraren har väldigt 
stressigt på morgonen då mycket skrot har ansamlats under kvällen och natten. 
Truckföraren servar hela verkstaden med den här tjänsten.  
 
Truckar i grundmåleri 
Detta avsnitt beskriver de ordinarie truckar och deras huvuduppgifter som används i 
grundmåleriet. 
 
Truck 35 för stativhantering 
Truck 35 transporterar ungefär två gånger per timme de stativ som gått igenom 
pulverlacken till ett område utanför kaross. Där hämtas de senare av en truckförare 
från Zon 9 i karossverkstaden. Den här trucken har även till uppgift att byta 
avfallscontainrar inne i grundmåleriet. Trucken kommer antagligen att försvinna vid 
införandet av renzon, och stativen kommer automatiskt att transporteras ut ur 
grundmåleriet.  
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Truck 54 för stativhantering 
Truck 54, som är en liten ledstaplartruck, kommer också att försvinna då den har till 
uppgift att plocka av och stapla stativen som kommer på ett rullband. Detta är en 
transportsträcka på cirka 10 m som körs ungefär fyra gånger per timme. Då den här 
trucken har speciella gafflar finns det på truckcentralen en reservtruck med nummer 98 
som kan sköta samma hantering. 
 
Truck 63 för hantering av Big Bags 
Truck 63 lastar av så kallade Big Bags med pulver när de levereras och används även 
vid påfyllnad av pulver till pulverlacken. Den här trucken kommer antagligen att 
stanna kvar då påfyllningen ligger utanför den planerade renzonen. 
 
Truck 72 för utplockning av hytter 
Truck 72, som är av samma modell som truck 54 ovan, används på måleriets tredje 
plan vid pulverlacken. Trucken används vid utplockning av hytter för närmare 
granskning men används dock sällan. Truck 51, som också har låg beläggning, 
hanterar kemikalier i det labb som finns i grundmåleriet.  Den har till exempel endast 
rullat fyra timmar aktivt på ungefär tre månader. 
 
Truckar i täcklack 
Detta avsnitt beskriver de ordinarie truckar och deras huvuduppgifter som används i 
täcklacken. 
 
Truck 50 för materialförsörjning 
Truck 50 är den truck som hanterar den inre materialförsörjningen i 
rostskyddsavdelningen. Denna truck är en arbetsposition med daglig rotation. 
 
Truck 156 för stativbyten 
Truck 156 är en truck med längre gafflar än övriga truckar och kan hantera stativbyten 
när trasiga stativ upptäcks. 
 
Truck 57 för stativhantering 
Truck 57 använd för att transportera stativ ut från avdelningen, där transportgruppen 
sedan hämtar dessa för återtransport till grundmåleriet 
 
Truck 156 och 57 har idag låg beläggning. Truck 57 är dock låst på sin plats på grund 
av verkstadens planlösning, men en vilja finns att ersätta truck 50 och truck 156 med 
en enda truck som är flexibel nog att både kunna hantera material och stativbyten. 
 
Truckar i yttre transportgrupp  
Följande avsnitt beskriver de ordinarie truckar som nyttjas av den yttre 
transportgruppen och deras uppgifter. 
 
Truck 55 för material från höglager 
Truck 55 servar MB med material från MC:s höglager som körs ut till Grundmåleriet 
och Täcklacken. Den har även till uppgift att hämta material på Torget i 
Karossverkstaden som ska köras vidare till packning.   
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Truck 100 för hantering av färdiga hytter 
Truck 100 är den andra trucken som servar MB på heltid. Den har till uppgift att ställa 
ut hytter i tälten bakom täcklacken när buffert 310 är full på grund av att MC ligger 
efter med produktionen. Den hämtar även in de hytter som finns i tälten och ställer 
dem i buffert 310 när det är dags för hytten att sekvenseras in mot MC. Trucken har 
även som uppgift att fylla på med stativ in till grundmåleriet. 
 
Truck 91 och truck 19 för stativhantering 
Truckarna 91 och 19 har till uppgift att lossa de stativ som kommer från 
chassiverkstäderna ute i Europa efter att de transporterats från packningsområdet till 
ett område utanför täcklacken med hjälp av traktor och släp. De lastar även på det 
material som ska köras i väg till packning bredvid Tekniskt center (liggande i nära 
anslutning till Scania-området) samt det färdigpackade materialet.  
 
Truckar i packningen  
Avsnittet nedan beskriver de ordinarie truckar och deras uppgifter som används i 
packningen. 
 
Truck 31, truck 53, truck 164 och truck 303 för hantering av material 
Truck 31, 53, 164 och 303 används vid packningen för hantering av material och även 
som lyftbord för att skapa en ergonomisk arbetsställning vid packning. 
 
Truck 59 för stativkontrollering 
Truck 59 används för att kontrollera stativen som kommer tillbaka från 
chassiverkstäderna samt för att packa dessa på släpvagnen som ska transportera dem 
till dess plats utanför täcklack.  
 
Truck 79 för hantering av superhöga tak 
Truck 79 är en ledstaplartruck som används för att transportera färdigpackade 
superhöga tak fram till porten ut mot lagerytan.  
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Bilaga 3: Framtagna mätetal specificerade enligt 
definitionsblad 
Nedan följer de framtagna mätetalen enligt mall för definitionsblad. 
 
 
 

Titel: Truckkilometer per hytt 
 

Typ: Nyckeltal 
 

Mål: - 
 

Mätansvarig: Truckföraren 
 

Mätfrekvens: 1 gång per skift 
 

Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: 1 gång per månad/1 gång per vecka 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 2/nivå 3 
 

Syfte: Att följa upp antal avverkade 
truckkilometer för att få ett mätetal som 
visar hur förändringar i arbetet påverkar 
truckarnas arbetsbelastning. 
 

Koppling till strategi: Genom att minska antal truckkilometrar ges 
en ökad säkerhet, mindre energiåtgång samt 
eliminering av resursslöseri. 
 

Formulering: Truckkilometer per tillverkad hytt 
 

Källa för 
datainsamling: 

Truckens trippmätare i kombination med en 
rutin för inrapportering av mätarställning 
(Excel). 
 

Korrigerande åtgärd: Förbättringsarbete i form av mer 
optimerade truckrutter samt omorganisering 
eller eliminering av lagerpunkter. 
 

Kommentarer: Det krävs en modernisering av truckflottan 
såväl som ett införande av nya rutiner. 
 

 
88 



Bilaga 3: Framtagna mätetal specificerade enligt definitionsblad 
 
 

Titel: Trucktimmar per hytt 
 

Typ: Nyckeltal 
 

Mål: - 
 

Mätansvarig: Truckförare 
 

Mätfrekvens: 1 gång per skift 
 

Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: 1 gång per månad/1 gång per vecka 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 2/Nivå 3 
 

Syfte: Att följa upp antal avverkade trucktimmar 
för att få ett mätetal som visar hur 
förändringar i arbetet påverkar truckarnas 
arbetsbelastning. 
 

Koppling till strategi: Genom minskande antal trucktimmar ges 
en ökad säkerhet, mindre energiåtgång samt 
eliminering av resursslöseri.  
 

Formulering: Trucktimmar per tillverkad hytt 
 

Källa för 
datainsamling: 

Truckens körjournal i kombination med 
rutin för inrapportering av mätarställning 
(Excel). 
 

Korrigerande åtgärd: Om beläggningen är hög bör 
materialhanteringsansvarig signalera att 
förbättringsarbete ska ske för att öka 
effektiviteten och på så vis sänka 
beläggningen. Vid låg beläggning bör 
truckens arbetsuppgifter utökas alternativt 
bör den tas bort.  
 

Kommentarer: Nyckeltalet kan kännas kryptiska vad det 
gäller de drivkrafter som det ska skapa. 
Kräver att rutiner gällande körjournaler 
följs. 
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Titel: Hanteringar utförda av truckar 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Truckförare 

 
Mätfrekvens: Intervall om 1, 2 eller 3 månader, 

alternativt efter en förbättring.  
 

Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis alternativt efter mätning 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 2/Nivå 3 
 

Syfte: Genom att följa upp antal hanteringar med 
truck få ett mätetal som visar hur 
effektiviteten i materialhanteringen har 
förändrats efter en genomförd förbättring. 
 

Koppling till strategi: Minskat antal hanteringar leder till 
eliminering av slöseri samt ökad säkerhet.  
 

Formulering: Absolutbelopp av antal hanteringar  
 

Källa för 
datainsamling: 

Manuell räknare i kombination med rutin 
för inrapportering (Excel).  
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: Omständligt att mäta kontinuerligt på grund 
av att mätningen måste ske manuellt.  
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Titel: Tomma transporter 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Truckförare 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 2/Nivå 3 

 
Syfte: Genom att följa upp tomma transporter fås 

en uppfattning om hur mycket 
resursutnyttjande som läggs på ej nödiga 
transporter. 
 

Koppling till strategi: Minskat antal tomma transporter är starkt 
knutet till perspektivet eliminering av 
slöseri. 
 

Formulering: Antal tomma transporter 
 

Källa för 
datainsamling: 

Manuell räknare i kombination med rutin 
för inrapportering (Excel).  
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: Omständligt att mäta kontinuerligt på grund 
av att mätningen måste ske manuellt.  
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Titel: Materialbärarbrist 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Operatör via produktionsledare 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt  

 
Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis/Veckobasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 2/Nivå 3 

 
Syfte: Genom att följa upp antal brister på 

materialbärare få ett nyckeltal som 
beskriver hur bra dimensioneringen av antal 
materialbärare är samt få bukt med 
problemet att materialbärare försvinner. 
 

Koppling till strategi: Då brist på materialbärare uppstår kan 
servicenivån påverkas. Är antalet 
materalbärare överdimensionerade ökar 
logistikkostnaderna. 
 

Formulering: Brist uppstår då materialbärare ej finns att 
tillgå vid packning av material.  Antal 
brister per tidsenhet.  

 
Källa för 
datainsamling: 

Rutiner kring bristrapportering, samt 
rapportering av bakomliggande faktor.  
 

Korrigerande åtgärd: Identifiera bakomliggande faktor, 
omdimensionering av antal materialbärare 
eller säkring av materialbärarflödet.  
 

Kommentarer: Nya rutiner. 
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Titel: Materialbäraromsättningshastighet 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Packande operatör (i press) 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta omsättningshastigheten för 

materialbärarna fås ett mätetal som direkt 
mäter ställagens utnyttjande samt eventuellt 
indirekt mäter lageromsättningshastigheten. 
 

Koppling till strategi: Genom att dimensionera antalet material-
bärare fås ett bättre utnyttjande av yta samt 
ställage vilket leder till eliminering av 
slöseri. Genom att få ett indirekt praktiskt 
mätetal på lageromsättningshastigheten kan 
man jämföra det med den teoretiska 
omsättningshastigheten och därigenom 
eliminera slöseri.  
 

Formulering: Mäts i 1 dividerat med den tid det tar för en 
materialbärare att gå genom flödet från att 
den packas (i press) till nästa gång den 
packas (i press).  
 

Källa för 
datainsamling: 

Genom att operatörerna (i press) rapporterar 
materialbärarnummer samt tillverkad batch 
in i ett system kan man plocka ut 
information om hur ofta materialbärar-
numret återkommer. 
 

Korrigerande åtgärd: Om omsättningshastigheten är för låg 
jämfört med målvärdet finns det för många 
materialbärare och antal materialbärare bör 
omdimensioneras. 
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Kommentarer: Om fler produkter använder samma 

materialbärare kan det bli problem med att 
få tillförlitliga data för specifika LOH.  
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Titel: Leveranspålitlighet 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Operatör via produktionsledare 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis/Veckobasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2/Nivå 3 

 
Syfte: Genom att mäta antal tillfällen då brist 

uppstått fås ett mätetal för hur effektiv 
logistiken är i form av en servicegrad.   
 

Koppling till strategi: Genom att mäta servicegrad fås ett bra 
mätetal inom perspektivet kunden först. 
Desto högre servicegrad desto nöjdare 
kunder men också desto dyrare 
materialhantering.  
 

Formulering: Antal brister då materialet ej finns i 
materialfasaden då det ska förbrukas.  
 

Källa för 
datainsamling: 

Rapportering sker av operatörerna via 
produktionsledare. 
 

Korrigerande åtgärd: Undersöka rotorsaken till att brister 
uppstår. 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Kundnöjdhet 

 
Typ: Stödjande nyckeltal  

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Logistikansvarig 

 
Mätfrekvens: Stickprov 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Efter mätning 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Att mäta hur bra logistikfunktionens 

service uppfattas av interna och externa 
kunder.  
 

Koppling till strategi: Genom att få synpunkter ur kundens 
perspektiv, skapas möjlighet att förbättra 
sig inom perspektivet kunden först.   
 

Formulering: Enkätundersökning gällande logistikservice 
 

Källa för 
datainsamling: 

Enkät 
 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: Tidskrävande. Bra att få en mer komplett 
bild över logistikens servicenivå. 
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Titel: Antal tillbud  

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Truckförare 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis/Veckobasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 2/Nivå 3 

 
Syfte: Genom att mäta antalet tillbud som uppstår 

övervakas säkerheten inom logistik. 
 

Koppling till strategi: Genom att garantera hög säkerhet för 
medarbetarna stöds perspektivet respekt för 
individen. En ökning i antal tillbud kan ses 
som ett tecken på att stressen på arbets-
platsen har ökat. Färre antal tillbud ger 
färre antal materiella skador vilket 
säkerställer en högre kvalitet. 
 

Formulering: Antal tillbud som uppstår vid 
materialhantering. 
 

Källa för 
datainsamling: 

Daglig styrning 
 
 

Korrigerande åtgärd: Finna rotorsak till tillbudet. 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Antal truckar 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis alternativt vid förändring 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2  

 
Syfte: Genom att följa upp antal truckar få ett 

mätetal som visar de materiella resurser 
som finns i organisationen. 
 

Koppling till strategi: Minskande antal truckar leder till 
eliminering av slöseri. Dock kan det 
påverka servicenivån negativt. 
 

Formulering: Antal truckar inklusive reservtruckar 
 

Källa för 
datainsamling: 

Dokumentation alternativt inventering 
 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Lageryta 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Verkstadsansvarig 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt alternativt månadsbasis 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig alternativt 

materialhanteringsansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 
 

Syfte: Genom att mäta lageryta få ett mätetal på 
hur effektivt lagringen av material sker. 
 

Koppling till strategi: Genom att minska lagerytor kan den 
frigjorda ytan användas till mer 
värdeskapande aktiviteter alternativt en 
förbättring av materialflödet. 
 

Formulering: Definiera och förmedla lagerytor och 
uppdatera dessa ytor kontinuerligt. 
 

Källa för 
datainsamling: 

Markerade definierade lagerytor (både 
fysiskt och i layout). Lagerytorna 
dokumenteras och förändringar 
dokumenteras. 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: Kräver förmedling av lagerytor så att lager 
ej byggs på ej tillåtna ytor. 
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Titel: Antal anställda som arbetar med logistik 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: - 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta antalet anställda som 

arbetar med logistik fås ett mätetal på de 
personella resurserna som finns 
tillgängliga. 
 

Koppling till strategi: Genom att minska antalet personella 
resurser fås en ekonomisk vinning genom 
eliminering av slöseri. Servicegraden och 
utvecklingen av logistik kan dock påverkas 
negativt.  
 

Formulering: Antal personer som arbetar med logistik. 
 

Källa för 
datainsamling: 

Uppdaterade uppgifter bör finnas 
tillgängliga i dokumentation för 
materialhanteringen samt de tjänstemän 
som finns på logistikavdelningen. 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Energianvändning per hytt för transport 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Ekonomiavdelningen tillsammans med 

materialhanteringsansvarig 
 

Mätfrekvens: Månadsbasis 
 

Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: Månadsvis 
 

Uppföljningsnivå: Nivå1/Nivå2 
 

Syfte: Genom att mäta energianvändning för 
transporter få en uppfattning om den 
miljöpåverkan som transporten för 
tillverkning av en hytt kräver. 
  

Koppling till strategi: Kan kopplas till strategin genom både 
eliminering av slöseri så väl som 
prioriteringen miljö. 
 

Formulering: kWh/hytt 
 

Källa för 
datainsamling: 

Antal trucktimmar samt en genomsnittlig 
elförbrukning och antal liter diesel som 
enligt fakturor förbrukas på en månad. 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Energianvändning per hytt för logistik 

 
Typ: Nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Logistikansvarig 

 
Mätfrekvens: Kontinuerligt 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta energianvändningen för 

logistik ges en bild av effektiviteten med 
hänsyn till energianvändning och miljö. 
 

Koppling till strategi: Låg energianvändning stöder såväl 
perspektivet eliminering av slöseri, samt 
stödjer prioriteringen miljö. 
 

Formulering: kWh/hytt 
 

Källa för 
datainsamling: 

Bokföring 
 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Materialhanteringskostnad per hytt 

 
Typ: Resultatbaserat nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Materialhanteringsansvarig 

 
Mätfrekvens: Månadsvis 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta kostnaden för 

materialhanteringen och fördela den per 
hytt sätta ett kostnadsfokus på 
materialhanteringen för att se så att 
förbättringar får genomslagskraft på 
kostnadseffektiviteten för logistik. 
 

Koppling till strategi: Kostnaden för materialhantering stödjer 
perspektivet eliminering av slöseri. 
 

Formulering: Summan av kostnader för: lageryta, 
personal, truckar och övriga fordon samt 
energi. Fördelat per hytt.  
 

Källa för 
datainsamling: 

De stödjande nyckeltalen till 
materialhanteringskostnaden som ovan. 
 

Korrigerande åtgärd: Om övriga nyckeltal visar på förbättring 
men medan kostnaden inte förändras, bör 
nyckeltalen revideras och undersökning av 
de fasta kostnader som möjligtvis kan 
elimineras. 
 

Kommentarer: Bra nyckeltal för att få ledningens fokus på 
materialhantering. Kräver väl definierade 
avgränsningar. 
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Titel: Energikostnad för transporter 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Ekonomiavdelningen tillsammans med 

materialhanteringsansvarig 
 

Mätfrekvens: - 
 

Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 
Syfte: Genom att mäta kostnaden för 

energiandvändning kan denna kostnad 
inkluderas i den totala 
materialhanteringskostnaden. 
 

Koppling till strategi: Stödjer perspektivet eliminering av slöseri 
 

Formulering: Kostnad för drivmedel enligt fakturor samt 
en uppskattad kostnad för truckarnas 
elförbrukning enligt genomsnittlig 
elförbrukning. 
 

Källa för 
datainsamling: 

Bokföring samt nyckeltalet antal 
trucktimmar. 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Kostnad för lageryta 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Logistikansvarig 

 
Mätfrekvens: Månadsvis eller vid behov 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta kostnaden för den lageryta 

som används kan denna kostnad inkluderas 
i den totala materialhanteringskostnaden. 
 

Koppling till strategi: Stödjer perspektivet eliminering av slöseri. 
 

Formulering: Kostnad för lageryta = lageryta*kostnad per 
kvm, klassificering av lagerytor efter 
kostnad per kvm. 
 

Källa för 
datainsamling: 

Nyckeltalet lageryta samt kostnader för 
olika typer av lageryta. 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Kostnad för truckar och övriga fordon 

 
Typ: Stödjande nyckeltal 

 
Mål: - 

 
Mätansvarig: Ekonomiavdelningen  

 
Mätfrekvens: Månadsvis 

 
Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 

 
Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 

 
Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 

 
Syfte: Genom att mäta kostnaden för den truckar 

och övriga fordon som utnyttjas kan denna 
kostnad inkluderas i den totala 
materialhanteringskostnaden. 
 

Koppling till strategi: Stödjer perspektivet eliminering av slöseri 
 

Formulering: Kostnad för truckar och fordon per månad 
 

Källa för 
datainsamling: 

Bokföring  
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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Titel: Kostnad för anställda inom 

materialhantering 
 

Typ: Stödjande nyckeltal 
 

Mål: - 
 

Mätansvarig: Materialhanteringsansvarig 
 

Mätfrekvens: Månadsvis 
 

Uppföljningsansvarig: Logistikansvarig 
 

Uppföljningsfrekvens: Månadsbasis 
 

Uppföljningsnivå: Nivå 1/Nivå 2 
 

Syfte: Genom att mäta kostnaden för de 
personella resurserna kan denna kostnad 
inkluderas i den totala 
materialhanteringskostnaden. 
 

Koppling till strategi: Stödjer perspektivet eliminering av slöseri 
 

Formulering: Schablonkostnad per anställd * antal 
anställda 
 

Källa för 
datainsamling: 

Dokumentation för materialhanteringen 
 
 

Korrigerande åtgärd: - 
 

Kommentarer: - 
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