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I 
 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utfördes på DM-Motorbearbetningen vid Scania CV AB i 
Södertälje. DM har en plan för att öka kapaciteten i tillverkningen, detta gör att det 
under de närmaste åren kommer påbörjas ett antal investeringsprojekt i nya 
produktionsavsnitt. I dagens konkurrensutsatta marknader blir det viktigare och 
viktigare att vara effektiv och att ha korta ledtider i allt arbete som utförs inom 
industrin. I och med detta finns det stora vinster i att vid uppstart av nytt 
produktionsavsnitt kunna korta ned tiden som det tar till full produktionstakt. Fokus 
i detta arbete har legat på att identifiera möjliga orsaker till att denna tid blivit längre 
än vad som planerats i tidigare projekt på Scania.  
 
Historiskt när Scania har projekterat och startat nya produktionsavsnitt har det alltid 
tagit en viss tid innan förväntad volym och kvalitet uppnåtts efter produktionsstart. 
Därför behövs en process som tar hand om helheten när ett nytt produktionsavsnitt 
startas.  
 
En empirisk studie genomfördes där fokus låg på att intervjua tidigare 
projektdeltagare. Denna studie identifierade ett antal faktorer som lett till att Scania 
inte uppnått volym och kvalitetskrav i tid. Utifrån detta har sedan förbättringsförslag 
tagits fram. Flera av dessa förslag är av organisatorisk karaktär. Där 
produktionsledarens, operatörens och underhållsteknikerns involvering i 
uppstartsprojekten särskilt bör lyftas fram. Andra förbättringsförslag är tidig 
planering, visuell styrning och tydlig kommunikation i projekten.     
 
Utifrån de förbättringsförslag som tagits fram utformades en process, ”Uppstart av 
nytt produktionsavsnitt”. Denna process utformades för att ge Scania förutsättningar 
att komma upp i tänkt produktionstakt på ett effektivt sätt. Även en metod för att 
visuellt hantera denna process utvecklades. Metoden ska förenkla vid pulsmöten så 
projektdeltagarna vet vad som ska göras och när.      
 
Rekommendationen för fortsatt arbete är att vidareutveckla denna process och ta 
fram stöddokument. Genom att aktivt arbeta med att utveckla denna process och 
etablera ett samarbete med andra enheter inom Scania kommer DM på ett effektivare 
sätt kunna starta produktionsavsnitt.   
 
  
 

 



II 
 

Förord 
 
Detta examensarbete har utförts på institutionen Innovation, design och teknik vid 
Mälardalens högskola med Scania CV AB i Södertälje som uppdragsgivare. Scania 
tillverkar tunga lastbilar, bussar, industri- och marinmotorer. Scania är ett globalt 
företag som har verksamhet i ungefär 100 länder och cirka 35000 anställda. 
Examensarbetet behandlar hur en uppstart av ett nytt produktionsavsnitt blir så 
effektivt som möjligt och hur processen som möjliggör detta kan se ut. 
 
Vi skulle vilja tacka alla på Scania som hjälpt till under arbetets gång och som tagit sig 
tid när vi haft frågor att ställa och försett oss med den information som vi behövt. 
Ett speciellt tack vill vi rikta till Andreas Holmgren på Scania som har varit vår 
handledare under dessa månader och även Antti Salonen som varit vår handledare på 
Mälardalens Högskola. 
 
Examensarbetet på Scania har varit en väldigt lärorik och positiv tid. Det är en 
erfarenhet som vi kommer ha med oss i framtiden. Vid vissa tillfällen har vi hamnat i 
”återvändsgränder”, men har då tack vare våra handledare och medarbetare på Scania 
fått förutsättningar att åter igen komma vidare. Våra förhoppningar är att det vi 
kommit fram till i detta arbete kommer kunna användas av Scania i framtida projekt. 
 
 
Eskilstuna 2012 
 
 
_______________________ _______________________ 
Tobias Johansson  Erik Rudin 
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1 Inledning 
När Scania projekterar och startar nya produktionsavsnitt har det historiskt sett alltid 
tagit en viss tid innan förväntad volym och kvalitet uppnåtts. Detta kan till exempel 
bero på utrustning som inte fungerar som tänkt, reservdelar som inte finns hemma 
vid maskinhaverier, arbetssätt som inte är framtagna eller människor som inte är 
tränade för sina uppgifter. En process som tar hand om helheten när Scania startar 
ett produktionsavsnitt är därför önskvärt. Scania har tidigare gjort utkast till denna 
process men det material som tagits fram hittills har inte varit heltäckande och inte 
heller tillräckligt användarvänligt. Scania kallar detta utkast till process för ”launch” 
som kommer från bilindustrin där det ofta används när en ny bilmodell lanseras. 
 
I denna rapport används uttrycket produktionsavsnitt både när det gäller en hel 
produktionslinje eller delar av en produktionslinje. Det som Scania kallar för 
”launch” kallas i rapporten för uppstart. 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en övergripande process för start av 
nytt produktionsavsnitt till enheten DM – Motorbearbetningen på Scania. Denna 
process ska stämma in med de övriga processer Scania har för till exempel inköp av 
utrustning och beredning av ny produkt. Syftet är också att ta fram underliggande 
material som fyller luckorna mellan de processer som redan finns, till exempel inköp 
och beredning. 
 
Målet med denna process är att den ska vara ett stöd vid uppstart av nytt 
produktionsavsnitt och skapa förutsättningar att detta utförs på ett effektivt sätt. 

1.2 Projektdirektiv 
Scania har flera produktionsenheter i Södertälje som alla har tagit fram fragment av 
denna process sedan tidigare. Därför ska det under examensarbetet kartläggas vad 
som finns på de olika enheterna för att sedan utnyttja detta vid framtagningen av DM 
-Motorbearbetningens process. 
 
Det är önskvärt med en övergripande process vid start av nytt produktionsavsnitt. 
Det är även önskvärt att tillhörande underliggande material ska vara framtaget och 
utformat med användbarhet för kommande projektgrupper i fokus. Examensarbetet 
går ut på att intervjua tidigare projektdeltagare på Scania och sammanställa det 
befintliga materialet, därefter utvärdera materialet och till sist framtagning av en 
process. 
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1.3 Problemformulering 
I dagens konkurrensutsatta marknader blir det viktigare och viktigare att vara effektiv 
och att ha korta ledtider i allt arbete som utförs inom industrin. I stora projekt är det 
svårt att etablera processer och metoder som säkerställer hög effektivitet. 
 
Scania i Södertälje har idag svårt att få till en effektiv process vid uppstart av nytt 
produktionsavsnitt, detta gör att tänkt produktionstakt inte uppnås vid planerad 
tidpunkt. Under ett uppstartsprojekt är det många aktiviteter som utförs parallellt 
med flertalet funktioner från Scania och externa företag inblandade, detta gör att 
gränssnittsproblem kan uppstå. Svårigheten ligger i att hitta tillräckligt goda visuella 
styrmedel så att det säkerställs att alla vet vad som ska göras och att det utförs i rätt 
tid. Detta har i tidigare projekt medfört till exempel att reservdelar inte är hemma vid 
produktionsstart, instruktioner inte är skrivna och arbetsätt inte är framtagna. Utifrån 
problembeskrivningen kommer examensarbetet att försöka svara på följande frågor: 
 

• Vilka orsaker är det som gjort att serieproduktion inte startar i rätt tid? 

• Vilken process kan användas för att säkerställa att Scania kommer igång med 
serieproduktion så snabbt som möjligt? 

1.4 Projektavgränsningar 
Önskemålet som Scania har är först och främst att det befintliga materialet som finns 
framtaget ska sammanställas och utvärderas. Beroende på tidsåtgång och resultat av 
utvärdering kan det bli aktuellt med utveckling av en ny process vid uppstart av nytt 
produktionsavsnitt. Processen ska i första hand täcka motorbearbetningens behov 
men Scania har för avsikt att standardisera denna process för alla enheter i Södertälje. 
För Scanias del är insamling och utvärdering av det befintliga materialet av stort 
värde. 

2 Lösningsmetoder 
Inom vetenskap och forskning finns det två tydliga metodiska angreppssätt, 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Den största skillnaden mellan dessa två är 
hanteringen av siffror och statistik. Båda metoderna har starka och svaga sidor, 
därför bör valet av metod göras när forskaren vet vilken frågeställning denne har 
(Holme & Solvang, 2006). 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Kvalitativa metoder har som huvudsyfte att skapa förståelse, den har inte inriktning 
på att prova om information har generell giltighet. Fokus ligger istället på att med 
olika metoder samla in information för att få en djupare förståelse och för att förstå 
helheten som informationen inryms i. Ett annat kännetecken är närheten till källan 
där informationen hämtas från (Holme & Solvang, 2006). 
 
Jämfört med kvalitativa metoder är kvantitativa metoder mer strukturerade och 
formaliserade. Metoden definierar tydligt vilka förhållanden som är av särskilt 
intresse utifrån den valda frågeställningen och även vilka svar som är tänkbara. I 
motsats till kvalitativa metoder är ett tydligt avstånd och selektivitet till 
informationskällan något som kännetecknar kvantitativa metoder. Statistiska 
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mätmetoder spelar en viktig roll där tanken är att föra formaliserade analyser, göra 
jämförelser och prova om de resultat som framkommer gäller alla enheter som ingår i 
undersökningen (Holme & Solvang 2006). 

2.2 Val av lösningsmetod 
För detta examensarbete har kvalitativa metoder valts att användas. Då 
lösningsmetodiken bestod av att samla in data i form av det befintligt material från 
Scania, information från litteraturstudier och slutligen kvalitativa intervjuer av 
personal på Scania. Alla dessa tre metoder har pågått parallellt i olika utsträckningar 
under examensarbetets gång. Baserat på den insamlade datan identifierades ett antal 
problemområden som sedan utmynnade i ett antal förbättringsförslag. 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Enligt Holme och Solvang (2006) ligger styrkan i den kvalitativa intervjun att 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. I denna 
intervjusituation ska den som intervjuar försöka sträva efter att låta den intervjuade få 
påverka samtalets utveckling. Den som intervjuar ger bara ramarna för temat. Detta 
kräver dock att den som intervjuar samtidigt måste försäkra sig om att få svar på de 
frågor som denne vill belysa.  
 
Det finns två stycken olika intervjutyper, informant- och respondentintervju. 
Respondentintervju innebär att personen som intervjuas själv är delaktig i den 
företeelse som studeras. Medans informantintervjun innebär att personen som 
intervjuas själv står utanför företeelsen som studeras men har mycket att säga om 
den. I samband med intervjutyper brukar även gruppintervjuer nämnas, vilket blir 
som en gruppdiskussion där flera personer får diskutera kring en företeelse (Holme 
& Solvang, 2006). 
 
Att genomföra en kvalitativ intervju är oftast mycket krävande både för den som 
intervjuar och den som blir intervjuad. För den som intervjuar gäller det att styra 
samtalet lagom mycket och att samtidigt skapa tillit. Utbytet som fås av intervjun 
påverkas av fyra huvudelement; teman, roller, aktörer och kulisser. Teman är det 
tema forskaren har i sin undersökning, beroende på vad som hanteras i intervjun kan 
det vara olika svårt att få en person att öppna sig. Med roll menas förväntningarna 
som den som intervjuar och den som blir intervjuad har på varandra. Det kan till 
exempel vara personliga relationer utanför intervjun, beroende på titeln som den 
intervjuade har och hur den som intervjuar titulerar sig. Aktörernas förmåga att 
samspela i intervjun påverkar också hur utbytet blir. Om den som intervjuar lyckas 
skapa en stämning där den som intervjuas känner sig trygg kommer det ges ett 
betydligt bättre resultat än om intervjuaren inte lyckas med detta. Det sista som 
spelar in på utbytet av intervjun är kulissen eller miljön där intervjun sker med 
faktorer som tid, plats, hur de inblandade sitter och hur förberedda de inblandade är. 
Det är att föredra att välja en plats där den som blir intervjuad känner sig trygg för att 
få ett så bra utbyte som möjligt (Holme & Solvang, 2006). 

2.3 Triangulering 
Genom att titta på en sak från flera olika sidor bidrar detta till nyanser och korrektiv 
som tillför vetenskapen fler dimensioner. Genom att kombinera flera olika 
forskningsmetoder kan detta uppnås. Triangulering kallas det när man utifrån olika 
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observationspunkter skaffar sig flera slags observationer av samma fenomen. 
Triangulering används exempelvis inom lantmäteri, där det bland annat används när 
lantmätaren ska bestämma en fjälltopps position i förhållande till andra landmärken. 
Genom att vinklarna analyseras mellan de linjer som riktas mot fjälltoppen från olika 
positioner kan toppen ritas in på rätt ställe på kartan. På samma sätt kan detta 
användas när ett fenomen undersöks. Genom att göra observationer från olika 
observationsvinklar skapas en mer exakt och mångfacetterad beskrivning av det som 
undersöks (Malterud, 2009). 
 
I detta examensarbete har triangulering använts genom att utifrån olika källor dra 
slutsatser som förhoppningsvis är närmare verkligheten än om enbart en källa 
använts. De olika observationsvinklarna som använts är litteraturstudier och 
intervjuer. Under examensarbetet har det intervjuats flera olika personer, både på 
olika positioner i verksamheten samt från olika enheter på Scania. 

2.4 Granskning av metod 
Den valda metoden har granskats utifrån validitet och reliabilitet. Nedan kommer en 
beskrivning av dessa två begrepp. 

2.4.1 Validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) definierar validitet som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses. Mäts det vilket politiskt parti som skulle få makten 
idag, måste det ges ett trovärdigt svar på det. Är det effektivitet som ska mätas, ska 
utredningen ge besked om det. Mäts minnesförmågan i ett intelligenstest har det mätt 
en aspekt på intelligens, men inte alla aspekter (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
För att öka validiteten på detta examensarbete har nya intervjufrågor formulerats 
vartefter intervjuerna utförts, då nya infallsvinklar på problemet upptäckts. Vidare 
har även utfallen på intervjuerna jämförts med litteratur inom problemområdet. 

2.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. För 
att en metod eller ett angreppsätt ska ha hög reliabilitet ska resultaten vara oberoende 
av vem det är som utför undersökningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
 
Reliabiliteten har ökats i detta examensarbete genom att flera olika personer har 
besvarat samma frågor under intervjuerna. Allt från de som arbetar operativt i 
verksamheten till mer administrativa roller och chefer har intervjuats under arbetets 
gång. 
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3 Teoretisk bakgrund 
Nedan kommer den teoretiska referensram som använts under examensarbetets gång. Först beskrivs 
hela produktrealiseringsprocessen från produktutveckling till driftsättning av produktionssystem. 
Detta för att få en samlad bild av hela processen och hur de samverkar. Sedan kommer en 
beskrivning av Lean Production och några av de verktyg och metoder som innefattas i Lean, som 
visuell styrning och PDCA. Sist kommer en beskrivning av kvalitetssystem.  

3.1 Produktutveckling 
Produktutveckling innefattas av ett antal aktiviteter som startar med att identifiera ett 
kundbehov, utveckla produkter som täcker kundernas behov, producera produkten 
och till slut få ut den på marknaden. För att lyckas väl med sin produktutveckling och 
få bästa möjliga avkastning finns det enligt Ulrich och Eppinger (2008) ett antal 
parametrar som spelar in; 
 

• Produktkvalité, hur bra kvalité har produkten och hur väl uppfyller den 
kundernas behov? 

• Produktkostnaden, hur mycket kostar produkten att producera? 

• Utvecklingstid, hur lång tid tar det att utveckla produkten? 

• Utvecklingskostnad, hur mycket har det kostat att utveckla produkten? 

• Utvecklingsförmåga, hur väl utvecklingsteamet är på att fånga upp 
erfarenheter och utnyttja dessa i framtida projekt? 

Inom produktutveckling innefattas även omarbetning och omkonstruktion av 
befintliga produkter. Tidigare var produktutveckling ett enmansjobb där 
produktutvecklaren ensam jobbade med att ta fram produkter. Produktion var ett 
grupparbete med repetitiva arbetsuppgifter och hjälpfunktioner var ofta 
centraliserade (Gabrielsson, 2002). 
 
Mycket arbete har lagts ned på att göra produktutvecklingen effektiv och för att 
kvalitetssäkra produktutvecklingsarbetet. Ett sätt att arbeta med produktutveckling är 
”Lean-produktutveckling”, ett koncept utvecklat av Toyota. Precis som med allt 
arbete hos Toyota är det eliminering av slöserier som är det centrala även inom Lean-
produktutveckling. Mycket av Toyotas framgångar kommer från små stegvisa 
förändringar från år till år mer än stora radikala förändringar (Liker, 2010). Morgan 
och Liker (2006) talar om det som verkligen är styrkan hos lean-produktutveckling 
som ett helt system med understödjande verktyg, processer och mänskliga system 
som arbetar i harmoni. 
 
Toyota har börjat använda olika metoder för att förbättra sin produktutveckling. En 
av dessa metoder är simultaneous engineering eller concurrent engineering, det innebär att ta 
med produktionstekniker tidigt i utvecklingsskedet och arbeta tvärfunktionellt med 
parallella aktiviteter. Detta för att produktionsteknikerna ska kunna komma med 
idéer som bidrar till att produkten lättare ska kunna tillverkas (Liker, 2010). 
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Toyota använder sig också av en ”chief engineer” som fungerar både som 
projektledare och chefstekniker. Den som är ”chief engineer” ska ha fullständig koll 
på statusen på det projekt som denne ansvarar för (Morgan & Liker, 2006). 
 
Design for Manufacturing (DFM) är ett annat sätt att effektivt hantera 
produktutvecklingsprocessen. Här handlar det om att arbeta i tvärfunktionella team 
för att kunna tillverka produkten till en så låg kostnad som möjligt men ändå behålla 
hög kvalité på produkten. Produktionstekniker och produktionspersonal är med och 
påverkar designteamet för att säkerställa att produkten blir så enkel och billig som 
möjligt att tillverka. DFM börjar när projektet kommer in i konceptutvecklingsfasen, 
detta för att på ett tidigt stadium kunna vara med och påverka den slutgiltiga 
designen på produkten (Ulrich & Eppinger, 2008). 

3.2 Produktframtagning 
I begreppet produktframtagning omfattas både produktutveckling och 
produktionsutveckling och dessa processer är beroende av varandra. Problem finns 
med samordning mellan dessa processer trots att mycket arbete gjorts för att lösa 
gränssnittsproblemen. Utveckling av produktionssystem ligger sent i 
produktframtagningsprocessen och det är viktigt att tillräckligt med resurser avsätts 
till detta arbete. Mycket av produktionskostnaden bestäms redan under 
produktutvecklingsfasen. Produktion uppstår på grund av att det är en produkt som 
ska realiseras. Vid prioritering blir det ofta att arbete med produkten går före arbetet 
med utveckling av produktionssystem. Bellgran och Säfsten (2005) skriver om några 
nackdelar med att ta bort fokus från produktionssystemet. 
 

• Risk för korta tidsramar och lite resurser för planerings- och 
utvecklingsarbetet av produktionssystemet. 

• Implementerings- och inkörningsproblem vid driftsättning. 

• Produktionsstörningar när produktionssystemet är i drift. 

• Stort behov av underhåll. 

• Arbetsorganisationen passar inte det tekniska systemet. 

• Behov av förändringar i systemet tämligen snart som resultat av 
underprioriterat förarbete och undermåliga kravspecifikationer. 

Som beskrivet ovan i produktutvecklingskapitlet har mycket arbete gjorts för att 
snabba upp produktutvecklingsprocessen genom att arbeta parallellt istället för 
seriellt. För att få till ett lyckat parallellt arbete är tillgången på information en 
förutsättning. Desto tidigare informationen kommer till nästkommande aktiviteter 
desto tidigare kan aktiviteten påbörjas. Informationen måste också tillföras 
kontinuerligt. Exempelvis får förändringar i konstruktionen stora konsekvenser för 
nästkommande aktiviteter i kedjan och då måste denna information också snabbt 
delges (Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
För att kunna utveckla produktionssystem är inblandad personal beroende av 
information som till exempel produktens konstruktion, variantflora och volymer. 
Desto tidigare produktionstekniker och produktionspersonal blir involverad desto 
tidigare kan de ta fram arbetsorganisation, investera i maskiner och utrustning, ta 
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fram layouter och planera arbetsplatsernas utformning. Lyckas projektgruppen med 
att överföra korrekt information och involvera personal tidigt i utvecklingsskedet 
kommer företag få förkortad ledtid för produktionssystemets framtagning. Det 
innebär också förkortad ledtid för hela produktframtagningsprocessen. Detta 
kommer i sin tur innebära att produkten snabbare kommer ut på marknaden 
(Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
Bellgran och Säfsten (2005) skriver dock att arbete med parallell utveckling inte alltid 
är enkelt. Vissa aktiviteter går inte att utföra parallellt och det är av stor vikt att 
identifiera dessa. Annars är risken stor att det blir mycket extra arbete i slutet. 

3.3 Industrialisering 
Industrialiseringsprocessen går hand i hand med produktutvecklingen. 
Industrialiseringsprocessen tar vid när en prototyp är framtagen och anpassas för 
tillverkning och slutar när produkten är klar för försäljning. Industrialisering omfattas 
av ett antal aktiviteter som genomförs för att kunna producera produkten i planerad 
volym till kund (Bellgran & Säfsten, 2005). För att lyckas med detta används ett antal 
stödfunktioner som jobbar med denna process. Exempel på dessa funktioner är, 
produktionsteknik, kvalitetsteknik, underhållsteknik och logistik (Gabrielsson, 2002). 
Här handlar det om att ta en produkt från utvecklingsstadiet, hitta ett sätt att 
producera denna på, mäta och kvalitetssäkra produkten på bästa sätt och få 
produkten till kund, antingen internt eller externt. 
Industrialiseringsprocessen börjar bli en allt viktigare roll som konkurrensmedel för 
företag. Att så snabbt som möjligt få ut nya produkter på marknaden skapar 
konkurrensfördelar gentemot andra företag. 
 
Bellgran och Säfsten (2005) betonar vikten av att se på hela 
produktframtagningsprocessen där både produktutveckling, industrialisering och 
produktion ingår som en helhet. De skriver om att företag inte enbart ska lägga fokus 
på ett effektivt konstruktions- och designarbete, som företag historiskt gjort utan att 
också se värdet av en effektiv industrialisering och produktion. Det är först då 
företagen på riktigt är konkurrenskraftiga.  

3.4 Driftsättning av produktionssystem  
Det som sker från det att utformningen av ett produktionssystem är klart till dess att 
produktionen sker med den volym och kvalitet som det är tänkt benämns med 
många olika begrepp inom litteraturen och inom industrin. Några exempel är 
driftsättning eller inkörning där förserieproduktion, uppstart och upprampning ingår 
i de begreppen. Alla tre innefattar dock samma saker (Bellgran & Säfsten, 2005). 
Detta sker i slutet av en industrialiseringsprocess. Nedan redogörs några viktiga 
punkter inom detta område. 
 
Hur komplex en driftsättning är påverkas bland annat av produkten och 
produktionssystemet. Detta kan sammanfattas i en matris där komplexiteten är högst 
i översta högra hörnet, se figur 1. Om en ny produkt ska introduceras saknas 
erfarenheter och kunskaper om hur den ska produceras. Däremot om en förändrad 
eller befintlig produkt ska introduceras finns de kunskaperna men då behöver 
teknikerna istället ta hänsyn till eventuellt pågående produktion. Det vanligaste 
scenariot är att produktionssystemet som ska driftsättas är en modifiering av ett 
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befintligt system, då används oftast befintliga produktionssystem som utgångspunkt, 
även när tekniker utformar till exempel en helt ny linje (Bellgran & Säfsten, 2005). 
 

 
Figur 1 - Modell för klassificering av driftsättningssituationer (Almgren, 1999, 

s.120) 

3.4.1 Bygga produktionssystem 

Att realisera ett produktionssystem handlar i hög grad om upphandling och 
installation av teknisk utrustning, dock är utbildning av berörd personal också viktig. 
Oavsett om företaget köper ett komplett system, delar av ett system eller bygger 
själva kommer inköp av utrustning förmodligen krävas. När det har bestämts vad 
som ska köpas är nästa steg att begära in offerter från möjliga leverantörer. När 
offerter är inhämtade ska dessa granskas och bedömas. Efter att detta är klart och 
företaget och leverantören har kommit överens kan ett avtal tecknas. Nedan följer 
några viktiga punkter vid upphandling enligt Johansson och Nord (1999). 
 

• Genomför noggranna leverantörsbedömningar. 

• Särskilj den tekniska från den kommersiella sidan av projektet. 

• Kräv regelbundna framstegsrapporter från tillverkaren. 

• Använd definierade testmetoder för verifiering. 

• Anteckna alla förändringar som beslutats under projektets gång och se till att 
vara överens om fördelning av merkostnader. 

När utrustningen är färdigställd av leverantören genomförs ett Factory Acceptance 
Test (FAT) på plats hos leverantören. Detta för att upptäcka eventuella fel och för att 
kunna åtgärda dem innan leverans. Enligt Berglund et al. (2001) är detta 
övertagandeprov hos leverantören en av de faktorer som är nödvändiga för att 
driftsättningen ska fungera bra. Inför detta test måste det säkerställas att rätt saker 
testas för att se att det uppfyller det som är specificerat i kravspecifikationen. I många 
fall genomförs flera delverifieringar innan FAT, detta för att upptäcka eventuella 
problem tidigt och på så sätt åtgärda dem i ett tidigare skede. När utrustningen sedan 
är på plats på företaget görs ett Site Acceptance Test (SAT), detta har många likheter 
med testet som utförs hos leverantören, dock är ofta SAT ett fulltaktsprov. Beroende 
på vad parterna har kommit överens om i kontraktet finns det olika saker som bör 
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kontrolleras vid övertagandeproven. Några exempel på vad som bör kontrolleras i 
samband med FAT och SAT är att funktioner är uppfyllda enligt specifikation, att 
specificerade cykeltider kan hållas, att tillgänglighet och omställningstider uppfyller 
kraven och att maskin- människa gränssnittet fungerar. Utifrån erfarenheter från 
tillverkande företag har Berglund et al. (2001) sammanställt några råd i samband med 
övertagande av produktionsutrustning. 
 

• Se till att den utrustning som ska fungera ihop verkligen gör det. 

• Använd detaljer vid övertagandeprovet som är exakt likadana som de som 
kommer att användas när utrustningen går i produktion. 

• Kör övertagandeprov så nära fulltakt som möjligt vilket ger en rättvisande 
bild av hur utrustningen verkligen fungerar. 

• Beakta vilka personer som bör delta vid övertagandeprovet, såsom 
produktionstekniker, operatörer och underhållspersonal samt ansvarig för 
aktuell del i projektet. 

Efter att utrustningen godkänts och övertagits är det ofta svårare att få eventuella 
problem åtgärdade. Därför är det väldigt viktigt att dessa eventuella problem 
upptäcks i ett tidigt skede och då även åtgärdats. 

3.4.2 Förbereda driftsättning 

Att förbereda för driftsättning betonas ofta som viktigt i olika litteratur. Bellgran och 
Säfsten (2005) har gjort en gruppering av aspekter att beakta vid planering av 
driftsättning. Dessa beskrivs nedan: 
 

• Driftsättningsmodell. 

• Organisation och ledning. 

Driftsättningsmodell innebär i vilken takt och med vilket stöd som 
produktionssystemet körs den första perioden. Hur bra upprampningen går beror 
mycket på produktionens förmåga att uppfylla de val som tas vad gäller själva 
driftsättningen. Clark och Fujimoto (1991) föreslår olika strategier för följande tre 
parametrar. 
 

• Att hantera övergången mot befintlig produktion (val av 
upprampningskurva). 

• Driftsmönster omfattande produktionshastighet, antal produkter i systemet 
samt driftstid per dag. 

• Hur produktionssystemet bemannas. 

Den första parametern är val av upprampningskurva, här finns några alternativ att ta 
hänsyn till. Dels kan företaget stänga ner befintlig produktion innan det nya systemet 
tas i drift. Detta alternativ förekommer när en ny eller uppdaterad produkt ska ersätta 
en befintlig produkt och där produktionssystemet är nytt eller befintligt (Almgren, 
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1999). Ett andra alternativ är att tillverka blandade modeller i existerande system, 
detta förekommer då en uppgraderad produkt ersätter befintlig produkt i befintligt 
produktionssystem. Den tredje upprampningskurvan är blandade modeller med ökad 
produktionstakt. Detta förekommer då en ny produkt i samma produktfamilj ska 
tillverkas i befintligt produktionssystem vilket resulterar i ökad produktionstakt. De 
två senare alternativen minimerar förluster i produktionskapacitet. Svårigheterna i att 
realisera de olika alternativen beror på vilket driftsmönster och vilken 
bemanningsplan som väljs under bemanningsplan, vilket beskrivs nedan. 
 
Driftsmönstret är den andra parametern och den styr takten på produktionen under 
upprampningen (Clark & Fujimoto, 1991). De har identifierat tre stycken variabler; 
produktionshastighet, antal produkter i systemet samt driftstid per dag. Att reglera 
produktionshastigheten är vanligt när det gäller både maskinintensiv och 
personalintensiv produktion, här hålls produkter i systemet och driftstiden konstant 
(Almgren, 1999). Om driftstiden regleras per dag kan företagen använda den tid som 
blir över till att arbeta med andra aktiviteter. 
 
Den tredje parametern att ta hänsyn till i driftsättningsmodellen är hur produktionen 
bemannas under upprampningen. Antingen friställa/kalla in personal, ha en stadig 
arbetsstyrka eller göra en tillfällig ökning av personal. Att kalla in personal innebär att 
de tas in vid behov och att friställa dem när behovet inte längre finns. Att använda 
sig av en stadig arbetsstyrka ger en hög arbetskraftskostnad men minskar då 
produktionstakten blir högre. Om all personal då inte behövs i produktionen kan de 
använda den tiden till utbildning eller förbättringsarbete. Det tredje alternativet är att 
öka personalstyrkan under upprampning för att ge stöd till att hantera eventuella 
störningar som kan uppkomma. 
 
Almgren (1999) har studerat driftsättning av monteringssystem på Volvo Car 
Corporation och har identifierat sex stycken principer om hur driftsättning kan göras 
på bästa sätt. Dessa är: 
 

• Full produktionstakt. 

• Organisatoriskt stöd. 

• Tomma monteringsfixturer. 

• Justerad driftstid. 

• Satsvis produktion i kombination med tomma monteringsfixturer. 

• Utplacering av konstruktörer och produktionstekniker i produktionen under 
uppstart för hantering av problem. 

Av dessa är det de två översta som bidrar mest till lyckade driftsättningar enligt 
Almgren (1999). De två principerna full produktionstakt och organisatoriskt stöd är 
ömsesidigt beroende av varandra, om den ena inte utövas reduceras också effekten 
av den andra. De fyra andra principerna bygger också på att de två första används för 
att bli riktigt effektiva. 
 
Organisation och ledning är en väsentlig del under driftsättningsfasen av 
produktionssystemet för att det ska flyta så bra som möjligt. Det handlar mycket om 
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att hålla nere tiden under driftsättningen genom att reducera och hantera de 
störningar som uppkommer. För att göra detta möjligt krävs att redan under 
förberedelsefasen börja fundera på hur detta ska åstadkommas. Att formera tillfälliga 
organisationer under driftsättning för att placeras i störningsutsatta områden är något 
som Almgren (1999) föreslår. Uppgifterna för dessa personer är att lösa problemen, 
inte att rapportera problemen uppåt i organisationen. Ett exempel kan vara att 
placera ut konstruktörer och/eller produktionstekniker i produktionen under vissa 
kritiska faser av drifttagningen. Driftsättningens betydelse är viktig att poängtera, 
därför bör företagen organisera för detta enligt Johansson och Nord (1999). Att 
organisera drifttagningen som ett delprojekt med tydligt ansvar är att föredra för att 
skapa en helhetsbild av driftsättningsförloppet. Att använda begreppet 
industrialisering i samband med denna delprojektgrupps arbete poängteras även att 
det rör sig om ett långsiktigt arbete parallellt med produktutveckling. Om företaget 
har frekventa projekt som innefattar driftsättning bör de överväga att skapa en 
permanent del av organisationen som hanterar dessa frågor långsiktigt enligt Bellgran 
och Säfsten (2005). 
 
Även företagsledningen och projektledningen har en viktig roll, de ska vara 
deltagande, stödjande och pådrivande enligt Karlsson (1990). Att ha en konkret 
uttalad grupp eller person som kan hålla ihop helheten är en aspekt i detta. Detta 
innefattar även att se till att mål uppfylls och att skapa dagliga planer för att föra 
arbetet framåt (Johansson & Nord, 1999). 
 
Då driftsättning ofta är en aktivitet som involverar både intern och extern personal 
ställs höga krav på fungerande kommunikation och tydlighet. Detta underlättas 
genom en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vem som äger driftsättningen, 
vilket gör att risken att något faller mellan stolarna reduceras (Bellgran & Säfsten, 
2005). I stora projekt där många är inblandade kan kommunikation underlättas om 
en kommunikationsplan upprättas enligt Johansson och Nord (1999). Planen bör 
beskriva vilka kommunikationskanaler som ska användas, information som omfattas 
och vem som ansvarar för respektive område. 
 
Många aktiviteter kan förberedas i god tid innan driftsättning. Johansson och Nord 
(1999) har listat att följande bör klaras av i god tid. 
 

• Materialförsörjning. 

• Installation av kringutrustning. 

• Installation och ombyggnad av mediasystem som till exempel vatten och luft. 

• Utbildning och träning av berörd personal. 

3.4.3 Genomför driftsättning 

När produktionssystemet är fysiskt på plats är det viktigt att så fort som möjligt 
komma upp i full produktionstakt. Detta har blivit viktigare och viktigare på grund av 
att produkternas livscykel har blivit kortare. Idag har fokus flyttats från Time-to-Market 
(TTM) till Time-to Volyme (TTV). TTM slutar i samband med Start of Production 
(SOP) medans TTV pågår ända fram tills produktionssystemet uppnått volym och 
kvalitetskrav. Detta gör att driftsättning och upprampning har blivit en viktig faktor, 
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se figur 2 (Fjällström, 2007). Utöver vinsten med att få ut en produkt snabbt på 
marknaden är en snabb driftsättning även positivt i och med att personer som är 
involverade snabbare frigörs från projektet för att kunna arbeta med andra 
arbetsuppgifter. Positivt är även att mindre kapitalbindning krävs om driftsättning 
sker snabbt och effektivt, detta på grund av att behovet av överkapacitet i andra 
utrustningar minskar enligt Johansson och Nord (1999). 
 

 

Figur 2- Upprampning produktion, (Fjällström, 2007, s.2) 

Hur väl driftsättningen faller ut är i hög grad beroende av hur väl genomfört tidigare 
arbete är. Driftsättningen blir som en värdemätare hur väl fungerande tidigare 
processer varit. Problem under driftsättningen kan i värsta fall leda till att 
produktintroduktionen sker för sent, trots flera års arbete med utveckling av 
produktionssystemet. Därför är det väldigt viktigt att under hela det tidigare arbetet 
ha faktorer som kan påverka driftssättningen i åtanke och att hantera dessa faktorer 
på ett bra sätt (Bellgran & Säfsten, 2005). Exempelvis skriver Johansson och Nord 
(1999) att det finns studier som visar att den potentiella livscykelvinsten minskar med 
upp till en tredjedel om företaget kommer för sent ut på marknaden. Om företaget 
däremot lyckas introducera produkten i rätt tid men överskrider kostnadsramen med 
upp till 50 % minskar livscykelvinsten ändå bara med 4%. Tid är pengar! 
 
Problem under driftsättning kan ge konsekvenser som förseningar, högre kostnader 
och sämre prestanda. Utvärderingen av driftsättningen sker ofta utifrån tre faktorer; 
kapacitet, kvalitet och kostnad (Almgren, 1999). Utifrån dessa tre faktorer beskriver 
Johansson och Nord (1999) vad dessa kan hänföras till, se figur 3. Kapacitetsrelaterade 
kan hänföras till utrustning/maskiner, personal och materialförsörjning. Om den 
önskade kvaliteten inte kan uppnås under driftsättning kan detta hänföras till status på 
inkommande material, kompetens hos personal, produkt- och 
utrustningsspecifikation. Problem som är kostnadsrelaterade kan hänföras till extra 
personal, temporära lösningar och extra kontroller och inspektioner. 
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Figur 3 - Hänförande av problem under driftsättning, baserad på Johansson 
och Nord (1999). 

Nedan följer exempel på orsaker till problem som kan uppstå vid driftsättning enligt 
Karlsson (1990). 
 

• Arbetsorganisatoriska lösningar har försummats eftersom de inte är 
synliggjorda på samma sätt som teknisk utrustning. 

• Missuppfattningar hos olika personkategorier och avdelningar därför att olika 
information om systemet har getts. 

•  Det egna systemet upplevs så unikt att företaget ej har något att lära av 
andras erfarenheter (internt eller externt). 

• Avsaknad av gemensam kunskapsbas. Berörda parter har ofta så skiftande 
bakgrund att de i olika besluts- och projektgrupper diskuterar på olika plan 
eller diskuterar helt olika frågeställningar vid en och samma tidpunkt. 

• Vid driftsättning av nya produktionssystem har det konstaterat att vissa fel 
återupprepas oavsett land eller företag. Företag startar alla grupper på samma 
gång istället för några grupper med full takt och stöttning. Det förra leder till 
att grupperna inte får någon norm på vad som är full takt. Kunskap i 
grupperna sprids inte. A- och B-grupper bildas, där de senare får en lång 
inlärningstid på grund av oerfarna operatörer. När en grupporienterad 
organisation införs finns både positiv personal och motståndare (de 
sistnämnda kan vara osäkra eller får ett ”sämre jobb” med arbetsintegration). 

• Bristfällig information om vad det nya systemet innebär för olika 
personalkategorier. 

• Högre chefs engagemang minskar när genomförandet tar vid efter 
utvecklingsarbetet. 

• Felaktig utbildning (hänger ihop med tempo, tidsperspektiv, fördelning 
teori/praktik osv.). 

Att grundutbilda de personalgrupper som direkt eller indirekt berörs av förändringen 
i ett tidigt skede är ett råd som Karlsson (1990) ger. Att skapa en gemensam 
kunskapsbas om alternativa produktionssystem är något som underlättar diskussioner 
i arbets- och projektgrupper. Diskussioner med opartisk expertis utanför företaget är 
också en stor vinst för berörda parter, då de i dessa fall får information som inte är 
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”färgad”. Ett annat råd som Karlsson (1990) ger är att ha inlärningskurvan i åtanke. 
Enligt honom lär sig människor långsammare i slutet av kurvan än i början, detta är 
ett argument att så fort som möjligt gå upp i normaltakt. Vilket även för med sig att 
eventuella fel i det nya systemet visar sig tidigare och normerna för vad som är rätt 
arbetstakt bildas från början. 

3.4.4 Utvärdera resultat 

I anslutning till ett projekt där ett produktionssystem har tagits fram är det relevant 
att utvärdera både det som utvecklats och hur väl utvecklingsarbetet har genomförts 
(Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
Utvärdering av produktionssystemet efter driftsättning är något som endast har 
genomförts i begränsad omfattning av de företag som Säfsten (2002) har studerat. 
Om företaget köper produktionssystemet färdiginstallerat beskrivs fulltaktsproven 
som en väsentlig del av utvärderingen. När utformningen av produktionssystemet har 
startats utifrån ett koncept utförs utvärdering i högre grad under utformningsarbetet 
och i mindre grad efter driftsättning. Detta på grund av att de anser sig ha en god 
kunskap om hur det resulterande systemet presterar för att de relativt strukturerat 
arbetat sig igenom utvecklingsprocessen och har en känsla av att de kan det. Trots 
detta finns det enligt Bellgran och Säfsten (2005) anledning att kontrollera hur 
slutresultatet verkligen blev och hur processerna gick till. När produktionssystemet 
har övergått till drift följs det upp med företagets övergripande mätsystem. Den 
informationen kan användas för att utvärdera driftsättningen men bör kompletteras 
med andra relevanta aspekter som belyser utvecklingsarbetets gång. Det som bör 
göras är att projektet som tagit fram och driftsatt produktionssystemet ser till att 
förutsättningar finns för att realisera kraven och att en plan för hur uppföljning ska 
göras finns framtagen. 
 
Att analysera utvecklingsprocessen är en annan viktig del, detta för att se att till att 
erfarenheter förs tillbaka till andra projekt så att eventuella fel inte upprepas. En 
förutsättning för detta är att företaget betraktar utveckling av produktionssystem som 
en betydelsefull process för dem (Bellgran & Säfsten, 2005). 

3.5 Tvärfunktionellt arbete 
Tvärfunktionellt arbete innebär samverkan mellan personal med olika typer av 
funktion, kunskap eller huvudsaklig uppgift (Gabrielsson, 2002). 
 
Tidd och Bessant (2010) säger att studier visar att effektivt teamarbete är en 
avgörande faktor för ett lyckat projekt. Med team menas här en sammansättning av 
individer som arbetar mot ett gemensamt mål. Teamet bygger broar mellan olika 
delar inom organisationen. Tvärfunktionella team kan föra samman de olika 
kunskaperna som krävs för att lösa en specifik uppgift (Tidd & Bessant, 2010). 

3.6 Lean Production 
Lean production är synonymt med Toyota och deras produktionssystem Toyota 
production system (TPS). Begreppet Lean production fick sitt stora genombrott 
genom boken The Machine that changed the world av Womack et al. (1991). Lean 
production grundar sig på en filosofi om hur det byggs upp en starkt kultur som 
genomsyrar allt som genomförs inom ett företag. 
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Historien om Toyota och hur de byggt upp denna starka filosofi börjar redan på 
slutet av 1800-talet när grundaren Sakichi Toyoda började tillverka vävstolar. Hans 
vävstolar hade en inbyggd funktion som gjorde att vävstolen stannade av sig själv om 
ett fel uppstod. Sakichis son, Kiichiro Toyoda, var den som kom att bygga upp 
Toyotas bilföretag i början av 1900-talet. Han åkte till USA och studerade Fords sätt 
att producera bilar (Liker, 2010). 
 
 Efter andra världskriget rådde stora ekonomiska svårigheter i Japan, Toyota hade det 
mycket svårt att överleva och var nära en konkurs. En stor mängd anställda fick sluta 
och Kiichiro Toyoda avgick som ordförande. En annan person inom Toyoda-
familjen tog över, Eiji Toyoda. Toyota fortsatte att studera amerikansk bilindustri där 
de massproducerade bilar av ett litet antal olika modeller. Japans marknad var 
betydligt mindre och efterfrågan ojämn, Toyota kunde inte tillverka endast en modell 
på en produktionslinje utan de var tvungna att ha flexibilitet för att kunna tillverka 
flera modeller i samma linje. De behövde också omsätta sina pengar snabbt då deras 
kassa var svag. Ford hade stora lager mellan sina operationer som band väldigt stora 
kapital. Fokus hos Ford var att producera så mycket det bara gick (Liker, 2010). 
 
Toyota hade inga möjligheter att producera på detta vis, de utvecklade istället 
enstycksflödet som var flexibelt och som snabbt kunde ändras för att möta 
kundernas efterfrågan. För att vara snabb, flexibel och effektiv styrde ledningen 
väldigt hårt för att arbetarna skulle vara påhittiga och hela tiden komma med ständiga 
förbättringar för att effektivisera produktionen. Ledningen plockade bort resurser 
och på så sätt var medarbetarna tvungna att hitta nya vägar för att upprätthålla 
samma produktion (Liker, 2010). 
 
Detta blev grunden till det som idag kallas för Lean Production. För att lyckas med 
att producera i enstycksflöden var Toyota tvungen att snabbt kunna ställa om 
maskiner, ha korta ledtider och små lager. Enstycksflöden introducerades på fler och 
fler av Toyotas fabriker och det utvecklades hela tiden. För att undvika 
överproduktion infördes det dragande systemet, det innebär att det är kundens 
efterfrågan som styr vad som ska produceras. Till sin hjälp använder Toyota något 
som de kallar kanban, detta är en signal som talar om när ett material behöver fyllas 
på. Detta kom att bli en av stöttepelarna inom TPS och kallas just-in-time (JIT). JIT 
innebär att producera rätt artikel vid rätt tidpunkt och av rätt mängd. På detta sätt 
lärde sig Toyota hantera variationer i kundernas efterfrågan (Liker, 2010). 
 
En annan stöttepelare inom TPS är Jidoka (inbyggd kvalité) som Sakichi utvecklade 
redan när han tillverkade vävstolar och deras förmåga att stanna själva när problem 
uppkom. Detta är något som vidareutvecklats när Toyota gick vidare med 
biltillverkning. Omarbeten ska inte behöva göras utan processen ska vara 
kvalitetssäkrad i varje steg. 
 
För att lyckas korta ned sina ledtider jobbade Toyota med att eliminera slöserier 
mellan de olika arbetsstationerna. Att jobba med värdehöjande aktiviteter och 
eliminering av slöserier samtidigt som de jobbade med att ständigt förbättra sina 
processer kom att bli väldigt centralt inom TPS. Toyota använder ett hus som 
beskriver filosofin bakom TPS, se figur 4 (Liker, 2010). 
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Figur 4 – Likers tolkning av TPS huset. Källa: Liker, 2010, s.55 

3.6.1 Den lärande organisationen 

Grunden för Toyotas arbete med ständiga förbättringar är standardiserat arbete. 
Medarbetarna ska arbeta enligt den just nu bästa kända metoden. Standardiserat 
arbete är en förutsättning för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Om inte 
arbetet är standardiserat och olika människor arbetar på olika sätt är det svårt att veta 
vilken av dessa metoder som ska förbättras. Om arbetet är standardiserat och alla 
människor arbetar på samma sätt skapas förutsättningar för att utmana och ständigt 
förbättra den hittills bästa kända arbetsmetoden (Liker, 2010). 
 
Ett standardiserat arbetssätt är något som tillämpas inom hela Toyota och inte enbart 
på verkstadsgolvet. De lär sig av sina misstag, tar reda på grundorsaken, löser 
problemet på ett effektivt sätt, sätter en ny standard och lär andra i organisationen att 
inte göra samma fel igen. För att verkligen förstå processer på djupet används en 
metod som kallas Genchi Genbutsu (Gå och se). Det innebär att ifall ett problem 
uppstår ska en ansvarig gå till källan till problemet och studera detta på egen hand för 
att skapa sig en djupare förståelse av problemet. För att nå grundorsaken används en 
metod som kallas ”5 varför”, det innebär att fråga sig själv ”varför” fram tills dess att 
grundorsaken till problemet hittats (Liker, 2010). 
 
Hansei är något som tillämpas inom Toyota och betyder reflektion. Det innebär att 
reflektera över ett misstag som gjorts och detta ska sedan resultera i att medarbetaren 
löser problemet eller förbättrar det som insetts. Det är ett sätt att få människor att 
inse sina svagheter och att det alltid finns saker att förbättra. Individen ska ta 
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personligt ansvar och beklaga det djupt. På Toyota använder de sig av hansei även i 
projekt som gått bra. Detta för att reflektera över projektet och för att hitta 
ytterligare förbättringar. Det ger goda förutsättningar för ständiga förbättringar och 
att bli den lärande organisationen (Liker, 2010). 
 
Toyota ser sina medarbetare som sina största tillgångar. De säger att de inte bara 
bygger bilar utan också människor, de förbättrar sina processer, de lär upp och 
utvecklar människor. Det första en medarbetare får göra när denne kommer som ny 
till Toyota är att få lära sig kulturen och sättet att tänka som de använder sig av. 
Toyota lägger sedan ned mycket tid på att träna medarbetaren på att lära sig sina 
arbetsuppgifter på ett bra sätt (Liker & Meier, 2006). 
 
Liker (2010) pratar också om att Toyota utvecklar enastående människor och team 
som följer företagets filosofi. De ska respektera människor och ständigt utmana dem 
att bli bättre. 

3.6.2 Plan-Do-Check-Act 

 W. Edwards Deming är den person som utvecklade PDCA-hjulet (Plan-Do-Check-
Act), se figur 5, eller PDSA-hjulet som det också kallas efter idéer från Walter A. 
Shewhart. 1950 kom Deming till Japan och lärde dem att använda sig av PDCA 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

 
När företag jobbar med kvalitets- och förbättringsarbete är det viktigt att de angriper 
problemen noggrant och systematiskt. Här är metoden PDCA ett bra hjälpmedel för 
att lyckas. Metoden utförs i fyra steg, därav namnet Plan-Do-Check-Act (Bergman & 
Klefsjö 2007). 
 
Plan: Här handlar det om att förstå ett problem och komma fram till den riktiga 
orsaken och tänkbara anledningar till att problemet uppstod. Det finns olika metoder 
för det, ett sätt är att använda sig av brainstorming och ett annat är FMEA (Failure-
Mode-Effect-Analysis) (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Meier och Liker (2006) pratar om att ta fram en handlingsplan som är tydligt 
definierad och som samtliga förstår. De pratar också om kortsiktiga och långsiktiga 
motåtgärder för att lösa ett problem. Många gånger kräver ett problem både 
kortsiktiga och långsiktiga motåtgärder. Om det är ett problem där rotorsaken tar 

Figur 5 - PDCA-hjulet. Källa: 
http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ordbok/ord/pdca/ 
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lång tid att lösa ska det tas fram långsiktiga åtgärder för att lösa rotorsaken och 
kortsiktiga motåtgärder för att säkerställa att problemet inte går vidare till kunden. 
 
Do: Här säger Bergman och Klefsjö (2007) att efter det har hittats orsaker till 
problemet ska det tas fram en arbetsgrupp som ansvarar för att införa motåtgärder 
som löser problemet. 
 
Meier och Liker (2006) pratar också om att det i många fall uppstår flera möjligheter 
till förbättring även efter att en lösning är implementerad. Därför tycker de att 
företagen ska fortsätta observera där lösningen är implementerad för att se om det 
blev lyckad och för att leta efter ytterligare möjligheter. 
 
Check: Här handlar det om att kontrollera om de åtgärder som utförts har lett till 
önskat resultat. När önskat resultat är uppnått gäller det att säkerställa att 
medarbetarna fortsätter arbeta enligt det nya förbättrade arbetssättet (Bergman & 
Klefsjö, 2007). 
 
Enligt Meier och Liker (2006) ska företagen kartlägga lösningens resultat på samma 
sätt som de kartlade problemet för att se utfallet av lösningen. Detta för att de ska 
kunna jämföra och se om lösningen ledde till den förbättring de ville ha. Utan att ha 
något att jämföra med blir lösningens utfall bara en subjektiv känsla. 
 
Act: Bergman och Klefsjö (2007) säger att i det här steget ska det dras lärdom av 
arbetet som gjorts. Är det åtgärder som har gett ett positivt resultat ska dessa åtgärder 
sättas som standard och spridas inom organisationen. Företagen ska även dra lärdom 
av problemlösningsmetodiken för att utveckla sitt arbete med att lösa problem. 
 
Meier och Liker (2006) betonar i det här steget att det är väldigt viktigt att fortsätta 
observera utfallet på lösningarna och se ifall det har nått önskat resultat. Det är inte 
alls ovanligt att en lösning på ett problem skapar ett annat problem, eller att 
rotorsaken delas upp i mindre problem. Då måste företagen lösa varje delproblem 
för sig tills processen flyter som den ska. Det handlar om att säkerställa att den nya 
nivån efter det att en lösning är implementerad hålls uppe och att hitta rätt 
mätvärden för detta. Det är lätt att nivån sjunker efter det att förbättringen är 
implementerad. Det här steget ska säkerställa att detta inte sker. 

3.6.3 Visuell styrning 

I boken ”The Toyota Way” av Liker (2010) lyder en av de 14 principer som han 
identifierat under sitt forskningsarbete av Toyotas produktionssystem; ”Använd 
visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.” 
Många av de verktyg som förknippas med Lean Production är typiska visuella 
styrmedel. Nedan kommer några exempel på dessa styrmedel. 
 

• 5S hjälper till att synliggöra problem, till exempel om något verktyg saknas 
eller om en maskin har ett läckage. 

• Kanban visar visuellt vad och hur mycket som behöver produceras. 

• Välutformade produktionsceller visar tydligt om tänkt antal Produkter I Arbete 
(PIA) stämmer med det antal som är planerat. 
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• Andon visualiserar om någonting är fel utifrån normala arbetsförhållanden. 
Till exempel att en bearbetningsmaskin signalerar genom att tända en lampa 
om ett fel uppstått. 

Vid metoder inom kontorsarbete och inom projekt blir det inte lika självklart. Men 
det finns några tydliga exempel från Toyota även där. Obeya eller ”stort rum” på 
svenska användes första gången under utvecklingen av Toyota Prius, det var ett stort 
kontorsrum där chefskonstruktörer och cheferna från de viktigaste funktionerna satt 
tillsammans. I rummet fanns även en massa visuella verktyg som visade hur allt inom 
projektet gick. Den stora vinsten Toyota såg med detta var att detta blev en slags 
sambandscentral där eventuella avvikelser i projektet snabbt upptäcktes. Det gjorde 
det också möjligt att ta snabba och korrekta beslut. Det visade sig även att Obeya 
förbättrade kommunikationen och skapade en stark känsla av sammanhållning inom 
gruppen (Liker, 2010). 
 
Ett annat verktyg som anses viktigt inom Lean production och hos Toyota är 
styrning och uppföljningstavlor som visar hur en avdelning ligger till. I den ingår ofta 
en tidsplaneringsdel där många olika varianter finns. En variant är ”Visible Planning” 
som är framtagen av Japan Management Association Consultants (JMAC), i den 
används post-it lappar med olika färger som sedan placeras in i en stor kalender på 
styrningstavlan. De olika färgerna på lapparna har olika betydelse, exempelvis 
inleverans, utleverans och resurs. Detta är även ett verktyg som fungerar bra för att 
planera projekt och kontorsarbete. 
 
Pulsrum och pulsmöten är också något som kan anses vara två typer av visuell 
styrning. Ett pulsrum är ett gemensamt utrymme där allt beslutsunderlag finns 
visualiserat. I detta rum skapas samarbete och det etableras förtroende i 
verksamheten. Pulsrummet blir en arena där projektgruppen kan träffas frekvent och 
ha möten. I pulsrummet visualiseras status på det projekt som genomförs och vilka 
beslut som tagits. På det sättet blir det väldigt tydligt hur ett projekt presterar 
(Sebestyén, 2011). 
 
Mötena som hålls i detta rum kallas pulsmöten, dessa är korta frekventa möten där 
projektdeltagarna träffas, under dessa möten står deltagarna upp. Genom dessa 
möten diskuteras hur projektdeltagare kommer vidare med arbetet, vilka problem 
som lösts, vilka nya problem som dykt upp och hur de ska lösas och det fördelas 
också arbetsuppgifter mellan deltagarna.  Genom pulsmötena skapas förutsättningar 
för att kunna hantera variationer och en stor komplexitet i projekten och genomförs 
dessa möten ofta går det snabbt framåt i projekten (Sebestyén, 2011). 
 
Sebestyén (2011) säger också att sammanträden är en källa till problem, de är ofta för 
långa, resultatlösa och genomförs för sällan. Risken med sammanträden är att det 
fattas ”korridorsbeslut”, alltså beslut som tas när personer råkar på varandra i 
korridoren, vid kaffemaskinen eller liknande. Det negativa med detta är att besluten 
tas slumpmässigt och att besluten inte sprids till alla berörda. Ett pulsrum och 
frekventa pulsmöten löser dessa problem då det skapas förutsättningar för att 
besluten tas där istället och sprids till samtliga berörda. 

3.7 Kvalitetssystem 
I denna del beskrivs kvalitetssystem, PPAP som används av Scania vid start av nytt 
produktionsavsnitt bygger på dessa. 
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3.7.1 ISO9000 

ISO9000 blev internationell standard 1987 från att ha härstammat från den 
amerikanska försvarsindustrin. Sedan dess har standarden uppdaterats ett antal 
gånger där detta senaste skedde 2008, därför kallas den nu gällande för 
ISO9000:2008. Skillnaden mellan denna och den tidigare från år 2000 är endast 
förtydliganden av vissa krav, dock inga nya enligt Swedish Standards Institute (2012-
02-20). Sedan introduktion har tillämpning och dess geografiska spridning breddats, 
den är idag spridd globalt och ISO-certifiering förekommer inom såväl privat som 
offentlig sektor. Dock är ISO9000 egentligen inte en standard utan en serie av 
standarder som består av fyra stycken delar. 
 

• ISO9000 - innehåller grundprinciper och begrepp för ett 
kvalitetsledningssystem. 

• ISO9001 - innehåller standardens krav utifrån ett processangreppssätt. 

• ISO9004 - ger vägledning när det gäller att införa ett kvalitetsledningssystem. 

• ISO19011 - ger vägledning om hur företag bör genomföra revisioner. 

Den mest konkreta delen av serien är ISO9001 där alla kraven finns specificerade. I 
den finns 58 stycken krav som i sin tur baseras på 8 stycken principer som ligger till 
grund för hela ISO9000 serien enligt Bergman & Klefsjö (2007). Där de 8 
principerna är: 
 

• Ledarskap 

• Kundfokus 

• Processinriktning 

• Systemangreppssätt för ledning 

• Medarbetarnas engagemang 

• Faktabaserade beslut 

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

• Ständiga förbättringar 

3.7.2 ISO/TS 16949 

I och med att ISO9000 spreds i världen under 80-talet och 90-talet växte ett behov 
av specificering fram inom olika branscher och hos större företag. Då 
förutsättningarna skiljde sig mellan olika branscher utformades egna kvalitetssystem 
bland annat inom fordonsindustrin, telecom, aerospace och inom IT. 
 
Inom fordonsindustrin blev situationen mer och mer bekymmersam då mängden 
krav och revisioner ständigt växte. Arbetet inleddes då med att utforma kraven så att 
det kunde resultera i en standard som accepterades av de flesta fordonstillverkare 
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runt om i världen. Detta har utmynnat i den standard som idag är vedertagen inom 
fordonsindustrin som kallas ISO/TS 16949. 
 
ISO/TS 16949 är en standard för kvalitetsledningssystem inom fordonsindustrin, 
som utöver ISO9000 har som syfte att ställa krav på underleverantörer. Denna 
standard har sitt ursprung från fyra stycken nationella standarder, den tyska 
bilindustrins VDA 6.1, den franska bilindustrins EAQF, den italienska bilindustrins 
AVSQ och den amerikanska bilindustrins QS-9000.  
 
Historien börjar då bilindustrin blev mer och mer internationell med uppköp och 
samarbeten mellan olika länder och världsdelar. År 1996 bildades IATF som står för 
”International Automotive Task Force”. IATF utvecklade standarden ISO/TS 
16949, där TS står för ”Technical Specification”. Den bygger på de tidigare nämnda 
standarderna inom bilindustrin och ISO9000. Denna standard ersätter nu mer och 
mer de nationella standarderna, exempelvis accepterar varken GM eller Ford någon 
annan standard än ISO/TS 16949 sedan 2007 enligt Bergman och Klefsjö (2007). 
ISO/TS 16949 fokuserar mycket kring metoder och verktyg som härstammar från 
den amerikanska standarden QS-9000, dessa metoder beskrivs nedan. 

3.7.3 APQP – Advanced Product Quality Planning 

APQP är ett paket av metoder och verktyg för att utveckla och tillverka produkter 
inom industrin. Den har många likheter med Design For Six Sigma, DFSS (The 
Elsmar Cove Mission, 2012-02-20). Vanligtvis för att bli certifierad för ISO/TS 
16949 krävs att företagen uppfyller Automotive Industry Action Group, AIAG 
manual för APQP. Manualen beskriver vad företag ska tänka på när de utformar ett 
kvalitetsledningssystem. Tillhörande till denna ges även fyra andra manualer ut, 
FMEA, MSA, SPC och PPAP. 

3.7.4 PPAP – Production Part Approval Process 

PPAP beskriver ett antal allmänna process- och kvalitetskrav som ska ställas i 
samband med artikeltillverkning för att kvalitetssäkra processen så att den är i linje 
med ISO/TS 16949. Det som uppnås med detta är att i god tid innan 
produktionsstart veta att produkten uppfyller kraven som ställs. Denna process finns 
beskriven i manualen från AIAG. Innehållet i PPAP är uppdelat i 18 stycken punkter. 
Arbetet inleds med att det skapas ett mappsystem med 18 flikar/mappar som finns 
beskriva nedanför. Ett genomfört arbete enligt PPAP utmynnar i en PSW (Part 
Submission Warrant) som är ett tillverkningsgodkännande av produkten. 
 

• Tekniska underlag 

Insamling av till exempel artikelritning, ämnesritning med mera. Allt som 
specificerar artikeln som tillverkas. 
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• Godkända ändringar på tekniska underlag 

Insamling av dokumentation om ändringar och avvikelser som är införda i 
tillverkningen men som inte är införda i de tekniska underlagen, se punkten 
”Tekniska underlag”. 

• Processtekniskt godkännande 

Om det ställs speciella krav på tillverkningsprocessen som inte uttrycks i de 
tekniska underlagen ska det samlas här, kan exempelvis vara 
bearbetningsmetod. 

• Design-FMEA 

Om organisationen är designansvarig ska en ”Failure Mode and Effects 
Analysis” göras. FMEA är ett systematiskt sätt att lista och värdera tänkbara 
fel, dess orsaker och följder. Denna bör även användas som indata till 
process-FMEA:n, se punkten ”Process-FMEA”. 

• Processflödesbeskrivning 

Beskrivning av hur operationsgången ser ut. Dokumenterat så det tydligt 
framgår vilka processteg som ingår och i vilken ordning de utförs. 

• Process-FMEA 

Likt för design-FMEA:n ska en process-FMEA utföras där tänkbara fel på 
processen är listade och vad orsakerna skulle kunna bli om dessa inträffade. 
AIAG har även en specifik manual där tillvägagångssättet för både design-
FMEA och process-FMEA beskrivs. 

• Kvalitetsstyrplan 

En plan som definierar alla metoder som används för processkontroll och 
som säkerställer kundkraven på artikeln. Framförallt lyfts strategiska mått 
fram. I AIAG:s manual för APQP behandlas denna punkt mer i detalj. 

• Mätsystemanalys (MSA) 

Genom att kartlägga all mätutrustning/testutrustning som används i 
produktionen och bedöma om mätverktyget har tillräcklig precision 
säkerställs att rätt mätverktyg används. MSA är just den analysen. Även för 
detta har AIAG en speciell manual som används som referens vid arbetet. 

• Mätresultat 

Under denna punkt dokumenteras mätresultat från ett antal slumpvis utvalda 
artiklar, dessa tas från ett test där produktionen löper likt ”normal 
produktion”. Om under 30 stycken artiklar är med i resultatet krävs 100 % 
mätning fram tills att ett tillräckligt brett underlag har samlats in. Rent 
praktiskt kan detta innebära att en revisionsmätning av 5 stycken detaljer 
utförs. En av dessa artiklar används sedan som referensdetalj, se punkt 
”Referensdetalj”. 
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• Materialegenskaper 

Om det finns materialrelaterade krav på artikeln ska dessa mätas och 
resultaten dokumenteras under denna punkt. Sådana krav kan till exempel 
vara kemiska, fysiska, metallurgiska eller kundkrav för exempelvis målning, 
ytbehandling, värmebehandling och svetsning. 

• Inledande processtudier 

För att utvärdera processvariationer krävs mer omfattande mätdata än för 
punkten ”Mätresultat”. Tillräckligt många detaljer som krävs för att få ett 
tillförlitligt resultat ska ingå i studierna. Om färre artiklar än vad som anses ge 
ett tillförlitligt resultat finns kan även mätdata från tillverkning som är 
fullständigt jämförbar med den nya artikeln användas. Olika kapabilitetsindex 
kan användas, de två som rekommenderas i AIAG:s manual är Cpk och Ppk. 
Om osäkerheten är stor efter de inledande processtudierna behöver 
kvaliteten följas upp intensivt från det att produktionen startar, allmätning 
kan vara aktuellt. Denna intensiva uppföljning behöver pågå fram till dess att 
resultaten är tillförlitliga och processen anses vara stabil. 

Samma metod används i Statistisk processtyrning (SPC) för att följa 
processens variation från det att produktionen startats upp. 

• Kvalificerat mätrum 

Under denna punkt dokumenteras rutiner kring mätrum och kalibrering, kan 
även innefatta motmätning. I manualen för PPAP står det att inspektion och 
testning måste utföras av ackrediterat mätrum. 

• Godkänt utseende på artikel 

En AAR (Apperance Approval Report) ska skrivas för artikeln. Denna 
behandlar icke mätbara krav som till exempel kan vara färg eller ytans 
utseende. När en PPAP utförs på bearbetning är oftast denna punkt inte 
tillämpbar. 

• Provexemplar 

Om kunden har begärt utfallsprov ska detta kunna lämnas för att sedan 
dokumenteras under denna punkt. 

• Referensdetalj 

En referensdetalj sparas från det godkända mätresultatet (punkten 
”Mätresultat”). Om detta går att dokumentera med hjälp av mätningar, bilder 
eller andra dokument kan denna punkt hoppas över. 

• Kontrollhjälpmedel 

Om några speciella kontrolldon kommer användas dokumenteras det här. 
Kan till exempel vara ett mätdon som testar funktion mot motgående artikel. 
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• Kundspecifika krav 

Under denna punkt dokumenteras krav som kunden ställer utöver det som 
framgår av ritningar och andra dokument. Packinstruktion och användning 
av rostskydd är två exempel.   

• Part Submission Warrant - PSW 

När punkterna 1-17 är uppfyllda skrivs en PSW som är ett godkännande att 
produkten är okej att tillverka. Denna signeras av både leverantör och kund. 
Om samma artikeltyp tillverkas i två eller flera parallella flöden ska 
mätresultat finnas från alla dessa, detta ska framgå tydligt i PSW. 

(Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2006 ; 
Eriksson et al., 2001) 
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4 Empiriska studier 
Nedan presenteras det empiriska underlaget som beskriver Scanias situation i nuläget. Inledningsvis 
beskrivs de processer som används inom hela Scania vid produktutveckling, beredning och inköp av 
maskin. Senare beskrivs arbetsmetoderna på de olika enheterna DM och DX i samband med start 
av nytt produktionsavsnitt. Slutligen beskrivs de olika problem som kunnat identifierats på de olika 
enheterna och interna förbättringsförslag. Det empiriska materialet har inhämtats genom flertalet 
intervjuer, internt material och egna observationer. 

4.1 Nuläge Scania 
Inom området för detta examensarbete använder sig Scania av tre stycken centralt 
framtagna processer. PD behandlar hela produktutvecklingsprocessen, PEIP 
behandlar maskininvesteringsprocessen och MPP behandlar beredningsprocessen av 
produkter. Dessa beskrivs mer i detalj nedan. 

4.1.1 Product Development Process 

Scanias produktutvecklingsprocess består av tre stycken underprocesser, se figur 7. 
Gul pil – Förkonstruktion, som består av undersökning, konceptutveckling och 
teknisk utveckling. 
Grön pil – Produktutveckling, här drivs projekt mot ett tydligt tidssatt mål. 
Involverar många olika funktioner i tvärfunktionella team. Grön pil består av fyra 
faser, fritt översatt blir det; Konfigurering, Utveckling, Process och marknads förberedelse och 
den sista Upprampning och avslut. Det är under Grön pil som ämnet i detta 
examensarbete hör hemma. De fyra faserna löper parallellt med de andra processerna 
som beskrivs nedan.  
Röd pil – Produktuppföljning, som består av produktuppföljning och uppdatering 
av befintliga produkter (Scania CV AB, 2011-09-30). 
 

 

 
Huvudprincipen för Scania är att det är den tillverkade linjen som äger produkten, 
projektet kan aldrig äga produkten utan ansvarar endast för koordinering och 
industrialisering av den. Tvärfunktionella team är någonting som tillämpas mer eller 
mindre i alla produktutvecklingsprojekt, där fokus ligger på att alla är delaktiga tidigt i 
projekten. I konceptutvecklingsfasen är risken stor för upprepningar och osäkerheter. 
Genom att utforma små kompetenta grupper och endast släppa vidare sådant som är 
testat och utvecklat, underlättar Scania arbetet under den efterföljande 
produktutvecklingsfasen. Detta gör att tidsplaner blir tillförlitligare. Planeringen är 

Figur 7 - PD-Processen (Scania CV AB, 2011-09-30) 
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även någonting som Scania prioriterar, genom att sätta upp milstolpar i projekten 
underlättas arbetet (Scania CV AB, 2011-09-30). 
 
Likt tankesättet inom Lean Production, att ingenting ska produceras om inte 
efterfrågan finns så ska ingenting börja konstrueras om inte efterfrågan finns. Denna 
efterfrågan kan bland annat initieras direkt från kund, genom lagkrav, från forskning 
och utveckling eller genom kostnadsrationaliseringar (Scania CV AB, 2011-09-30). 

4.1.2 MPP – Machining Process Planning 

MPP är Scanias centralt framtagna process för hur beredning ska utföras. Denna 
beskriver den just nu bästa kända metoden från början till slut. Processen är indelad i 
sex stycken steg. Den är framtagen för att vara ett stöd i beredarens arbete och för att 
arbetet ska utföras på ett standardiserat sätt. 
 

• Initiering 

I initieringssteget anges anledning till att en beredning behövs. Exemplen 
som föreslås är ständiga förbättringar födda ur förslag från 
förbättringsgrupper, ändring av tillverkningsmetod vid investering av ny 
utrustning, kvalitetsproblem kopplat till tillverkningsmetod och förändringar 
från produktutveckling. 

• Förstudie 

Detta steg omfattar start av beredning, möte med konstruktör och fortsatt 
beredning. Den fortsatta beredningen ska utmynna i ett antal saker; förslag på 
operationsgång, en bedömning hur mycket resurser som kommer åtgå till 
beredning, en kostnadsbedömning av verktyg och övrig utrustning som 
behövs och slutligen en tidsplan för det fortsatta arbetet. 

• Utveckling 

Beredningen fortsätter i detta steg, där avstämning av tidsplan, granskning av 
ritningar och Process-FMEA genomförs. En kalkyl för att kunna fatta beslut 
om Scania ska köpa tillverkning av extern tillverkare eller tillverka själva tas 
fram. Om utfallet från den blir att tillverka själv fortsätter arbetet med att 
färdigställa den preliminära beredningen. Det innefattar att fixturer 
konstrueras. Verktyg, CNC-program, prototyper, operationsunderlag och 
instruktioner tas också fram. 

• Verifiering 

Beredarens roll i detta steg är att färdigställa beredning och verifiera 
tillverkningens resultat. En PPAP (beskrivs i teoridelen) ska utföras för att 
godkänna införandet av artikeln. 

• Införande 

I detta steg är beredarens roll att lämna över artikeln till produktionen. 
Förberedelser för fulltaktsproduktion ska göras för att sedan följas upp. 
Eventuella avvikelser ska dokumenteras för att kunna få ritningsändring eller 
en tillfällig avvikelse av konstruktionsavdelning. 
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• Avslut 

Ett dokument ska undertecknas där produktionen övertar ansvaret för 
serieproduktion. 

I anknytning till processen finns även ett antal bilagor i form av checklistor som 
verifierar att varje steg utförs korrekt. 
 
(Scania CV AB, 2011-03-10) 

4.1.3 PEIP – Production Equipment Investment Process 

Scanias process vid inköp av nya maskiner och utrustningar kallas PEIP (Production 
Equipment Investment Process). Den är centralt framtagen och används inom hela 
Scania. PEIP beskriver hur ett maskininköp går till och på vilket sätt Scania ska 
arbeta för att nå önskat resultat. 
 
Investeringsprocessen är uppdelad i tio steg och dessa är: 
 

• Initiering 

Det finns ett antal olika faktorer som leder till att Scania startar ett 
investeringsprojekt. Detta steg handlar om att sammanställa fakta och 
identifiera behov som kan leda till ett investeringsprojekt. När Scania planerar 
en investering måste de ta hänsyn till vad som kommer att hända i framtiden 
vad gäller kapacitet, produktförändringar, slitna maskiner med mera. Utifrån 
detta gör de sedan en klassificering av investeringen för att se hur kritisk den 
är. 

• Förstudie 

I förstudien bör det finnas förslag på metod, riskanalys, tekniklösningar, 
kravspecifikation, budgetofferter, layoutförslag och lönsamhetskalkyl. Dessa 
ligger sedan till grund för förslaget till investeringsplanen med 
lönsamhetsbedömning. I investeringsplanen ska sådant som förslaget avser, 
varför investeringen begärs och ålder på nuvarande utrustning ingå. 

• Kravspecifikation 

I det här steget specificeras anläggningens önskade funktioner, vad som ska 
göras i maskinen och lämpliga leverantörer identifieras. Det som inte tas med 
i kravspecifikationen är tekniska lösningar, detta för att inte styra 
leverantörernas förslag. 

• Offertarbete 

Här handlar det om att få offerter från möjliga leverantörer. Scania går 
igenom kravspecifikationen med de leverantörer som fått förfrågan, detta för 
att leverantörer ska förstå kravspecifikationen och de behov som finns. Detta 
steg är viktigt då det upptäcks om något saknas i kravspecifikationen. Scania 
går sedan igenom offerterna, om något saknas kallas leverantören till en 
teknisk diskussion. Detta för att inblandade parter ska vara överens om en 
teknisk lösning som sedan ligger till grund för offerten. Sist sammanställs 
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offerterna från de olika leverantörerna. Under sammanställningen ska det 
säkerställas att offerterna är jämförbara med varandra.  

• Upphandling 

Utifrån offertsammanställningen kallar inköpsavdelningen leverantörerna till 
slutförhandling. Slutförhandlingen delas upp i en teknisk och en kommersiell 
del. I den tekniska klargörs den slutgiltiga tekniska utformningen. Vad gäller 
den kommersiella delen är det inköpsavdelning som ansvarar för den. 
Inköparen sammanställer slutbuden från leverantörerna. Utifrån teknisk- och 
kommersiell sammanställning väljer produktionschefen leverantör. 

• Slutprojektering 

När upphandlingen är klar bestäms både leverantören och Scanias 
projektorganisation. Leverantören ska också komma med en tidsplan över 
hur de planerar att driva projektet. Under tiden som projektet drivs måste ett 
antal projektmöten hållas, detta för att säkerställa att projektet löper enligt 
plan. Leverantören ska ha skrivit en framstegsrapport inför varje 
projektmöte, i den rapporten framgår det hur projektet hos leverantören 
fortskrider. Innan leverantören börjar tillverkningen ska Scania ha granskat 
ritningsunderlaget. I det här steget tas också olika layouter fram som till 
exempel detaljlayout, fundamentlayout och layout över nödvändiga 
lyftanordningar. Även anläggningsarbeten slutförs i detta steg för att det ska 
vara klart när det är dags för installation av maskinen. 

• Leveransprovkörning 

Innan maskinen tas hem från leverantören genomförs en 
leveransprovkörning. Innan Scania åker iväg och gör detta ska det begäras att 
få mätprotokoll över redan körda artiklar. Detta för att bedöma om 
utrustningen är i sådant skick att leveransprovkörningen kan genomföras. 
Provkörningens syfte är att försäkra sig om att de flesta problem som kan 
uppstå är kontrollerade och åtgärdade. Det genomförs acceptanstest där 
kapabiliteten kontrolleras. Leverantören har ofta sämre möjligheter att 
åtgärda fel när maskinen väl är på plats på Scania. När leveransprovkörningen 
är godkänd skickas utrustningen till Scania.  

• Installation 

Detta stegs syfte är att säkerställa att installationen av utrustningen sker på ett 
effektivt sätt. Vid installation är det en mängd olika aktiviteter som ska 
genomföras på kort tid med många inblandade parter. En installationsledare 
tillsätts och det hålls samordningsmöten varje morgon för att följa upp att 
installationen löper enligt plan. När utrustningen är installerad genomförs 
acceptansprov och när det är godkänt tar Scania över utrustningen. 

• Projektavslutning 

Här säkerställs det att utrustningens funktion och användningssätt 
överrensstämmer med kravspecifikationen. Ifall det i detta steg fortfarande 
finns punkter som leverantören har på sig att åtgärda ska det tas fram en 
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handlingsplan för detta. När dessa punkter är åtgärdade ska efterbesiktningar 
genomföras. 

Scania gör en efterkalkyl och jämför denna med förkalkylen. 

När alla punkter är släckta och all utrustning är drifttagen genomförs ett 
överlämnande till produktion. 

• Garantiuppföljning 

I det här steget säkerställs att fel åtgärdas av leverantör innan garantitiden 
löper ut. Leverantören måste åtgärda fel som återstår från acceptansprov och 
Scania kontrollerar om maskinen har rätt tillgänglighet enligt 
kravspecifikationens krav. Innan garantitidens utgång ska en 
garantibesiktning utföras där Scania följer upp eventuella restpunkter från 
acceptansprovet. Det utförs även ett nytt kapabilitetsprov. 

(Scania Inline, Homepage for Production Equipment Investment Process – 
PEIP, 2012-05-23) 

4.2 DM Motorbearbetningen Scania 
Motorbearbetningen på Scania i Södertälje tillverkar komponenter till Scanias 
motorer. Exempel på dessa komponenter är: 
 

• Motorblock 

• Cylinderhuvud 

• Kamaxel 

• Vevaxel 

• Vevstake 

• Cylinderfoder 

• Balansaxel 

Verkstaden är uppbyggd kring ett antal produktionslinjer som förädlar detaljerna från 
råämne till färdig detalj. De flesta av dessa linjer är helt automatiserade med hjälp av 
robotar eller portaler. Operatörernas arbete består därför huvudsakligen av att 
övervaka tillverkningsprocessen. De byter utslitna verktyg vid behov, genomför 
omställningar och säkerställer kvalitén på detaljerna genom mätning. 

4.3 DX Transmissionsbearbetningen Scania 
DX – Transmissionsbearbetningen tillverkar konväxlar och 
transmissionskomponenter till Scanias europeiska produktion. DX är den andra stora 
enheten för bearbetning i Södertälje bredvid DM. 
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4.4 Dynamate 
Dynamate är ett bolag ägt av Scania som erbjuder tekniskt produktionsstöd i form av 
produktions- och fastighetsunderhåll. De ansvarar för att maskiner och utrustningar 
nyttjas på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Vid uppstarten av ett nytt 
produktionsavsnitt ansvarar Dynamate bland annat för beredning och 
förrådshållning av reservdelar. De ansvarar också för att skapa underlag för 
förebyggande underhåll (FU). 

4.5 Nuläge DM 
På DM använder de sig av de processer som nämns ovan (MPP & PEIP) vid inköp 
av ny maskin och beredning av artikel i maskin. DM har en plan för att öka 
kapaciteten i tillverkningen, detta gör att det under de närmaste åren kommer 
påbörjas ett antal investeringsprojekt. 

4.5.1 DM 22P SPS-Metod 

Scania arbetar efter Scania Production system (SPS) som är Scanias tolkning av Lean 
Production. På Scania används precis som hos Toyota ett hus som representerar 
filosofin som ligger bakom SPS, se figur 8. Varje enhet på Scania tolkar och bryter 
sedan ned huset och skapar metoder som säkerställer att målen som huset beskriver 
uppfylls. 

 

 
DM använder en metod för detta som kallas ”22P”. Denna metod innefattas av 22 
stycken punkter som varje produktionsavsnitt måste uppfylla för att anses vara ”den 
100 % perfekta verkstaden” enligt motorverkstadens definition. Uppfyller de alla de 
22 punkterna anses produktionsavsnittet leva upp till SPS filosofi fullt ut. Varje punkt 
har ett antal kriterier som måste uppfyllas för att punkten ska vara ”grön”. På 
produktionsavsnittet genomförs regelbundna revisioner för att kontrollera om de 
uppfyller kraven för 22P. På den dagliga styrningstavlan sitter en lista med alla de 22 
punkterna för att visualisera hur produktionsavsnittet ligger till. På varje punkt sitter 
det en post-it lapp, grön om punkten är uppfylld, gul om punkten uppfylls men inte 
är perfekt och röd om punkten inte uppfylls. 
  

Figur 8 - SPS huset, Källa: Scania CV AB (2007-03-20).  
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4.5.2 Nuvarande uppstartsprocess 

Vid projektering av nytt produktionsavsnitt arbetar flera funktioner i företaget 
tillsammans i projekt och de använder sig av processerna nämnda ovan, PEIP och 
MPP. Hur detta ser ut och vilken process som startar först är beroende av vad som 
initierat projektet. Start av nytt produktionsavsnitt kan bero på olika saker som; 
behov av ny maskin på grund av gammal och sliten maskin, behov av 
kapacitetshöjning eller behov på grund av införande av en ny produkt. 
 
För att hantera projekt av detta slag använder sig projektgruppen av checklistor med 
aktiviteter som behöver utföras. Motorbearbetningen har en övergripande checklista 
för att hantera innehållet i MPP- och PEIP-processerna, se figur 9, och sedan finns 
det checklistor som hanterar aktiviteter vid uppstarten av nytt produktionsavsnitt, se 
figur 10. I den övergripande checklistan finns information från vilken process (MPP 
eller PEIP) som aktiviteten kommer från och vilken funktion som är ansvarig. På 
denna lista är det även illustrerat i vilken fas i PD-processen som punkten hör 
hemma. De checklistor som hanterar uppstarten är uppdelade med rubriker som 
exempelvis; visualisering, utrustning och upprampning. För tidsplaneringen i 
projektet används Visible Planning. Checklistorna och Visible Planning sätts upp på 
en vägg i ett speciellt rum. Där har projektgruppen pulsmöten med viss frekvens, likt 
pulsrum som nämns i teoridelen. Aktiviteterna från checklistorna förs över till Visible 
Planning och på så vis styrs projekten. 
 

 
Figur 9 - Checklista över MPP och PEIP-processerna 
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Figur 10 – Exempel på checklista för uppstarten 

När projektet kommer till installationsfasen sätts det upp en tavla på 
produktionsavsnittet där utrustningen ska installeras. Utifrån denna tavla styrs sedan 
installationsarbetet och möten med samtliga berörda utförs med en viss frekvens. Vid 
installation förekommer det externa entreprenörer, de är också med på 
installationsmötena. Dessa möten är viktiga då det runt installation förekommer 
många aktiviteter som genomförs parallellt på liten yta, detta gör att samordning är 
oerhört viktigt. 

4.5.3 Projektorganisation 

Projekt av dessa slag har en projektledare som leder arbetet. För att starta ett nytt 
produktionsavsnitt är det många aktiviteter som ska genomföras. Flertalet av 
aktiviteterna har olika funktioner inom Scania som ägare. Detta gör att det är en stor 
variation av funktioner som ingår i projektgruppen och som ansvarar för olika saker 
inom projektet. 
 
Det är ett antal tekniker som deltar i arbetet. Beroende på projektets storlek tar det 
olika mycket tid i anspråk från teknikernas dagliga arbete. Är innehållet stort, till 
exempel uppbyggnad av en helt ny produktionslinje arbetas det heltid och mindre tid 
om projektet är mindre, exempelvis vid inköp av en maskin som ska ersätta en 
gammal. Operatörer och verkstadstekniker från produktion ingår också i 
projektgruppen. Verkstadsteknikern ansvarar till exempel i vissa projekt för att skriva 
program till maskinerna. Involvering av produktionsledare varierar lite beroende på 
projekt, detta beror på storleken på projektet och huruvida produktionsledaren som 
ska ta över produktionsavsnittet är ansvarig för annat avsnitt under projektets gång. 
Dynamate ansvarar för reservdelsberedning och för att säkerställa förebyggande 
underhåll till utrustningen. På DM använder de sig av ett möte där styrgruppen och 
projektgruppen deltar. 
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4.5.4 Balansaxellinjen 

Balansaxellinjen är det senaste investeringsprojektet i en komplett linje som 
genomförts på DM. Det var ett projekt där Scania valde att ta hem artikeln från en 
extern tillverkare, då de kom fram till att de själva kunde tillverka artikeln till en lägre 
kostnad. Balansaxeln sitter i Scanias 5-cylindriga motorer och dess syfte är att ta upp 
vibrationer som uppstår till följd av motorns konstruktion. Detta för att få en 
jämnare och mjukare gång på motorn. Råämnet som balansaxeln tillverkas utifrån är 
ett smitt ämne. 
 
De flesta linjer som finns på motorverkstaden är helautomatiserade, de är 
robotbetjänta eller portalbetjänta. Operatörerna hanterar således inget material för 
hand. När Scania projekterade balansaxellinjen bestämde de sig för att använda en 
annan metod där det är operatörerna som är styrande istället för maskinerna som det 
är i de flesta andra linjer. De använder sig av vagnar som flyttas mellan operationerna 
istället för hanteringsutrustning. Linjen är utformat som ett U, Krajewski et al. (2010) 
benämner denna typ av layout som One Worker Multiple Machine (OWMM). 
 
Operationsgången i denna linje är som följer: 
 

• Fleroperationsfräsning 

I denna operation ändfräses detaljen för att få rätt längd och det borras 
genomgående oljehål. Det borras även dubbhål för styrning till 
nästkommande operation. Maskinen har palettväxlare och på varje pallet 
spänns fyra detaljer åt gången fast. 

 
• Svarvning 

I svarvoperationen bearbetas detaljerna styckvis och spänns upp med 
hjälp av dubb i dubbhålen som bearbetades i föregående operation. Här 
svarvas lagerlägen, en kona som ett kugghjul ska styras mot och det 
borras radiella oljehål. 
 

• Induktionshärdning 

Efter svarvningen induktionshärdas lagerlägena. Härdningen har en 
processtid på 3-4 timmar med anlöpning och svalning inkluderat, själva 
härdningen tar 3 min. Detaljerna hängs på krokar som sedan flyttas runt 
på en bana inne i härden. Ett prov genomförs också för att se ifall 
detaljen har rätt hårdhet efter härdningen. 
 

• Slipning 

När härdningen är genomförd slipas lagerlägena. Detta för att lagerlägena 
ska uppnå de krav på dimensioner och ytor som ställs på ett lagerläge. 
Slipningen genomförs styckvis. 
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• Kontroll av sprickor 

I denna operation utförs en kontroll ifall det finns sprickor i materialet till 
följd av induktionshärdningen eller slipningen. Sprickor efter härdningen 
kan visa sig efter att slipningen är genomförd. 
 

• Tvättning 

I sista operationen tvättas detaljen i en tvättmaskin. Här tvättas det fyra 
stycken balansaxlar åt gången. 
 

De flesta linjer på motorverkstaden har maskiner som är specialbyggda enligt en 
kravspecifikation för att producera en viss detalj på ett speciellt sätt. Men till 
balansaxellinjen valde Scania istället att satsa på standardmaskiner. Dessa köptes med 
en bantad kravspecifikation mot normalt. Från Scanias tekniska föreskrifter användes 
endast den delen som berör säkerhet. Scania valde att köpa standardmaskiner för det 
blev betydligt billigare och medför att de kan konkurrera kostnadsmässigt med 
externa tillverkare. Det var också möjligt att göra då balansaxeln rent 
bearbetningsmässigt tillåter det. I linjen är det två stycken operatörer per skift som 
sköter samtliga operationer, där arbetet styrs av loopar som varje operatör följer. 
 
Uppstarten av balansaxellinjen var den första där DM uttalat att alla 22P skulle vara 
gröna vid Start of Production (SOP). Projektet skulle lämna över en nyckelfärdig linje 
till produktion. Projektgruppen hade pulsmöten två gånger i veckan och de använde 
PEIP, MPP och checklistorna nämnda ovan. 

4.6 Identifierade problem på DM 
De problem och fallgropar som kommer beskrivas nedan är identifierade under de 
empiriska studierna. De kommer från intervjuer av personer på Scania och egna 
observationer. Ett av de projekt som följts upp specifikt är balansaxellinjen och 
flertalet problem kommer från det projektet. Problem har även kunnat identifieras 
under andra projekt och vissa är återkommande. 

4.6.1 Resursbrist 

Flertalet personer som intervjuats nämner resursbrist i form av personal som ett 
problem. Då framförallt brist på produktionsledare och operatörer i projekten men 
även saknaden av underhållsteknik. Avsaknaden av produktionsledare gör att det är 
svårt att få saker som rör produktion på plats som till exempel 5S och 22P. 
Svårigheten med resurser är ofta att produktionsledare och operatörer arbetar i en 
annan linje samtidigt som projekt pågår. Att arbeta i projekt och samtidigt arbeta 
med det dagliga i produktion är en svår uppgift och kräver väldigt mycket av de 
berörda. Bristen på dedikerade resurser från underhållsteknik kan exempelvis 
resultera i att dokument som ska granskas vid inköp blir liggande utan åtgärd och att 
maskindokumentation inte kommer underhållsteknik tillhanda i rätt tid. 

4.6.2 Instruktioner och rutiner 

Att ha alla instruktioner och rutiner på plats redan innan produktionsstart är ett 
problem. Det är svårt att skriva instruktioner och rutiner innan maskinerna är på 
plats på Scania. Speciellt sådant som är maskinspecifikt som till exempel 
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ställinstruktioner, instruktioner för Underhåll för Operatörer (UFO) med mera. I 
balansaxelprojektet valde projektgruppen att vid vissa tillfällen stoppa hela linjen för 
att skriva instruktioner och rutiner i de maskiner som saknade dessa. 

4.6.3 22P – SPS-Metod 

I balansaxelprojektet var det uttalat att produktionsavsnittet skulle leva upp till alla 
22P vid produktionsstart, detta lyckades inte helt. En av orsakerna till detta tros vara 
bristen på produktionsledare i projektet. En annan svårighet med att få 22P på plats 
är att vissa P:n förutsätter att produktion ska ha varit igång ett tag för att punkten ska 
kunna vara ”grön”. 

4.6.4 Reservdelsberedning 

Att få hem rätt reservdelar i tid är ett problem. Detta är en lång process, först ska 
underhåll göra reservdelsberedningen, sedan ska inköp ta över och köpa hem delarna 
och sist ska dessa levereras. Svårigheten ligger också i att veta att rätt reservdelar har 
köpts hem. Hur vet Scania på förhand vilka delar som kommer gå sönder?  Ett annat 
problem är också att få hem maskindokumentation och reservdelslistor i tid från 
leverantören, det är dessa som ligger till grund för reservdelsberedning och beredning 
av Förebyggande Underhåll (FU). 

4.6.5 Försenad maskin 

I balansaxelprojektet blev en maskin försenad på grund av att maskinleverantören 
själv inte hade tillräckligt god kunskap om tillverkningsmetoden. Då tiden gick innan 
maskinen kom hem till Scania slutade operatörer som deltog i projektet under 
projektets gång. Av den anledningen saknades resurser i form av duktiga operatörer. 
På grund av förseningen av maskinen doldes även ett fel på rundslipmaskinen, det 
upptäcktes först när produktionen startade. Felet på rundslipmaskinen fick till följd 
att den tänkta loop som det skulle produceras enligt inte fungerade. 

4.6.6 Uppstartsprocess svårarbetad 

På grund av uppstartens omfattning och mängden punkter som ska avklaras blir den 
svårarbetad och inte tillräckligt visuell. Det är svårt att utforma lättarbetade 
checklistor som är enkla att följa. Vid uppstarten pulsas både checklistan med MPP- 
och PEIP-processerna och de övriga checklistor som nämns i avsnitt 8.5.2. Det gör 
att det är många checklistor som måste pulsas vid varje pulsmöte. På de checklistor 
som är uppdelade på de olika områdena; Säkerhet och miljö, upprampning med 
mera, är det heller inte visualiserat när i tiden de olika aktiviteterna ska genomföras. 

4.6.7 Operatörsträning 

Det finns ingen plan för hur operatörsträning ska hanteras. Detta gör att 
operatörerna inte är helt tränade för sina uppgifter när det är dags för 
produktionsstart. Träning av operatörer är också svårt att genomföra innan maskiner 
och utrustningar är på plats på Scania. Detta kräver även att instruktioner är skrivna 
så att träning kan ske utifrån dessa. 
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4.7 Identifierat positivt på DM 
• En del av de instruktioner och rutiner som ska finnas fanns skrivna vid SOP, 

framförallt UFO-instruktioner. Dessa kom på plats tack vare den nuvarande 
uppstartsprocessen. 

• Grunden för de flesta instruktioner var satta, däremot behövdes 
instruktionerna justeras efter produktionsstart. 

4.8 Interna förbättringsförslag 
Flera av de intervjuade personerna pratar om vikten av att ha med produktionsledare 
och operatörer i projekten. Produktionsledaren är den som kommer att äga 
produktionsavsnittet när det är tagen i produktion och då är det också viktigt att 
produktionsledaren är med och formar avsnittet. Förslag finns på att låta 
produktionsledaren driva projektet i slutfasen efter det att maskinerna är installerade. 
Operatörer är även viktiga att ha med då de har god kunskap om hur det dagliga 
arbetet fungerar. 
 
En projektledare berätta att de i ett projekt haft frekventa möten med leverantörer 
efter det att beställning på maskin var genomförd. Detta gör att Scania märker i god 
tid om leverantören ligger i fas eller om det dykt upp problem. På detta sätt är det 
möjligt att släcka eventuella problem på vägen med maskiner och utrustningar fram 
till installation. Det är mycket svårare att rätta till uppkomna problem när väl 
maskinen är installerad. 

4.9 Nuläge DX 
På DX-Transmissionsverkstaden använder de sig av samma PD, PEIP och MPP-
processer som de gör på DM. Däremot använder de sig av en annan metod för att 
visualisera och styra projekten. DX använder sig inte av checklistor för att säkerställa 
att alla aktiviteter blir genomförda utan förlitar sig på att PEIP- och MPP-
processerna följs och att medarbetarna tar ansvar och löser övriga aktiviteter. 
 
För att styra och kontrollera uppstartsprocessen används en matris med resurser som 
ska driftsättas på y-axeln, punkter som ska genomföras och vilken funktion på Scania 
som ansvarar för punkten på x-axeln, se figur 11. 

 
På matrisen använder sig DX av tre stycken olikfärgade magneter, grön, gul och röd. 
En grön magnet sätts i rutan om punkten är klar, gul om punkten är påbörjad men 
inte klar och röd om punkten har en störning eller är försenad. Detta är ett visuellt 

Figur 11 - DX uppstartsmatris 
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sätt att visa hur projektet framskrider. Dock finns det inga framtagna checklistor 
under varje punkt som definierar vad som krävs för att punkten ska bli uppfylld. 
 
DX använder sig av tre stycken olika möten, styrgruppsmöten, projektmöten och 
pulsmöten. På styrgruppsmötena träffas ledningsgruppen och projektledaren, här 
delges ekonomi och tidsplanering med mera. På projektmötena träffas projektledare, 
delprojektledare och produktionsledare. Här sitter gruppen rent fysiskt med layouten 
och planerar vad som behöver genomföras. Sedan har de pulsmöten med 
projektgruppen där projektet pulsas och drivs framåt. 
 
Även på DX används VP för att planera projekten. Matrisen och VP sätts upp på 
tavlor vid produktionsavsnittet som ska startas och det är även där pulsmötena hålls. 
I de projekt som nu genomförs på DX är det produktionsledaren som håller i 
pulsmötena. Projektledaren är med på mötena och fungerar som stödfunktion. När 
aktiviteten är genomförd tas post-it lappen bort från VP och läggs i en plastpåse som 
hänger på tavlan, på detta vis sparas alla utförda aktiviteter. DX använder ingen 
visuell problemuppföljningstavla. Uppstår ett problem eller en störning skapas en 
aktivitet på VP som syftar till att lösa störningen eller problemet. Däremot loggar 
projektledaren alla de problem som uppstått under projektets gång. 
 
DX arbetar inte på samma sätt som DM gör med 22P. De har andra rutiner för detta 
och i de projekt som genomförts på DX har det inte varit uttalat att 
produktionsavsnittet ska leva upp till kraven i dessa rutiner vid SOP. I vissa projekt 
har det uttalats att de tre första S:en i standarden 5S ska vara uppfyllda. 
  



38 
 

5 Analys och diskussion 
Uppfattningen är den att processerna som finns idag, MPP och PEIP, fungerar väl. 
Det som saknas är processteg som fyller luckorna mellan dessa processer. Dessa 
luckor har visat sig huvudsakligen bestå av mjuka delar, Scania är duktiga på de hårda 
delarna. De mjuka delarna är till exempel tydliga rutiner för hur operatörsträning ska 
gå till. Vem är ansvarig för att utbilda? Vilken operatör ska tränas i vilken maskin och 
när? Vem är ansvarig för att skriva instruktioner och när ska detta göras? 
 
Det är tydligt att de största svårigheterna uppkommer när det närmar sig installation 
och fram tills att produktionsavsnittet producerar med full volym och med rätt 
kvalitet. Dock är uppfattningen den att flera av dessa svårigheter går att hantera 
genom att skapa förutsättningar för det tidigare under processen. 
 
De empiriska studierna visar också att det finns skillnader mellan de olika projekten 
som granskats. Det finns delar som har fungerat bra i en del projekt medans det finns 
projekt där de inte har fungerat. Det finns också skillnader mellan hur DM och DX 
hanterar uppstartsprocessen. Uppfattningen är den att det finns både fördelar och 
nackdelar med metoderna för att hantera uppstartsprocessen från båda 
produktionsenheterna. Om det går att plocka delar från båda metoderna så skulle 
enheterna kunna höja sig ett steg.  
 
En sak är dock gemensam mellan dessa enheter och det är vikten av att ha med 
produktionsledare och operatörer i projekten. 
 
DX matris för att hantera punkter som ska utföras är väldigt visuell och det är tydligt 
vilka punkter som är klara och vilka som det behöver läggas fokus på. Dock kräver 
denna metod ett tydligt ansvarstagande och att den som är ansvarig verkligen vet vad 
som behöver göras för att uppfylla punkten. Idag finns det inga underliggande 
checklistor som definierar vad som krävs för att punkten ska vara uppfylld förutom 
de punkter som tillhör MPP- och PEIP-processerna. 
 
Med DM:s metod för att hantera projekten är det mängden information på en 
enskild stor checklista som gör det svårhanterligt. Det är svårt att se vilka kritiska 
aktiviteter som är avklarade eller inte avklarade. Då alla aktiviteter stora som små är 
visualiserade på samma sätt på checklistan. Ett annat stort problem på DM är 
mängden checklistor som pulsas samtidigt och att det inte är visualiserat när i tiden 
de olika aktiviteterna ska genomföras. 

5.1 Förbättringsförslag 
Dessa förslag har vuxit fram utifrån de empiriska studier som genomförts och från 
litteraturstudierna. De kommer både från intervjuer med personer på Scania samt 
från egna observationer. Vissa av dessa förslag finns och fungerar idag men de finns 
beskrivna för att betona att de är viktiga för ett lyckat projekt. I dessa 
förbättringsförslag är det också förklarat hur Scania på bästa sätt kan arbeta med 
dessa. 
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5.1.1 Produktionsledarens involvering 

Produktionsledaren bör vara tidigt involverad i uppstartsprocessen för det 
produktionsavsnitt som denne kommer ansvara för i slutändan. Produktionsledaren 
bör ansvara för alla de aktiviteter som har med produktionen att göra då det är denne 
som senare kommer äga ansvaret för produktionsavsnittet. Detta är också viktigt för 
att produktionsledaren ska ha möjlighet att påverka avsnittets utformning redan 
innan produktionen är startad. För att lyckas med att uppfylla 5S och 22P vid 
produktionsstart är uppfattningen den att produktionsledaren måste vara den som 
driver dessa frågor. Är produktionsledaren med och skriver instruktioner och sätter 
standarder för produktionsavsnittet redan innan produktionsstart kommer detta 
medföra att produktionsledaren har bra kännedom och kunskap om avsnittet. Detta 
kommer att underlätta för vidare förbättringsarbete. Har någon annan person än den 
som i slutändan kommer ansvara för produktionsavsnittet utformat den finns en risk 
att personen som tar över ser anledning att ändra utformningen efter sina önskemål. 
Detta kan skapa tappat fokus på den huvudsakliga verksamheten. 
 
Det som framkommit i intervjuer, se bilaga 1, med personer på Scania stödjer just 
detta, om en produktionsledare är delaktig eller till och med drivande i uppstarten 
skapas bra förutsättningar för ett starkt ägandeskap när produktionsavsnittet sedan 
rampar upp till full produktion. Om delaktigheten varit begränsad har det i studerade 
fall blivit så att det tar tid för produktionsledaren att sätta sig in i hur 
produktionsavsnittet är tänkt att fungera. I värsta fall har det visat sig att framtagna 
rutiner och standarder måste omarbetas för att passa verksamheten bättre. 
 
Produktionsledaren som ska ta över ett nytt produktionsavsnitt har i många fall redan 
ansvar för ett annat produktionsavsnitt med full produktion. Detta medför problem 
då möjligheten att både köra full produktion och vara delaktig i uppstartsprocessen är 
tidsödande och krävande. Om så är fallet bör denne avlastas genom att en annan 
person tar över ansvaret för produktionsavsnittet som redan producerar. Detta stöds 
av princip nummer 1 i The Toyota Way av Liker (2010), den lyder ”Basera besluten 
på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska 
mål”. Att frigöra en produktionsledare för att arbeta med ett projekt kommer löna sig 
i långa loppet då mindre störningar kommer uppkomma längre fram. 
 
Produktionsledaren ska vara med på pulsmötena och i slutfasen kanske även vara 
den som håller i pulsmötena och istället använda sig av projektledaren som en 
stödfunktion. Detta för att tydligt visa att det är produktionsledarens 
produktionsavsnitt och projektets syfte är att få det fullt fungerande så snabbt som 
möjligt. 

5.1.2 Operatörernas involvering 

Att involvera operatörer tidigt kan medföra stora fördelar. Att redan under 
förstudierna låta operatörer vara med och provköra tänkta maskiner hos andra 
tillverkare ger bra input om hur maskinerna fungerar ur ett operatörsperspektiv. Då 
ges även operatörerna möjlighet att vara med och påverka kravspecifikationen innan 
upphandling på sådant sätt att det förbättrar för operatören vid produktion, 
exempelvis med avseende på ställ, belysningens placering och dörrars placering. Om 
operatörerna är med under hela maskinupphandlingen, kan denne skriva 
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instruktioner vartefter utrustningen färdigställs. På detta sätt skapas förutsättningar 
för att ha instruktioner och standarder klara i ett tidigt skede. 
 
Samma sak gäller vid leverantörsprovkörningen (FAT), låt operatörer följa med och 
genomföra acceptanstest. Då kan de även passa på att genomföra ställ och även testa 
andra viktiga funktioner på maskinen. På detta sätt lär sig operatörerna hur maskinen 
fungerar och kan även fortsätta arbetet med att skriva instruktioner och verifiera de 
instruktioner som redan är skrivna. Då den operatör eller de operatörer som varit 
med under hela projektet lärt sig mycket om utrustningen kan de fungera som 
träningsledare och lära upp de andra operatörerna redan när utrustningen anländer 
till Scania. Då finns det goda möjligheter till att flertalet operatörer är bra tränade för 
sina arbetsuppgifter redan innan produktionsstart. 
 
Operatörer som är med under projektet ska vara utbildad i att skriva instruktioner 
och på att utbilda andra i hur utrustningen handhas. Produktionsledaren är dock den 
som ska äga instruktionerna och godkänna dessa innan de frisläpps. Detta för att ge 
förutsättningar till att produktionsledaren ska ha god kännedom om den egna 
verksamheten och utrustningen. 
 
Genom att involvera operatörer och även reparatörer (som nämns i nästa avsnitt) 
tidigt kan det skapas förutsättningar för att enklare kunna utföra UFO och FU. Deras 
erfarenheter kan göra att till exempel filter och andra komponenter flyttas så att de är 
enkla att kontrollera och byta ut. 
 
I Johansson och Nord (1999) påpekas som en viktig punkt att företag ska genomföra 
noggranna leverantörsbedömningar. Att redan i detta skede involvera operatörer är 
ett sätt att få med så mycket input som möjligt inför upphandling, vilket är positivt. 
Detta involverar även andra funktioner som kan ha input på hur utrustningen ska 
vara utformad. 
 
Berglund et al. (2001) ger som råd att ”Beakta vilka personer som bör delta vid 
övertagandeprovet, som berörda produktionstekniker, operatörer och 
underhållspersonal samt ansvarig för aktuell del i projektet”. Detta ger stöd för de 
åsikter och teorier som läggs fram ovan. 

5.1.3 Underhållstekniks involvering 

Under intervjuer med underhållsteknik har det framkommit att de anser att PEIP-
processen fungerar bra och skulle uppstartsprojektet arbeta helt och hållet efter den 
skulle det inte förekomma brister i reservdels- och FU-beredningen, se bilaga 13 ; 
bilaga 14. Dock finns det brister i dagsläget och detta beror främst på att 
underhållsteknik inte haft någon öronmärkt tekniker med i projekten.  
 
Förslaget är att underhållsteknik tidigt ska vara involverade i projekten så de till 
exempel snabbt får veta när dokumentationen från leverantörerna har kommit till 
Scania så de kan starta med reservdels- och FU-beredning. Underhållsteknik bör 
också vara med på leverantörsmötena för att ligga på leverantörerna om att snabbt få 
fram maskindokumentationen. Detta också för att skapa en kontakt med personer 
hos leverantören så att de ska kunna ha en dialog under arbetets gång. 
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Även reparatörer från underhållsavdelningen bör vara involverade under förstudierna 
för att göra bedömningar av tänkta maskiner ur en reparatörs perspektiv. Att låta 
reparatörer vara med och påverka kravspecifikationen ur dennes perspektiv kan 
medföra att reparationer underlättas och detta kan genera kortare stillestånd vid 
haverier. Denne kan också identifiera kritiska komponenter på maskinen som då kan 
bytas ut i kravspecifikationen. 

5.1.4 Övertagandeprov på Scania 

När övertagandeprov (SAT) genomförs på Scania bör de flesta standarder och 
instruktioner vara skrivna. Då kan de genomföra fulltaktsprov på ett sådant sätt att 
de testar både enskilda maskiner och produktionssystemet i sin helhet i samband med 
SAT. Målet är då att testa med den volym och metod som det är tänkt att produceras 
med i slutändan. På detta sätt kan Scania identifiera problem som uppkommer vid 
full produktion och så tidigt som möjligt jobba med att lösa dessa problem. Det kan 
vara värt att göra detta trots att de inte har kundorder på alla detaljer som kommer 
produceras under och i samband med SAT. 
 
Ovanstående stöds av de råd som Berglund et al. (2001) ger, se punktlista nedan. 
 

• Se till att den utrustning som ska fungera ihop verkligen gör det. 

• Använd detaljer vid övertagandeprovet som är exakt likadana som de som 
kommer att användas när utrustningen går i produktion. 

• Kör övertagandeprov så nära fulltakt som möjligt vilket ger en rättvisande 
bild av hur utrustningen verkligen fungerar. 

De empiriska studierna visar att Scania bör sätta upp en plan för hur upprampningen 
ska ske och att de bör ”rampa” upp stegvis. Det är också viktigt att de utmanar 
systemet för att inte dölja problem som kan dyka upp när produktionen kör fulltakt. 
Att producera med full produktionstakt poängteras av Almgren (1999) som en av de 
viktigaste principerna för hur en driftsättning kan göras på bästa sätt. 
 
Är instruktioner skrivna kan operatörer redan i samband med SAT köra och 
genomföra ställ i maskinerna enligt skrivna instruktioner. På detta sätt kan Scania 
börja operatörsträning i maskinerna och på så sätt utvärdera och förbättra de skrivna 
instruktionerna. 

5.1.5 Pulsmöten 

Pulsmöten används idag och är väldigt viktiga för ett lyckat projekt. På dessa möten 
ska samtliga berörda finnas med och gruppen ska gå igenom vad som gjorts, vad som 
ska göras, vilka problem som finns och diskutera vad som ska göras för att lösa 
problemen. VP används för att styra projekten och när en avvikelse uppstår skapas 
en punkt och sätts upp på VP-tavlan. Frekvensen på dessa möten kan varieras 
beroende på i vilket skede projektet befinner sig i, med tätare frekvens desto närmare 
SOP projektet kommer. Att projektledning och företagsledning är deltagande, 
stödjande och pådrivande i samband med dessa möten är viktigt, detta är något som 
poängteras av Karlsson (1990). 
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Syftet med pulsmöten är att problem och behov som dyker upp genast ska 
behandlas, istället för att behöva vänta på sporadiska sammanträden som det skett 
historiskt (Sebestyén, 2011). 
 
Fjällström (2007) skriver att information är otroligt viktigt för att hantera kritiska 
faktorer under upprampning. Då är pulsmöten ett bra sätt för att hantera 
informationsspridning mellan projektdeltagarna. 
 
Sebestyén (2011) talar om pulsmöten i ett pulsrum men uppfattningen är den att 
pulsmöten lika gärna kan genomföras ute på verkstadsgolvet. Förutsatt att det finns 
uppsatta whiteboardtavlor och annat material som möjliggör detta. Snarare är det så, 
att desto närmare verksamheten dessa möten hålls desto bättre är det. Liker (2010) 
nämner Genchi Genbutsu (gå och se) som en bra metod för att verkligen förstå ett 
problem. Om pulsmötena hålls på ytan där maskinen eller linjen ska driftsättas 
underlättas det för Genchi Genbutsu och problemlösningen blir effektivare. 

5.1.6 Plan för operatörsträning 

Scania bör införa en plan för hur operatörsträning ska genomföras. Det bör framgå 
vem som är ansvarig för att utbilda, vem som ska utbildas i vilken maskin och när. 
Kan detta planeras på ett bra sätt skapas förutsättningar till att operatörsträningen 
blir effektiv. Möjligheten att operatörerna är bra tränade för sina arbetsuppgifter vid 
upprampning ökar då. En ansvarig operatör för detta arbete bör utses. Det kan vara 
så att operatörer som ska arbeta i den nya linjen arbetar med produktion på en annan 
linje innan start på den nya. Även detta bör beaktas när Scania gör planen och 
planera på ett sådant sätt att det så lite som möjligt stör operatörens dagliga arbete. 
 
Innehållet i planen ska innehålla all träning som krävs för att operatören ska kunna 
utföra sitt arbete på ett bra sätt, som till exempel utbildning i styrsystem, 
handhavande av maskin och utförande av omställning. Även utbildning för 
underhållspersonal och produktionstekniker bör beaktas och planeras på liknande 
sätt. 
 
I Johansson och Nord (1999) föreslås att utbildning och träning av berörd personal 
ska avklaras i god tid innan driftsättning för att på så sätt korta tiden som behövs för 
upprampning. Vidare skriver de att företag bör upprätta en speciell plan för 
operatörsträning för att skapa förutsättningar för att detta ska bli realitet. 
 
Liker och Meier (2006) säger att Toyota ser sina medarbetare som sina största 
tillgångar. De säger att de inte bara bygger bilar utan också människor, de förbättrar 
sina processer, de lär upp och utvecklar människor. Toyota lägger sedan ned mycket 
tid på att träna medarbetaren på att lära sig sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

5.1.7 Visible Planning 

På VP-tavlan kan det införas ett maximalt antal PIA, alltså bestämma ett högst antal 
post-it lappar för varje persons ruta på VP:n. På detta sätt kan det styras att projektet 
inte överbelastar någon resurs och det går även jämna ut arbetsbördan mellan de 
olika resurserna i projektet. Är det visualiserat att det uppnåtts maximalt PIA på 
många av resurserna kan projektgruppen enkelt upptäcka i ett tidigt skede om det 
behövs fler resurser in i projektet. 



43 
 

 
Denna metod användes i ett projekt som utvecklade en ny mjukvara till 
rikspolisstyrelsen där den upplevdes som väldigt positiv. Detta förebyggde 
överbelastning och gjorde att fokus var på ett hanterbart antal uppdrag i taget 
(Kniberg, 2011). Även den positiva effekten att tidigt se om det behövs fler resurser 
in i projektet stöds av de studier som Johansson och Nord (1999) beskriver, att om 
företaget lyckas introducera produkten i rätt tid men överskrider kostnadsramen med 
upp till 50 % minskar livscykelvinsten ändå bara med 4 %. 
 
Det som också är otroligt viktigt när VP används är att varje punkt som sätts upp 
måste ha en ansvarig ägare som tar på sig att lösa punkten. Annars är risken att saker 
faller mellan stolarna eller att punkten tar längre tid än nödvändigt. 
 
Scania påpekar också att även om antalet post-it lappar är under maximal nivå kan 
arbetsbördan ändå vara stor. Detta då innehållet på respektive post-it lapp kan vara 
olika stort. Det behöver tas hänsyn till detta när VP används i projekt. 

5.1.8 Leverantörskontakt 

Under de empiriska studierna har det framkommit att en tät kontakt med leverantör 
efter det att beställningen av utrustningen är genomförd är väldigt viktigt. På detta 
sätt kan Scania kontrollera hur tillverkningen av utrustningen fortskrider och får i ett 
tidigt skede reda på om problem uppstått på vägen och kan på så vis snabbt sätta in 
åtgärder. Viktigt är även att leverantören visar och kommunicerar de framsteg de 
gjort vid dessa möten. Även om det inte alltid finns mycket att prata om på dessa 
möten är det ändå viktigt för att skapa en god relation med leverantörerna. Hur ofta 
dessa möten ska genomföras beror på komplexiteten i projektet. Är det en leverantör 
som ska leverera en komplett linje kan dessa möten hållas med tät frekvens, är det 
flera leverantörer inblandade är det längre tid mellan mötena. 
 
En av de punkter som Johansson och Nord (1999) påpekar som viktig vid 
upphandling är ”att kräva regelbundna framstegsrapporter från tillverkaren”. Detta 
önskemål om kontakt och samverkan med leverantören bör framgå redan när 
offerter begärs så det inte blir några dispyter senare (Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
Liker (2010) skriver också att beställaren ska utmana sina leverantörer och hjälpa dem 
att bli bättre. Genom att ha täta leverantörskontakter skapas förutsättningar för att 
inblandade parter ska kunna lära av varandra och utmana varandra. 

5.1.9 Kontaktlista 

En lista med samtliga projektdeltagare och deras ansvarsområden bör finnas vid 
pulstavlan. På denna lista bör även kontaktuppgifter och ett fotografi finnas så att 
samtliga medarbetare lätt kan få tag på och se vilka som är involverade i projektet. 
 
Detta stöds av Bellgran och Säfsten (2005) då de påpekar att driftsättning ställer höga 
krav på tydlighet och kommunikation. För att reducera risken för att saker faller 
mellan stolarna bör en tydlig ansvarfördelning finnas. 
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5.1.10 Målbild 

En bild över de mål som Scania vill uppnå med projektet bör vara uppsatt på 
pulstavlan. Detta för att samtliga projektmedlemmar ska vara medvetna om vilka mål 
de jobbar för att uppnå. Dessa mål bör projektmedlemmarna gemensamt komma 
överens om innan projektet startar, under till exempel en workshop. Målen som ska 
uppnås kan till exempel vara att full produktion ska vara uppnådd en viss tidpunkt, 
att nå upp till ett visst tal för Overall Production Efficiency (OPE) eller att uppfylla 
de första 3 S:en i standarden 5S innan produktionsstart. 
 
Sebestyén (2011) säger att arbete med en målbild ska ge en förståelse för vad som ska 
uppnås i projektet. Vid starten av projektet har man ett skelett att utgå från. Vartefter 
projektet fortskrider ökar förståelsen succesivt för de mål som ska uppnås under 
projektet. Sebestyén (2011) säger också att risken med en bristfällig målbild kan 
generera att projektets resultat inte motsvarar efterfrågan. 

5.1.11 Uppföljning 

Scania bör följa upp hur väl produktionsavsnittet presterar efter uppstarten och det 
är viktigt att sätta upp delmål för till exempel OPE. Att stressa systemet utan att veta 
anledningen till det är bortkastat, däremot bör det ha planerats i förväg hur 
upprampningen ska ske. Ambitionen att utmana systemet bör däremot finnas. Detta 
för att tidigt upptäcka eventuella avvikelser och problem som först visar sig vid 
”upprampade” volymer. 
 
Dessa mål bör också sättas upp på pulstavlan efter produktionsstart. Når 
produktionsavsnittet inte upp till målen ska det resultera i en diskussion om 
orsakerna till detta. Denna uppföljning ska pågå tills maskinen eller systemet uppnått 
nivån stabilt. Under den tiden ska stöttning från projektgruppen finnas för att snabbt 
kunna hitta åtgärder om produktionsavsnittet inte uppnår målen. När stabilitet 
uppnåtts ska självklart mätningarna fortsätta för att kunna upptäcka trender och för 
att användas i samband med det fortsatta förbättringsarbetet, projektgruppens 
involvering kan då successivt minskas. Det bör påpekas att projektmedlemmarna inte 
ska gå vidare till andra arbetsuppgifter i ett för tidigt skede. Då risken finns att 
”surdegar” blir kvar, jäser och skapar irritation. 
 
Syftet med detta är för att kunna ta lärdom av eventuella brister till nästa gång ett 
liknande projekt startas. Kan även knytas till A:et i PDCA-cykeln som går ut på att 
dra lärdom av arbetet och om det varit positivt uppdatera standarden med dessa. I 
det sista A:et ska lärdomarna också spridas ut till andra i organisationen (Bergman & 
Klefsjö, 2007 ; Meier & Liker, 2006). 
 
I en studie från Säfsten (2002) framkommer det att flera av de studerade företagen 
endast utför utvärdering efter driftsättning i begränsad omfattning. Samma företag 
anser att utvärdering är viktig. Anledningen till detta är att tidsramarna i projekten 
ofta är väldigt snäva. Det är inte ovanligt att den personal som varit inblandad i 
projektet redan innan avslut har gått vidare till andra arbetsuppgifter. 
 
Bellgran och Säfsten (2005) säger att i anslutning till ett projekt där ett 
produktionssystem har tagits fram är det relevant att utvärdera både det som 
utvecklats och hur väl utvecklingsarbetet har genomförts. 
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De säger också att projektet som tagit fram och driftsatt produktionssystemet ska se 
till att förutsättningar finns för att realisera kraven och att en plan för hur uppföljning 
ska göras finns framtagen. 
 
Vidare säger de att analysera utvecklingsprocessen är en annan viktig del, detta för att 
se att till att erfarenheter förs tillbaka till andra projekt så att eventuella fel inte 
upprepas. En förutsättning för detta är att företaget betraktar utveckling av 
produktionssystem som en betydelsefull process för dem (Bellgran & Säfsten, 2005). 
 
Därför bör Scania fokusera på uppföljning, både hur produktionsavsnittet presterar 
efter uppstarten men även hur väl själva projektet har fungerat. Detta för att 
uppmuntra till att bli en lärande organisation. 
 
Om problem och avvikelser har dokumenterats under projektets gång bör dessa 
också utvärderas för att dra lärdom av detta till nästkommande projekt. Även att 
dokumentera alla de beslut som tas under projektets gång och varför 
projektdeltagarna tog just det beslutet kan användas för att utveckla processen. På 
detta sätt skapas ytterligare förutsättningar till att bli en lärande organisation. 

5.1.12 Referensmaskin 

Ifall det är flera maskiner som ska startas på produktionsavsnittet kan den första 
maskinen som installeras göras till en referensmaskin. Den ska göras produktionsklar 
med alla instruktioner på plats, verktygstavlor iordninggjorda och arbetsplatsen 
utformad. Genomförs detta så kan operatörerna prova sig fram till en utformning 
som känns bra. När operatörerna och projektgruppen är helt nöjda med maskinen 
och arbetsplatsens utformning sätts den som referens för att sedan kopieras till 
övriga maskiner som ska installeras på produktionsavsnittet. 
 
Detta arbetssätt har använts på DX - Transmissionstillverkningen, där det upplevts 
som positivt. Detta arbetsätt anses därför vara värt att sprida i resten av Scanias 
organisation. Se bilaga 5 – Intervju med projektledare C där utformning av 
referensmaskin nämns. 

5.1.13  T-kort 

För att arbeta in alla rutiner och standarder på det nya produktionsavsnittet kan 
Scania använda sig av T-kort. På så vis säkerställs att inga punkter glöms bort i de 
rutiner som ska inarbetas och det är ett bra sätt att ”drilla” in de arbetsuppgifter som 
kommer tillhöra det dagliga arbetet när produktionsavsnittet kör full produktion. 
 
Liknande ”Visible Planning” är T-kort en metod för att visualisera information och 
arbetsuppgifter. Dessa har använts på Volvo AB under en tid för att planera 
förebyggande underhåll och operatörsunderhåll. Scania har vid denna tidpunkt 
(2012-05-23) börjat implementera detta arbetssätt för kontroll av kvalitet i linjen. 
Information kring var ifrån T-kort har sitt ursprung är väldigt knapphändig och svårt 
att finna. Se figur 6 nedan på T-kort. 
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Figur 6 - Bild på t-kort och hållare. Källa: 

http://www.visuteam.se/category.html/slide-index-t- kort 

6 Utveckling av 
uppstartsprocess 

Grunden för Toyotas arbete med ständiga förbättringar är standardiserat arbete, 
medarbetarna ska arbeta enligt den just nu bästa kända metoden. Standardiserat 
arbete är en förutsättning för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Om inte 
arbetet är standardiserat och olika människor arbetar på olika sätt är det svårt att veta 
vilken av dessa metoder som ska förbättras. Om arbetet är standardiserat och alla 
människor arbetar på samma sätt skapas förutsättningar för att utmana och ständigt 
förbättra den hittills bästa kända arbetsmetoden (Liker 2010). Uppstartsprocessen är 
tänkt att bli en standardiserad process som möjliggör ett effektivt arbete vid uppstart 
av nytt produktionsavsnitt. 
 
Utifrån det insamlade materialet och de empiriska studierna utvecklades en 
uppstartsprocess. Grunden för denna process är de befintliga checklistorna på DM. 
De checklistorna är som nämns i det empiriska kapitlet indelade på områden som; 
”Säkerhet och miljö”, ”Visualisering”, Utrustning” med mera. I dessa checklistor är 
det inte visualiserat när i tiden de olika aktiviteterna ska genomföras, utan bara att de 
ska genomföras samt att de är ett stöd för att se att aktiviteten är klar. 
 
Utvecklingen av processen började med att granska dessa checklistor och påbörja att 
fördela ut de olika aktiviteterna i tidsföljd. Mycket tid lades ned på att få aktiviteterna 
rätt placerade i förhållande till varandra. Under utvecklingen av processen jämfördes 
även aktiviteterna från checklistorna med de aktiviteter som finns beskrivna i MPP- 
och PEIP-processerna. Detta för att de inte ska förekomma på flera ställen. 
 
Verktyget som har använts under utvecklingen av processen har varit Microsoft 
Excel. Vertikalt till vänster om de fördelade aktiviteterna visualiserades från vilken 
checklista punkterna kommer från. Detta för att ha kontroll över varifrån 
aktiviteterna är hämtade, se figur 12. 
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Figur 12 - Figur över fördelade aktiviteter i tiden  

När samtliga aktiviteter från checklistorna var fördelade i tiden fortsatte 
utvecklingsarbetet med att granska det framtagna materialet för att se vad som 
saknades. Dokumentationen där 22P finns beskrivna och kriterierna som krävs för 
att ett produktionsavsnitt ska uppfylla punkterna granskades. Många av dessa 
kriterier saknades i de befintliga checklistorna, valet blev här att föra in dessa i 
uppstartsprocessen. De placerades på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar till 
att så många som möjligt av dessa ska vara ”gröna” vid produktionsstart. Vissa av 
kriterierna kräver att produktionsavsnittet ska ha producerat ett tag. I dessa fall har 
det skapats aktiviteter som har placerats på ett sådant sätt att det skapar 
förutsättningar för att punkterna ska vara ”gröna” vid uppstartsprojektets slut. 
 
I dokumentet för uppstartsprocessen skapades även en kolumn för 22P där det 
beskrivs vilket P aktiviteten tillhör. Både de aktiviteter från 22P som lades till samt de 
som hämtats från befintliga checklistor markerades. 
 
Parallellt med arbetet att föra in aktiviteter från 22P fördes även andra punkter in 
som ansågs saknades. Dessa kom från de brister som identifierades under de 
empiriska studierna och även från den litteraturstudie som genomförts. Aktiviteter 
som ger förutsättningar att de förbättringsförslag som lagts fram ovan uppfylls 
infördes också. Dessa aktiviteter markerades vertikalt på samma sätt som övriga och 
markerades som ”Egen”. Nya punkter från 22P markerades med ”22P”, se figur 12. 
Aktiviteterna som fördes in har som syfte att skapa goda förutsättningar till att 
produktionen ska komma igång så fort som möjligt. 
 
När grunden för uppstartsprocessen var genomförd kunde sju stycken processteg 
identifieras. Genom att granska de olika stegen och se vilka aktiviteter som 
förekommer i varje steg döptes sedan processtegen, de fick namnen: 
 

• Processteg 1, Planering 

• Processteg 2, Före installation 

• Processteg 3, Installation 

• Processteg 4, Provkörning av systemet 

• Processteg 5, Start av produktion 
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• Processteg 6, Upprampning 

• Processteg 7, Uppföljning 

Samtidigt med arbetet att namnsätta processtegen granskades MPP- och PEIP-
processerna. De jämfördes med uppstartsprocessen för att se när uppstartsprocessen 
startar i förhållande till MPP och PEIP. Uppfattningen är den att uppstartsprocessen 
startar när MPP har kommit halvvägs in i verifieringsfasen och PEIP är i 
slutprojekteringsfasen, se figur 13. 
 

 

 
Nästa steg i utvecklingen kom att bli att dela in aktiviteterna i underprocesser som 
stödjer uppstartsprocessen. Dessa underprocesser innehåller aktiviteter som ligger 
nära varandra innehållsmässigt. Genom att göra denna indelning blir varje 
underprocess enkel att följa genom hela uppstartsprocessen och det blir även enklare 
att fördela ut ansvaret mellan resurser i projektet för varje underprocess. De 
underprocesser som identifierades var: 
 

• Underhåll 

• Arbetsplatsutformning 

• Kompetens 

• Ledningens stöd och styrning 

• Organisation 

• Visualisering 

• Kvalitetssäkring 

• Provkörning av systemet och upprampning 

• Uppföljning 

Dessa underprocesser är aktiva på olika sätt under uppstartsprocessen, vissa är aktiva 
hela vägen medans andra endast är aktiva under vissa delar av processen, se figur 14. 
 

 
Figur 14 - De olika underprocesserna och när de är aktiva 

Nästa steg i utvecklingen kom att bli en utmaning, vilken metod kan användas för att 
för att säkerställa att Scania arbetar efter uppstartsprocessen på bästa sätt? Denna 
metod behöver vara visuell och enkel att arbeta efter. 

Figur 13 - Figur över hur processerna ligger i tide n i förhållande till varandra  



49 
 

 
Utvecklingsarbetet fortsatte med att ha en flik i Excel för varje underprocess för sig 
med samtliga processteg i en följd. Detta var ett bra stöd för att se att aktiviteterna i 
underprocesserna ligger rätt i tiden och att det inte missats några aktiviteter. Test 
genomfördes sedan med att ha samtliga underprocesser med alla steg i en flik under 
varandra. Dock blev detta dokument väldigt stort och svårt att följa, det valdes att 
inte gå vidare med detta. 
 
Efter flera tester med olika metoder kom en idé om att dela upp processen i enstaka 
processteg och att ha en flik i Excel för varje processteg. I det här fallet fungerade det 
bra att ha underprocesserna under varandra i en lista och det kom att bli detta som 
utvecklades vidare. En fråga kvarstod dock, ska projektgruppen vid pulsmöten pulsa 
listan med MPP och PEIP, se figur 9, och sedan uppstartsprocessen som tagits fram 
för sig? Då målet var att skapa lättarbetade och tydligt visualiserade metoder är det 
att föredra att hålla ned antalet checklistor som pulsas samtidigt. Beslutet som togs 
var att slå ihop de tre processerna, MPP, PEIP och Uppstart och visualisera dessa på 
en och samma lista. Det skapades ytterligare processteg före den framtagna 
uppstartsprocessen där MPP och PEIP ingår. Listan med MPP och PEIP, (se figur 
9), delades upp i processteg, tidigare är hela processen visualiserad i en enda lång 
lista. Nu är det bara aktiviteterna för varje steg som visualiseras per lista. 
 

 

 
Efter arbetet med att dela upp MPP och PEIP-listan i processteg är det nu totalt 11 
stycken processteg och uppstartsprocessen påbörjas i steg 5. Vilka processer som 
ingår i varje processteg framgår av figur 15.  
 
Före uppstartsprocessen är det nu endast aktiviteter från MPP och PEIP som finns i 
respektive processteg och lista. När uppstartsprocessen startar är alla tre processer 
med i samma processteg och visualiseras även här i samma lista. Tanken med dessa 
listor är att vid pulsmötena ska det pulsas ett processteg i taget. Fördelen med detta 
är att det ger fokus på endast ett steg i taget och det genererar bättre kontroll på vad 
som ska genomföras i just det steget projektet befinner sig i. Det är med denna 
metod också betydligt enklare att se hur de tre olika processerna hänger ihop med 
varandra och det är endast en checklista som behöver pulsas åt gången. 
 

Figur 15 - Illustration av vilka processer som ingå r i varje processteg  
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På listan finns en kolumn för 22P där de aktiviteter som ingår som kriterie för att 
uppfylla någon av de 22 punkterna är uppmärkta med vilket P som aktiviteten tillhör. 
Om den inte kan kopplas till något P lämnas kolumnen blank för den aktiviteten. På 
detta sätt skapas förutsättningar för att få alla 22P ”gröna” vid projektets slut, 
uppskattningsvis ett år efter produktionsstart. Detta förenklar även för att få en 
koppling till dokumentationen för 22P. På detta sätt går det att vid behov kunna läsa 
mer fördjupat vad som krävs för varje P och koppla det till aktiviteten på listan. 
 
Utvecklingsarbetet fortsatte sedan med att sätta ett Gantt-schema på varje lista och 
tidssätta varje aktivitet inom processteget. Detta för att få kontroll på i vilken följd 
inom processteget varje aktivitetet ska genomföras. På detta sätt är det enkelt att följa 
vilken aktivitet som måste vara klar innan nästa kan påbörjas. Scania tillämpar även 
PDCA och det är denna metod som används vid utförandet i aktiviteten. PDCA är 
även visualiserat på listan för att ha kontroll på aktivitetens status. På det sättet 
skapas förutsättningar för att fungera som en lärande organisation. 

7 Resultat 
Examensarbetet utmynnade i en process för uppstart av nytt produktionsavsnitt där 
det togs hänsyn till de empiriska studierna och den litteraturstudie som genomförts. 
Denna process består av sju stycken övergripande processteg med stödjande 
underprocesser.  
 
Nedan beskrivs tankarna bakom varje underprocess: 
 

• Arbetsplatsutformning 

I denna underprocess behandlas allt sådant som har med 
produktionsavsnittets och arbetsplatsens utformning att göra. Det innefattar 
både hårda delar som arbetsbänkar, mätplatser och takttavlor. Men även 
mjukare delar som rutiner kring produktionsavsnittet och gränssnitt med 
stödfunktioner. 

• Kompetens 

Här behandlas hur träning och kompetensutvecklingen av operatörer och 
underhållspersonal ska genomföras i samband med uppstart av 
produktionsavsnittet. Det innefattar kartläggning av nuvarande kompetens, 
planering av kompetensutveckling fram tills produktionsstart samt hur 
träning av operatörer i maskiner och utrustningar ska gå till. I denna 
underprocess ingår även framtagning av instruktioner och standarder. 

• Ledningens stöd och styrning 

Denna underprocess handlar om hur ledningens stöd och styrning ser ut. Det 
innebär att ledningen ska ta fram ett tydligt uppdrag för det nya 
produktionsavsnittet, att det finns tillräckligt med resurser för projektet och 
att nyckeltal som ska följas upp är framtagna. 
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• Organisation 

Här säkerställs att rätt befattningar är kopplade till det nya 
produktionsavsnittet. Skiftens bemanning bestäms och det säkerställs att alla 
personalrutiner finns på plats. 

• Visualisering 

Här tas allt upp som har med visualisering att göra. Att utrymningsplaner och 
nödutgångar är visualiserade, att beställningspunkter på förbrukningsmaterial 
är visualiserade och att daglig-styrningstavlor är uppsatta. 

• Kvalitetssäkring 

Här säkerställs att mätprogram är framtagna, att arbetssätt är avstämt med 
mätrummet och att rätt dokument finns på plats vid mätplatserna på 
produktionsavsnittet. 

• Provkörning av systemet och upprampning 

I denna underprocess behandlas allt sådant som har med provkörning av 
systemet och upprampningen att göra. Det innebär att provköra systemet så 
nära fulltakt som möjligt, att testa produktionsavsnittet och att säkra 
arbetssättet mot stödfunktioner. Här behandlas också hur upprampningen 
ska se ut. Det innebär att ta fram en upprampningsplan och uppföljningsplan 
för OPE. 

• Uppföljning  

Här behandlas hur uppföljningen ska gå till, både hur projektet har presterat 
men även uppföljning av hur produktionsavsnittet presterar efter 
produktionsstart. 

• Underhåll 

Här säkerställs att FU-beredning genomförs, att det tas fram UFO-
instruktioner och att FU genomförs. 

Nedan kommer en beskrivning av varje processteg efter det att alla underprocesser 
har definierats. 
 

• Planering 

Detta processteg är väldigt viktigt, här sätts mycket av ramarna för resten av 
processen. Det mesta planeras i det här steget, till exempel vad som behöver 
köpas till produktionsavsnittet i form av arbetsbänkar, skåp med mera och att 
beställningar av dessa genomförs. I underprocessen kompetens genomförs en 
kompetenskartläggning och planering av vilka utbildningar som behövs 
genomförs. 

Johansson och Nord (1999) pratar om att det finns flera aktiviteter som går 
att klara av i god tid innan driftsättning, två av dessa aktiviteter är installation 
av kringutrustning och utbildning och träning av berörd personal. Att planera 
vilka kringutrustningar som behövs till produktionsavsnittet och att beställa 
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dessa i god tid innan installation ger goda förutsättningar för att lyckas med 
detta. Även att göra en ordentlig kartläggning av hur kompetensen ser ut hos 
personalen och planera vilka utbildningar som behövs gör att personalen har 
förutsättningar för att vara rätt tränade när produktionen startar. 

• Före installation 

I det här steget genomförs leverantörsprovkörning och det säkerställs att rätt 
personer deltar vid genomförandet av densamma. Test av redan skrivna 
instruktioner och standarder genomförs i samband med detta. Framtagning 
av T-kort som ska användas för att ”drilla” in aktiviteter och rutiner som 
kommer tillhöra det dagliga arbetet genomförs. 

• Installation 

Nu börjar produktionsavsnittet ta form och iordningställande av arbetsplatser 
påbörjas. Det säkerställs att rätt personal medverkar vid övertagandeproverna 
och så fort en maskin är installerad påbörjas träning av arbetssätt. Operatören 
som var med vid leverantörsprovkörning ska fungera som träningsledare och 
schema för operatörsträning visualiseras. Första maskinen som installeras 
iordningställs till referensmaskin och blir referens till övriga maskiner. 

Utrymningsplaner, nödutgångar och andra säkerhetshöjande åtgärder 
visualiseras. Även vid installation kan olyckor och tillbud inträffa så grönt 
kors visualiseras och följs upp. 

De första 2S:en i 5S ska genomföras på produktionsavsnittet. 

• Provkörning av systemet 

I det här steget ska den mesta utrustningen vara iordningställd och de flesta 
rutiner ska vara klara. Produktionssystemet provkörs så nära fulltakt som 
möjligt för att inte dölja problem som endast riskerar uppträda vid fulltakt. 
Arbetssätt mot stödfunktioner testas och även kringutrustning testas för att 
verifiera att det fungerar som tänkt. En plan för hur upprampningen ska gå 
till tas fram. 

• Start av produktion 

Nu startar produktionen och körs utifrån framtagna rutiner och standarder. 
Produktionsavsnittet använder T-kort för att säkerställa att de blir 
genomförda på rätt sätt. De första skyddsronderna genomförs på 
produktionsavsnittet i detta steg och resultaten visualiseras. UFO- och FU-
rutiner finns och det arbetas efter dessa. 

• Upprampning 

Här utmanas produktionsavsnittet och volymerna rampas upp utifrån tidigare 
fastställd plan. Uppföljning av OPE påbörjas för att ha kontroll på hur 
avsnittet presterar. Upprampningsplan och utfall visualiseras för att samtliga 
medarbetare ska ha koll på att produktionsavsnittet presterar enligt plan. Ett 
fungerande förbättringsarbete för att förbättra OPE finns på plats. 
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• Uppföljning 

I slutet av det här steget ska alla 22P vara ”gröna” inkluderat alla 5S. Nu 
genomförs också en uppföljning. Både hur produktionsavsnittet presterar 
och hur projektet har presterat under arbetets gång. Detta processteg är 
viktigt för att reflektera och dra lärdom av hur projektet har gått så att inte 
samma misstag ska ske igen. Det genomförs även för att få med sig de 
positiva sakerna från projektet. Genomförs uppföljningen grundligt skapas 
förutsättningar för att kunna fungera som en lärande organisation. 
Uppföljning fick också en egen underprocess för att betona vikten av att 
genomföra den grundligt. 

Detta kan liknas vid Hansei som nämns i teoridelen. På Toyota använder de 
sig av Hansei både i projekt som gått bra och i de som gått mindre bra. Detta 
för att reflektera över projektet och för att hitta ytterligare förbättringar. Det 
ger goda förutsättningar för ständiga förbättringar och att bli den lärande 
organisationen (Liker, 2010).  

En metod för att hantera uppstartsprocessen utvecklades också. Denna metod består 
av elva stycken checklistor, se exempel på checklista i figur 16. 

 
Figur 16 - Lista med varje processteg för sig 

Den framtagna metoden är mer visuell än tidigare metoder och det är enklare att följa 
projektet. Tidigare var projektgruppen tvungen att gå igenom flera checklistor vid 
varje pulsmöte och flertalet av dessa listor var inte tidsatta. Detta gjorde att det var 
svårt att veta när varje aktivitet skulle genomföras och projektgruppen blev tvungna 
att gå igenom alla listor vid varje pulsmöte för att vara säkra på att inte missa något. 
 
Nu är alla aktiviteter visualiserade på en och samma lista och det pulsas bara en lista i 
taget, samtliga aktiviteter följer också en tidsaxel. Projektgruppen får på så vis bättre 
kontroll på vad som ska genomföras och vad som är genomfört och projektet går 
inte vidare till nästa steg förrän föregående steg är avklarat. 
 
Tillhörande till detta har ett dokument tagits fram där uppstartsprocessen är 
beskriven. I dokumentet är det beskrivet för varje steg vad som ska genomföras, hur 
det ska göras och vad som är viktigt för Scania att tänka på. 
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För att ha kontroll på vilka aktiviteter och punkter som är klara på maskinnivå 
användes DX-uppstartsmatris som grund. Denna omarbetades och nya aktiviteter 
fördes in. DX matris har aktiviteterna som ska genomföras uppdelade enbart på 
funktion. Aktiviteterna fördes istället in i den ordningen de ska genomföras 
tidsmässigt, med start längst till vänster i matrisen. Dock står det fortfarande vilken 
funktion på Scania som äger aktiviteten. Denna matris är en väldigt visuell metod för 
att se vilka aktiviteter som är klara på respektive maskin eller utrustning, se figur 17. 
Tanken är att använda färgade magneter för att visualisera om aktiviteten är klar eller 
om det finns en avvikelse. 
 

 
Figur 17 - Matris för att hantera aktiviteter på ma skinnivå 
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8 Slutsatser och 
rekommendationer 

8.1 Slutsatser 
Scania har tydliga och välutvecklade rutiner och processer för maskinanskaffning 
(PEIP) och beredning (MPP). Dessa är typiska hårda områden, dock är 
uppfattningen den att det är de organisatoriska delarna eller det som kan kallas de 
mjuka bitarna som inte fungerar till 100 %.  De punkter som identifierats som 
förbättringsförslag i kapitel 9 som berör mjuka delar är: 
 

• Produktionsledarens involvering i projekt 

• Operatörers involvering i projekt 

• Underhållstekniks involvering i projekt 

• Visuell projektstyrning och tydlig kommunikation 

• Rätt utbildning av personalen 

• Tydlig målbild 

• Uppföljning av resultat 

• Förutsättningar för att sätta standarder och rutiner 

 
Historiskt på Scanias motorbearbetning har det alltid tagit en viss tid innan det nya 
produktionsavsnittet producerar enligt plan. Det som framkommit som orsaker till 
detta är exempelvis utrustning som inte fungerar som tänkt, reservdelar som inte 
finns hemma vid maskinhaverier, arbetsätt som inte finns framtagna och människor 
som inte är tränade för sina arbetsuppgifter. En slutsats som dragits är att detta på 
sätt och vis har accepterats då det vid de flesta investeringsprojekt har funnits 
redundanskapacitet för att kunna svälja dessa störningar. Projekten har helt enkelt 
inte haft kniven mot strupen att komma upp i tänkt volym, då det inte drabbat 
kunden. 
 
Mycket underliggande material fanns framtaget vid examensarbetets början men 
detta upplevdes inte som tillräckligt visuellt. Examensarbetet utmynnade i en ny 
process för uppstart av nytt produktionsavsnitt där bidrag från både intervjuer på 
Scania och från litteraturstudier togs hänsyn till. En metod för att följa denna process 
utformades också utifrån litteraturstudier och intervjuer på Scania. 

8.2 Rekommendationer 
Uppfattningen är den att om Scania använder den framtagna processen kombinerat 
med de organisatoriska rekommendationerna som tagits upp i denna rapport, 
kommer kunna förbättra sin förmåga att komma upp i produktionsvolym snabbare. 
Tre organisatoriska punkter som speciellt anses viktiga är produktionsledarens, 
operatörers och underhållstekniks involvering. Ifall dessa resurser medverkar tidigt 
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skapas förutsättningar för att kunna utföra de aktiviteter som finns med i den 
framtagna processen på ett tillfredställande sätt. Risken att aktiviteter genomförs för 
sent minimeras då. Scania behöver öronmärka resurser till projektet från de 
funktioner som kommer medverka, detta för att se till att information runt projektet 
kommer rätt resurs tillhanda. De resurser som kommer medverka behöver också vara 
tillräckligt friställda tidsmässigt för att kunna arbeta med uppstartsprojektet. 
 
Precis som det beskrivs i teoridelen ges rekommendationen till Scania att 
projektgruppen inte ska släppa projektet för tidigt utan att fokusera på en bra 
uppföljning. Om det finns störande moment och avvikelser kvar när projektet är 
avslutat är risken stor att de störningarna blir bestående och att produktion får leva 
med problemet under en lång tid. 
 
Förhoppningen är den att Scania kommer kunna arbeta efter processen, dock är 
rekommendationen att det behöver genomföras ett pilotprojekt där den framtagna 
processen granskas och testas. Detta för att identifiera avvikelser och felaktigheter 
som har varit svåra att identifiera i teorin under framtagningen. Viktigt att poängtera 
är att processen får lov att anses som en version ett och som ett levande dokument 
där utvärdering och ständig förbättring är rekommenderat. Det är även 
rekommenderat att Scania fortsätter att ta fram stöddokument till denna process för 
att ytterligare ge förutsättningar att komma igång snabbt med produktion. 
 
Det rekommenderas också att DM ska etablera ett större samarbete med DX för att 
utbyta erfarenheter mellan de olika enheterna. Detta kommer att generera 
synergieffekter som gynnar båda enheterna. 
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10  Bilagor 
10.1 Bilaga 1 - Intervju med Projektledare A 2012-

02-09 
Under balansaxelprojektet hade man möte 2 gånger i veckan i projektrummet. Ett av 
de större problemen som Projektledare A pratade om gällande detta projekt var 
resurser och framförallt bristen på operatörer som var involverade. Det var bestämt 
att det skulle ingå operatörer men det strulade i form av att folk slutade och började 
studera mm.  
Projektledare A trycker mycket på att operatörer och produktionsledare ska vara med 
tidigt i projektet för att kunna vara med och påverka. Projektledare A tycker också att 
efter det att maskinerna är installerade och acceptanstest är utförda är det OP och PL 
som ska äga projektet och det kanske till och med ska vara PL som är projektledare. 
Det är också vid och efter installation som det är mest kritisk och som mest problem 
kan uppstå.  
Projektledare A pratar också om att det är svårt att sätta standarder och arbetsätt 
innan uppstart av produktion.   
Produktionstekniker och beredare lägger en hel del av sitt dagliga arbete på 
projekten, men det varierar också beroende på projektens storlek. 
När man körde balansaxelprojektet så förde man över punkterna från checklistorna 
och använde sig av VP för att styra dessa. Man använde sig även av 
problemuppföljningstavlor precis på samma sätt som man gör i produktion. 
Projektledare A tycker denna visualisering fungerar bra.  
Ett annat stort problem vid projekt är reservdelar och reservdelsberedning, denna 
process tar väldigt lång tid och det är svårt att hinna få hem rätt reservdelar i rätt tid. 
Detta beror på att först ska underhåll göra sitt arbete för att det sedan ska gå vidare 
till inköp för beslut. 
Projektgrupperna sätts samman vid projektets start i samband med att 
projektbeskrivningen utformas. 
Projektledare A berättade att vid inköp av block-linen (uppe på berget) så hade man 
möten med maskinleverantörer varannan vecka för att stämma av. Detta upplevde 
han som väldigt bra då han tror att detta gjorde det blev smidigare att starta upp 
produktionen, att man hade ”släckt” vissa potentiella problem på vägen. 
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10.2 Bilaga 2 - Intervju med Produktionsledare A & 
Produktionstekniker A 2012-02-15 

Produktionsledare A ansvarig för Kamaxel/Balansaxel & Produktionstekniker A 
ansvarig för Kamaxel/Balansaxel 

• Projektet blev försenat ca 1år pga. att inte härdmaskin producerade rätt 
kvalité.  

• Produktionsledare A var inte med i projektgruppen. Projektet skulle lämna 
över en nyckelfärdig avdelning med de 23 punkterna uppfyllda och alla 
rutiner skrivna. Dock fungerade inte detta i praktiken. Fick göras efter att 
produktion hade kommit igång. Produktionsledare A ville inte heller vara 
med i projekt på grund av att han hade stor arbetsbörda pga. att han var 
ansvarig för kamaxel avdelningen också. Om han hade haft någon som klivit 
in och gjort hans ordinarie arbetsuppgifter så hade han velat vara med i 
projektet för att kunna påverka det blivande ansvarsområdet. 

• Pga. att projektet blev så pass försenat så var det problem att det inte var 
någon erfaren operatör på plats när avdelningen skulle startas upp. Han 
slutade tidigare.  

• Produktionstekniker A påpekade att mycket gick fel om man kollar på vad 
som skulle utförts enligt checklistorna. Målen var kanske för högt satta, vissa 
av de 23p:na kan vara svåra att sätta innan produktion startat. Dock tycker 
han att man ska ta med sig det positiva med att många av instruktionerna var 
på plats innan produktionsstart, Produktionstekniker A tror det underlättat 
mycket. Grunden för hur instruktionerna ska vara utformade var klara vid 
produktionsstart, vilket var positivt. Dock behövde de justeras när 
produktionen kom igång. 

• Avdelningen producerar inte med rätt takt nu heller pga. problem med 
slipmaskin. Arbetssättet där operatör är styrande funkar inte om så är fallet 
pga. av att de ska arbeta enligt en bestämd loop. 

• Maskinerna var installerade men man startade inte produktion alls förrän 
instruktioner och rutiner var klara. Anders tyckte inte det var så bra då vissa 
problem hade kunnat upptäckas tidigare om man startat att köra och sedan 
utformat instruktioner samtidigt. Dock svårt att köra full produktion direkt.  
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10.3 Bilaga 3 – Intervju med Produktionstekniker A 
2012-02-16 

Vi gick ut i balansaxellinen och Produktionstekniker A beskrev balansaxeln som 
detalj och även processen i linen. Det som försenade projektet var induktionshärden 
där leverantören själv inte hade tillräckligt god kunskap om metoden. Förseningen 
gjorde att tänkta operatörer och verkstadstekniker inte kunde vara med i den 
omfattningen som hade behövts. När väl produktion kom igång strulade 
rundslipmaskinen, detta gjorde i sin tur att man inte kunde producera i den loop som 
var tänkt när man projekterade linen. Ambitionen var att lämna över en nyckelfärdig 
line till PL men det var en för hög ambitionsnivå. PL behöver vara med tidigare i 
projektet för att kunna vara med och påverka linen innan PL tar över för produktion. 
Det som var positivt och som kom till tack vare launch-planen var att UFO-
instruktioner fanns på plats redan vid produktionsstart. Verkstadstekniker var med i 
projektet ifrån början, han gjorde programmeringen i flop och svarv.  

Reflektioner efter möte: 
Att balansaxel var en artikel som insourchades så missades eventuellt en del pga. att 
processen inte var känd av Scania sedan tidigare. Även att balansaxel var ett så 
speciellt projekt där mycket testades första gången så kanske inte alla problem som 
dök upp är representativa för andra projekt. 
Dock så känns det som att en av slutsatserna är att PL bör vara med tidigare i projekt 
för att kunna vara med och påverka. Vi bör fundera på hur ägandeskapet ska se ut i 
slutet av projekten. Att även involvera operatörer i projekten är också en sak som bör 
beaktas. En annan sak vi bör fundera på är att inte ha ambitionsnivån att fullfölja alla 
23p vid produktionsstart utan lämna goda förutsättningar för att få dem på plats så 
snabbt som möjligt.  
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10.4 Bilaga 4 - Intervju med Projektledare B 2012-
03-02 

Möte med Projektledare B på transmission by075. Vi gick direkt ut i verkstan och 
han visade de linerna som de senast hade byggt upp. Han visade oss också tavlan 
som de använt vid uppbyggnad av en av linerna. De använde sig inte av ett 
projektrum som de gjort på motor utan höll mötena ute på verkstadsgolvet. På tavlan 
satt deras launch-plan, vi har fått den skickad till oss på mail. Projektledare B 
påpekade att man ska ”Keep it simple”, alltså inte ha för mycket checklistor utan mer 
lita på medarbetarnas kompetens och att de vet vad de ska göra. På deras launch-plan 
är det mest övergripande punkter som inte går in i detalj på vad som ska göras. På 
listan är det alla maskiner på y-axeln och punkter på x-axeln. När punkten är 
påbörjad eller avslutat med mera, sätts en färgad magnet i respektive ruta. I 
projektgruppen ingår personal från de flesta funktioner, produktionstekniker, 
beredare, produktionsledare, underhåll, verkstadstekniker, kvalitet, osv. 
Produktionsledaren är med i projekt och ansvarar för vissa punkter på checklistan, 
bl.a. rutiner kring arbetssätt på den nya avdelningen. 
De körde uppstartsmöten varje dag vid tavlan, på tavlan satt också 
installationsdelarna och de körde också installationsmöten varje dag. Detta är viktigt 
då det vid installation är mycket folk som jobbar på liten yta, samordning är otroligt 
viktigt. Vid uppstartsmötena var inte alla i projektgruppen med, det beror på ifall det 
är relevant att ha dem med varje gång eller inte. Till exempel var UH bara med två 
gånger i veckan. Utöver uppstartsmöten hade de även i början av projektet speciella 
layoutmöten 1,5 timmar i veckan där de enbart diskuterade layout. Även 
styrgruppsmöten där verkstadschef, produktionstekniks chef och projektledare 
deltog hölls varannan vecka i uppstart av projekt.  
Även Projektledare B trycker på att det är väldigt viktigt att ha möten med 
leverantörerna efter upphandling. De hade haft möten var 4:e vecka, i början bara på 
Scania, senare varannan gång Scania, varannan leverantör. Detta gör att mycket av 
inkörningsstrulet minskar.  
Vi frågade Projektledare B om det var något speciellt som gått bra eller dåligt under 
projekten men han hade inte så mycket att säga där.  
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10.5 Bilaga 5 - Intervju med Projektledare C 2012-
03-08 

Möte med Projektledare C på transmission By062, vi gick ut i verkstan och tittade på 
de projekt som de för närvarande kör där. De ska starta 10 nya liner för tillverkning 
av axlar till transmissioner. För launch-plan har Projektledare C valt att använda 
Projektledare B:s plan, de kör VP för planering av aktiviteter. När punkten är 
avklarad läggs den i plastpåse. Pulsmöte körs 2 gånger i veckan, tisdagar och 
torsdagar. Den som genomför pulsmötet är PL och mötet tar ca 15 min.  
Man har tre stycken olika mötesformer, styrgruppsmöte med cheferna där 
Projektledare C delger cheferna ekonomin, tidsplanering med mera. Projektmöte 
med delprojektledare och PL med mera, där sitter man rent fysiskt med layouten och 
diskuterar. Pulsmöte där man går igenom aktiviteterna och uppdaterar magneterna på 
launch-planen. När avvikelser uppstår skapar man en aktivitet på VP som säkerställer 
att man löser avvikelsen. Man har ingen annan problemuppföljning.  
Man har även ett anläggningsmöte med flera funktioner från företaget där man 
diskuterar sådant som påverkar varandra. 
PL kör pulsmötena och det är han som ska styra det så att det är hans mål med 
avdelningen som ska vara i fokus. Detta tycker Projektledare C är viktigt, idag har 
dock PL sitt ordinarie linjearbete också vilket gör att han har svårt att sätta fokus på 
nya linerna. Det ska komma ytterligare en PL i maj som bara ska köra nya linerna. 
Detta tycker Projektledare C är mycket viktigt. Även operatörer och 
verkstadsteknikerna som är inblandade har också sitt ordinarie arbete, det gör att det 
är svårt för dem att hinna med allt som behöver göras. Ibland har det varit 
verkstadschef som hållit i pulsmötena, då har det varit mer drag i mötena. Detta tyder 
på att det är viktigt att PL har tid att vara insatt så bra som möjligt i projektet och 
vara drivande. 
Projektledare C tycker att VP fungerar bra och det är ett inarbetat verktyg på Scania. 
Det han kan tycka saknas är dokumentation över viktiga beslut. Kör man bara VP är 
det lätt att man missar varför man fattade vissa beslut.  
Projektledare C tycker launch-planen på motor kanske är lite för detaljerad och svår 
att jobba med, han flaggar också för att den metoden de jobbar med på transmission 
kanske inte är heltäckande, en gyllene medelväg verkar vara önskvärt.  
I de här projekten har man uttalat att reservdelarna ska komma samtidigt som maskin 
kommer från leverantör, en rejäl utmaning enligt Projektledare C. 
Start Of Production av linen kommer ske etappvis efter att maskiner kommer på 
plats, där vissa delar acceptanskörs och godkänns ihop. Sedan kommer SOP för hela 
linen göras när allt är på plats.  
Projektet använder den första maskinen som levererades till ”master maskin” där 
rutiner och utformning av arbetsplats testas för att sedan appliceras på de maskiner 
som kommer in senare. 
Vissa av maskinerna kommmer/har provkörts i full skala hos leverantören 
(Doosan/Duroc). 
Transmission verka inte ha lika tydliga rutiner från SPS angående motsvarande 
motors 23P. 
 
Egna reflektioner: 

• Det saknas ansvarsmatris över vilka som är inblandade i projektet och 
kontaktuppgifter.  

• Mycket visuellt över hur man ligger till med Projektledare B:s launch-plan 
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• Verkar vara mycket viktigt att PL styr projekten 

• Det verkar som om man inte har lika hård styrning på att sätta transmissions 
motsvarighet till 23P under projekten 

• PL, OP och verkstadstekniker behöver frigöras från linjearbetet och jobba 
mer med projekten, för att riktigt fokusera på dess mål. 

• I kritiska skeden kan det vara bra att ha med verkstadschef på pulsmötena för 
att lyfta problem och annat, troligtvis kommer detta göra att det blir mer 
tryck och det kommer ske fortare 
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10.6 Bilaga 6 - Intervju med Produktionsledare B 
2012-03-15 

Produktionsledare B ingick i launchen som Projektledare B höll i. (Kronhjul & 
pinjong) 
Produktionsledare B kom in i projektet när planeringen redan var gjord, var med och 
drev arbetet under installation och uppstart. Han höll i de dagliga mötena som under 
den mest intensiva perioden hölls två gånger per dag. I projektet användes 
Projektledare B:s checklista med magneter och VP.  
Projektet hade som mål att de tre första S:en i 5S skulle vara uppfyllda vid 
produktionsstart, detta var något som Produktionsledare B drev väldigt hårt mot sina 
operatörer och efterfrågade dagligen. När produktionen startades för fullt så var alla 
5S uppfyllda. För att lyckas med det krävs hård styrning, uppföljning och 
engagemang. 
Samtidigt som projektet pågick så var han även ansvarig för den ordinarie 
produktionen som vid den tidpunkten producerade ”all time high”. Dock fanns en 
avlastning under denna period i form av en till PL. Dock upplevde Produktionsledare 
B det som tufft att driva projektet, att själv som PL vara med både i projekt och 
ordinarie produktion anser han vara omöjligt. 
Instruktioner började skrivas redan när operatörer var nere hos maskintillverkaren 
för t.ex. UFO, ställ, osv.  
I projektet hade de som en ”tränings launch, alltså en planering för vilka/hur/när 
instruktioner skulle utformas och hur OP ska tränas i maskinerna. 
Produktionsledare B trycker på att det är väldigt viktigt att varje avvikelse/punkt som 
hamnar på VP har en ansvarig. Överhuvudtaget är ansvar otroligt viktigt när man 
använder Projektledare B:s checklista och VP. 
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10.7 Bilaga 7 - Intervju med Operatör A 2012-03-15 
Operatör A var med i projektet redan ifrån början där han i stort sett deltog i alla 
möten. Han var även med och kollade på vilka maskiner som skulle köpas och för att 
utforma kravspecifikationen utifrån en operatörs perspektiv.  
När upphandlingen var gjord så var Operatör A med på besöken hos 
maskinleverantören, där skrev han instruktioner och kom med synpunkter under 
maskinens uppbyggnad. Instruktionerna som skrevs användes sedan som 
utbildningsmaterial när maskinerna väl var på plats. Utbildningen gick till så att en 
annan operatör ”gick” bredvid Operatör A under några veckors tid för att utifrån 
instruktionerna lära sig maskinen. Exempelvis lärdes omställ ut så att de nötte in 
arbetssättet tills det satt. 
Leverantören av maskinen utbildade även i viss mån på plats på Scania i samband 
med installationen. 
Operatör A tycker att en elektriker/mekaniker från underhåll skulle ha varit med på 
samma sätt som han var. Nu var endast en underhållstekniker delaktig i projektet. På 
detta vis hade elektrikern/mekanikern också kunnat vara med och påverka 
kravspecifikationen utifrån dennes perspektiv. 
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10.8 Bilaga 8 – Intervju med Produktionsledare C 
2012-03-22 

Produktionsledare C tog över blocklinen när den var driftsatt. Han var alltså inte med 
i själva launchen då han var ansvarig för annan line. Man jobbade mycket med att 
göra OPE-uppföljningar och gör så fortfarande för att kontrollera hur avdelningen 
levererar, på detta sätt kan man hitta störningar och jobba bort dessa. Målet är 80 % 
OPE och är det ett skift som når dit stänger man ner produktion och jobbar med 
ständiga förbättringar och UFO. Man fyller också upp linen för nästkommande skift. 
Detta för att få utjämnad arbetsbelastning mellan skiften. 
Dessa saker kom till efter launchen, man jobbar också med nåbara mål och höjer 
dessa vartefter man når upp till dem.  
Uppe på berget har man ett tight samarbete med underhåll, de är inte så många där 
vilket gör att underhåll har bra koll på samtliga maskiner. Så är det inte i dalen då 
man ringer undershållsreception och beställer ett jobb. Detta gör att man kan få ut 
vem som helst till line, en person som kanske inte har så bra koll på just denna 
maskin som det är problem i. 
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10.9 Bilaga 9 - Intervju med Produktionstekniker B 
2012-03-22  

Produktionstekniker B var med som tekniker och jobbade som installationsledare. I 
projektet hade man en projektgrupp där det ingick OP och underhåll mm. Man 
handplockade duktiga personer från dalen som hade erfarenhet av blockproduktion 
sedan tidigare.  
Man hade möte med leverantörer varannan vecka, detta anser Produktionstekniker B 
vara väldigt viktigt. Både för att släcka punkter men även för att bygga en bra relation 
med leverantören. Det kanske inte alltid är så mycket som behöver tas upp men det 
kan vara viktigt ändå för relationens skull. Dessa möten är viktiga för att maskinerna 
ska funka så bra som möjligt när de väl kommer till Scania. När maskinerna kom till 
Scania genomfördes SAT först på enskild maskin sedan hela systemet som helhet. 
Produktionstekniker B tycker det är viktigt att man utmanar systemet och rampar 
upp hyfsat snabbt för att problemen ska dyka upp, kör man försiktigt finns risk att 
man missar vissa problem.  
Linen simulerades först innan beställning så man hade bra koll på flöden, cykeltider 
och flaskhalsar och man balanserade linen. Mycket tid lades på detta och man hade 
alla processteg klart för sig innan upphandling. Leverantören skrev alla program till 
maskinerna.  
Nu samlar man indata till inköp av kapacitetshöjande maskiner så man kan göra nya 
simuleringar.  
OPE låg på 45 % första 6 mån. 
Produktionstekniker B tyckte man hade för lite resurser och detta gjorde att man 
missade instruktioner och standarder, inga UFO-instruktioner skrivna mm. Även 
upplärning av OP var inte helt ok, mycket av detta kan härledas till att man saknade 
PL i projektet. Detta gör också att 23P och 5S blir lidande.  
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10.10 Bilaga 10 - Intervju med Beredare A 2012-
03-22 

Beredare A ingick i projekt. Han körde efter MPP och PEIP och inte efter några 
andra checklistor. Han fixade mest med ArtHur-strukturen, operationsbeskrivning 
mm. Han tycker MPP och PEIP fungerar väldigt bra.  
Maskinleverantör fixade alla verktyg, dessa verktyg var special och de fungerade 
väldigt dåligt. Detta gjorde att de flesta verktyg har fått bytas ut.  
Under projektet så bröt man ner MPP och PEIP och körde med VP. Man hade 
pulsmöte en gång i veckan. Man har en god kontakt med verktygsleverantör.   
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10.11 Bilaga 11 - Intervju med 
Produktionstekniker A 2012-03-22 

Kompletterande intervju med Produktionstekniker A.  
Projektet som han håller i är en ny Polermaskin till kamaxel. De är i början av 
projektet där de lagt ut offertförfrågningar. De har haft en workshop där alla 
funktioner utom underhåll var med och gav input till inköpet. Flödet har simulerats 
för att se vad olika lösningar skulle ge i kapacitetsökning, programmet som används 
heter Extend.  Valet står mellan separat robotcell alternativt integrerat med portal. 
De använder inga speciella hjälpmedel för framtagning av manuella operationer. 
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10.12 Bilaga 12 - Intervju med Projektledare A 
2012-03-22 

Kompletterande intervju med Projektledare A. 
I de senaste projekten Projektledare A har hållit i så har det varit pulsmöten med 
jämna mellanrum, detta har skiljt sig lite åt beroende i vilken fas i projektet de 
befinner sig i. De har inte haft några separata styrgruppsmöten utan integrerat detta 
med pulsmötena. 
Projektledare A poängterar även denna gång avsaknaden av produktionsledare i 
projekten. 
Acceptanstester har skett separat för varje singel maskin sedan för hela linen. 
Kapabilitet och TFP har utvärderats i samband med detta. 
Att upprampa till 100 % på en gång tror han inte är realistiskt utan att man måste ta 
det stegvis.  
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10.13 Bilaga 13 - Intervju med Underhållstekniker 
A 2012-05-02 

Underhållstekniker A pratar om de problem som finns inom underhåll under ett 
projekt och de vanligaste problemen är; att reservdelar inte finns hemma när maskin 
kommer, att dokumentationen inte finns, att FU-planerna ej är klara vid start. 
Underhållstekniker A pratar om att det är viktigt med tvärfunktionellt arbete under 
projektet och att ha med alla viktiga funktioner. Som det är idag finns det ingen 
tydligt definierad projektgrupp med öronmärkta personer från UH, det är också 
mycket viktigt att ha med underhåll tidigt i projekten för att de ska kunna vara med 
och påverka kravspecifikation, påverka komponentval. Underhållstekniker A föreslår 
att UH ska vara med på leverantörsmötena för att få del av vad som händer med 
utrustningen löpande. 
Ett förslag finns på att ge leverantörerna en delbetalning när reservdelslistorna 
kommer för att ge en morot till leverantörerna att ge listorna tidigt. Bygger även på 
att resurser finns för att granska att listorna stämmer överrens med det som sitter i 
maskin. Detta ger även fördelen att man på så sätt kan beställa delar tidigare så de 
finns hemma vid SOP. 
Underhållstekniker A poängterar även att underhålls arbete tar inte slut när 
utrustningen är installerad. Arbete med att följa upp garanti är ett sådant exempel. 
Underhållstekniker As åsikt är även att involvera UH aktiviteter i PEIP för att kunna 
ha så få dokument som möjligt, utan hänvisningar till andra. 
En annan viktig del att verkligen prioritera nya maskiner, att kunna släppa det dagliga 
arbetet för att lägga resurser på att få nyanskaffningen så bra som möjligt. 
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10.14 Bilaga 14 – Intervju med 
Underhållstekniker B 2012-05-03 

Underhållstekniker B visade hur de på underhåll arbetar med 
maskininköpsprocessen. Underhåll har en cirkel som visar vilka olika steg som finns 
med i processen. Han berättade även att det är produktionsteknik som äger allt kring 
projektet och de använder underhåll som ett stöd i de punkter där det krävs. I UH-
organisationen finns det även dedikerade personer som arbetar med maskininköp 
och beredningar som ska genomföras i dessa projekt, som t.ex. reservdelsberedning 
och FU-beredning.  
Problemen verkar även här bero på resurser eller snarare brist på resurser och att 
man inte får veta vad som behöver göras i tid. Ett problem är när det uppstår 
förseningar eller strul med leverantörer att förskjutning sker och då är det inte säkert 
att folk har tid att göra det som ska göras. Ett annat problem med pulsmöten är att 
det lätt blir för många möten och det gör att samma person är uppbokad på flera 
möten som genomförs på samma tid.  
Jag frågade om det finns några brister i PEIP som bör förbättras men då svara 
Underhållstekniker B att om PEIP och TFP följdes slaviskt så skulle man inte ha 
några problem alls. Således är det mer organisatoriska problem och informationsbrist 
som gör att det brister.  


