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Abstract

Process improvement within Scania's spare parts
department

Britta Kihlström, Anna Årmarker

The study has been carried out at the spare parts department at Scania AB. The
department works with a process called Phase Out Request (POR). The company
works according to Lean and in the POR process many bottlenecks arise and
production stops when products are phased out. The purpose of the study is to
improve the POR process for spare parts at the spare parts department, Scania AB.
To achieve the purpose, the following problem formulations have been identified:
How can the communication in the POR process be improved? How can the
workflow be improved? The theory used is based on workflow and communication,
and deals with, among other things, visual control, quality and organizational
development and the communication components and problems. Qualitative method
has been used to carry out the study and the letter method and in-depth interview
have been carried out to collect data. There are visual improvement possibilities
within the process and the study contributes to the process being improved with
visual clarity such as process map and flow diagram. In addition, concrete
improvement proposals have also been developed that can be implemented by the
organization in the short term. The proposed solutions can be used in other
processes, as organizations should strive for a flow in their operations and improve
their communication. Flow in the business and communication are parts that are
everywhere and that everyone can benefit from improving.
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Sammanfattning 

 

Studien har genomförts på reservdelsavdelningen på Scania AB. Avdelningen arbetar med en 

process vid namn Phase Out Request (POR). Företaget arbetar enligt Lean och inom POR-

processen uppstår det många flaskhalsar och produktionen avstannar när produkter ska fasas 

ut. Syftet med studien är att förbättra POR-processen för reservdelar på reservdelsavdelningen, 

Scania AB. För att nå syftet har följande problemformuleringar identifierats: Hur kan 

kommunikationen i POR-processen förbättras? Hur kan arbetsflödet förbättras? Den teori som 

använts utgår från arbetsflöde och kommunikation och behandlar bland annat visuell styrning, 

kvalitets- och organisationsutveckling och kommunikationens beståndsdelar och problem. 

Kvalitativ metod har använts för att genomföra studien och brevmetoden och djupintervju har 

genomförts för att samla in data. Det finns visuella förbättringsmöjligheter inom processen och 

studien bidrar till att processen kan förbättras med visuell tydlighet såsom processkarta och 

flödesdiagram. Utöver det har även konkreta förbättringsförslag tagits fram som kan 

implementeras av organisationen på kort sikt. De lösningsförslag som arbetats fram kan 

användas i andra processer också eftersom organisationer bör vilja sträva efter ett flöde i sin 

verksamhet och förbättra sin kommunikation. Flöde i verksamheten och kommunikation är 

delar som finns överallt och som alla kan ha nytta av att förbättra. 
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Förord 
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jobbar utifrån.  

 

ATR All Time Requirement. Detta används när Scanias reservdelsavdelning behöver 

ta in ett lager av reservdelar för livstid.  

  

KP  Section at Scania. Sales & marketing global, parts and service.  

 

KPL  Section at Scania. Sales & marketing Latin Amerika, parts and service.   

 

YS  Section at Scania. R & D, parts and service. 
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1.   Introduktion 

1.1 Inledning 
 

Den globala konkurrensen ökar och pressar företag att bli mer flexibla och arbeta med kvalitet. 

Många tillverkningsföretag svarar på förändringarna som sker genom att arbeta med Lean-

tänkande. Lean-tänkande är ett brett koncept som innehåller total kvalitet i hela värdekedjan, 

att arbeta med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten och hålla nere kostnaderna. 

Lean-tänkandet fick sin början redan på 1970-talet när japanska företagsledare fokuserade på 

kvalitetsfrågor i produktionen för att stärka sina marknadspositioner genom att bland annat få 

fram nya produkter på ett snabbare sätt och sänka sina kostnader. Arbetssättet blev 

framgångsrikt och genom att ha kundernas behov som utgångspunkt och systematiskt arbeta 

med kvalitet i hela produkt- och processutvecklingen lyckades japanska exportföretag nå sådan 

framgång att de slog ut hela industrier i USA (Bergman & Klefsjö, 2012). Den japanska 

framgången tvingade länderna i väst att vidta åtgärder och ledde till att företagen började arbeta 

med kvalitet och processtyrning och började beräkna kvalitetsbristkostnader samt automatisera 

delar i produktionen. Dock saknade företagen i väst ofta helhetstänkandet vilket skulle ge dem 

insikten om att ledningen tillsammans med hela företaget behövde driva förbättringsarbetet 

(Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Med bakgrund i en förstudie inom den valda organisationen Scania AB har författarna av 

studien identifierat ett flertal förbättringsområden som har analyserats och prioriterats till två 

förbättringsområden som har bearbetats vidare i denna studie. De två förbättringsområdena är 

kommunikation och arbetsflöde.  

1.2 Problembeskrivning 

 

Scania AB arbetar enligt Lean men inom en process uppstår det ofta flaskhalsar. POR (Phase 

out request)-processen är en korsfunktionell process inom Scania för att avveckla reservdelar 

från det globala reservdelssortimentet. Anledningen till utfasning kan vara till exempel 

konkurser hos leverantörer, granskning av reservdelssortiment eller lagerskrotning etc. 

Kontinuerligt förbättringsarbete utförs av en arbetsgrupp på reservdelsavdelningen 

Flaskhalsar uppstår och arbetet behöver dagligen prioriteras då akuta ärenden uppstår. Detta 

ger stresspåslag på medarbetare och även att avdelningen stundtals inte kan leverera deras 

förutbestämda uppgifter.  

 

Det finns en process för när artiklar blir gamla och det ska bestämmas om de ska vara kvar, 

fasas ut eller ta hem ett livstidsbehov för dem. Denna process fungerar bra för externa 

leverantörer men det finns problem för de interna leverantörerna när produkter som företaget 

själva producerar ska fasas ut. 
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Arbetsbelastningen upplevs ojämn på avdelningen och detta leder till att en jämn arbetsgång är 

omöjlig. Arbetsflödet saknas för att få kontinuitet. Kommunikationen och arbetsflödet är något 

som går hand i hand och vid akuta händelser stannar det upp för att prioriteras. Denna 

prioritering skapar då obalans och avdelningen kan inte leverera en jämn takt. 

 

När Scania slutar tillverka en produkt måste tillgängligheten av reservdelar säkras så att Scania 

kan serva de fordon som sålts. Generellt vill Scania kunna tillhandahålla reservdelar i ungefär 

15 år och i vissa fall vid militära kontrakt upp till 30 år. De har räknat med 15 år efter sista 

fordonet har producerats med den aktuella reservdelsartikeln. Med de externa leverantörerna 

finns det upphandlat av Scania produktionsinköp att den externa leverantören skall kunna 

tillhandahålla reservdelar i 15 år. När artikeln sedan går ur produktion övergår förvaltningen 

av artikeln till Scania reservdelsinköp som fortsättningsvis underhåller artiklarna med 

leverantören och förhandlar priser löpande. I de fall artiklarna har passerat 15år får leverantören 

problem att leverera eller vid konkurser finns det en process som hanterar detta som kallas POR 

(Phase Out Request, s.k. utfasningsprocess) processen. I detta fall tar produktchefen ett beslut 

ifall artikeln måste leva kvar eller om ett livstidslager kan köpas hem. I de fall artikeln måste 

leva kvar och befintlig leverantör inte kan leverera får Scania reservdelsinköp försöka hitta en 

ny leverantör. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att förbättra POR-processen för reservdelar på reservdelsavdelningen, 

Scania AB.  

 

För att nå syftet har följande frågeställningar tagits fram: 

 

● Hur kan kommunikationen i POR-processen förbättras?  

● Hur kan arbetsflödet förbättras?  

1.4 Avgränsningar 
 

Studien undersöker endast POR-processen på Scania AB.  

1.4.1 Antaganden 

 

Antagande om att företaget och avdelningen vill fortsätta arbeta enligt Lean ligger till grund i 

studien.  

1.4.2 Begränsningar 

 

Studien undersöker endast kommunikationen på reservdelsavdelningen på Scania AB. Vidare 

undersöks inte extern kommunikation och intern kommunikation inom företaget utanför POR-

processen. Undersökningen svarar endast på att ta fram lösningsförslag för att förbättra 

processen och kommunikationen och behandlar inte implementeringen av förslagen. 
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2.   De teoretiska aspekterna 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

2.1.1 Organisationsutveckling 

 

Oftast blandar organisationer ihop sin vision och sina ideal och likställer det med att det är 

organisationskulturen. Visionerna och ideologin växer ovanifrån i ledarskapet och den verkliga 

organisationskulturen växer upp underifrån från medarbetarna (Alvesson, 2015, s.72). 

Förändringar i omvärlden är självklara och ständigt pågående vilket gör att de ofta kan ses som 

ett tillstånd. Företag måste kunna förhålla sig till och möta deras kunders behov men även se 

de förändringar som sker runt omkring i världen (Grafström et al, 2017, s. 478-479). 

Med hjälp av omvärldsbevakning kan företag ligga i framkant utifrån det som framkommer. 

Här kan man i ett tidigt stadium lägga upp nya modeller och basera beslut på fakta inom 

företaget (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 42). 

  

Även organisationskultur är enligt Alvesson (2015, s. 9) viktig för att förstå organisationens 

egna liv och helhet. Att dela vissa idéer, tolkningar och föreställningar är viktigt för att få en 

fungerande verksamhet. Kulturen finns i första hand inte inuti medarbetarnas huvuden, utan 

mittemellan i en konstellation av en grupp människor. Kulturen blir det centrala först när vi ska 

förstå sociala företeelser, beteenden och processer. Den blir då den ram som gör det begripligt 

(Alvesson, 2015, s.11). Att utveckla kulturen leder till att man skapar en sammanhållning 

mellan alla företagets olika delar. Detta utvecklar medarbetare som strävar och jobbar mot 

samma mål och att alla ser en tydlig bild hur den enskilde individen bidrar till målet 

(Sveningsson & Sörgärde, 2015, s. 103). Det finns emellertid hinder för att förändringar i 

organisationer ska lyckas. Förändringar berör många och man kan möta motstånd. Medarbetare 

kan se det som att tryggheten och stabiliteten äventyras. Men med en klar vision och ett aktivt 

ledarskap kan man överkomma detta och räta upp kulturen i en positiv riktning (Grafström et 

al, 2017, s. 490-491). Ledarskapet är betydelsefullt vid organisationsutveckling. Utöver chefer 

och ledare bör en utvecklingsplan även involvera alla medarbetare. Detta ger ett värde till alla 

och en tydlighet i arbetsgången när man styr om och ska jobba mot nya mål (Alvesson, 2015. 

s. 131).  

2.1.2 Organisationsförändring 

 

Enligt Jacobsen (2013, s.129) kräver en planerad förändring inom en organisation att en eller 

flera personer startar en förändringsprocess. Det innebär att det startas aktiviteter som syftar 

till att förändra beteenden, strukturer eller kulturer (Jacobsen, 2013, s.129). Jacobsen (2013) 

menar att för att en förändring ska till måste det finnas en idé om att saker och ting skulle kunna 

bli bättre inom organisationen. Alla i organisationen behöver inte ha samma uppfattning om 

förändring och utmaningen blir då att ”få med sig” alla. Om medarbetare inom organisationen 

upplever förändringarna som jobbiga, ofruktbara eller hotfulla kommer troligtvis reaktionen 

att bli med motstånd till de förändringar som sker. 
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Motstånd är något som ofta upplevs när det kommer till förändringsprocesser. Det upplevs av 

medarbetarna som något mycket mer personligt och är knutet till hur medarbetarna och 

ledningen reagerar på förändringen. Det är dessa reaktioner som upplevs som mest utmanande 

och framförallt när reaktionerna blir motstånd när förändringarna ska genomföras (Jacobsen, 

2013, s.141ff). Det är även viktigt att poängtera att organisationer består av människor. Dom 

är enskilda individer och det är något som behöver få en större uppmärksamhet när det kommer 

till just förändringar. Vi måste förstå hur förändring påverkar den enskilda människan, de 

sociala relationerna och förhållandet mellan människor både i och utanför organisationen 

(Jacobsen, 2013, s.147). Jacobsen (2013, s.148ff) menar att förändringar sker oftast inte helt 

smärtfritt och orsaker till det är yrkesmässig enighet/oenighet, rädsla för det okända, 

vinst/förlust av personliga fördelar, identitetsförlust, merarbete, sociala relationer, 

psykologiska kontrakt, ändrade maktförhållanden, symbolisk ordning och aktörer i 

omgivningen.  

2.1.3 Kvalitetsutveckling 

 

Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38) innebär att alltid aktivt arbeta 

med och förbättra kvaliteten på en vara eller en tjänst. För att företag ska ha en chans på dagens 

marknad måste de kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling. Kvalitet ska alltid utgå från 

kundens perspektiv. Det är kunden som i slutändan bestämmer vad kvalitet är och frågan man 

ska ställa sig är: Vad vill kunderna ha? Det är viktigt att skilja på kundbehov och kundönskemål 

då kundens behov ska vara i fokus. Det är kunden du skapar värde åt. 

 

Kvalitetsutveckling är även en förutsättning för digitalisering. Att arbeta proaktivt med 

kvalitetsutveckling skapar förutsättningar för att ligga i framkant. Att även aktivt arbeta med 

värderingar, arbetssätt och verktyg möjliggör digitalisering. Just digitaliseringen är en viktig 

del i ett samhälle som ständigt är i förändring och snabbt kunna möta de krav som uppstår 

(Rönnbäck, 2017). 

 

Kvalitetsarbetet i ett företag är ett ständigt pågående arbete där man alltid ska söka efter 

förbättringar som kan göras. De stora hörnstenarna i kvalitetsutveckling är (Bergman & 

Klefsjö, 2012, s. 40): 

 Sätt kunderna i centrum. Vi ska alltid utgå från ett kundperspektiv då det är kunden som 

bestämmer vad kvalitet är. Kunderna är medskapare till att varan/tjänsten blir så bra 

som möjligt och detta ska ses om ett samarbete mellan organisation och kund. 

 Arbeta med processer. Det som levererar värdet till kunderna är själva processen. Det 

är ett nätverk av aktiviteter som gör input till output med hjälp av resurser. Det vill säga 

att du får information och/eller material som sedan ska vandra genom en process för att 

när det är klart bli olika varor eller tjänster. För att kunna mäta något slags värde under 

processens gång är det viktigt att involvera kund i ett tidigt skede och även att stämma 

av under processens gång. 

 Basera beslut på fakta. För att kunna få en bra vara/tjänst i slutändan krävs det under 

arbetets gång att man samlar in fakta som besluten sedan grundar sig på. Företag måste 
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här samla in och analysera information för att i slutändan få en produkt som är attraktiv 

på marknaden. 

 Arbeta ständigt med förbättringar. Då vi idag lever i ett samhälle som utvecklas i en 

rasande fart måste man hålla sig alert som företag för att inte halka efter. Man ska alltid 

försöka ta tillvara på möjligheterna som tekniken idag erbjuder. Att ständigt söka efter 

förbättringar gör att man kan hålla jämt tempo och vara attraktiv på marknaden. Det 

gäller att alltid studera marknaden efter nya infallsvinklar, teknik eller liknande. Sedan 

ta den informationen och förbättra sina varor eller tjänster. 

 Skapa förutsättningar för delaktighet. Alla i verksamheten ska känna sig delaktiga i 

skapandet av varan/tjänsten. Har man engagerade medarbetare som känner att dom är 

med i skapandet av en vara/tjänst och att dom aktivt får vara med i förbättringsarbetet 

så har man kommit långt. Kommunikation och utbildning är viktigt för att skapa 

delaktighet. 

 Utveckla ett engagerat ledarskap. Den vanligaste anledningen till att förändringar inte 

blir som man vill är att man inte får med sig personalen. Ett engagerat ledarskap 

omsluter alla de andra hörnstenarna. För att få med medarbetarna i kvalitetsarbetet 

krävs det ett starkt och engagerat ledarskap. Känner sig medarbetarna trygga i sin roll 

och att de är stolta över det de är med och skapar ligger det till stor grund i hur lyckat 

organisationens kvalitetsutveckling är. Den vanligaste anledningen till att förändringar 

inte blir som man vill är att man inte får med sig personalen. 

2.1.4 Rätt process ger rätt resultat 

 

Att skapa ett kontinuerligt flöde är hela grundtanken med Lean. Flödet är själva huvudkärnan 

i en Lean-process. Ju mer flöde man kan skapa desto synligare blir det om möjliggör upptäckten 

av de problem som finns. Om man ständigt jobbar för att synliggöra problem och ineffektivitet 

så stärks engagemanget hos medarbetarna och de blir en stor del av det effektiva arbetet i att 

minska problemen. För i processer som anses fungera bra ser man inte det dolda. Med hela 

Lean-tänket kan man korta ner och effektivisera processen även om man från början inte kunde 

upptäcka det (Liker, 2009, s.117). 

 

Liker (2009, s.118) pratar om de olika typerna av icke värdehöjande slöseri som oftast återfinns 

i processer. Dessa är överproduktion, väntan, onödiga transporter, onödigt stora lager, 

onödiga förflyttningar, felaktiga produkter och outnyttjad kreativitet hos de anställda. 

Med rätt typ av process lyfter det även fram att flödet i processen är viktigt. Om det finns en 

eller två punkter där information fastnar stoppar det upp processen. Genom att sträva efter ett 

flöde som flyter minskar tiden för processen automatiskt. Liker (2009, s.119) menar att så fort 

kund lägger en order ska processen startas. Råmaterialet som behövs för specifik order 

införskaffas. Sedan ska detta råmaterial genast vidare till medarbetare som fyller på ordern och 

skickar den vidare till kund. Detta ska utan stopp levereras inom en snar tid. Det är här det är 

lätt att fastna om informationskedjan bryts eller något råmaterial saknas. 

För att uppnå ett flöde krävs tålamod och tar lång tid. Utmaningarna ligger i att få det 

kontinuerligt och även så litet lager som möjligt är att eftersträva. Ju större lager desto svårare 
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att ha ett flöde. Hela tiden ska man jobba mot att minska lager och använder sig bara av 

buffertlager där det verkligen behövs. Men med det sagt så jobbas det konstant med att minska 

lager och förbättra processen. 

 

I många fabriker bygger man upp lager då du har olika arbetsstationer som gör specifika saker 

i produktion. Delarna om tillverkas ska sedan fraktas för att till sist sättas ihop. Enligt Liker 

(2009, s.122) är detta mycket slöseri då delar ligger och väntar på att bli ihopsatta. 

Genom att skapa ett flöde där varje enhet kontinuerligt går vidare till nästa station kan man få 

en process som ger kortare tid och även inte bygger lager. Man kan producera enbart det som 

efterfrågas. Det är även lättare att vid bortfall av medarbetare göra mindre en dag för att jobba 

på snabbare en annan dag. Detta gör att det inte finns något som kan fastna i den långa 

processkedjan (Liker, 2009, s.123). 

2.1.5 Visuell styrning 

 

Att göra allt inom organisationen synligt är en viktig del för att kunna upptäcka problem. Det 

är önskvärt att eliminera allt slags slöseri som leder till misstag, defekter och skador på 

arbetsplatsen. Hela grundtanken är att de olika typerna av icke värdehöjande slöseri som oftast 

återfinns i processer ska elimineras (Liker, 2009, s.187). Det slöseri som uppdagas är alltså 

överproduktion, väntan, onödiga transporter, onödigt stora lager, onödiga förflyttningar, 

felaktiga produkter och outnyttjad kreativitet hos de anställda. De brukar prata om 5 S: 

 Sortera. Detta menas att rensa ut lager och artiklar som inte används eller är 

onödigt stort. 

 Strukturera. Här ska man märka upp saker och ge dem en specifik plats. Detta 

underlättar att hålla struktur på arbetsplatsen. 

 Städa. Att hålla arbetsplatsen ren är viktigt. Om det är rent är det lättare att 

upptäcka när saker inte återfinns på sin specifika plats. 

 Standardisera. Det krävs även regler för att försöka upprätthålla struktur, 

städning och att ständigt rensa ut för att bibehålla struktur. 

 Skapa vana/självdisciplin. För att kunna upprätthålla ordning och reda i det 

visuella krävs det ett bra och grundligt arbete från ledningens sida. Ett 

kontinuerligt arbete med att regelbundet granska arbetsplatsen måste ske för att 

upprätthålla ordning. 

 

De 5 s:en ska inte förväxlas med att det ska vara snyggt och prydligt på arbetsplatsen. Det kan 

många åstadkomma utan att det får visat resultat. Detta är en metod för att på ett överskådligt 

och strukturerat sätt hålla det visuella väl synligt inom organisationen. De anställda ska veta 

exakt vart dokument finns. Utöver det ska även en struktur finnas med att var sak har sin plats 

(Liker, 2009, s. 189). De 5 s:en används även som stöd för ett jämt flöde som även kallas 

takttid. Man ser det som ett verktyg bland många för att åstadkomma ett välplanerat Lean-

system. Inom industrier använder man ofta sig av siluettavlor som möjliggör att enkelt få en 

överblick vart allt ska vara och se om det är något som saknas (Liker, 2009, s.190).  
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2.1.6 Ledarskap  

 

Ledarskap är komplext och skiftar ständigt karaktär vilket gör det svårt att beskriva på ett enkelt 

sätt. Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) finns det en mängd olika definitioner av 

ledarskap. Enligt Yukl (2012) finns det en gemensam nämnare som delas av många inom 

forskningen att ledarskap handlar om en process. En eller flera personer påverkar avsiktligt 

andra i processen i syfte att strukturera och leda aktiviteter och relationer i en grupp eller i en 

organisation. Innebörden i begreppet ledarskap styrs ofta av forskarens intresse för vissa 

specifika aspekter av fenomenet individuella perspektiv (Yukl, 2012). Studien utgår från tre 

olika definitioner av ledarskap. Den första definitionen har formulerats av Yukl (2012): 

Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 

vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 

som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål. 

En annan definition av ledarskap har sin utgångspunkt i ett projekt där ledarskap studerades i 

flera länder och i alla undersökningarna användes en definition av ledarskap. Definitionen är 

enligt House m.fl. (2002): 

En individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till 

organisationens framgång. 

Den tredje definitionen har formulerats av Bass och där är förändring centralt (Alvesson & 

Sveningsson 2012). I denna definition handlar ledarskapet enligt Bass (1985 citerad i Alvesson 

& Sveningsson 2012) om att: 

Transformera efterföljare, skapa visioner av målen så att de kan uppnås, och formulera vägen 

för medlemmarna så att de kan nå målen. 

Bass gör en skillnad mellan chefskap och ledarskap där chefskap handlar om att skapa stabilitet 

och ledarskap innebär att skapa och hantera förändring (Alvesson & Sveningsson 2012). Att 

innebörden och definitionen av ledarskap skiljer sig åt visar enligt Yukl (2012) på oenighet om 

processer kring ledarskap. Vissa teoretiker har ifrågasatt om ledarskapet bör ses som ett 

vetenskapligt begrepp. Dock menar Yukl (2012) att trots de olika synsätt som finns betraktas 

ledarskapet ändå som ett viktigt begrepp eftersom ledarskapet anses ha avgörande betydelse 

för en organisations effektivitet. 

Ledarskapsforskningen har länge strävat efter att hitta det mest effektiva ledarskapet (Thylefors 

2007). Enligt Yukl (2012) är det svårt att fånga vad som är ett effektivt ledarskap i alla studier 

som genomförts men har en syn på vad effektivt ledarskap är. Effektiva ledare hjälper 

människor att tolka händelsers betydelse (Yukl, 2012). Det innebär att ledarna bistår människor 

i förståelse och tolkning av olika företeelser och identifierar hot och möjligheter genom att 

bevaka omgivningen. Funktion blir allt viktigare då villkoren i samhället blir mer komplexa 

och förändras. Effektiva ledare bidrar också till att skapa samförstånd kring strategier, mål och 

prioriteringar i en organisation (Yukl 2012). 
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För att framgångsrikt fullfölja en gemensam uppgift krävs det också engagemang, samarbete 

och ömsesidigt förtroende (Yukl 2012) där Yukl (2012) menar att effektiva ledare har förmågan 

att bygga upp dessa aspekter. Ledarna stärker medarbetarnas entusiasm och engagemang för 

arbetet med dess mål och tror på att arbetet kommer att bli framgångsrikt. De främjar också att 

samarbete och ömsesidigt förtroende utvecklas i organisationen genom mångfald, förståelse 

för andra och att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Effektiva ledare ger även 

utrymme för aktivt deltagande i beslutsfattande och problemlösning för att främja prestationen 

i en organisation eller grupp (Yukl 2012). 

Den kollektiva identiteten och ett kollektiv lärande är viktigt för en grupps eller organisations 

framgång (Yukl 2012). Effektiva ledare är delaktiga i att skapa, uppmuntra och stärka ett 

kollektivt lärande och en kollektiv identifikation. Ledarna ska bidra till att skapa en unik 

identitet för en organisation eller grupp. De är också med och löser de problem som uppstår på 

ett sätt som överensstämmer med gruppens eller organisationens identitet. De uppmuntrar och 

skapar ett kollektivt lärande för att påverka medlemmarna att hitta ännu bättre sätt att uppnå 

gemensamma mål Yukl (2012). 

En annan betydelsefull ledarskapsfunktion är att främja moral och social rättvisa (Yukl 2012). 

Effektiva ledare är förebilder och ska handla moraliskt. Handlingssättet skapar en arbetsmiljö 

som utmärks av rättvisa, medkänsla och socialt ansvarstagande som ökar medarbetarnas 

engagemang för arbetet och tillfredställelse. Enligt Yukl (2012) är en annan betydelsefull 

ledarskapsfunktion att stötta och skaffa nödvändiga resurser. Det innebär att effektiva ledare 

försvarar och är måna om sin egen verksamhet. 

2.1.7 Kommunikationens beståndsdelar 

 

Ett sätt att se på kommunikation är att dela in den i fyra olika delar; information, interaktion, 

kontroll och balans. Kommunikation som information handlar om kommunikation som något 

som transporterar information mellan sändare och mottagare. Genom detta perspektiv kommer 

frågor som spridning och delning av information och tillgång till information. Med 

kommunikation som interaktion menas själva processen i hur utbytet sker. När två personer 

kommunicerar skapas relation mellan parterna. Dålig interaktionskommunikation är när två 

personer inte bryr sig om eller förstår varandra. Kommunikation som kontroll handlar om att 

koordinera människor genom att kommunicera med dem. Med kommunikation kan man 

delegera uppgifter och styra vad andra gör och inte gör. Målet med styrningen är att alla 

medarbetare arbetar i samma riktning och effektiviserar organisationen. Kommunikation som 

balans handlar om på vilket sätt något kommuniceras är avgörande för hur stor frihet den som 

ska utföra arbetet ges. Hur något kommuniceras kan skapa utrymme för en annan persons 

kreativitet eller tvinga en människa att göra på ett förutbestämt sätt (Eisenberg, 2001).  

Vad som ska kommuniceras är också en viktig beståndsdel och kan delas in i arbets-, nyhets- 

och lägeskommunikation, styr- och förändringskommunikation, värderings- och 

kulturkommunikation och trivselkommunikation. Arbetskommunikation handlar om 

information som är kopplad direkt till utförandet av det dagliga arbetet. Nyhets- och 

lägeskommunikation är information om det aktuella läget, det vill säga vad som har hänt och 
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vad som kommer att hända. Styr- och förändringskommunikation handlar om mål, ekonomi, 

organisationsförändringar och riktlinjer. Värderings- och kulturkommunikation innehåller 

företagets etik och värderingar. Trivselkommunikation handlar om gemensamma aktiviteter 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005).  

2.1.8 Kommunikationsproblem 

 

Kommunikationsproblem kan vara att personer inte får information i rätt tid med rätt innehåll 

eller på rätt plats. Ett annat potentiellt problem är att avsändaren av informationen behöver sålla 

och sprida information. Att ha för lite eller för mycket information kan ge effekter som tröghet 

genom att uppgifter tar längre tid för en person att utföra. Det kan upptäckas genom att personer 

blir stressade (Choo, 2006). Kommunikationsproblem kan uppstå i en interaktion genom till 

exempel konflikter eller missförstånd. Interaktion mellan individer fungerar inte på samma sätt 

som mellan grupper vilket gör att orsakerna till problemen ser olika ut. Ur ett kontrollperspektiv 

kan problem uppstå i kommunikationen då en av parterna inte gör som den andra 

kommunicerar. Det kan också uppstå problem om det är otydligt i ansvarsfördelningen (Daft, 

2001).  

2.1.9 Johari fönster 

 

Johari fönster är en modell för att tydliggöra olika aspekter av kommunikation och mänskliga 

relationer som presenterades av de två psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham 1955. De 

menar att du inte kan veta hur ditt beteende uppfattas av andra om ingen talar om det för dig 

och att för att nå självkännedom är du beroende av din omgivning.  

Modellen delar in kunskap om dig själv i två delar - omgivningens kunskap och din egen 

kunskap. De fyra rutorna i modellen kan liknas med fyra rum med fönster och beroende på i 

vilket rum du befinner dig kan du se olika rum (Tonnquist, 2016, s. 249 ffa.).  

 
Figur 1. Johari fönster 
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A – Arena 

 

Rummet visar vad gruppen och vad jag själv vet om mig. Rummet kännetecknas av ett öppet 

utbyte mellan andra och mig själv. När förtroendet mellan gruppmedlemmarna ökar blir 

rummet större och när rummet blir större blir det okända mindre och leder till ökad insikt.  

I Arenan befinner sig människor som är öppna och personen känner sig trygg i gruppen vilket 

gör att hen också skapar trygghet i gruppen. Hen är aktiv och deltar i diskussioner och 

aktiviteter. Den öppna arenan är inte alltid positiv och kan vid ytliga relationer upplevas som 

opassande eller hotfull. Omgivningen kan missförstå och lägga egna värderingar i beteende 

och uttalanden. För att lägga grunden för produktivitet behövs en ledarstil som är baserad på 

optimal användning av feedbackprocesser. I de företag där optimala feedbackprocesser är en 

accepterad norm uppstår klimat som baseras på tillit. Synergieffekter i företaget skapas när de 

okända fältet minskar samtidigt som de öppna fältet blir större (Tonnquist, 2016, s. 249 ffa.). 

 

B – Blint 

 

Rummet kännetecknas av saker om mig själv som jag inte är medveten om men som andra vet 

om. Genom att få feedback kan det blinda rummet bli mindre och när andra lär känna oss blir 

det blinda rummet mindre och de får en möjlighet att upptäcka saker vi själva inte är medvetna 

om. En person som befinner sig i det blinda fältet berättar gärna om sina känslor och tankar. 

Hen har åsikter om andra personer som hen gärna delar med sig av. Personen tar inte emot 

feedback och lyssnar inte på andra. Hen kan reagera på feedback genom att bli arg eller gråta 

som gör att andra inte vill ge feedback. Personen blir mer osäker i kontakt med andra och 

eftersom personen inte förstår den feedback hen får kan inte gruppen hjälpa till. 

Kommunikationen är enkelriktad (Tonnquist, 2016, s. 249 ffa.). 

 

 

C – Fasad 

 

Rummet innehåller det man vet om sig själv men som man medvetet undanhåller för andra. 

Det kan handla om hemligheter eller sådant man inte vill berätta för andra på grund av att man 

känner mig otrygg eller för att kunna kontroller andra. En person med stor fasad kan ställa 

mycket frågor och vara nyfiken men delar inte med sig av information till andra. Eftersom 

personen bara delar med sig lite av sig själv efter att en annan person öppnat upp sig kan väcka 

irritation, misstro, osäkerhet och återhållsamhet hos andra. Personen är osäker på sina 

uppfattningar och åsikter och är passiv i sina relationer. “Frågaren” är rädd för att bli avvisad 

och håller därför gärna med och har personliga relationer till sina medarbetare. Medarbetarna 

vet inte var hen verkligen står i olika frågor och kan bli misstänksamma (Tonnquist, 2016, s. 

249 ffa.). 

 

D - Okänt  

 

Det okända rummet är det som varken jag själv eller andra vet om. Det som finns här kanske 

du aldrig kan nå, som till exempel förmågor som aldrig testas, men feedback kan bidra till att 
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rummet blir mindre. En person som befinner sig i det okända kan liknas vid en “mussla” som 

är inåtvänd och mystisk. Personen observerar utan att delta och de andra i gruppen vet inte 

mycket om den här personen vilket skapar osäkerhet. Eftersom personen är passiv är det svårt 

att ge feedback. Personen ses som den tysta i gruppen och det är svårt för de andra i gruppen 

att veta var personen står i olika frågor eller vad de själva gör för intryck på personen. 

“Musslan” tror att den egna rollen inte har betydelse i gruppen men det är fel, personen kan 

vara den som påverkar gruppen mest (Tonnquist, 2016, s. 249 ffa.).  

2.1.10 Sammanfattning  

 

I detta stycke presenteras studiens teoretiska utgångspunkt och begrepp ur den teorin som 

använts i studien och som är viktiga för att komma fram till ett resultat. 

De teoretiska delar som lyfts fram utgår ifrån syftet, frågeställningar och även underlag till det 

brev som skickades ut för att samla in data genom brevmetoden. 

De olika teoretiska delarna har legat till grund för analys av data och komma fram till ett 

resultat. Organisationsutveckling och organisationsförändring har varit övergripande i alla 

delar i denna studie. Kvalitetsutveckling, visuell styrning och rätt process ger rätt resultat är de 

teoretiska delar som på ett mer djupgående sätt har legat till grund för resultatet kring flödet 

och processen inom Scanias reservdelsavdelning. Ledarskap, effektivt ledarskap, 

kommunikationens beståndsdelar, kommunikationsproblem och Johari fönster har alla lyfts i 

studien kring kommunikationen och bidragit till resultatet och gett en bättre förståelse varför 

det är viktigt i organisationer.  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Kvalitet- och processförbättring  

 

En tidigare studie presenterar en kvalitetsvisualiseringsmodell som en metod för 

användarorienterad kvalitetsvisualisering (Gewohn, Usländer & Beyerer, 2018). Existerande 

modeller visar bristen på tillräcklig visualisering, övervakning och utvärdering av 

kvalitetssituationen avseende olika krav från tillverkare för kvalitetskontroll. I framtagen 

modell representeras kvaliteten på ett objekt genom ett lager via de objektspecifika 

kvalitetsegenskaperna. Berikad genom toleransgränser leder denna metod till en enkel 

visualisering av kvalitet samt möjliggör analys av kluster och referensanalys. Den största 

fördelen med metoden är att öka produktionseffektiviteten.  

I många branscher spelar statistiska processövervakningstekniker en nyckelroll för att förbättra 

processer genom variationsreduktion och defektförebyggande. Moderna storskaliga 

industriprocesser kräver lämpliga övervakningstekniker som effektivt kan adressera 

högdimensionella olinjära processer. Sådana processer har framgångsrikt övervakats med flera 

latenta variabla baserade metoder. Lee, Kwak, Tsui och Bum Kim (2019) föreslår en variabel 

autoencoder (VAE) som en övervakningsmetod som kan ta itu med både olinjära och icke-
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normala situationer i högdimensionella processer. VAE är lämplig för diagram eftersom det 

medför att det minskade utrymme följer en multivariat normalfördelning (Lee, Kwak, Tsui & 

Bum Kim, 2019). 

Det har skett en senare uppgång i både akademiskt och industriellt intresse för 

processintensivering som ett sätt att möta allt större utmaningar inom processindustrin. 

Processintensivering ger möjlighet att minska avfallet, förbättra energieffektiviteten och 

eventuellt få tillgång till nya råvaror - alla områden som förbättrar konkurrenskraften inom 

industrier som kemisk produktion, massa- och pappersbearbetning, raffinering av bränslen och 

gasbearbetning. I början av 2017 bildades RAPID Manufacturing Institute som ett partnerskap 

mellan US Department of Energy och American Institute of Chemical Engineers för att driva 

utvecklingen och antagandet av processintensiering och det därmed sammanhängande området 

för modulär bearbetning genom energiintensiva industrier. I Bielenbergs (2019) artikel 

diskuteras makroskopiska enheter som ledde till inrättandet av RAPID samt en översikt över 

institutets tekniska struktur. Detta följs av en diskussion av flera representativa teknologier som 

för närvarande är under utveckling (Bielenberg, 2019). 

2.2.2 Lean  

 

Tidigare forskning inom Lean visar att flexibilitet avser förmågan att förutse efterfrågan, men 

oförmåga att svara på den är ett problem. Internt oflexibla informationsflöden gör att kunder 

inte får det som de förväntar sig. De största problemområdena som yttrar sig är fel kvalité eller 

kvantitet och sena leveranser. Det finns även en avsaknad av konstruktiv dialog med kunder 

(Kurilova-Palisaitiene & Sundin, 2014). Att lyfta upp flexibiliteten till ytan skulle ge 

organisationer förmågan att med lätthet byta från ett tillstånd till ett annat. Allt för att möta sina 

kunder samtidigt som produktionen hålls igång. Informationsflexibilitet kan förbättras genom 

att investera i flera anställda i de olika verksamheterna, för bättre internt samarbete. Lean 

manufacturing principer och filosofier hanterar ständigt dessa tre kategorier av utmaningar: 

produktkvalitet, processledning tid och utmaningar på lagernivå (Kurilova-Palisaitiene & 

Sundin, 2014). 

 

Scania har i samarbete med Toyota utvecklat ett produktionssystem som oftast jämställs med 

lean production. Den grundläggande tanken i Scanias produktionssystem är att i likhet med 

lean ska produktionen ske i ett flöde. Man ska lyfta bort problem och omedelbart åtgärda det 

så flödet är kontinuerligt (Sederblad, 2011). Scania är vida kända för att kunna producera 

lastbilar utifrån kundernas önskemål i den mån det är möjligt. Detta har möjliggjorts då 

produktionen sker i olika delprocesser. Detta med hjälp av en avancerad produktionsplanering 

kan kombineras på olika sätt efter kundens önskemål (Sederblad, 2011). 

Produktionsprocessens uppdelning i moduler är en viktig del av bakgrunden till att Scania 

under lågkonjunkturen införde olika sätt att planera för begränsade produktionstider. Med en 

del svårigheter kunde dock kombinera produktion enligt flödesprincipen under avgränsade 

tider med perioder med kompetensutveckling, förbättringsarbete och ledighet för de anställda 

(Sederblad, 2011). 
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I enlighet med Lean är personalens engagemang i företaget av stor vikt för det 

förbättringsarbete som görs kontinuerligt. Detta engagemang utgår ifrån en stor tillit till både 

ledarskapet men även sina medarbetare. Begreppet tillit kan ungefärligen översättas med det 

engelska trust. Det är berikande att närmare tränga in i den internationella forskningen om detta 

begrepp 4. En intressant distinktion som görs inom denna forskning är mellan calculative trust 

och value- or norm-based trust. Den förstnämnda formen kan enkelt beskrivas som tillit till att 

andra aktörer ”håller sig till spelreglerna”, medan den andra formen också benämns som trust 

in a strong sense, alltså mer fullständig tillit mellan aktörer. 

Denna tillit som finns inom företaget bygger delvis på hur produktionssystemet är utformat, 

vilket kan ses som en form av Toyotas produktionssystem (Sederblad, 2011). 

2.2.3 Ledarskap 

 

Det har genomförts en rad olika studier kring ledarskap världen över genom åren. Det effektiva 

ledarskapet har studerats ur ett globalt perspektiv inom ramen för det som benämns som Globe-

projektet (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) (House & Javidan 

2004). Det är en studie av ledarskap som involverat 150 forskare med olika nationaliteter och 

omfattar sextio länder (House m.fl. 2002). Länderna representerar samtliga huvudregioner i 

världen. Ett primärt syfte med projektet var att studera i vilken mån uppfattningarna om det 

effektiva ledarskapet med dess kännetecken är universella (House & Javidan, 2004). 

I studien har chefer i de olika länderna skattat färdigheter och egenskapers betydelse för 

effektiviteten i ledarskapet. Utifrån skattningarna har jämförelser gjorts mellan länderna för att 

identifiera kännetecken som värderats på liknande sätt (Yukl 2012). Det framkom nio kvaliteter 

inom ledarskapet som uppfattades som effektiva i de flesta kulturer (Dorfmann m.fl. 2004). 

Kvaliteterna handlar om att ledaren ska vara pålitlig, ärlig och trovärdig, visionär, dynamisk, 

positiv, uppmuntrande, beslutsam, prestations- och kvalitetsorienterad, skicklig på att 

organisera samt skicklig på att integrera grupper. 

Backström m.fl. (2008) har undersökt det effektiva ledarskapet ur ett svenskt perspektiv. Med 

utgångspunkt i både internationella och nationella publicerade studier beskriver de en svensk 

ledarskapstradition bestående av ett antal olika särdrag. Kännetecken som identifierats är en 

svensk idealbild av det goda ledarskapet och den goda ledaren. Enligt idealbilden har ledaren 

ett jämställt förhållande till sina medarbetare och ser sin roll som en bland alla andra 

(Backström m.fl. 2008). Relationen till medarbetarna utmärks av förtroende, ömsesidig 

respekt, närhet och öppenhet. 

En god svensk ledare kännetecknas också som dynamisk, tolerant, ärlig, rättvis och 

anpassningsvillig (Backström m.fl. 2008). Studien lägger stor vikt vid kommunikation och 

innehåller både ett helhetsperspektiv som ett långsiktigt perspektiv. Medarbetarna uppmuntras 

att uttrycka sina åsikter. Dialog ses som ett verktyg för den goda svenska ledaren som 

tillsammans med medarbetarna skapar samförstånd kring en gemensam vision eller riktning. 

Visionen ska sedan kunna ge stöd till personalen och skapa meningsfullhet och entusiasm 

(Backström m.fl., 2008). 
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Den goda ledaren är också formell i det avseendet att följa det som anses vara rätt (Backström 

m.fl., 2008). Andra kännetecken för det goda ledarskapet är saklighet, planering och en strävan 

efter att hitta praktiska lösningar. En god svensk ledare betonar gemenskap och samverkan där 

gemenskapen i en grupp ska präglas av samarbete och delaktighet (Backström m.fl., 2008). 

Betoningen på samverkan innebär att ledaren för att lösa uppgifter i verksamheten eftersträvar 

samarbete med medarbetarna. En god ledare ska också värna om markspridning som innebär 

att ledaren ger medarbetarna stort ansvar och möjligheter till egna initiativ och kreativitet. 

Grundtanken inom den svenska ledarskapstraditionen handlar om att arbetslivet ska vara 

demokratiskt och präglas av medbestämmande och samförstånd. Betoningen på samförstånd 

och medbestämmande innebär samtidigt att konflikter ses som något avvikande (Backström 

m.fl., 2008). Goda svenska ledare upplevs ibland som otydliga och konflikträdda men är bra 

på att hantera motstridiga krav. Backström m.fl. (2008) sammanfattar ledarskapstraditionen 

med att skapa en integrerad autonomi för medarbetare. Det innebär att: ge ett stort 

handlingsutrymme och önska att individen tar initiativ och självständiga beslut, samtidigt som 

individerna blir uppbundna av att vara en del i en grupp och att följa överenskomna normer 

(Backström m.fl., 2008). 

2.2.4. Kommunikation  

 

Internationellt har det forskats en del om kommunikation i organisationer men intresset är inte 

lika stort i Sverige. Heide (2002) har studerat lärande i en organisation där fokus är på 

människors interaktion med hjälp av intranät. Simonsson (2002) har undersökt kommunikation 

mellan medarbetare och chef. Studier om vad kommunikation är har också genomförts under 

åren. Begreppet är viktigt att diskutera eftersom olika forskare har olika syn på vad 

kommunikation är och eftersom studien handlar om kommunikation i en process på ett företag 

borde det vara av intresse för anställda, chefer och praktiker i organisationer. 

Det finns också olika synsätt på förhållandet mellan kommunikation och organisation bland 

forskare. Kommunikation kan ses som ett konstruerande medel som producerar och 

reproducerar organisationer men den kan också ses som en variabel som kan isoleras (Dalfelt, 

Heide & Simonsson, 2001). Det finns också forskare som hävdat att det inte går att särskilja 

kommunikation och organisation (Czarniawska-Joerges 1993, Taylor 2000). Redan 1938 

definierade Barnard att en organisation uppstår när människor är beredda att bidra till 

verksamheten och att de som ingår i verksamheten kan kommunicera med varandra för att 

uppnå ett gemensamt syfte. Det har även forskats om organisationskultur kopplat till 

kommunikation. Eisenberg och Riley (2001) ser kommunikation som grundläggande för 

kultur: 

A communicative view of organizational culture sees communication as constitutive of culture. 

The process that we wish to label organizational culture consists solely of patterns of human 

action and its recursive behaviors (including talk and its symbolic residues) and meaning 

(2001). 
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3.   Metod   

3.1 Design av studien 

 

Utifrån problemformulering, syfte och frågor är studien kvalitativ för att få en uppfattning om 

respondenternas syn på hur kommunikationen inom avdelningen och processen fungerar. 

Avsikten är inte att generalisera resultatet till populationen i form av statistiska resultat utan 

undersöka, förstå och utveckla processen och därför passar en kvalitativ undersökning bättre 

än en kvantitativ. I en kvalitativ studie finns olika metoder att utföra studien med som till 

exempel djupintervjuer, gruppdiskussioner och fokusgrupper. Studien innehåller djupintervju 

(Denscombe, 2016, s. 267-271). I studien används intervju och skriftligt material som 

datainsamling för att få en uppfattning om respondenternas åsikter och tankar om 

kommunikationen på avdelningen om processen och hur processen i sig fungerar 

flödesmässigt.  

 

De problemområden som finns i processen kräver expertkunskap och erfarenhet inifrån 

företaget. Detta har blivit tillgodosett via s.k. brevmetoden där det har skickats till alla 21 

medarbetare inom avdelningen för reservdelar på Scania. Av 21 medarbetare var det 17 stycken 

som svarade. Utöver det har även en djupintervju genomförts med en person som arbetar på 

avdelningen. Personen valdes ut på grund av sin expertkompetens inom processen.  

I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. Detta 

leder till att det inte finns en objektiv och absolut sanning.  För att ge mer djup till denna rapport 

har kvalitetsverktyg och modeller för både struktur och visuell tydlighet använts. Dessa 

kvalitetsverktyg och modeller är fiskbensdiagram utifrån 6M, stapeldiagram, matris, PBSM, 

Johari fönster och hörnstensmodellen. I de följande avsnitten kommer dessa metoder och 

verktyg presenteras med ingående.  

 

Hörnstensmodellen är en modell inom offensiv kvalitetsutveckling. Denna modell lyfter att 

arbetet med att ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete. 

Detta leder även till engagerade medarbetare som har fokus på organisationens processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 38). Denna studie är uppbygg utifrån hörnstenmodellens olika 

delar och det kontinuerliga förbättringsarbetet är i fokus.  

 

 
Figur 2. Hörnstensmodellen inspirerad av Bergman och Klefsjö 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

3.2.1 Brevmetoden  

 

Den metod som använts i denna undersökning är brevmetoden som är en beprövad metod för 

kvalitativa analyser. Det innebär att medarbetarna kommer författa ett brev där en specifik fråga 

ska besvaras (Berg 2000, s. 24-25). Syftet med metoden är att samla in material utifrån brev 

författat av de berörda medarbetarna. Detta ska sedan tolkas och analyseras genom en 

förutbestämd matris (Berg, 2000, s. 24-25). Metoden går ut på att låta de anställda skriva ett 

brev om hur de ser på det dagliga arbetet på sin arbetsplats. Frågan löd: Hur upplever du 

kommunikationen i POR-processen? Frågan ska inte vara styrande utan lägga en grund till att 

samla in mycket rådata. Den som besvarar brevet är fri att skriva utifrån dennes perspektiv och 

omfånget på brevet är av mindre betydelse. Brevskrivaren fick utöver frågan även ta upp andra 

delar som denne tyckte var relevant. Genom att alla inom den valda avgränsningen får delta 

och att de kan lyfta vad de vill ökar chansen att få ett stort engagemang och deltagande. 

De anställda lovades anonymitet med breven vilket i sin tur ökar chansen för att få ett brett 

utbud av åsikter från alla anställda som deltar. Genom att alla får skriva och uttrycka sina 

åsikter ökar chansen att många blir engagerade. Breven skickade medarbetarna antingen 

anonymt eller via e-post. Då det är en mindre avdelning inom Scania är det viktigt att 

svarsfrekvensen är hög. Fördelarna med att använda brevmetoden är att den är relativt lätt att 

processa, ger en aktuell bild av verkligheten där författarna annars som genomförare skulle 

kunna påverka beskrivningarna. Nackdelarna med brevmetoden är att brevskrivarens språkliga 

förmåga kan begränsa informationen och att ställa fördjupande och klargörande frågor 

försvåras. Därför genomfördes även en djupintervju med intervjuperson X. En djupintervju 

kommer ge mer underlag för att kunna ta fram konkreta lösningsförslag. Detta ger en bra grund 

för att specificera problemområden och få den expertis som behövs för att kunna utföra detta 

examensarbete kvalitativt och således kunna ge värde till företaget.  

 

3.2.2 Djupintervju  

 

Kunskap om Scanias reservdelsavdelnings arbetsflöde och kommunikation har inhämtats 

genom intervju. Det har genomförts en semistrukturerad intervju då detta tillvägagångssätt gav 

utrymme för följdfrågor så att inget förbisågs när det kommer till information som kan vara av 

betydelse för att besvara rapportens syfte. En intervjuguide konstruerades (se bilaga 2). 

Intervjun skedde via telefon med intervjuperson X som har god kunskap om processen. 

Intervjun spelades in för att kunna fokusera på själva intervjun. All kommunikation har 

transkriberats i skrift (se bilaga 2). De delar som inte har transkriberats är början av intervjun 

när undersökningen presenterats. Varje ord har transkriberats men eftersom författarna är 

intresserade av vad respondenten säger istället för hur personen säger det, föll valet på att inte 

markera pauser.  
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3.2.3 Intervju med Jimmie Lindroth 

 

I samtal med handledare Jimmie Lindroth under studiens gång har underlag insamlats som även 

ligger till grund för resultatet. Med expertkompetens inom POR-processen har Jimmie genom 

samtal gett mer djupgående kunskap till POR-processen och flödesschemat. 

3.3 Dataanalys 

 

Den metod som valts att användas är skriftligt material som datainsamling för att få en 

uppfattning om respondenternas åsikter och tankar om kommunikationen i processen. Ett sätt 

att kategorisera och analysera insamlad data kan göras med hjälp av dimensioner och kategorier 

utifrån Bergs modell (2000, s.2). Dimensionerna kan anpassas efter organisationen men de 

valda dimensionerna är samverkan, planering och förändring eftersom de på ett övergripligt 

sätt lyfter de delar som studien vill belysa inom Scanias reservdelsavdelning. Dimensionerna 

lyfter kommunikationen inom samverkan, hur arbetetsflödet ser ut inom planering och 

förbättringsförslagen lyfts i dimensionen förändring. 

Kartläggningen av de utvalda dimensionerna görs genom en förutbestämd modell som enligt 

Berg (2000, s.5) läggs upp som en matris. Utöver de valda dimensionerna kategoriseras rådata 

även in i föreslagna kategorierna: Det egna arbetsflödet, avdelningens kommunikation och 

lednings roll. Om rådata inte kan kategoriseras in i de givna kategorierna kan fler kategorier 

skapas efter intervjumaterialets och organisationens speciella karaktär (2000, s.5).  

 

Tabell 1 visar matrisen som användes i kategoriseringen av materialet.  

 

 
Tabell 1. Matrismodell inspirerad av Berg (Berg 2000, s. 5). Den innehåller dimensionerna 

samverkan, planering och förändring och de tre kategorierna det egna arbetsflödet, 

avdelningens kommunikation och ledningens roll.  

 

Utifrån de svar som inkommit sorterades sedan underlaget utifrån Bergs (2002) modell. Detta 

för att bryta ned och kategorisera. De relevanta delarna ur breven kategoriserades in under rätt 

dimension och varje brev gicks igenom separat för att få en tydlig struktur. De relevanta delarna 

ur breven sattes in under rätt dimension. Varje brev gicks igenom var för sig och stycken som 

var relevanta för respektive dimension kategoriseras in i en matris. Det som vägledde genom 

sorteringen och uppdelningen var dels inspirerat av Berg men även fiskbensdiagram 

konstruerat utifrån 6M hjälpte oss i kategoriseringen. Detta gav en överblick över allt material 

och underlättade att se en helhet ur de 17 brev som inkommit. 

 



 

Sida 18 av 47 

 

Fiskbensdiagram 

 

För att kunna visuellt se de problem som finns inom kommunikationen upprättades ett 

fiskbensdiagram. Tillsammans med handledaren gick vi igenom de olika delar som påverkar 

kommunikationen på avdelningen. Detta låg även till grund för kategoriseringen av de brev vi 

fått in. Diagrammet i figur 2 visar på grundorsaker, inte symptom och utgör därigenom ett 

utmärkt underlag för den fortsatta problemlösningen.  

För att ha hjälp med att kategorisera in svaren i matrisen har vi använt oss av fiskbensdiagram 

för att få en struktur. Denna är strukturerad utifrån 6M vilket är människa, metod, maskin, 

mätning, material och miljö. Utifrån vårt underlag delade vi in dessa kategorier i de olika 

dimensionerna i matrisen:  

 Människa & miljö - Samverkan 

 Material & metod - Planering 

 Mätning & maskin - Förändring 

Detta gav ett bra underlag att på ett strukturerat sätt kunna kategorisera all data på ett kvalitativt 

sätt och vi hade något att mäta för att lägga in under de olika delarna.  

 

 
Figur 3. Fiskbensdiagram. Utgångspunkt kring bristande kommunikation. 

 

Scanias flödesschema för POR-processen 

 

Att arbeta med flödet och POR-processen har varit genomgående. Ett första beslut i samråd 

med handledare Jimmie Lindroth var att se över det visuella. Nedan ses POR-processens 
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flödesschema som används idag. 

 
Figur 4. Flödesdiagram taget från Scanias process på reservdelsavdelningen.  

 

PBSM 

 

PBSM står för Process Based System Model. Syftet ligger i att granska och förbättra en 

systemmodell med hjälp av principer, arbetssätt och verktyg. Visualisering av 

förändringsbehov kan vara komplicerat. Ett sätt att kunna se behovet är att använda 

processbaserade systemmodeller. Den globala uppvärmningen kräver att vi gör stora 

förändringar på många områden. Industrin har föreslagit åtgärder för förändring, men det är 

svårt att bedöma hur bra dessa är och mer känsla är nödvändigt för att klargöra situationen. Det 

behöver förtydligas och med PBSM synliggörs det vad varje företag kan göra (Isaksson, 2006). 

3.4 Validitet och reliabilitet 

 

Reliabilitet 

 

På avdelningen jobbar det 21 personer och 17 stycken svarade vilket betyder att 80 % av 

avdelningen svarade. Resultatet ger en tydlig bild på hur kommunikationen och arbetsflödet 

ser ut på avdelningen. Det som mäts är hur 17 av 21 medarbetare upplever kommunikationen 



 

Sida 20 av 47 

 

och arbetsflödet.  Dem har fått skriva helt utifrån sig själva om hur det vardagliga arbetet 

upplevs utifrån vår frågeställning (bilaga 1). Även i organisationer där kommunikationsfrågor 

inte får stor uppmärksamhet präglas den genom det sätt människor tänker, känner, värderar och 

reagerar på åsikter som till sin natur är kulturella, alltså gemensamt för gruppen (Alvesson, 

2015, s.7). Resultatet är baserat på utsagor från de brev som inkommit och är baserat på hur 

individernas upplevelse, belastning och förhållanden inom avdelningen. Det finns en risk i 

analysen att det medarbetarna skrivit inte är sanning eftersom det inte går att veta om dem varit 

ärliga eller utelämnat någon information. Det krävs stort engagemang när man använder sig av 

brevmetoden (Berg, 2000, s.24). Motivationen ansågs vara hög då 80 % besvarade brevet. För 

att skapa ett större djup i analysen hade det behövts mer material och utförligare brev (Berg, 

2000, s.24). Av dessa 17 brev som analysen grundar sig på var endast 14 stycken utförliga brev 

vilket kan påverka realiteten i resultatet.  

 

Validitet 

 

Det gavs inga anvisningar till hur breven skulle skrivas och det har inte getts några vidare 

anvisningar mer än en kort förklaring i medföljande brev med vad undersökningen går ut på. 

Genom att ge medarbetarna en öppen fråga utan att specificera kan det finnas en risk att dom 

utelämnade en del viktig information som skulle kunna gett ett större djup till studien. 

Den fråga som ställdes var: Hur upplever du kommunikationen i POR-processen? vilket ledde 

till att några svarade djupare på vissa delar och således eventuellt utlämnande andra. 

Kartläggningen av dimensioner görs genom en förutbestämd modell enligt Berg (2000, s. 5). 

Utöver dimensionerna kategoriseras rådata även in i kategorierna: Det egna arbetsflödet, 

avdelningens kommunikation och lednings roll (2000, s. 5). Med lite djupare instruktioner hade 

breven kanske innehållit mer djupgående information som hade lagt en djupare grund till 

analysen. Om det hade getts medarbetarna lite mer instruktioner och även styrt dem åt att 

fördjupa sig i de olika delarna hade materialet varit till större djup för att få en bra överblick av 

kommunikationen och arbetsflödet på avdelningen. Om det ses till det material som samlats in 

så har det mätts rätt saker men som påpekats hade mer material gjort denna analys mer 

omfattande och gett den ett större djup. Materialet tycktes vara svårt att kategorisera stundtals. 

Det fanns mycket material som skulle passat in under mer än en kategori. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

 

Enligt Patel och Davidson (2015) är det viktigt att undersökningen utförs med hänsyn till etiska 

aspekter. Aspekter som informationskravet, krav på samtycke och 

sekretesskrav. Informationskravet avser att informera respondenterna om syftet med studien 

(Patel & Davidson, 2015). Innan vi skickade ut mail med undersökningsfråga och innan 

intervjutillfällena mailade vi alla respondenter där vi presenterade oss och gav information om 

undersökningen. Vi lämnade även alla våra kontaktuppgifter och talade om att de gärna fick 

höra av sig om de hade några frågor. Syftet med det var att ge respondenterna information om 

undersökningen såsom hur den skulle genomföras och syftet. De fick själva välja om de ville 

delta eller inte. Att respondenterna gavs möjligheten att välja själva uppfyller även kravet på 

samtycke som innebär att de tillfrågade har rätt att bestämma om de vill delta eller inte (Patel 
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& Davidson, 2015). Alla som ville delta i undersökningen på avdelningen fick även skriva 

under den information vi skickade ut via mail om undersökningen och där vi även gavs tillåtelse 

att använda materialet i vår undersökning. Sekretesskravet innebär att materialet som inhämtats 

via brev och intervjun ska behandlas på så vis att informationen inte kan användas av obehöriga 

(Patel & Davidson, 2015). Sekretessen behandlas på så sätt att den inspelade intervjun raderas 

efter att materialet transkriberats. Respondenterna har varit anonyma när de svarat via brev. 

Personen vi intervjuade är anonym och vi har valt att inte ha med personens namn eftersom det 

är irrelevant information för vår frågeställning. Vi har talat om för personerna att det är deras 

personliga åsikter vi är intresserade av och att det inte finns rätt eller fel svar. 

3.6 Metoddiskussion 
 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan tillförlitligheten i intervjuer ifrågasättas eftersom 

respondenten kan uttrycka annat än vad hen egentligen menar. Intervjupersonen kan till 

exempel påverkas av en önskan att passa in i sociala sammanhang och snedvrida svaren vilket 

kan leda till att deras svar blir mindre trovärdiga. Personer är också olika bra på att uttrycka sig 

i tal vilket kan påverka resultatet. Även hur vi som författare tolkar respondenternas svar kan 

variera beroende på förmåga och erfarenhet. Kvalitativ metod bygger på intervjuer och grundar 

sig därför på subjektiva uppgifter. I studien har vi använt semistrukturerade intervjuer. 

Alternativet var att inte ha några förberedda frågor och låta intervjun vara mer öppen. Det hade 

kunnat bidra till att undersökningen blivit utförligare med det hade krävts mer arbete för att 

kunna bedöma materialet.  

 

4.   Resultat  

 

Resultatet redovisas först utifrån brevmetoden med vald analysmetod och med data som 

besvarar både hur kommunikationen och arbetsflödet i POR-processen kan förbättras. Sedan 

redovisas en beskrivning över hur processen och kommunikationen fungerar utifrån 

djupintervjun. Frågeställningarna som ska besvaras är; Hur kan kommunikationen i POR-

processen förbättras? Och hur kan arbetsflödet förbättras?  

 

 
Tabell 2. Bergs matrismodell (Berg 2000, s. 5). Utsagorna är placerade i varje dimension och 

kategori. 
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Samverkan – Det egna arbetsflödet 

  

Inom reservdelsavdelningen ser man tydligt att det individuella arbetsflödet stoppas upp 

kontinuerligt då akuta arbetsinsatser måste prioriteras. Av de brev som inkommit kan man 

utläsa att alla inom avdelningen kontinuerligt hjälps åt för att hålla arbetstakten flytande på 

avdelningen. Det upplevs att avdelningen har en god stämning och att man ser det som allas 

uppgift att se till att arbetet flyter på. Av de 17 brev som inkommit kan det utläsas att 10 stycken 

tycker att det kan upplevas som stressigt att inte hinna med de arbetsuppgifter som man har 

individuellt utan hjälp av kollegor. Detta skapar en onödig stress hos de nämnda personerna 

även om de upplever att stämningen inom avdelningen är god. 

  

Samverkan - avdelningens kommunikation 

  

I många av de brev som inkommit nämns att det finns en sårbarhet i det dagliga kommunikativa 

arbetet på avdelningen. Vid sjukdom eller frånvaro kan kommunikationen stanna upp hos 

individer i deras mail eller röstbrevlåda till exempel. Avdelningen jobbar kontinuerligt med att 

effektivisera arbetets gång men kommunikationen är något som halkat efter. Att inte ha en 

helhetsbild kan stressa både de som är på avdelningen och utför sitt jobb men även den som är 

frånvarande. 7 av 17 som svarat upplever stress då de blir hemma mer än en arbetsdag på grund 

av sjukdom. De upplever att det inte går att släppa arbetet utan känner sig tvungna att kolla 

mail eller röstbrevlåda för att i sin tur kunna kommunicera detta till kollegorna inom 

avdelningen. 

 

Samverkan – ledningens roll 

  

Medarbetarna känner en otydlighet från ledningen i vad avdelningens mål är och hur 

arbetsgången ska effektiviseras för att möta dessa mål. I 8 av 17 brev som inkommit kan det 

utläsas att ledningens roll är otydlig och att det önskas mer transparens inom avdelningen. 

Medarbetarna skulle gärna se ett mer sammansvetsat arbetssätt mellan medarbetare och ledning 

för att ta till vara på olika förslag och idéer som idag inte lyft fram. En positiv sak som framkom 

är att ledningen är närvarande inom avdelningen och man känner en snabb återkoppling vid 

frågor som uppstår. 

  

Planering – Det egna arbetsflödet 

  

Det som hamnade i kategorin handlade nästan uteslutande om arbetsbelastningen i avseendet 

att den stundtals kan vara väldigt intensiv. Då det kontinuerligt uppstår akuta ärenden som 

måste prioriteras menar 10 av 17 att det är svårt att planera sin egen arbetsdag. Medarbetarna 

menar att det inte går att planera dagarna fulla med arbetsuppgifter för att vara effektiva då det 

oftast men inte alltid kommer in mer akuta ärenden som behöver prioriteras. 

Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och skulle de akuta ärendena inte uppstå menar 9 

av 17 stycken medarbetare att deras arbetsbelastning skulle vara jämn och fullt möjlig att 

planera. 
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Planering - avdelningens kommunikation 

  

Avdelningen jobbar som tidigare nämnt kontinuerligt med att effektivisera arbetets gång men 

kommunikationen är något som halkat efter. 8 av 17 medarbetare upplever att viktiga delar i 

kommunikationen faller mellan stolarna och att ledningen aktivt inte tar tag i det. Överlag 

upplevs medarbetarna nöjda med kommunikationsflödet men lyfter att det kan förbättras. Tre 

medarbetare upplever att man går miste om mycket värdefull kunskap när de som aktivt jobbar 

på avdelningen inte kan påverka förbättringsmöjligheterna inom kommunikationen. Dessa tre 

medarbetare menar även att de har flera förbättringsförslag till hur man kan utveckla 

kommunikationen.  

 

Planering – ledningens roll 

  

Medarbetarna upplever att arbetet på avdelningen står still och att ett nytänkande saknas hos 

ledningen. 5 av 17 upplever att ledningen inte tar tillvara på kompetensen som finns inom 

avdelningen för att förbättra arbetsbelastningen. 

 

Förändring – Det egna arbetsflödet 

  

Det upplevs väldigt givande och roligt att arbeta inom avdelningen. Även om det är samma 

rutiner varje månad så är själva jobbet varierande. Ingen dag är den andra lik och det är överlag 

en positiv utmaning som ger en variation i medarbetarnas arbetsuppgifter. Men detta leder även 

till att det ibland kan bli väldigt hög arbetsbelastning stundtals och man får frångå sina 

arbetsuppgifter för att ta tag i något som är mer akut. Det upplevs överlag som en god 

arbetsvilja och en nöjdhet över de arbetsuppgifter man har då det är väldigt flexibelt till stor 

del. Sex medarbetare menar att det är otroligt givande med de utmaningar som kommer mot en 

och gör att arbetet blir väldigt flexibelt när det kommer till arbetsuppgifter. Men detta ställs 

även mot en varierande gran av hög arbetsbelastning vilket övervägande menar är något som 

bör förändras. 

  

Förändring - avdelningens kommunikation 

  

Kommunikationen upplevs som okej men det finns utrymme för förändringar till det bättre. 

Medarbetarna upplever att de har de medel som behövs för att kunna utföra sitt jobb. Det 

framkommer även att det ges otroligt mycket tilltro från ledningen att man gör sitt jobb utifrån 

de ramar som finns. Det medarbetarna vill se en förändring i är kommunikationen vid frånvaro 

inom avdelningen. Detta är en press som finns kontinuerligt hos 7 av 17 medarbetare. De kan 

inte känna sig fria från ansvar då de inte arbetar. Här lyfts önskemål om förändring till en 

gemensam lösning kring ärendehantering och att den ska komma ut till hela avdelningen och 

inte på individnivå. 
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Förändring – ledningens roll  

 

Ledningen upplevs som trevlig och öppen och medarbetarna känner att man har en stor tilltro 

till att alla gör sitt jobb på ett utförligt sätt. Större delen av medarbetarna skulle önska att få 

vara mer delaktiga i de förändringar som görs. Dels för att få vara med och påverka men även 

för att de anser att de sitter på mycket kunskap då medarbetarna varit anställda länge och har 

en hög kompetens som bör tas tillvara på.  

 

 
Tabell 3. Fördelningen i dimensionerna 

 

Beskrivning av POR-processen 

 

För att ta fram förbättringsområden behövdes en förståelse för processen. Med handledaren har 

denna process gåtts igenom för att förtydliga de delar där problem finns och även lyfta 

förbättringsområdena. 

 

Förkortningar: 

 
 

POR-processen är en korsfunktionell process inom Scania för att avveckla reservdelar från det 

globala reservdelssortimentet. Anledningen till utfasning kan vara till exempel konkurser hos 
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leverantörer, granskning av reservdelssortiment eller lagerskrotning etc. Kontinuerligt 

förbättringsarbete utförs av en arbetsgrupp på reservdelsavdelningen. Vid inledning av ett nytt 

POR-ärende blir den som initierar förfrågan förfrågningsägaren. Förfrågan måste skickas via 

en mall bifogad i ett e-postmeddelande till Parts Phase Out Request-brevlåda med ID-nummer. 

Denna fördelas sedan ut till medarbetare på avdelningen.  Mallen, som visas i figur 5, måste 

fyllas i enligt informationen i rutinen och dokumentet ska namnges enligt anvisad standard. 

 

 
Figur 5. Mall för POR. 

 

Uppgifter som ska fyllas i av förfrågningsägaren 

 

Rubrikfältet och begäran/prioritering: 

1 - akut substans. POR-fallet orsakas av begränsning eller fel i leverantörens 

produktionsmöjligheter, t.ex. på grund av konkurs eller föråldrade verktyg. Ärendet 

måste hanteras inom 1 vecka. 

2 - Vanliga fall. Ingen eller mycket låg efterfrågan, delvis skrotning eller ATR. Ska 

hanteras inom 1 månad. 

3 - Proaktiv fas ut ur leverantör. Ska hanteras inom 2 månader. 

 

Fallbeskrivning 

 

Fältet "Beskrivning" är ett viktigt komplement till "Request codes" ovan, för att mer specifikt 

beskriva anledningen till begäran. Information som kan påverka ett ATR-beslut bör också 

anges, t.ex. de uppskattade eller faktiskt nödvändiga investeringskostnaderna som skulle 

behövas om delarna eller verktygen inte skulle fasas ut eller skrotas. Delar som faller inom 

sortimentet kan ibland ingå i processen. Detta kräver emellertid en överenskommelse mellan 

olika avdelningar. Även prisansvar för den del och inköp ska läggas till som en kommentar i 

fallbeskrivningen. Det som ska ingå är: 

 Förfrågningsägare; namn, avdelning, telefonnummer. 

 Leverantörsinformation; namn, leverantörsnummer. 

 Utgivningsdatum. 

Sortiment/lagringspolicy: 

Enligt sortimentets policy och lagerhållningspolicyn ska man inte ange delar i processen som 

ingår i kriterierna nedan: 

 Del som tillhör 4, 5 eller 6-serie fordon. 
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 Delar som fortfarande används i Scanias produktionsenheter. 

 Delar som redan har en ändringskod. 

 Delar med stor efterfrågan. 

 Delar som redan har bestämts "Fortsätt leverans" mindre än två år sedan. 

Det ska också tas hänsyn till lagerhållningspolitiken, där Scania ansvarar för att reservdelar 

hålls tillgängliga från 15 år efter förra tillverkningen (militära fordon enligt kontrakt). Detta är 

ett allmänt kriterium. Avvikelser kan inträffa, t.ex. när det gäller en leverantörs konkurs eller 

lagerskrotning. 

 

 
Figur 6. Mall förregistrering av POR-process. 

 

När man skickar in ett POR-ärende till den gemensamma POR-brevlådan får man ett unikt 

POR-nummer, sparat i den gemensamma POR-filstrukturen och placeras i ett POR-register. 

Det gula fältet ska sedan fyllas i enligt nedan: 

 Ansvarig. 

 Del ingår i ett kit. Sätt in en kommentar i kommentarfältet med kit-delnummer i 

numerisk ordning. 

 Om delen har utbytesnummer, lägg även till det i ärendet. 

 Datumet. 

 Lagerstatus om beställaren fyllt i detta. 

 Ytterligare kommentarer.  

 Prisansvarig. 

 

För att påskynda POR-processen ska inte analysen göras för alla fall. Om det prisansvar som 

anses ok är det inte nödvändigt att den ansvariga kontaktas. För att kunna uppnå snabbt beslut 

måste analysen göras inom en vecka. 
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Figur 7. Mall för Assortment analysis. 

 

Sortimentsanalys 

 

Data som ska fyllas i de blå fälten; 

 Försäljningsvolymer. Före analysstart fylls de globala försäljningsvolymerna från de 5 

senaste hela åren i analysinformationsområdet i POR-ärendet. Detta genererar en 

genomsnittlig årlig efterfrågan. 

 Beslut. Prisansvaret utgör det globala beslutet. Produktchef kan kontakta försäljnings- 

och servicekollegor och samla in information innan man fattar och dokumenterar 

beslutet. 

 Fortsätt leverans. Det ska fyllas i ett x i kolumnen för fortsatt leverans. Detta kan även 

inkludera en investeringskostnad. 

 Avslutande delar: 

➔ Avsluta del, men behåll nuvarande lager. fyll i "0" i kolumnen för 

avsluta del. 

➔  Avsluta del, men gör en sista ATR. Fyll i ATR t.ex. "100" stycken i 

kolumnen för avsluta del. 

➔  Avsluta del och skrota hela lagret eller skrota delvis lagret. Fyll i 

volymen t.ex. "-100" stycken i kolumnen för avsluta del. 

 Begärs en ATR, fyll i ansvariga matningsregulatorn. 

 

Det övergripande målet för analysen är att uppfylla kundens behov av service och reparation 

tillsammans med god lönsamhet för den totala delen av verksamheten för Scania. POR-besluten 

överväger sortimentets politik och lagringspolitik. 

 

Vid arkivering av POR-ärenden 

 

Det globala beslutet uppdateras med ny ändringskod eller fortsätter levereras med en 

kommentar inklusive det unika ärendenumret. POR-fallet kommer att arkiveras i filstrukturen 

för det aktuella året. Förfrågningsägaren informeras om det allmänna beslutet. Om beslutet 
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måste ändras efteråt ska köparen underrätta den prisansvariga som då kommer att informera 

om uppdateringar till YS. 

 

Om en ATR bestäms måste det läggas försörjningskontrollkod från analysdokumentet till POR-

registret. Förfrågningsägaren är ansvarig för att placera en kvantitetsorder och skicka 

ordernummer tillbaka för registrering i POR-registret. Leverantören ska informeras om att följa 

upp att delarna kommit tillbaka. Leveranskontrollanterna är ansvariga och måste kontakta 

köparen om några beställda delar inte kommer tillbaka enligt plan. När en ATR bestäms för 

Scania internt producerade artiklar måste förfrågningsägaren kontakta den ansvariga 

försörjningsansvarige och godkänna beställnings- och leveransschema. Det är leverantörens 

ansvar att följa upp att delarna kommit tillbaka. Om en bestämd ATR inte är möjlig att köpa 

eller om volymen kommer att skilja sig från beslutet ska köparen informeras och 

leveranskontrollen och POR-dokumentfilen uppdateras. 

 

Skrotningsproceduren 

 

Om POR-beslutet resulterar i en skrotningsvolym sänds ett skrotningsärende enligt 

överenskommen process och den ansvariga enheten ansvarar för att verkställa beslutet.  

 

Resultat från djupintervju med person X 

 

Vad gäller kommunikationen från ledningen kommuniceras ingen statistik över hur många 

ärenden som behandlas. Dock har de avstämningar veckovis om hur de ligger till med de 

ärenden som finns i POR-listan. Vad gäller kommunikationen i arbetsflödet uppkommer det 

ofta problem när reservdelslagret ska beställa från en intern leverantör som meddelar att det 

inte längre går att producera och de har kunder som väntar på att få artiklar. Det medför stora 

störningar och tar lång tid att få igång produktionen igen. Det finns heller ingen upprättad 

kommunikation mellan interproducenterna och reservdelsinköp. Mycket faller mellan stolarna 

och stora brister på artiklar som följd. Överlag fungerar det arbetet med externa 

samarbetspartners bra eftersom det finns upphandlat kontrakt men internt finns det stor 

förbättringspotential. Kommunikationen inom avdelningen sker muntligen mellan 

processägare och den berörda produktchefen. Kommunikationen med internproducenterna är i 

princip obefintlig. Alla förändringar som sker informeras det om på veckomötena.  

5.   Analys 

 

Analysen förklarar innebörden av uppnått resultat. Analysen har satts i relation till tidigare 

resultat och svarar upp mot arbetets syfte. Syftet med studien är att förbättra POR-processen 

för reservdelar på reservdelsavdelningen, Scania AB. Analysen presenteras utifrån arbetets två 

frågeställningar.  
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5.1 Hur kan arbetsflödet förbättras?  

  

Visuell styrning inom organisationen är en viktig del för att kunna upptäcka problem. Detta 

medför att problem även lyfts upp till ytan och kan elimineras. Allt slöseri som inte ger värde 

till processen ses som slöseri (Liker, 2009, s.187). Scanias reservdelsavdelning har en process 

för när reservdelar blir gamla. Enligt intervjupersonen X (se bilaga 2) uppstår det ofta 

flaskhalsar som stoppar upp flödet i processen. Detta är inte något som aktivt arbetas med att 

eliminera även om det upptäcks. Avdelningen arbetar runt de problem som uppstår utan att 

aktivt jobba mot att motverka orsaken till dem. Företag måste kunna förhålla sig till och möta 

deras kunders behov men även se de förändringar som sker runt omkring i världen (Grafström 

et al, 2017, s. 478-479). Kvalitetsutveckling är även en förutsättning för digitalisering. Att 

arbeta proaktivt med kvalitetsutveckling skapar förutsättningar för att ligga i framkant mot 

Scanias konkurrenter(Rönnbäck, 2017). 

 

Scania koncernen jobbar enligt grundtanken med Lean där själva flödet är en huvudkärna i en 

Lean-process. Här har avdelningen halkat efter och jobbar inte med ständiga förbättringar kring 

processen. Problemen synliggörs men elimineringen uteblir inom Scanias reservdelsavdelning. 

För att vända detta ska reservdelsavdelningen ta till verktyg för att synliggöra, upptäcka och 

aktivt arbeta med elimineringen. Detta ger ett jämnare flöde där flaskhalsar elimineras 

kontinuerligt istället för att lösa problem då de uppstår. För i processer som anses fungera bra 

ser man inte det dolda. Med hela Lean-tänket kan man korta ner och effektivisera processen 

även om man från början inte kunde upptäcka det (Liker, 2009, s.117). Jacobsen (2013) menar 

att för att en förändring ska till måste det finnas en idé om att saker och ting skulle kunna bli 

bättre inom organisationen. Alla i organisationen behöver inte ha samma uppfattning om 

förändring och utmaningen blir då att ”få med sig” alla. 

 

Med rätt typ av process lyfter det även fram att flödet i processen är otroligt viktigt. Om det 

finns en eller två punkter där information fastnar stoppar det upp hela processen inom Scanias 

POR-process. Genom att sträva efter ett flöde som flyter minskar tiden för processen 

automatiskt och de kan aktivt jobba på ett mer kvalitativt sätt. Liker (2009, s.119) menar att så 

fort kund lägger en order ska processen startas. 

 

Scania vill gärna lyfta att deras kultur inom organisationen är Lean och att alla medarbetare 

och även ledningen ska jobba utifrån det. Mycket resurser läggs ner på att utbilda ledning och 

medarbetare inom Lean. Detta har gett blyga resultat och har inte implementerats i POR-

processen på avdelningen. Visionerna och ideologin inom Scania bör växa ovanifrån i 

ledarskapet och den verkliga organisationskulturen ska växa upp underifrån från medarbetarna 

inom reservdelsavdelningen (Alvesson, 2015, s.72). Att utveckla avdelningen och ledarskapet 

är betydelsefullt vid organisationsutveckling och förändring. Utöver chefer och ledare bör 

utveckling även involvera alla medarbetare. Detta ger ett värde till alla och en tydlighet i 

arbetsgången när man styr om och ska jobba mot nya mål som inom Scania är Lean (Alvesson, 

2015. s. 131). 
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På reservdelsavdelningen arbetar man enligt intervjuperson X (se bilaga 2) aktivt med 

kvalitetsutveckling. Det jobbas kontinuerligt med att förbättra deras tjänster. Kvalitet ska alltid 

utgå från kundens perspektiv då det är denne som i slutändan alltid bestämmer vad kvalité är. 

Kvalitetsarbetet på Scania är ett ständigt pågående arbete där man alltid söker efter 

förbättringar som kan göras (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 40). 

 Sätt kunderna i centrum gör Scanias reservdelsavdelning då de kontinuerligt ser över 

kundperspektivet och har ett kontinuerligt förbättringsarbete med kunden i fokus. 

 Arbeta med processer är något som inte aktivt görs idag. Flaskhalsar uppstår ofta och 

det finns inga rutiner kring ett förbättringsarbete. Scania ser till att leverera värde till 

kund men att få POR-processen och dess aktiviteter i detta arbete görs inte. 

 Basera beslut på fakta görs bara delvis. Scanias reservdelsavdelningen ser här endast 

en del av de aktiviteter som finns inom processen. Det jobbas aktivt med att se till att 

kunderna är nöjda medan man inte jobbar med själva grunden till det som ger värde till 

kunderna, vilket är processen. Flaskhalsar uppstår ofta och dokumenteras. Denna data 

används inte i dagsläget för att förbättra POR-processen. 

 Arbeta ständigt med förbättringar gör Scania delvis. Detta då det framgår att det finns 

utrymme för förbättringar men att Scania inte aktivt arbetar för att implementera dem.  

Då vi idag lever i ett samhälle som utvecklas i en rasande fart måste Scania hålla sig 

alerta som företag för att inte halka efter. 

 Skapa förutsättningar för delaktighet görs även här delvis. I intervjun med 

intervjuperson X framkommer att det finns mycket kompetens inom avdelningen för 

reservdelar och POR-processen. Denna kompetens tas inte tillvara på för att utveckla 

POR-processen. 

 Utveckla ett engagerat ledarskap har man en god intention att göra. POR-processens 

aktiviteter omfamnar många delar och ett tydligt ledarskap är nödvändigt för att uppnå 

resultat och implementering av nya arbetssätt. Känner sig medarbetarna trygga i sin roll 

och att de är stolta över det de skapar ligger det till stor grund i hur lyckat 

organisationens kvalitetsutveckling är. 

 

I Scanias arbete i att förbättra arbetsflödet i POR-processen behövs tydlighet i det visuella och 

struktur i arbetet med POR-processen och förbättringsarbete. Scania har många delar till 

underlag såsom dokumentation men i dagsläget analyseras inte detta. I arbetet med att ta fram 

mer visualitet i POR-processen har ett uppdaterat flödesschema tagits fram. Detta för att 

upptäcka problem och i det arbetet även kontinuerligt arbeta med att förbättra flödet. Med 

denna visuella styrning lyfts problemen till ytan och kan elimineras (Liker, 2009, s.187). 

 

Brev som inkommit från avdelningens medarbetare visar på en stor ojämnhet i det dagliga 

arbetet. Det är de akuta ärendena som stoppar upp arbetsgången och omprioriteringar måste 

kontinuerligt göras. Denna stundtals höga arbetsbelastning upplevs betungande då det egna 

arbetet sällan går att planera. Detta leder till att resultatet i leverans av reservdelar blir ojämnt 

och missnöje uppstår. Ett stresspåslag går även att utläsa ur det material som kommit in.  
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I arbetet med att hitta förbättringsmöjligheter inom POR-processens arbetsflöde har tydlighet 

varit prioriterat. Att visuellt få en överblick lägger grund till att problem lyfts upp till ytan och 

kan elimineras (Liker, 2009, s.187). I hanteringen av reservdelar på Scania uppstår det 

flaskhalsar och även en ojämn fördelning på lagernivå. Detta tar upp både onödig tid och yta. 

Ofta uppkommer problem när reservdelslagret skall beställa från en intern leverantör som 

meddelar att det inte längre går att producera och kunder får vänta på artiklar. Detta medför 

stora störningar och lång uppstartstid att få igång produktionen igen (se Bilaga 2).  

 

I djupintervju med intervjuperson X framkommer tre stora problem kring flödet som vi har valt 

att lyfta i vårt förbättringsarbete (se Bilaga 2).  

● Kommunikationen avdelningar emellan när det kommer till utfasning enligt POR-

processen är bristfällig.   

● Styrningen på avdelningen behöver förtydligas då det idag beställs reservdelar i för 

stora volymer. Detta ger stora lager vilket inte är förenligt med Lean.  

● Ett förtydligande av processen kring utfasning av reservdelar. Den fungerar idag bra 

när externa leverantörer ska leverera reservdelar, men inte de interna.  

De verktyg som använts och tagits fram i denna studie är dels att göra POR-processen mer 

visuell och synliggöra problemen. Detta har gjorts genom att förtydliga processen med en 

processkarta enligt PBSM, se nästa avsnitt. Utöver detta har även flödesschemat uppdaterats 

och utgått från att förtydliga den visuellt. Arbetsflödet har även förtydligats genom att ta lyfta 

fram vilken del inom avdelningen som ansvarar för vad. Allt detta lägger en bra grund för att 

tydliggöra flödet och lättare upptäcka problem. I POR-processen är det även förtydligat att 

arbetet med ständiga förbättringar ständigt ska göras för att utveckla POR-processen.  

5.2 PBSM 

 

Den processbaserade systemmodellen presenterar ett sätt att identifiera viktiga delar i 

processen (Isaksson, 2006). Alla organisationer hanterar sina processer i varierande grad 

eftersom de alla konverterar inmatning till produktion i ett nätverk av aktiviteter. 

Processkartläggning kan tillämpas på vilken organisation som helst. 

Modellen kan användas för att: 

 Beskriv nuvarande hållbarhetsprestanda när det gäller värdet per skada(value/harm) och 

i jämförelse med mål för att skapa en förbättringspotential. Detta kan användas för att 

driva intresse för förändring inom organisationen. 

 Som ram för analys av orsaker till problem.  

 Bas för en Opportunity Study och föreslå lösningar. 

 Som ram för att förklara och leda förändring.  
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PBSM för POR-processen 

 

Figur 10. PBSM för Scanias POR-process. 

 

PBSM för kommunikation 

 
Figur 11. PBSM för Scanias kommunikation inom reservdelsavdelning. 
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Ett flödesschema används för att beskriva det logiska sambandet mellan ett antal aktiviteter. 

Schemat visar och beskriver en process eller ett förlopps olika steg i ordningsföljd samt hur de 

olika stegen i processen hänger ihop med varandra för visuell tydlighet. En utgångspunkt när 

man arbetar med flödesscheman är att en process har en tydlig början och ett tydligt slut. 

Liksom andra typer av diagram hjälper de till att visualisera vad som händer. Betraktaren kan 

lättare förstå en process, och synliggöra brister, flaskhalsar och andra mindre uppenbara 

funktioner i den.  

5.3 Flödesschema  

 

Flödesschema POR-processen 

 
Figur 12. Flödesschema Scania POR-process. 
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Flödesschema kommunikation 

 

 
Figur 13. Flödesschema kommunikation.  

5.3 Hur kan kommunikationen i POR-processen förbättras?  

 

Utifrån resultatet finns en sårbarhet i det dagliga kommunikativa arbetet på avdelningen genom 

att informationen inte förs vidare vid frånvaro. Enligt Choo (2006) uppstår 

kommunikationsproblem när personer inte får information i rätt tid med rätt innehåll. Att inte 

ha en helhetsbild över läget bidrar till stress och i och med tidigare resonemang är det flera som 

kollar sin mail trots sjukdom på grund av att de inte vill stoppa upp flödet på grund av att 

information inte når fram i tid. Detta tyder å andra sidan på att det finns en vilja inom 

avdelningen att sträva mot den öppna arenan och ha en öppen dialog (Tonnquist, 2016, s. 249 

ffa.). 

Medarbetarna känner en otydlighet från ledningen i vad avdelningens mål är och hur 

arbetsgången ska effektiviseras vilka kan leda till problem när det är otydligt i 

ansvarsfördelningen enligt Daft (2001). Att innebörden och definitionen av ledarskap skiljer 

sig åt visar enligt Yukl (2012) på oenighet om processer kring ledarskap. Här kan ledarskapet 

förtydligas. Det kan också vara av värde om ledningen börjar kommunicera statistik över till 

exempel hur många ärenden som behandlas vilket kan bidra till att medarbetarna får rätt 

innehåll i kommunikationen. Det gör också att ledningen kan styra medarbetarna att arbeta i 

önskad riktning som enligt Eisenberg (2001) menar att vad och hur något kommuniceras kan 

få en människa att göra på ett förutbestämt sätt (Eisenberg, 2001). Dock är det viktigt att 

ledningen väljer med eftertänksamhet vad det är de vill informera om eftersom att för mycket 

information kan ge effekter som till exempel tröghet och kan leda till att personer blir stressade 

(Choo, 2006) som utifrån resultatet verkar vara ett problem idag.  
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Vad gäller kommunikationsproblemen i arbetsflödet internt skulle den interaktion där utbytet 

sker förbättras. Dålig interaktion är när två personer inte förstår varandra eller bryr sig om 

varandra (Eisenberg, 2001) men inom processen verkar det inte ens finnas möjlighet till dålig 

interaktion eftersom kommunikationen med intern producenter är obefintlig. Det kan vara så 

att ett forum för att kommunikationen ska uppstå behöver upprättas eller så kan det vara så att 

personer undanhåller information med flit och att det fältet måste minskas för att bidra till 

effektivitet (Ljungblom, 2011). Det borde ligga i ledarnas intresse att förbättra 

kommunikationen och bör använda den som kontroll för att koordinera människor, delegera 

uppgifter och styra vad medarbetarna gör och inte gör i syfte att få medarbetarna att arbeta i 

samma riktning och effektivisera organisationen (Eisenberg, 2001).  

 

De verktyg som använts och tagits fram i denna studie är dels att göra kommunikationen mer 

visuell och synliggöra problemen. Detta har gjorts genom att förtydliga processen med en 

processkarta enligt PBSM. Utöver detta har även ett flödesschema upprättats. Arbetsflödet har 

även förtydligats genom att lyfta fram vilken del inom avdelningen som ansvarar för vad. Allt 

detta lägger en bra grund för att tydliggöra flödet och lättare upptäcka problem. Ett 

lösningsförslag som kan implementeras skyndsamt är som beskrivet i flödesschemat och 

processen en gemensam mailbox där alla medarbetare har tillgång till att inhämta ärenden i 

turordning. Detta skulle ge mer utrymme för akuta ärenden och förfrågningar skulle inte fastna 

hos medarbetare vid till exempel sjukdom.  

5.4 Sammanfattning  

  

● Använda verktyg för att synliggöra, upptäcka och aktivt arbeta med eliminering av 

problemen.  

● Sträva efter ett flöde som flyter och jobba på ett mer kvalitativt sätt.  

● Utveckla avdelningen, ledarskapet och medarbetare.  

● Kommunikationen avdelningar emellan när det kommer till utfasning enligt POR-

processen är bristfällig.   

● Styrningen på avdelningen behöver förtydligas då det idag beställs reservdelar i för 

stora volymer. Detta ger stora lager vilket inte är förenligt med Lean.  

● Ett förtydligande av processen kring utfasning av reservdelar. Den fungerar idag bra 

när externa leverantörer ska leverera reservdelar, men inte de interna.  

● I Scanias arbete i att förbättra arbetsflödet i POR-processen behövs tydlighet i det 

visuella och struktur i arbetet med POR-processen och förbättringsarbete. 

● Aktivt arbeta för att implementera förbättringar. 

 

 

 

6.   Diskussion 
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Den här undersökningen syftade till att förbättra POR-processen för reservdelar på 

reservdelsavdelningen, Scania AB. För att undersöka de problemområden som finns valde vi 

att använda oss av brevmetoden som vi skickade ut via e-post. För att få en djupare och mer 

nyanserad bild genomförde vi även en djupintervju med vår kontaktperson på Scanias 

reservdelsavdelning. Eftersom underlaget i brevmetoden uppgick till 80 % svarsfrekvens har 

vi även tagit med detta som en del i vår analys. Tillsammans med djupintervju anser vi att vi 

fått en bra övergripande bild av problemet men med mer data hade vårt resultat blivit mer 

precist. Vi tycker ändå att vi genom vår undersökning har fått en bild av reservdelsavdelningens 

för- och nackdelar när det kommer till kommunikationen på avdelningen och arbetsflödet i 

POR-processen. 

  

Scanias reservdelsavdelning drivs i enlighet med visionen om ett eget utvecklat Lean 

produktionssystem som oftast jämställs med Toyotas Lean production. Den grundläggande 

tanken i Scanias produktionssystem är att i likhet med Lean ska produktionen ske i ett flöde. 

Man ska lyfta bort problem och omedelbart åtgärda det så flödet är kontinuerligt. 

På de två frågeställningar som väljs att belysa är det tydligt att även om intentionen är att ha ett 

kontinuerligt flöde så stoppas det kontinuerligt upp av akuta ärenden som behöver prioriteras. 

  

Utifrån underlaget vi samlat in genom brevmetoden och djupintervjun kan vi se bra delar i 

arbetssättet men även delar som har förbättringsmöjligheter. I denna studie valde vi i samråd 

med handledaren på Scania att lyfta: 

Hur kan kommunikationen i POR-processen förbättras? 

Hur kan arbetsflödet förbättras? 

  

Scanias reservdelsavdelning har en process för när reservdelar blir gamla. Det uppstår ofta 

flaskhalsar som stoppar upp flödet i POR-processen. Det finns en tanke kring ett 

förbättringsarbete men det fullföljs dåligt och man upplever att kompetensen och kunskapen 

inom avdelningen inte tas tillvara på. Istället jobbar man runt problemen. I ett första skede 

synliggjorde vi de största problemområdena inom POR-processen. Detta gjordes utifrån 

underlaget vi fått in och sedan i diskussion med handledaren. I dagsläget så synliggörs 

problemen men elimineringen uteblir inom reservdelsavdelningen. För att vända detta ska 

reservdelsavdelningen ta till verktyg för att synliggöra, upptäcka och aktivt arbeta med 

elimineringen. I denna studie har vi tagit hjälp av modeller och kvalitetsverktyg för att uppnå 

just det. Ett flödesschema har uppdaterats med tanken utifrån hörnstensmodellen. Utöver det 

har fiskbensdiagram hjälpt oss bena ut och kategorisera problemen på ett strukturerat sätt. 

Utöver det har även PBSM använts för tydlighet och visuell styrning inom avdelningen. Detta 

ger ett jämnare flöde där flaskhalsar elimineras kontinuerligt istället för att lösa problem då de 

uppstår. 

 

När det kommer till kommunikationen på arbetet finns en sårbarhet då flödet även här stannar 

upp och bildar flaskhalsar. Medarbetarna menar att det inte finns en helhetsbild och därmed 

inte en helhetslösning. Det har sträckt sig så långt att det blivit ett arbetsmiljöproblem då 

medarbetarna känner att de inte kan släppa jobbet helt vid vare sig sjukdom eller ledighet. 
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Det positiva är att medarbetarna överlag ser på arbetet med en öppenhet och vilja att vara 

lösningsfokuserade. Om denna kunskap, expertis och även alla idéer skulle tas tillvara på skulle 

avdelningens kommunikation utvecklas. 

 

Ett problemområde som blivit tydligt inom denna studie är skillnaden i kommunikationen när 

det kommer till interna leverantörer och externa leverantörer. Kommunikationen med de 

interna leverantörerna är i det närmaste obefintlig i dagsläget vilket gör att det inte ens finns 

underlag för förbättringsarbete. Genom att kartlägga kommunikationen genom ett 

fiskbensdiagram, sammanställa underlaget från brevmetoden och vår djupintervju med 

Intervjuperson X har förbättringsförslag tagits fram. Utöver det har fiskbensdiagram hjälpt oss 

bena ut och kategorisera problemen på ett strukturerat sätt. Även PBSM har använts för 

tydlighet och visuell styrning inom avdelningen. En gemensam mailbox bör införskaffas där 

alla medarbetare inhämtar ärenden från. På detta sätt blir flödet mer jämnt och ingenting stannar 

upp. I en del av förbättringsarbetet har även ett flödesschema tagits fram för att på ett visuellt 

sätt förtydliga kommunikationsflödet och synliggöra problem för att kunna eliminera dem.  

 6.1 Reflektion 

 

Det som denna studie avser att lyfta är POR-processen inom reservdelsavdelningen på Scania 

AB och dess förbättringsområden. I samtal med handledaren har kommunikationen inom 

avdelningen och arbetsflödet i processen valts att lyftas fram. De resultat som framkommit har 

bidragit med att ge dessa två förbättringsområden en visuell tydlighet. Detta genom att ta fram 

visuella hjälpmedel såsom processkarta och flödesdiagram. Utöver det har även konkreta 

förbättringsförslag tagits fram som kan implementeras av organisationen snarast.  

Vid genomgång av tidigare forskning visar det sig att kommunikation är något som inte 

studeras mycket i Sverige. Forskning hittades kring kommunikation inom organisationer och 

även hur det är kopplat till kulturen. Utöver det så har det lyfts forskning kring Lean och även 

en forskning på Scania. I denna studie har förslag till att praktiskt lösa vissa delar med visualitet 

tagits fram när det kommer till processkartor och flödesschema. 

7.   Slutsatser 

 

Rapporten avslutas med att redovisa slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

7.1 Slutsatser 

 

Syftet med studien är att förbättra POR-processen för reservdelar på reservdelsavdelningen på 

Scania AB. De frågeställningar som använts är; Hur kan kommunikationen i POR-processen 

förbättras? Och hur kan arbetsflödet förbättras? Studien bidrar till att processen kan förbättras 

med visuell tydlighet såsom processkarta och flödesdiagram. Utöver det har även konkreta 

förbättringsförslag tagits fram som kan implementeras av organisationen på kort sikt. De 

lösningsförslag som arbetats fram kan användas i andra processer också eftersom 

organisationer bör vilja sträva efter ett flöde i sin verksamhet och förbättra sin kommunikation. 
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Flöde i verksamheten och kommunikation är delar som finns överallt och som alla kan ha nytta 

av att förbättra. Inom kommunikationen ligger de verktyg som tagits fram i denna studie inom 

för att på ett mer visuellt sätt synliggöra problemen. Detta har gjorts genom att förtydliga 

processen med en processkarta enligt PBSM. Utöver detta har även ett flödesschema upprättats. 

Arbetsflödet har även förtydligats genom att lyfta fram vilken del inom avdelningen som 

ansvarar för vad. Allt detta lägger en bra grund för att tydliggöra flödet och lättare upptäcka 

problem för att eliminera dem.  

7.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Fortsatt forskning inom området kan vara att studera andra delar inom en process förutom 

flödet och kommunikationen. Det skulle till exempel kunna handla om att studera en process 

ur ett miljöperspektiv med FN:s 17 globala mål eftersom det är ett högaktuellt ämne kopplat 

till klimatförändringarna och planetens överlevnad.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1.  

 

Uppsala Universitet 

Kandidatprogram i ledarskap, kvalitet och förbättring 

  

Hej! 

  

Vi heter Britta Kihlström och Anna Årmarker. Vi arbetar med vårt examensarbete som är en 

undersökning kring POR-processen inom reservdelsavdelningen på Scania AB. 

Detta brev skickas ut till alla anställda inom reservdelsavdelningen på Scania. Underlaget 

kommer att användas för att kartlägga kommunikationen på avdelningen och ligger sedan till 

grund för framtaget förbättringsförslag. 

Det du ska göra är att besvara denna fråga: 

 

Hur upplever du kommunikationen i POR-processen? 

 

Det finns inga ramar för hur dessa frågor ska besvaras. Men ha i åtanke att ju mer information 

vi får in att analysera, desto mer djupgående analys. 

När vi sedan redovisar resultaten kommer vi att göra det anonymt och ingen enskild individs 

svar kommer att kunna urskiljas. Svaren ska skickas in senast 25 april 2019. Det går bra att 

maila sina svar till oss på antingen: Anna...@hotmail.com eller Britta…@hotmail.com. 

Vill du vara anonym kan svaret skickas per post och då till adressen: Anna Årmarker, ……., 

175 00 ……. 

Vi vill avsluta med att säga att just Dina svar är viktiga. 

  

Tack på förhand! 

  

  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss: 

Anna Årmarker 07045…….. 

Britta Kihlström: 07045……. 

  

  

  

  

  

  

Vänliga Hälsningar, 

  

  

Britta Kihlström och Anna Årmarker 
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Bilaga 2.  

Djupintervju med intervjuperson X på reservdelsavdelningen på Scania 

  

1.   Allmänt 

1.1  Hur många utfasningsförfrågningar får ni in i snitt per månad? 

·         Vi får in ca 10-20 förfrågningar från inköp per månad. 

  

1.2  Kommuniceras siffror från ledningen för att ge en överblick kring 

arbetsgången? 

·         Ingen statistik över hur många ärenden som behandlas men vi har 

veckovis avstämning hur vi ligger till med de ärenden som finns i POR 

listan.  

2.      Det dagliga arbetet 

2.1 När ett problem uppstår, vet alla på avdelningen vart man vänder sig? 

·         Ja alla har koll på hur man skall lösa sina eventuella problem för att 

kunna bestämma om en artikel måste finnas kvar eller fasa ut. 

  

2.2 Hur läggs planeringen avvikelserapporteringen ut? 

·         Inköp skapar ett POR ärende när ett problem uppstår med att anskaffa 

reservdelar eller proaktiv utfasning. Beroende på prioritering på ärendet 

så har KPP olika tid på sig att besvara POR ärendet. Följs upp veckovis. 

  

2.3 Hur ser den dagliga arbetsgången ut? 

·         En utsedd person på KPP har ansvar för POR listan med ärenden. När 

ett högt prio ärende kommer in så meddelar denna person berörd produkt 

chef att det måste behandlas omgående. Annars så tittar alla igenom 

vilka ärenden som har kommit in innan veckoavstämningen. 

  

2.4 Finns styrdokument, checklistor eller liknande dokument för de anställda att titta 

igenom? 

·         Det finns en gemensam databas med alla ärenden som skapas och där 

även alla beslut som fattas sparas. Det finns rutiner att tillgå för POR 

processen. 

  

2.5  Hur dokumenteras arbetet? 

·         Varje POR ärende får ett hanteringsnummer som sen sparas i nätverket 

ifall frågor skulle uppkomma senare. Varje artikelnummer som fasas ut 

märks med detta hanteringsnummer så man kan senare gå tillbaka för att 

se varför man beslutat att fasa ut artikeln. 
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3.   Bakgrund/problem 

3.1 Hur jobbar man med det kontinuerliga förbättringsarbetet inom 

reservdelsavdelningen? Finns rutiner? 

·         KPP jobbar med förbättringsarbete och har en buffertlista med 

identifierade problemområden som måste förbättras. Detta följs upp 

varannan vecka och taktas. 

  

  

4.   Utmaningar inom avdelningen när det kommer till arbetsflödet och 

kommunikation 

  

4.1 Vilka uppenbara problem finns i arbetsflödet? 

·         För externa leverantörer så funkar flödet där inköp har ansvaret men för 

internt producerade artiklar så fångas inte utfasningarna upp på grund av 

att inköp inte är med och upphandlar sådan som internt produceras. Ofta 

uppkommer problem när reservdelslagret skall beställa från en intern 

leverantör som meddelar att det inte längre går att producera och vi har 

kunder som väntar på att få artiklar. Detta medför stora störningar och 

lång uppstartstid att få igång produktionen igen. 

  

4.2 Vilka uppenbara problem finns i kommunikationen inom avdelningen-ledningen? 

·         Finns ingen upprättad kommunikation mellan interproducenterna och 

reservdelsinköp. Mycket faller mellan stolarna och stora brister på 

artiklar som följd. 

  

4.3  Om du skulle se de tre största förbättringsförslagen. Vilka skulle det vara? 

·         Handskakning med alla interproducenter att inga artiklar får fasa ut utan 

avstämning med inköp och eftermarknads ansvariga. 

·         Projektstyrningen behöver ha med i sin projektstyrning att även 

tillgängligheten av reservdelar för eftermarknaden skall säkras vid 

produktförändringar. 

·         En tydlig process hur utfasningar av internproducerade artiklar skall 

hanteras. 

  

  

5.   Arbetsgång/processer 

5.1 Finns det färdiga mallar hur arbetsgången skall genomföras? 

·         Ja POR ärende mallen finns. 

·         För externa leverantörer finns det tydligt beskrivet hur arbetsgången skall 

utföras. För de externa leverantörerna finns även ett upphandlat kontrakt där 
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de är skyldiga att leverera i ca 15 år efter sista producerade artikel till 

nyproduktion av lastbilar 

  

5.2  Finns det utförliga beskrivningar till varje moment? 

·         För POR processen finns det tydligt beskrivet hur arbetet skall hanteras. 

·         Dock så finns ingen process för internproducerade artiklar. 

  

 

6.   Ansvarsfördelning 

6.1 Vem ansvarar för att avdelningen levererar det som den ska? 

·         En dedikerad person på KPP är utsedd ansvarig att sköta POR processen 

och är processägare. Denna person är även ansvarig för den veckovisa 

avstämningen. 

  

6.2 Hur dokumenteras detta? 

·         POR ärenden som finns ligger i en liggare som uppdateras av ansvarig 

processägare på KPP som även sätter upp en överblick på whitebord i 

landskapet. 

  

6.3  Hur följs de upp? 

·         Följs upp veckovis vid veckopulsen för avdelning KPP. 

·         Vid akuta prio 1 så meddelas berörd produktchef direkt av ansvarig POR 

processägare. 

  

7.   Kommunikation 

7.1 Hur ser de olika rollerna ut på avdelningen samt vilka ansvar och befogenheter har 

de olika medarbetarna? 

·         Produktchef på KPP beslutar och ansvarar för om artikeln skall leva kvar 

eller om den kan fasa ut. 

·         Produktchef på KPP beslutar om hur stor volym av artiklar som skall tas 

hem vid ett sista hem tag om en artikel fasas ut. 

·         YS ansvarar för att i systemen se till att artikeln dör så att den inte längre 

går att anskaffas. 

·         Inköp ser till att antingen hitta ny leverantör om artikeln måste leva kvar 

eller köpa hem den sista volymen från leverantören om artikeln fasa ut. 

  

7.2 Hur sker kommunikationen inom avdelningen? 

·         Sker muntligen mellan process ägare på KPP och den berörda 

produktchefen. 

·  
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7.3 Upplever du att kommunikationen är tydlig och rak? 

·         Inom KPP så ser jag inga problem. 

·         Kommunikationen med intern producenterna är i princip obefintlig och här 

finns mycket att förbättra. 

  

7.4  Kommuniceras förändringar inom avdelningen på ett sätt så alla får den? 

·         Alla förändringar informeras på veckomötet. 

  

8.  Arbetsflödet 

8.1 Vad stoppar till största del upp arbetsflödet? 

·         Svåra beslut med otillräcklig material och statistik för beslut. 

·         Arbetsbelastning och omprioriteringar. 

  

8.2 Upplever du att arbetsflödet stoppas upp för mycket? 

·         Normalt flyter det på bra. Vid veckoavstämningen så flaggar berörd 

produktchef om man inte hinner med och då kan någon kollega hjälpa som 

har mindre att göra. 

  

8.3 Lyckas ni leverera det ni ska ut till kund? 

·         Inte alltid. Ibland när en brist uppstår och leverantören inte kan leverera så 

kan det ta tid för att få igång produktionen igen och kunderna blir drabbade 

eftersom de inte får reservdelar till sin lastbil. 

  

8.4 Hur dokumenteras flaskhalsar som uppstår? 

·         Finns ingen dokumentation idag. 

  

8.5  Arbetas det aktivt på att hitta lösningar till stoppen i arbetsflödet? 

·         Det finns en arbetsgrupp med processägare på KPP, inköp och YS som 

arbetar kontinuerligt för att se till att flödet skall funka. 

  

  

9.   Förväntningar på avdelningen 

9.1 Vad har ni för förväntningar på leverans till kund när det kommer till reservdelar? 

·         Marknaden förväntar sig att kunna beställa reservdelar till sin lastbil 15 år 

efter att den sista lastbilen i den serien har producerats. 

·         I vissa fall så har vi militära kontrakt som sträcker sig upp till 30 år. 

  

9.2 Brukar ni göra underlag för att jämföra det ni levererar med det ni tidigare har 

levererat? 

·         Nej 
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9.3 Vad sker om förväntningar inte stämmer med vad ni kommit överens om med 

kund? 

·         Vi eskalerar och inköp får försöka hitta en ny leverantör så vi återfår tillgång 

på efterfrågad artikel. 

  

9.4 Hur utvärderas ert resultat för att se över eventuella förbättringsmöjligheter? 

·         Idag så utvärderar vi inte om rätt beslut har tagits för oftast så tar vi hem 

lager för kanske 10-15 år så det är så långt bort i tiden att den inte går att 

följa upp. 

·         De kan indikera vid skrotningar att vi har stora mängder av en artikel som 

inte gått åt som vi har tagit hem ett livstidslager av. 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


