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ABSTRACT 

The buss chassis assembly line at Scania in Södertälje has a vision to significantly 
increase the capacity on the production line from todays 12 chassis per day to 38 
chassis. This means that the tact time on the production line needs to be reduced 
significantly. The objective of this Master Thesis was to develop a concept for the 
new capacity by giving suggestions of a more efficient assembly process, 
technology and layout. The thesis was limited to the stations where the axles and 
engines are mounted on the chassis.  

A data collection was performed in order to develop the concept proposal and to 
answer the research question presented in the introduction of the thesis. The data 
collection and a current state analysis were performed at the company to get an 
understanding of the process. A time study was conducted on the different 
operations and waste was identified in order to come up with areas of 
improvements.   

To obtain new ideas and knowledge about todays existing methods a 
benchmarking was performed towards other companies in the industry. The 
gathered information was analysed and a concept proposal was developed.    

The concept proposal is presented in the report together with the expected results. 
The research question is answered by the theory and the gained experiences. The 
concept proposal includes new position standards, new balancing schedules for 
the assemblers, new technique for material handling, new equipment and layout 
that improve the efficiency.  

The conclusion of this thesis is that assembly processes can get much more 
efficient by implementing many small improvements. Established lean companies 
should also consider radical improvements, kaikaku, when it comes to greater 
capacity increases.  
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Sammanfattning 

Scanias busschassimontering i Södertälje har en vision att kraftigt öka kapaciteten 
på produktionslinan från dagens 12 chassier per dag till 38 chassier. För att 
möjliggöra kapacitetsökningen behöver takttiden på produktionslinan reduceras 
avsevärt. Målet med examensarbetet var att utveckla ett koncept för det nya 
kapacitetsmålet med syfte att ge förslag på en mer effektiv monteringsprocess, 
teknik och layout. Examensarbetet begränsades till stationerna där axlar och 
motor monteras på chassiet. 

En informationssamling genomfördes i syfte att utveckla konceptförslaget samt 
för att besvara frågeställningen presenterad i examensarbetets inledning. I 
samband med informationsinsamlingen kartlades nuläget för att skapa en 
förståelse för processen. En tidsstudie över arbetsmomenten på stationerna 
utfördes och slöseri identifierades i syfte att hitta förbättringsområden. 

För att erhålla nya idéer och kunskap om dagens befintliga metoder genomfördes 
en benchmarking mot företag inom branschen. Informationen analyserades vidare 
och ett konceptförslag började ta form.  

Konceptförslaget presenteras i rapporten tillsammans med förväntat resultat och 
frågeställningen besvaras utifrån teorin som lagt grunden för examensarbetet samt 
den erfarenhet som erhållits. Konceptförslaget består av nya positionsstandarder, 
nya balanseringsscheman för montörerna, ny teknik för påfyllnad och hantering 
av material samt ny utrustning och layout som effektiviserar arbetet.  

Slutsatsen från examensarbetet är att monteringsprocesser kan effektiviseras 
avsevärt genom många små förbättringar. Dock bör etablerade lean-företag vid 
större kapacitetsökningar även överväga radikala förändringar, kaikaku.   
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Ordlista 

 

Andon  Ett signalsystem som talar om när någon station i 
produktionslinan behöver hjälp. Personen som rycker 
in kallas Andon. 

Chassi  Stommen i ett fordon och inkluderar: ramar, hjul, 
styranordning, fjädring och motor.  

Dubbel- kardan En axel för kraftöverföring mellan bakaxel och motor. 
Används för chassier med 3 axlar. 

Fixtur    Anordning för att bära upp axlar på luftkudde.  

FM  Förmontering, förser produktionslinan med förberedda 
komponenter. 

Kanban Ett signalsystem som meddelar material- och 
produktbehov.  

Kardan  En axel för kraftöverföring mellan bakaxel och motor. 

Kittning   Material-förberedning, där artiklar för en specifik 
produkt plockas ihop. 

Kravspecifikation Specificerar tydligt mått och krav som ställs på en 
produkt. 

Lean Produktion  Filosofi som kretsar kring ständiga förbättringar och 
eliminering av slöseri.  

MAE  Effektivitet i manuell montering. 

MO  Monteringsområde. 

SPS  Scanias Produktionssystem.    

TPS   Toyotas produktionssystem, grundare till Lean. 

T/r   Tur och retur  

Travers   Flyttbar lyftanordning fäst i taket. 

Variantposition Schemalagd montör som arbetar på den station med en 
tillfälligt tidkrävande produkt. 
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1. Inledning 
 
I följande kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, mål och avgränsningar 
som ligger till grund för arbetet.  

1.1 Bakgrund 
De flesta tillverkande företag bedriver idag någon form av förbättringsarbete för 
att effektivisera och optimera sina produktionslinor och processer. Kvalitét, 
kostnad, leveransförmåga och flexibilitet är viktiga konkurrensfaktorer som 
vanligtvis används som prestationsmått vid jämförelse av företag (Bellgran och 
Säfsten, 2005). 

Lean produktion är en filosofi där man arbetar med ständiga förbättringar och 
eliminering av slöseri i syfte att nå en effektivare produktion med högre 
lönsamhet. Allt fler företag väljer idag att arbeta med Lean produktion, för att nå 
framgång krävs en fullständig implementering av filosofin (Liker, 2009). 

Scania har i samarbete med Toyota framställt ett eget produktionssystem som ofta 
anses likvärdigt med Lean produktion. Produktionssystemet utarbetades i början 
av 2000-talet och kallas Scanias Produktionssystem (SPS) (Sederblad, 2011). 

1.2 Problemformulering 
Scania arbetar med ständiga förbättringar och eliminering av slöseri i syfte att öka 
sin konkurrenskraft på marknaden. Busschassimonteringen i Södertälje har en 
vision att kraftigt öka kapaciteten på produktionslinan från dagens 12 chassier per 
dag till 38 chassier. För att möjliggöra kapacitetsökningen behöver takttiden på 
produktionslinan reduceras avsevärt. Monteringsprocessen och den teknik som 
används idag begränsar dock tillverkningshastigheten där axlar och motor 
monteras på chassiet.  Kapacitetsökningen kräver därför förändring och 
effektivisering av dessa processer. 

1.3 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att utveckla ett konceptförslag för stationerna där 
axlar och motor monteras på chassiet. Syftet är att konceptet ska uppnå 
kapacitetsmålet på 38 tillverkade chassier per dag genom att ge förslag på en mer 
effektiv monteringsprocess, teknik och layout. För att uppnå syftet och målet med 
examensarbetet ska nuläget för de aktuella stationerna kartläggas för identifiering 
av flaskhalsar. En kostnadskalkyl ska även tas fram för det nya konceptet. 
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1.3.1 Frågeställning  

En frågeställning har formulerats i syfte att leda fram till huruvida en 
monteringsprocess med ett enstycksflöde kan effektiviseras. Frågeställningen 
ligger till grund för den teoretiska referensramen och syftar till att stödja det 
praktiska arbetet.  

- Vilken arbetsmetodik och vilket tillvägagångssätt kan användas för att 
effektivisera teknik, monteringsprocess och layout inom ett etablerat Lean-
företag? 

1.4 Avgränsningar  
Den främsta avgränsningen för examensarbetet är tidsramen på 20 veckors 
heltidsarbete, vilket motsvarar 30 högskolepoäng. Med hänsyn till tidsramen har 
handledaren på Scania valt att avgränsa examensarbetet till stationerna 7-9 på 
bussproduktionslinan. Konceptförslaget kommer inte implementeras inom 
tidsramarna för projektet. 

1.5 Projektdirektiv 

Det färdiga konceptet ska stämma överens med följande projektdirektiv som 
formulerats av handledare på Scania.  

• Konceptförslaget begränsas till ytan som idag upptas av stationerna 7-9 
och antalet stationer ska inte ändras.  

• Vid ett eventuellt nytt layoutförslag ska hänsyn tas till materialpåfyllnad, 
ej flyttbara pelare och verktyg.    

• Ekonomiska aspekter ska tas hänsyn till.  
• Konceptförslaget ska inkludera de arbetsmoment som anses vara 

nödvändiga och viktiga att genomföra på stationerna. Detta med hänsyn 
tagen till kvalité, kostnad och ordningsföljd på arbetsmoment.  

• Det färdiga konceptet ska stödja Scanias produktionssystem (SPS). 
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2. Metod 
 
I följande kapitel presenteras tillvägagångsättet för examensarbetet. En 
redogörelse för hur respektive metod har tillämpats i examensarbetet presenteras 
samt hur informationsinsamling och analys av data har genomförts.  

2.1 Metodval 
Vid utförandet av ett projekt finns det ett antal olika tekniker och metoder att 
tillämpa. Ett medvetet metodval är viktigt för att uppnå ett vetenskapligt resultat. 
Metoderna kan vidare modifieras för att anpassas efter det specifika projektet 
(Ejvegård, 2012). 

2.1.1 Fallstudie  

Utifrån de olika metoder Ejvegård (2012) nämner har examensarbetet utformats 
som en fallstudie. En fallstudie är en forskningsmetod som används för att studera 
en del av ett stort förlopp på djupet under en begränsad tidsram (Bell, 2005). 
Fallstudien berör en specifik situation där det teknisk sett finns fler intressanta 
variabler, vilket leder till att studien har flera källor som grund för empiriska 
belägg. Vid insamling och analys av data används tidigare teoretiska hypoteser. 
En fallstudie besvarar vanligtvis frågor som ”hur” och ”varför” och betraktas som 
en heltäckande forskningsmetod som innehåller designlogik, 
datainsamlingstekniker, specifika procedurer för analysering av data och 
rapportskrivning (Yin, 2006).  

En fördjupad studie och ett förbättringsarbete har utförts på en utvald del av 
företagets produktionslina, därmed lämpar sig en fallstudie bra. Examensarbetarna 
har bildat sig en uppfattning om situationen genom att studera verksamheten 
under verkliga förhållanden och under ett kortare tidsförlopp. För att uppnå 
resultat i arbetet har data och information samlats in genom litteraturstudier, 
företagets sparade dokument och observationer. Benchmarking har använts för att 
utvärdera befintliga processer och brainstorming för att upptäcka nya 
förbättringsförslag. All data har samlats in och analyserats, utifrån detta har ett 
konceptförslag formats. 

2.1.2. Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Inom forskningsmetodiken finns det huvudsakligen två metodiska angreppssätt, 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Valet av metod bör göras när forskaren har 
formulerat en frågeställning och vet vad som vill uppnås. Kort sagt så innebär 
kvantitativ forskning att utgå från insamlad data med mätbara värden medan 
kvalitativ forskning innebär t.ex. att undersöka hur en omgivning upplevs av olika 
individer. Metoderna kan tyckas vara motpoler men forskare använder ofta en 
kombination av dem (Holme och Solvang, 1997). 
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Kvalitativa metoder syftar till att samla information för att skapa sig en djupare 
förståelse för det som studeras samt för att bilda sig ett helhetsperspektiv. 
Undersökningen bygger på frågeställningen som formulerats, men vidareutvecklas 
under undersökningsfasen. Kvalitativa metoder ökar förståelsen för de problem 
som studeras, undersökningen blir därför djup och smal. Metoden kännetecknas 
även av dess närhet till informationskällan (Holme och Solvang, 1997). 

Kvantitativa metoder är strukturerade, kontrollerade och formaliserade i 
jämförelse med kvalitativa metoder. Forskaren har noga tänkt ut vad som ska 
utredas och vad som vill uppnås innan påbörjad undersökning. Selektivitet och ett 
tydligt avstånd till informationskällan kännetecknar de kvantitativa metoderna. 
Genom att tillämpa statistiska mätmetoder kan forskaren generalisera och dra 
slutsatser för olika företeelser. De kvantitativa metoderna fördjupar sig inte i 
problem utan undersöker, till skillnad mot kvalitativa metoder, på bredden (Holme 
och Solvang, 1997). 

En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för 
examensarbetet. Kvalitativa metoder har huvudsakligen använts, då arbetet kretsat 
kring att observera montörerna och utreda hur de kan arbeta mer effektivt. Till de 
kvantitativa metoderna hör tidtagning av arbetsmoment. 

2.2 Informationssamling  
För att besvara en frågeställning krävs olika metoder för att samla information. 
Metoderna kan till exempel vara experiment, observationer, intervjuer, enkäter 
eller användning av redan befintliga dokument. Avgörande för vilken metod som 
lämpar sig bäst är tidsramen samt de resurser som står till förfogande för arbetet 
(Patel och Davidsson, 2003).  

2.2.1 Primära och sekundära källor 

All ny information som till exempel originalhandlingar eller 
förstahandsrapporteringar kallas primärkällor. I en undersökning kan primärkällor 
erhållas genom till exempel intervjuer. De källor som inte är nya för omvärlden 
kallas sekundärkällor. En litteraturstudie är ett exempel på en sekundärkälla (Patel 
och Davidsson, 2003). 

I detta examensarbete har primära källor i form av observationer och 
benchmarking använts i syfte att erhålla ny information. De sekundära källorna 
som använts är litteraturstudier och dokumentation.  

2.2.2. Litteraturstudier  

Litteraturstudier är viktiga för att ta del av tidigare forskning och kunskap inom 
det ämne som ska studeras. Böcker, vetenskapliga tidskrifter, artiklar, och 
rapporter är de vanligaste källorna för litteraturstudier, men även internet blir allt 
vanligare. Utvecklade teorier och modeller hittas enklast i böcker medan de 
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senaste observationerna eller iakttagelserna hittas i rapporter eller i artiklar, på 
grund av den korta publiceringstiden. Det är viktigt att vara källkritisk vid en 
litteraturstudie (Bell, 2005). 

En litteraturstudie har utförts i syfte att basera examensarbetet på relevant fakta, 
och återfinns under kapitlet ”Teoretisk referensram”. Litteraturstudien inkluderar 
följande områden: Lean produktion, metoder för att kartlägga nuläget och 
identifiera slöseri, metoder för att upptäcka och undvika avvikelser, metoder för 
förbättring, effektivisering och utvärdering av produktionssystem.  

2.2.3 Dokumentation 

Under examensarbetets gång har examensarbetarna haft tillgång till företagets 
intranät, datainsamlingar och sparade offerter. Intranätet har främst använts till att 
beskriva nuläget och till att erhålla information om Scanias Produktionssystem. 
Datainsamling i form av positionsstandarder har använts som utgångsläge vid 
observationer av nuläget. Sparade offerter har använts för att ta reda på tidigare 
investeringar som varit av intresse för examensarbetet.  

2.2.4 Observation 

Observation innebär att forskaren under en längre eller kortare period befinner sig 
i anslutning till den grupp som ingår i undersökningen. Genom att se, lyssna och 
fråga skapar sig forskaren en uppfattning om vad som sker inom det observerade 
området. Det finns olika typer av observationsstrategier, man skiljer bland annat 
på passivt och aktivt deltagande. Passivt deltagande används när forskaren vill 
skapa sig en autentisk bild av nuläget. Vill man istället studera en grupps 
reaktioner i olika sammanhang så kan ett aktivt deltagande vara att föredra, där får 
forskaren möjlighet att själv vara med och påverka gruppen (Holme, 1997). 

Examensarbetet har baserats på passiva observationer som pågick under hela 
arbetets gång. Syftet med observationerna var att få en förståelse för hur 
montörerna arbetar och samspelar, en uppfattning av hur monteringsprocessen och 
utformningen av chassivarianterna ser ut samt en möjlighet till att identifiera 
värdeskapande och icke-värdeskapande arbetsmoment. Observationerna lade 
grunden vid kartläggning av nuläget och var en förutsättning för att kunna utföra 
förbättringsarbetet.  

2.3 Idégenerering 
Det finns olika metoder för idégenerering. I detta examensarbete har 
benchmarking och brainstorming använts till att generera idéer och lösningar.  
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2.3.1 Benchmarking 

Benchmarking är en process som inkluderar analysering av arbete, metoder och 
processer inom eller mellan branscher och organisationer. Syftet med 
benchmarking är att lära sig av andra och skapa idéer till förbättringar inom den 
egna verksamheten. Själva processen att analysera och utvärdera information 
skapar referenspunkter (benchmarks) som kan användas för att främja 
förändringar. Företag nationellt och internationellt använder benchmarking som 
metod för att bli mer konkurrenskraftiga (Jackson och Lund, 2000).  

Benchmarking genomfördes i syfte att erhålla idéer och förbättringsförslag från 
redan befintliga arbetsmetoder där motor- och axeldockning var fokus i 
jämförelsen. Examensarbetarna valde att göra en benchmarking mot Volvo Buss i 
Borås och en mot Scania Lastbil i Södertälje. Två mindre benchmarkings utfördes 
även mot Scania Lastbil i Holland och Scania Buss i Brasilien. Dessa 
observerades genom videoanalys.    

2.3.2 Brainstorming  

Kreativitet kan bli stimulerad genom brainstorming. Brainstorming utförs 
vanligen genom att låta en grupp kunniga människor inom ett specifikt område 
föreslå idéer som de först kommer att tänka på. En handledare registrerar idéerna 
på ett blädderblock som alla deltagare kan se, idéerna utvärderas inte av 
deltagarna. Syftet med brainstorming är att främja kreativiteten och ta fram så 
många idéer som möjligt. Efter att alla tagit del av varandras idéer kan de byggas 
på eller mixas med andra idéer, på det sättet kan en idé växa och bli en praktisk 
plan (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2010). 

Brainstorming tillämpades före och efter utförd benchmarking för att generera så 
många idéer som möjligt. Brainstorming- sessionerna utfördes av 
examensarbetarna 2 gånger under arbetets gång och varade i ca 1.5 timme per 
gång.  

2.4 Reliabilitet och validitet 
För att bekräfta att forskningsresultatet har ett vetenskapligt värde så måste 
forskaren bekräfta dess reliabilitet och validitet. Detta innebär att mått, 
parametrar, mätinstrument, test och undersökningar måste vara reliabla och valida 
för att kunna räknas som användbara och tillförlitliga (Ejvegård, 2012).  

Reliabilitet anger tillförlitligheten, och beror på hur mätningar utförs och hur 
noggrant informationen bearbetats. Reliabiliteten mäts genom upprepad 
datainsamling där mätinstrumenten ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Hög 
reliabilitet innebär att olika och oberoende mätningar av samma fenomen ger 
samma eller ett liknande resultat (Holme och Solvang, 1997). 
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Validitet anger huruvida relevant insamlad data är för det som ska undersökas. 
Det är viktigt att man som forskare mäter det man avser att mäta, måttet måste 
användas konsekvent genom hela undersökningen (Ejvegård, 2012). Insamlad 
data kan vara reliabel men samtidigt sakna validitet, detta gäller om forskaren inte 
mäter det den avsett att mäta (Holme och Solvang, 1997). 

När det gäller litteraturbaserad data så har författarna tittat på flera källor inom 
ämnet. Detta för att nå ett brett perspektiv och för att kunna se hur väl källorna 
stämmer överens med varandra, och därmed nå en hög grad av reliabilitet. Den 
data som dokumenterats och använts av företaget samt tillämpats i examensarbetet 
anses vara reliabla eftersom de tillhandahållits av handledare. All benchmarking 
har skickats till representanterna från det besökta eller observerade företaget för 
bekräftelse och anses därför även de vara reliabla.  

För att erhålla en hög validitet på insamlad data hölls avstämningar med 
handledare på Scania. Avsikten med mötena var att bekräfta att insamlad data var 
valid samtidigt som handledare fick möjlighet att leda examensarbetet i rätt 
riktning. Efter tio veckors arbete utfördes även en halvtidspresentation för handledare 
och tekniker på Scania där olika förslag och synpunkter på arbetet diskuterades.   

2.5 Arbetsmetodik  
Examensarbetet består av en teoretisk och en praktisk del. Den praktiska delen 
innehåller en nulägesanalys med fokus på de tre aktuella stationerna. Den 
teoretiska delen är huvudsakligen baserad på Lean-verktyg och genomfördes 
parallellt med arbetets praktiska del. Litteraturen fungerade som ett stöd under 
hela arbetet men framför allt i slutskedet där förbättringsförslaget togs fram. 
Examensarbetet har följt arbetsmodellen DMAIC, som står för Define-Measure-
Analyze-Improve-Control (se kapitelavsnitt 4.8.3), som valdes för examensarbetet 
då den passar bra för nya projekt och har många förberedande faser. För att 
tillfredsställa företaget och högskolans direktiv anpassades modellens faser enligt 
följande:    

Fas 1: Planering och problemdefiniering – En planering för examensarbetets 20 
veckor uträttades. Problembakgrund, problemformulering, syfte och mål, 
projektdirektiv och avgränsningar definierades för att sedan utmynna i en 
frågeställning. De olika metoder och teorier som skulle ligga till grund för arbetet 
bestämdes. När projektdefinitionen var klar inleddes kartläggning av nuläget.   

Fas 2: Mätning av nuläge – I fasen förekom insamling av information som var 
relevant för examensarbetet. Nuläget observerades och tider taktades för att 
identifiera problem eller eventuella flaskhalsar i produktionen. En benchmarking 
utfördes i syfte att jämföra befintliga metoder och arbetssätt hos företag inom 
liknande bransch. I fasen gjordes även en litteraturstudie för att upprätta den 
teoretiska referensramen för examensarbetet.  
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Fas 3: Analys av nuläge och förbättringsmöjligheter – Informationen från nuläget 
och benchmarkingen analyserades och sammanställdes. Förbättringsmöjligheter 
togs fram och resulterade i ett konceptförslag.  

Fas 4: Analys och utveckling av koncept – Konceptförslaget utvecklades och 
analyserades vidare. Respektive styrkor och svagheter hos det framtagna 
konceptet vägdes i en SWOT-analys. 

Fas 5: Kontroll- Examensarbetet inkluderar inte denna fas då tidsramen är 
begränsad. Istället kommer en överlämning av projekt ske under den sista fasen.  
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3. Verksamhetsbeskrivning  
 
Följande kapitel syftar till att ge en grundläggande förståelse om Scanias 
verksamhet. Informationen är hämtad från Scanias Intranät (2007). 

Scania grundandes 1891 och är idag en världsledande tillverkare av tunga 
lastbilar, bussar och marina- och industriella motorer. Scanias fordon säljs världen 
över genom fler än hundra nationella distributörer och har genom åren levererat 
totalt 1 400 000 lastbilar och bussar.  Tillverkningsenheterna ligger idag i Europa 
och Latinamerika med huvudkontor placerat i Södertälje.  

3.1 Scania CV AB- Historia 
Scania grundades under namnet Vagnfabriksaktiebolaget som förkortades Vabis. 
Företaget tillverkade till en början järnvägsvagnar men började kort därefter även 
tillverka bilar och lastbilar. Maskinfabriksaktiebolaget Scania bildades år 1900 i 
Malmö för tillverkning av cyklar, men så småningom också för tillverkning av 
bilar och lastbilar. Scania och Vabis slogs ihop 1911 för att tillsammans möta den 
stigande konkurrensen i Europa. Detta år tillverkades också den första bussen. 
Scania-Vabis växte och under 1960 talet öppnades en hyttfabrik i Oskarshamn 
och en bussfabrik i Katrineholm. Flera andra produktionsanläggningar öppnades 
under andra halvan av 1900 talet, bland annat i Nederländerna, Argentina och 
Frankrike. Scania blev ett självständigt bolag igen 1995 och introducerades på 
Stockholmsbörsen. Året efter introducerades Scania även på New York börsen.  

3.2 Scania i Sverige 
Scanias huvudkontor är placerat i Södertälje tillsammans med produktion och 
flera service- och försäljningspunkter. I Sverige finns tillverkning av komponenter 
på tre orter; Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Södertälje tillverkar växellådor, 
retarder, transmissionsartiklar samt stöd-, fram- och bakaxlar. Oskarshamn står för 
produktionen av hytter till lastbilar och Luleå tillverkar bakaxelbryggor, 
stötfångare, tvär- och sidobalkar.   

Busschassimontering- Södertälje  
Scanias busschassimontering var mellan 1967 och 2002 placerad i Katrineholm. 
År 2002 flyttades produktionen till Södertälje där den placerades tillsammans med 
chassimonteringen för lastbil. Utbudet av bussar är brett och varje modell 
anpassas för den transportuppgift som ska utföras. De olika komponenterna är 
utformade för att förbättra fordonets prestanda och för att ta fram en världsledande 
standard för driftsäkerhet, bränsleekonomi, väghållning och tillgänglighet. 
Bussarna säljs antingen som färdigbyggda chassier eller som modulsatser. År 
2012 tillverkades 2702 busschassier i Södertälje.   
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3.3 Scanias Produktionssystem  
Nedan följer en beskrivning av Scanias produktionssystem. Informationen är 
baserad på material som tillhandahållits från Scanias Produktionssystem (2007). 
Hänvisningar till den teoretiska referensramen, kapitel 4, görs för att knyta an 
Scanias produktionssystem med teori specificerad mot examensarbetet.  

Scanias produktionssystem är en vidareutveckling och modifiering av Toyotas 
produktionssystem (TPS) och tillämpas på samtliga produktionsenheter. SPS har 
skapats i syfte att öka Scanias konkurrenskraft på marknaden samt för att skapa 
gemensamma mål och värderingar inom organisationen. Produktionssystemet 
visualiseras med hjälp av ett hus, enligt figuren nedan. Huset är uppbyggt av tre 
grundstenar: värderingar, principer och prioriteringar. För att hitta balans och stöd 
för grundstenarna behövs ett ledarskap, som återfinns i husets bakgrund. 

 

Figur 1, SPS- huset (Scanias Intranät, 2013) 

Värderingar 
SPS husets grund består av tre värderingar: Kunden först, respekt för individen 
och eliminering av slöseri. Tillsammans bildar de en helhet och de är alla lika 
viktiga för att upprätthålla företagskulturen.  

Kunden först: Kunden ska vara i fokus både i arbetet och vid beslutsfattande, 
detta innebär en leverans av: rätt kvalité vid rätt tidpunkt. Begreppet kund 
innefattar Scanias gemensamma slutkund samt nästa länk i produktionskedjan, det 
vill säga den interna kunden.  

Respekt för individen: Alla anställda ska känna sig respekterade av både 
medarbetare och chefer. De anställda ska ha möjlighet till att påverka 
organisationen och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.  
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Eliminering av slöseri: För att öka konkurrenskraften elimineras slöseri och 
arbetsmoment som inte skapar något värde till produkten (se kapitelavsnitt 4.5.2). 

Prioriteringar 
I mitten av huset återfinns Scanias gemensamma prioriteringar. Prioriteringslistan 
används vid beslutsfattande och ser ut enligt följande:  

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

Alla prioriteringar är viktiga och ska tas hänsyn till. Arbetet ska bedrivas säkert 
med hög kvalitet och leveranssäkerhet till ett konkurrenskraftigt pris. 
Prioriteringslistan är endast till för att kunna styra ett ställningstagande vid ett 
onormalt läge eller när prioriteringarna står i motsatsförhållande till varandra.  

Principer 
Stommen i SPS huset består av fyra huvudprinciper: Normalläge- Standardiserat 
arbetssätt, rätt från mig, förbrukningsstyrd produktion och ständiga förbättringar. 
Principerna ska vägleda medarbetarna till att fatta beslut som bidrar till ett 
driftsäkert produktionssystem samt förbättrar Scanias konkurrenskraft.  

Normalläge- standardiserat arbetssätt  
Golvet i huset består av normalläget, vilket är en viktig del i SPS. Ett 
standardiserat arbetssätt gör det möjligt att upptäcka avvikelser i ett tidigt skede. 
Normalläget utgör grunden för att kunna förbättra och effektivisera verksamheten 
och är uppbyggt av sex underprinciper, som presenteras nedan.  

Standardisering: Standardisering innebär att arbetet utförs på samma sätt varje 
gång, den bästa kända arbetsmetoden används. Standardisering möjliggör 
upptäckter av avvikelser och synliggör vart i processen problem uppstår. Den 
syftar även till att skapa hög säkerhet på arbetsplatsen och hög produktkvalitet.   

Takt: Kundens efterfrågan avgör takten genom flödet, vilken är densamma för 
samtliga stationer på produktionslinan. Takten är konstant tills en ny tas fram via 
balansering, vilket görs vid långvariga volymförändringar. Vid kortvariga 
volymförändringar utnyttjas istället övertid eller kortare arbetsdagar. Fördelen 
med taktat flöde är minskad risk för över- eller underproduktion samt att det 
underlättar upptäckt av avvikelser (se kapitelavsnitt 4.5.1). 

Utjämnat flöde: Produktionsvolymerna och produktmixerna fördelas jämnt över 
arbetsdagen, vilket ger ett optimalt utnyttjade av resurser (se kapitelavsnitt 4.5.5). 

Balanserat flöde: Innebär en kapacitetsoptimering genom att fördela 
arbetsinnehållet mellan de resurser som ska utföra arbetet (se kapitelavsnitt 4.4.5). 
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Visuellt: Effektiv visualisering över hur produktionen ligger till gentemot 
normalläget används, och gör det möjligt att agera direkt vid avvikelser. Det är 
viktigt att visualiseringen är lättöverskådligt och lättillgängligt.  

Realtid: När en avvikelse upptäcks så reagerar och agerar personalen direkt. 
Informationen förs direkt vidare till den det berör, felet rättas till och ses över så 
att det inte upprepas. Att arbeta i realtid minskar missförstånd och kortar ner 
förbättringsprocessen. 

Rätt från mig   
En av stöttepelaren i huset står för huvudprincipen Rätt från mig och är en 
gemensam kvalitetsgaranti för alla på Scania. Rätt från mig innebär att var och en 
ansvarar för rätt kvalitet på utfört arbete samt att inga avvikelser eller brister förs 
vidare i produktionskedjan. Scania använder metoder och arbetssätt för att 
underlätta att principen upprätthålls. Exempelvis så förändras och uppdateras 
standarder och utrustning byts ut för att bygga in en kvalitetssäkring i dem. Det 
kan handla om att ta fram en standard som gör det lätt att göra rätt, en maskin som 
stoppar vid fel eller avvikelser, en konstruktion så att en produkt inte går att 
montera fel eller att nästa moment inte går att genomföra om föregående 
arbetsmoment inte utförts på rätt sätt.  

Förbrukningsstyrd produktion  
Den andra viktiga stöttepelaren i huset står för huvudprincipen Förbrukningsstyrd 
produktion, vilket betyder att inget produceras förrän kunden signalerat ett behov. 
Förbrukningsstyrd produktion undviker att överproduktion sker. För att denna typ 
av produktion ska fungera krävs små partistorlekar och korta genomloppstider, 
samt enkla och säkra informationsflöden mellan olika processer.  

Ständiga förbättringar  
Taket i SPS huset har en central roll och står för Ständiga förbättringar, vilket 
handlar om att ständigt utmana och förbättra normalläget. De avvikelser som 
uppstår i processen ska åtgärdas och slöseri ska elimineras. Genom att arbeta 
smartare ska kvaliteten och arbetsmiljön förbättras samtidigt som produktiviteten 
och effektiviteten ökar. Nedan beskrivs SPS väg till ständiga förbättringar:  

Lär dig upptäcka slöseri: Synliggör och identifiera slöseri genom 7+1 sorters 
slöserier (se kapitelavsnitt 4.4.2). 

Produktivitet: Öka produktiviteten genom att eliminera slöseri så att 
produktionstiden ägnas åt arbete som medför ökat produktvärde. 

Arbete i förbättringsgrupp: Förbättringsgrupper finns till för att dra nytta av 
medarbetarnas kunskap och kompetens. Varje grupp ansvarar för att förbättra 
processen inom ett avgränsat område. Avvikelser identifieras och tas om hand i 
realtid, lösningsförslag tas fram och utvärderas, en ny standard med det nya 
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arbetssättet tas fram och ett nytt normalläge uppnås. 

Ledarskap 
För att kunna upprätthålla SPS krävs det att ledarna uppmuntrar, tränar, coachar 
och följer upp det arbete som medarbetarna gör. Ett tydligt och stödjande 
ledarskap med ansvarsfördelning skapar trygghet inom företaget. Scania har tagit 
fram fem ledarskapsprinciper som tillsammans fungerar som en vägledning för 
både chefer och medarbetare. Här följer en kort beskrivning av 
ledarskapsprinciperna: Eget ansvar tas samtidigt som man agerar tvärfunktionellt, 
skaffa kunskap om detaljerna samt förstå sammanhanget, agera här och nu men 
tänk långsiktigt, öka kunskap och kompetens genom kontinuerligt lärande, 
engagera andra genom att själv delta.  
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4. Teoretisk referensram         
 
Följande kapitel omfattar den litteratur som examensarbetet baserats på. Den 
teoretiska referensramen ger läsaren en ökad förståelse för de områden som 
behandlats under arbetets gång.  

4.1 Produktionssystem    
Produktionssystem syftar till att omvandla input till output, där råvaror omvandlas 
till en komponent eller en färdig produkt. För att produktionen ska vara möjlig 
krävs material, arbete och kapital. Omvandlingen fordrar även att teknik, 
människor, energi och information samspelar på bästa sätt. Produktionssystem 
innehåller ett flertal relaterade element, de vanligaste elementen är lokaler, 
arbetskraft, maskiner, utrustning, programvara och procedurer. Ett 
produktionssystem kan omfatta två olika typer av delsystem, detaljtillverkning 
och montering. Monteringssystem kan även benämnas som lina och 
detaljtillverkningssystem som verkstad (Bellgran och Säfsten, 2005). 

4.2 Konkurrensfaktorer  
Enligt Bellgran och Säfsten (2005) används konkurrensfaktorer i syfte att beskriva 
ett företags målbild, faktorerna används även som prestationsmått. Nedan beskrivs 
fyra viktiga konkurrensfaktorer.  

Kvalitet: God kvalitet innebär förmågan att tillfredsställa kundens behov och 
förväntningar. Kvalitet kan antingen handla om kundens upplevelse av en produkt 
eller tjänst eller hur väl produkten uppnår specifikationen.  

Kostnad: Att vara kostnadseffektiv innebär att kunna producera och leverera till 
en låg kostnad. Källor till att vara kostnadseffektiv är t.ex. leverantörskostnader, 
produkt- och processutformning och erfarenhet.  

Leveransförmåga: Syftar på förmågan att leverera med hög säkerhet, pålitlighet 
och hastighet. Leveranssäkerhet syftar till att leverera enligt bestämd plan. 

Flexibilitet: Syftar på förmågan att snabbt och effektivt anpassa produktionen 
efter förändringar.  Volymflexibilitet och produktmixflexibilitet är två vanliga 
konkurrensfaktorer. 

Undersökningar har visat på att konkurrensfaktorerna bygger på varandra, där den 
grundläggande konkurrensfaktorn är kvalitet därefter leveransförmåga och 
kostnadseffektivitet. Inte förrän dessa konkurrensfaktorer är uppnådda är det även 
möjligt att konkurrera med flexibilitet.  
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4.3 Lean produktion 
Lean är en västerländsk tolkning av det framgångsrika arbetssätt och de filosofier 
som utvecklades från Toyota Production System (TPS). Intresset för arbetssättet 
och filosofierna i västvärlden uppkom som följd av de japanska företagens stora 
internationella framgångar. Toyotas tillvägagångsätt började kraftigt studeras och 
Lean-filosofin växte fram (Sörqvist och Höglund, 2007). 

Lean produktion syftar till att skapa värde för kunden genom att identifiera och 
eliminera de faktorer i produktionsprocessen som inte skapar värde för kunden. 
Reducering och eliminering av all sorts slöseri är därför en av huvudprinciperna 
och gäller för alla processer inom företaget. En Lean verksamhet arbetar med 
”dragande” produktion vilket innebär att efterfrågan reglerar produktionen så att 
onödiga lager kan undvikas. En annan viktig del i filosofin är att arbeta med 
ständiga förbättringar (kapitelavsnitt 4.3.1) och med målsättningen att allting kan 
effektiviseras. Det viktigaste att förstå vid implementering av Lean i företag är att 
det är en kultur där alla delar och verktyg samspelar till en helhet. För att nå 
framgång inom Lean krävs därför en fullständig implementering av de principer 
och verktyg som ingår i filosofin (Liker, 2009). 

Förutsättningarna för en Lean-verksamhet illustreras i figur 2. Grunden i 
pyramiden handlar om att förstå filosofin genom att basera viktiga beslut på 
långsiktigt tänkande. Sektionen process inkluderar processer för att eliminera 
slöseri, skapa kontinuerliga flöden, skapa standardiserade arbetssätt, använda 
dragande produktion, använda visuell kontroll och använda noga utvald och testad 
teknik. Sektionen för anställda och partners handlar om att utveckla ledare som 
förstår och lever efter filosofin samtidigt som de delar med sig av sin kunskap till 
andra. Anställda och leverantörer ska ständigt utmanas för att hela tiden utvecklas. 
Toppen av pyramiden omfattar ständiga förbättringar och ständigt lärande med 
Kaizen (Liker, 2009). 

 

Figur 2, 4P baserad på modell från Liker (2009). 
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4.3.1 Kaizen 

Kaizen är det japanska ordet för ständiga förbättringar och betyder att små 
stegvisa förbättringar genomförs om de visar sig ge ökat värde till verksamheten. 
Vid arbete med Kaizen arbetar små grupper med problemlösning, dokumentering 
och förbättring av processer, insamling av data och utvärdering av data. Teamet 
utövar självstyrning, vilket innebär att beslut fattas på arbetarnivå. Diskussionerna 
är öppna och samtliga team-medlemmar överens innan beslut tas och 
implementering genomförs (Liker 2009).  

4.3.2 Kaikaku  

Det japanska ordet Kaikaku står för radikal eller drastisk förändring. I Japan 
används ordet främst för att beskriva produktionsförbättringar som är mer radikala 
än Kaizen. I förhållande till Kaizen som står för små stegvisa förändringar så är 
Kaikaku en strategi där stora investeringar av teknik och utrustning inträder. En 
annan skillnad är att Kaizen oftast förbättrar det befintliga systemet medan 
Kaikaku ersätter de gamla lösningarna med nya. Kaikaku har en benägenhet att 
öka prestanda avsevärt (Yamamoto, 2010).  

4.4 Kartlägga nuläget och identifiera slöseri 
Nedan presenteras metoder för att kartlägga nuläget för en process och för att 
identifiera slöseri. Detta är nödvändigt för att kunna identifiera 
förbättringsmöjligheter inom den studerade processen.  

4.4.1 Tidsstudie 

Tidsstudier är ett viktigt utgångsläge vid kartläggning av nuläget och lägger 
grunden vid balansering av produktionsstationer, värdeflödesanalyser, planering 
och kostnadsberäkning (Bicheno, Holweg, Anhede och Hillberg, 2011). Vid 
utförande av tidsstudier analyseras och studeras en arbetsprocess direkt på plats. 
Innan tidsstudien påbörjas delas arbetsprocessen upp i mindre arbetsmoment. Med 
hjälp av videoupptagning eller stoppur fastställs tiden det tar att utföra de separata 
arbetsmomenten. Tidtagningarna upprepas sedan för att uppnå tillförlitliga värden, 
dessa används som standardtider (Olhager 2000). Addering av tiderna för varje 
arbetsmoment ger troligtvis en lägre total-tid än cykeltiden från det att operatören 
påbörjar sin arbetsprocess till det att den är slutförd. Skillnaden mellan tiderna 
beror på operatörens väntan mellan arbetsmomenten, vilket räknas som slöseri 
(Rother och Harris 2001).  

Rother och Harris (2001) anser att varje arbetsmoment behöver 10 tidtagningar 
för att ge tillförlitlig data. Standardtiden väljs sedan av den kortaste 
återkommande tiden som observerats. 
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4.4.2 Identifiera slöseri            

Genom att kartlägga de arbetsmoment som processen kräver samt genom att 
studera processen ur kundens perspektiv kan värdeskapande-, icke-värdeskapande 
men nödvändiga arbetsmoment samt arbetsmoment i form av slöseri identifieras 
(Liker, 2009). De värdeskapande arbetsmomenten skapar direkt ett värde till 
produkten när de utförs. De icke-värdeskapande men nödvändiga arbetsmomenten 
måste utföras för att operatören sedan ska kunna utföra ett värdeskapande 
arbetsmoment, de ger alltså ett indirekt värde till produkten. De arbetsmoment 
som kategoriseras som slöseri medför inget värde till produkten och bör om 
möjligt elimineras helt. Genom att reducera eller eliminera de icke-värdeskapande 
aktiviteterna ökar produktiviteten och konkurrenskraften inom verksamheten. 
Liker (2009) presenterar i sin bok 8 typer av slöseri som inte skapar värde för 
slutprodukten, dessa beskrivs nedan: 

Överproduktion: Produktion av komponenter som ingen efterfrågat skapar slöseri 
genom onödiga kostnader för lagerhållning, transport och personal.  

Väntetid: Köer i produktionen kan till exempel uppstå på grund av 
maskinstillestånd, väntan på verktyg eller reservdelar, väntan på föregående 
arbetsmoment, materialbrist eller flaskhalsar i produktionen. Väntan medför 
slöseri i form av tid.  

Onödig transport: Förflyttning av komponenter, produkter i arbete, gods och 
material skapar onödiga kostnader och slöseri i form av tid.  

Felaktig bearbetning: Dåliga verktyg eller dålig produktutformning ger en 
ineffektiv bearbetning, vilket medför onödiga arbetsmoment och eventuellt 
avvikelser. 

Onödiga arbetsmoment: Alla rörelser som inte medför något produktvärde räknas 
som slöseri. Det kan till exempel vara: att leta efter verktyg, gå långa sträckor för 
att hämta verktyg, komponenter eller material.  

Onödiga lager: Lager och buffertar i form av: råvaror, produkter i arbete och 
produkter i lager orsakar längre genomflödestider, skadat gods, ökad lagerkostnad 
och försening. Därutöver tenderar det att dölja försening eller felaktig leverans 
från leverantör och dålig produktionsplanering.   

Fel, omarbetning och kassationer: Produktion av defekta komponenter som inte 
uppfyller kvalitetskraven leder till omarbetning, skrotning eller reparation. 
Defekter medför slöseri med tid, resurser och material.  

Outnyttjad kreativitet och kompetens hos de anställda: När de anställdas 
kompetens och erfarenheter inte utnyttjas går företaget miste om: tid, idéer, 
förbättringar och tillfällen att läras av andra. 
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4.4.3 Värdeflödeskarta  

En vanligt förekommande metod vid kartläggning av värdeflöden är den så 
kallade värdeflödeskartan. Den används till att kartlägga den nuvarande 
situationen i syfte att hitta förbättringsområden samt ett idealläge. Metoden 
identifierar material- och informationsflöden, och är bäst lämpad för stora 
övergripande flöden. Kartläggningen täcker hela processen från det att en order 
lagts tills det att en produkt levererats. Värdeflödeskartor är visuella och tydliga 
samt enkla att lära sig (Bicheno, et al., 2011). 

Processflödesschema 
Vid processer som ska studeras och kartläggas på en mer detaljerad nivå används 
processflödesscheman. Med hjälp av metoden analyseras arbetsgången vid 
produktion av en produkt eller en tjänst. Varje arbetsmoment i processen delas in i 
följande kategorier: operation, transport, kontroll, lagring, hantering. Till 
kategorin operation hör de aktiviteter som avser att förändra eller transformera ett 
insatsmaterial. Transport innebär att objektet flyttas mellan olika platser, utan att 
påverka dess egenskaper. Vid kontroll undersöks och verifieras tidigare 
genomförd aktivitet. Lagring är när objekt eller verktyg ligger i förråd eller lager 
och väntar på operation eller kontroll. Hantering är kortare transporter av objekt 
eller verktyg, exempelvis transport mellan lagring och operation (Bellgran och 
Säfsten, 2005). 

Bellgran och Säfsten (2005) anger i sin bok att följande symboler vanligtvis 
används vid kategoriseringen: 

○ = Operation  

ʘ = Hantering 

→ = Transport 

▼= Lagring 

□ = Kontroll  

I processflödesschemat kan även information som: tidsåtgång, transportsträcka 
och antal operatörer fyllas i. Processen analyseras vidare och användaren svarar 
på frågor som: När? Vad? Hur? Varför? för att tydliggöra vilka 
förbättringsmöjligheter som finns. 
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4.4.4 Spagettidiagram 

Spagettidiagrammet kartlägger materialhanteringsrutter eller produktflöden och 
används för att skapa effektivare layouter. För att göra diagrammet behövs en 
ritning över fabriken eller arbetsplatsen. Sedan följs flödet som ska studeras 
genom att streck dras mellan stegen i processen. Beroende på syfte så beräknas 
antingen det totala avstånd som produkten färdas eller det totala avstånd 
materialhanteraren går. Det kan även vara betydelsefullt att notera om 
materialhanteraren måste sträcka eller böja sig under arbetets gång. 
Spagettidiagrammet visar tydligt slöseri i form av transport och rörelse (Bicheno, 
et al., 2011).  
!

4.4.5 Balanseringsdiagram 

När processens arbetsmoment identifierats och taktats kan även ett 
balanseringsdiagram utföras i syfte att studera hur arbetet är fördelat mellan 
montörerna i förhållande till takttiden. På Y-axeln återfinns takttiden och på X-
axeln är montörerna fördelade. Arbetsmomenten visualiseras i form av dess 
tidsåtgång och staplas på varandra ovanför den montör som utför arbetet. 
Diagrammet resulterar i en stapel, för varje montör, som illustrerar den totala 
tidsåtgången. Ett horisontellt streck dras vid takttiden för att tydligt illustrera hur 
mycket tid montörerna har tillgodo samt för att jämföra arbetsfördelningen mellan 
montörerna. Balanseringsdiagrammet är ett visuellt verktyg och används för att 
enkelt förstå, skapa, hantera och förbättra ett flöde (Rother och Harris, 2001). 

4.5 Undvika avvikelser 
Nedan presenteras metoder för att hitta och undvika avvikelser i en arbetsprocess.   

4.5.1 Taktat flöde   

Grundtankarna bakom taktat flöde är att lyfta fram avvikelser så att det lättare 
synliggörs och kan bemötas direkt (Alsterman, Blücher, Broman, Johansson, 
Petersson, 2008). Då en produkt inte blivit klar efter avslutad takt är det ett tydligt 
tecken på en avvikelse, brist eller slöseri någonstans i processen. Genom taktat 
flöde kan även små slöserier upptäckas som annars skulle passerat obemärkta eller 
varit svåra att spåra grundorsaken till. Vid taktat flöde så hålls samma tempo 
under hela arbetsdagen, vilket jämnar ut arbetsbelastningen för medarbetarna. 
Takttiden räknas ut med hjälp av följande formel (Alsterman, et al., 2008):  
 

!"#$$%& = !!"#$%&'(#)*+,-)."-$!!"#!"#$%"%å!"#  

Produktionsplanerad tid är den tid som finns tillgänglig för produktion. Det vill 
säga arbetsdagen minus planerade stopp som t.ex. raster, städning och möten där 
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det inte går att producera. Produktionsplanerad tid divideras med kundens 
efterfrågan, detta ger den takttid som måste hållas per produkt för att uppnå 
kundbehovet (Alsterman, et al., 2008). 

Skillnaden mellan cykeltid och takttid är att takttiden utgörs från kundbehovet 
medan cykeltiden anger hur snabbt det är möjligt att producera en produkt.  Det 
kan därför vara tänkvärt att ha en takttid som är aningen längre än cykeltiden för 
att ha möjlighet till att hinna med i produktionen, då mindre problem inträffar 
(Alsterman, et al., 2008). 

Enligt Rother och Harris (2001) leder en takttid under 10 sekunder till ett alltför 
stressigt och repetitivt arbete för montören. Överstiger takttiden å andra sidan 120 
sekunder menar de på att arbetet kan bli svårt att standardisera på grund av att 
många arbetsmoment måste samspela. För vissa produkter kan en låg efterfrågan 
dock göra det omöjligt att nå en takttid under 120 sekunder.  

4.5.2 5S  

5S är en arbetsmetod som används för att reducera och eliminera slöseri och 
variation samt för att öka produktiviteten inom ett företag. För att metoden ska 
vara till långsiktig hjälp måste samtliga inom företaget upprätthålla följande fem 
aktiviteter: Sortera, strukturera, städa, standardisera och se till. Nedan följer en 
närmare beskrivning av aktiviteterna (Bicheno, et al., 2011). 
!

Sortera: Gå systematiskt igenom arbetsplatsen och bestäm sorteringskriterier 
inom gruppen. Kasta bort, återvinn eller sälj de föremål som aldrig används. 
Förvara verktyg, material och maskiner som sällan används i skåp eller eventuellt 
i lagret. Märk dessa artiklar och ge dem en egen plats utanför arbetsområdet.  
      
Strukturera: Organisera verktyg och material utefter den ordningsföljd de 
används, för att underlätta montörens arbete. Minimera onödiga rörelser genom att 
placera dem i rätt höjd och i närhet till arbetsplatsen. Verktyg och material ska ha 
en permanent plats där de placeras när de inte används. Använd verktygstavlor 
med skuggade konturer, samma färg på verktyg som hör ihop och etiketterade 
lådor som visar innehåll.   
 
Städa: Gör rent på arbetsplatsen, området ska vara öppet och synligt. Se till att 
verktyg och material är placerade på rätt ställe. Städning innebär även att leta efter 
avvikelser och hitta dess grundorsak för att sedan kunna förebygga dem.  
 
Standardisera: Organisera och skapa rutiner som underlättar att upprätthålla 
aktiviteterna ovan. Utveckla arbetssätt och system anpassade till arbetet, en bra 
standard är visuell och enkel att förstå och följa. Standardisering är slutresultatet 
av 5S.  
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Skapa vana: Ledningen ska regelbundet utvärdera arbetsplatsen och montörerna 
för att se över om rutinerna följs. Samtliga medarbetare måste utveckla 
självdisciplin och en vilja att ständigt förbättra.  

4.5.3 Kanban 

Kanban är ett japanskt uppfunnet system som används för att signalera ett 
material-behov. Ordet kanban betyder tecken, skylt, dörrskylt, affisch, 
annonstavla, den allmänna betydelsen är dock ”en sorts signal”. Kanban kan till 
exempel vara en tom låda som skickas tillbaka i försörjningskedjan, den ska 
signalera vilken typ av komponent som behövs och till vilket antal. Ett annat 
signalsystem är användning av kanban-kort, när kortet synliggörs skickas det 
bakåt i kedjan för att ge detaljerad information om delen och var den ska lagras. 
Kanban är ett organiserat system av buffertlager som säkerställer att flödet och 
materialproduktionen i ett produktionssystem fungerar. Det är ett 
förbrukningsstyrt system där överproduktion undviks genom att material endast 
fylls på vid behov (Liker, 2009). Kanban-systemet hjälper till att minska slöseri, 
ojämnheter i produktionen och överbelastning för maskiner och operatörer. För att 
Kanban-systemet ska fungera effektivt så bör följande åtgärder tas vid innan 
systemet införs: minska ställ- och ledtider, arbeta standardiserat samt minska antal 
avbrott i produktionen (Bicheno, et al., 2011). !

!

4.5.4 Andon   

Andon är ett signalsystem som används till att motarbeta kvalitetsproblem på ett 
effektivt sätt. Genom att signalera direkt vid avvikelser i produktionen så kan 
problem fångas upp och åtgärdas omedelbart. Vid produktionsproblem signalerar 
montörerna på stationen att de har problem, detta görs i syfte att uppmärksamma 
resten av personalen och för att tillkalla hjälp. Signalsystemet kan exempelvis 
utlösas genom att man drar i ett snöre, trycker på en knapp eller hissar en flagga. 
Problemet synliggörs genom att en lampa tänds eller genom att en 
produktionstavla visar vilken station det berör. För att uppmärksamma personal 
ytterligare så kan även någon form av ljudsignal utlösas. När teamledaren eller 
annan produktionsansvarig observerat andon-signalen, kan denne direkt ta sig till 
stationen för att hjälpa till att lösa problemet. Personen har som mål att lösa 
problemet innan takttiden är slut då produkten är avsedd att skickas vidare till 
nästa arbetsstation. Blir problemet inte löst i tid så stoppas hela produktionslinan 
tills problemet åtgärdats. Andon-signalen stängs sedan av och produktionen 
fortsätter som vanligt (Liker, 2009). 

4.5.5 Produktionsutjämning 

Produktionsutjämning betyder att produktionsbelastningen utjämnas i fråga om 
volym och produktmix. Istället för att kundorder tillverkas i den ordning de 
inkommer så jämnas orderflödet för en viss period ut så att samma antal och mix 
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av produkter tillverkas varje dag (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2010). Till 
exempel, istället för att producera serier av Produkt A på förmiddagen och 
Produkt B på eftermiddagen kan mindre serier av Produkt A och B tillverkas 
under hela dagen. Fördelarna med produktionsutjämning är kortare ledtider, 
mindre kostnader för produkter i arbete och lager av färdiga produkter, samt 
mindre ojämnhet och påfrestning för operatörerna. Produktionsutjämning 
underlättar även planering av personal, utrustning och material (Dennis, 2002).  

4.5.6 Arbetsinstruktioner vid manuell montering 

Vid manuell montering används ofta positionsstandarder med en bild eller skiss 
av produkten. Pilar visar vad som ska utföras på stationen och de delar som ska 
monteras på stationen markeras vanligtvis med färg för att synliggöras. 
Positionsstandarderna inkluderar även följande information: detaljerad 
beskrivning av utförandet av arbetsmomenten på stationen, ordningsföljd på 
momenten som ska utföras, kvalitetsfrågor samt instruktioner för skötsel, 
underhåll och säkerhet (Baudin, 2002). 

4.6 Förbättra och effektivisera   
Nedan presenteras vad man bör tänka på vid utformning av arbetsstationer och 
arbetsprocesser. Kapitlet beskriver även metoder och hjälpmedel som används för 
att öka effektiviteten inom processen. 

4.6.1 Utformning av arbetsstationer 

Rother och Harris (2001) anser att följande fyra kriterier är viktiga för att utreda 
vilka produkter som kan tillverkas på en och samma station och för att öka 
stationens produktivitet. 

Flexibilitet 
Använd i den mån det går flexibla stationer som kan tillverka flera produkter 
istället för att använda en station för varje enskild produkt typ. En flexibel station 
gör det lättare att hantera fluktuationer i efterfrågan. I regel varierar efterfrågan för 
en enskild produkt mer än den totala efterfrågan för en hel produktfamilj. Har 
produkt A och B olika stationer och efterfrågan på A minskar drastiskt så ökar 
förmodligen efterfrågan på B. Detta resulterar i att stationen för produkt A inte 
kan utnyttjas fullt ut medan stationen för produkt B blir överbelastad. Har 
produkterna istället en gemensam station så krävs endast en ny 
produktionsplanering vid liknande fluktuationer. 

Variation i cykeltid  
För att stationen ska ha ett bra flöde och hög produktivitet krävs det att 
produkterna som tillverkas på stationen tidsmässigt inte varierar mer än 30 %. Är 
tidsskillnaden större kan problemet lösas genom att stationer delas upp eller 
genom att sällsynta produkter flyttas ut från flödet.  
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Variation i processteg och utrustning  
Är variation i processteg och utrustning stor mellan de olika produkterna kan det 
vara nödvändigt att flytta ut några produkttyper till en annan station, detta för att 
bevara produktivitet och kvalitet. Variation i processteg och utrustning kan t.ex. 
vara att maskiner och verktyg måste bytas eller ställas om mellan produkttyperna.  

Placering  
Närhet till slutkund är viktigt. När kunderna är utspridda över världen kan det vara 
lönsamt med multipla produktionslinor nära kunderna för att minska 
transportkostnad, tullavgift och växelkursförlust.  

4.6.2  Tidsreduktion 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) beskriver hur man på ett strukturerat sätt 
kan nå tidsreduktion inom processer och flöden genom att tillämpa följande 
principer. 

Eliminera- Ta bort de aktiviteter som inte tillför något värde för slutkund (se 
kapitel 4.4). 

Förenkla- Underlätta för operatören, gör de nödvändiga aktiviteterna mindre 
komplexa. Exempel: designa om för att underlätta montering, köp in modernare 
och snabbare verktyg och utrustning.  

Integrera- Koppla samman de aktiviteter som utförs var för sig utan att det skapar 
mervärde.  

Parallellisera- Utför aktiviteter som inte är beroende av varandra parallellt. 
Exempel: måla utsida och insida av en produkt samtidigt. Undersök om fler 
personer kan arbeta på samma station utan att de är i vägen för varandra.  

Synkronisera- Minska väntetid genom att se till att en aktivitet kan påbörjas 
direkt efter en annan. Ta bort eller reducera passiv tid genom att till exempel 
minska buffert- och leveranstid mellan aktiviteter.  

Förbereda- De material och verktyg som ska användas tas fram i förväg så att 
processen kan påbörjas direkt när produkten når stationen. Detta medför att 
avbrutet flöde kan undvikas. Exempel: Arbetsinstruktioner finns tillgängliga på 
arbetsplatsen innan produkten når stationen.  

Kommunicera- Effektivisera kommunikationen mellan olika parter genom att 
förmedla informationen snabbare, säkrare och tydligare. 

4.6.3 Hållbar utrustning 

För att uppnå kontinuerligt flöde måste all utrustning inom stationen ha en 
effektiv cykeltid som ryms inom takttiden. Effektiv cykeltid räknas fram genom 
att addera följande: maskincykeltid per produkt, placering av arbetsstycket i och 
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ur maskinen och omställningstiden, dividerat med antal produkter mellan 
omställningarna. Den effektiva cykeltiden för varje utrustning bör inte överstiga 
80 % av takttiden. Detta för att undvika stopptid då problem med utrustningen 
uppstår eller då tillgängligheten för maskinen är låg. En marginal på 20 % ger 
även en ökad flexibilitet om efterfrågan ökar (Rother och Harris, 2001). 

Håller inte utrustningen marginalen på 20 % menar författarna på att följande 
åtgärder kan tas vid: 

• Använd Kaizen (se kapitelavsnitt 4.3.1) för att effektivisera processen då 
arbetsstycket placeras i och ur maskinen. 

• Eliminera slöseri genom 5S för att effektivisera maskinens cykeltid. T.ex. 
Korta ner transportsträckor och tiden det tar att flytta produkter.  

• Dela upp maskinens uppgifter och använd fler maskiner för ändamålet. Se 
till att de kan arbeta parallellt med varandra.  

• Installera en till maskin vid flaskhalsar för att underlätta processen och för 
att kunna växla mellan dem vid hög beläggningsgrad.  

• Vid större flaskhalsar kan antal stationer utökas. 
• Fungerar inte ovanstående åtgärder kan utrustningen som skapar 

flaskhalsar tas bort från stationen och arbeta fristående, oberoende av 
stationen.   
 

Författarna skriver att maskinkapaciteten inte behöver utnyttjas till max för 
stationer där montörer, material och maskiner samverkar. Detta beror på att 
maximal användning av en enhet tenderar att försämra utnyttjandegraden av 
resterande två. Till exempel så kräver maskiner som arbetar konstant fler 
montörer och större buffertar mellan maskinerna för att undvika att problem 
uppstår. Eftersom människor är mer flexibla än maskiner bör man i första hand 
utnyttja den kapaciteten (Rother och Harris, 2001). 

4.6.4 Tekniknivå och automation    

Automatisering inom tillverkningsindustrin har ökat under de senaste 
decennierna. Detta i syfte att effektivisera och kvalitetsutveckla produktionen 
samtidigt som personalbehovet kan reduceras. Flexibla tillverkningssystem 
började tillverkas redan på 1960-talet, då låg fokus på att automatisera 
bearbetningsprocesser inom detaljtillverkning. De senare decennierna har 
tekniken utvecklats ytterligare och använts till avancerade materialhanterings- och 
förvarningssystem. Den avancerade tekniken bidrog även till en ökad 
automatisering inom monteringsområdet, både stela och flexibla automatiska 
system började användas. Monteringsprocesser är vanligtvis betydligt mer 
komplicerade än detaljtillverkning, eftersom de kräver en högre 
omställningsflexibilitet. Därför avgör ofta produkt och produktionsvolym vid val 
av automationsgrad och tekniknivå (Bellgran och Säfsten, 2005). Felaktig 
användning av automation eller automatisering i för hög grad kan hämma 
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produktionsflödet. För att undvika detta så måste operatör- och materialflödet 
interagera med varandra. Operatören ska exempelvis kunna uträtta andra 
arbetsmoment medan maskinen utför sitt arbete, detta för att minska slöseri. 
Måste operatören övervaka maskinen när den arbetar bör sensorer på stationen 
införas som signalerar vid maskinfel, och på så vis tillkalla operatörens 
uppmärksamhet (Rother och Harris, 2001). Automatisering minskar flexibilitet 
och tillförlitlighet samtidigt som omställningstider ökar. Detta kan medföra 
komplikationer vid nya förutsättningar och omständigheter, t.ex. vid nya 
produktvarianter och modeller (Bellgran och Säfsten, 2005). 

4.6.5 Layout 

En organiserad layout för hur maskiner är placerade, hur materialhanteringen 
sköts och hur arbetsstationer är utformade underlättar för operatörerna. En bra 
layout resulterar i en effektiv arbetsprocess utan avbrutna flöden. Det finns 
riktlinjer för hur en bra layout kan skapas, gällande både fysisk layout och hur 
materialhantering bör skötas. I Creating continous flow presenterar Rother och 
Harris (2001) följande riktlinjer: 

Fysisk layout 

• Placera maskiner och arbetsstationer nära varandra för att minska 
gångavstånd.   

• Se till att avlägsna eventuella hinder från operatörens arbetsplats. 
• Undvik att lämna fria ytor där buffertar kan uppstå. 
• Placera början och slutet av stationen nära varandra, för att minska 

gångavstånd. 
• Använd tyngdkraften till att flytta material och produkter där det är 

möjligt.  
• Placera verktyg så nära användningsområdet som möjligt. 
 

- Baudin (2002) anser även att verktyg ska vara placerade inom 
räckhåll för operatören, där de som används mest frekvent är 
placerade närmast. Han menar även på att operatören inte ska 
behöva vända sig 180° vid användning av ett verktyg och helst inte 
ens 90°. Han skriver även att monteringsprocessen kan underlättas 
av verktyg som automatiskt återgår till ursprungsläget efter 
användning och att verktyg som ofta används tillsammans eller i 
ordningsföljd ska placeras nära varandra.  
 

• Använd flexibla verktyg anpassade till arbetet, och kombinera verktyg till 
flera arbetsuppgifter där det är möjligt. 

• Se till att prioritera säkerhet och ergonomi. 
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• Möjliggör flexibel arbetsfördelning genom att hålla ihop de stationer där 
manuellt arbete utförs.  
 

Materialhantering 

• Placera material så nära användningsområdet som möjligt utan att störa 
operatörens rörelsemönster.  

• Placera material så att operatören kan använda båda händerna samtidigt.  
• Försök att ha materialvariationer inom operatörens räckhåll för att minska 

ställtider. Undvik att fel material monteras genom kvalitetssäkring eller 
tydlig märkning.  

• Undvik att operatörerna själva hämtar och fyller på material. Placera inte 
materiallagret i närheten av operatören, detta kan uppmuntra denne till att 
själv hämta material. 

• Fyll inte på med mer material än vad som förbrukas under två timmar. 
• Använd kanban för att reglera materialpåfyllning (se kapitelavsnitt 4.5.3). 
• Avbryt inte operatören vid materialpåfyllning. Materialet fylls på i små 

behållare från utsidan av stationen och ska i den mån det går rulla till rätt 
position med tyngdkraftens hjälp. När den förbrukade lådan tas bort glider 
nästa låda fram. Operatören skickar tillbaka den tomma behållaren på 
motsvarande sätt, vilket underlättar vid materialpåfyllning.   
 

4.6.6 Kittning 

Med kitt menas att det material som ska användas för montering av en specifik 
produkt är samlat i en gemensam låda. Montörerna på produktionslinan får på så 
vis närhet till sitt material samtidigt som de kan arbeta ostört. Montörerna på linan 
kan ägna sig åt värdeskapande arbetsmoment och flödet behöver inte stoppas då 
de slipper leta och hämta sitt material. Material-kittet ska vara färdigt strax innan 
monteringen på produktionslinan börjar, på grund av kvalitetsskäl ska endast ett 
eller ett fåtal kitt förberedas åt gången. Kittet ska innehåll uppackat material redo 
att användas direkt av montör. Materialet ska placeras i en strukturerad låda där 
varje artikel har en egen plats. Kitt kan med fördel användas i kombination med 
materialpåfyllning längs med produktionslinan. Har man en person som arbetar 
vid sidan av produktionslinan med förberedelser av material och kitt kallas den 
personen för spindel, water spider. Spindeln har i uppgift att förse 
produktionslinan med material vid rätt tidpunkt och står även för förberedelser av 
maskiner. Personen kan även fungera som avlastning för montörerna på 
produktionslinan under en kortare period (Baudin, 2002).  

4.6.7  Lean- ergonomi     

God ergonomi på arbetsplatsen är viktigt för alla tillverkande företag. Det leder 
till en bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet inom företaget. Lean-ergonomi är 
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en expansion av ergonomi i dess vanliga benämning. Bicheno, et al., (2011) 
beskriver nedan hur man på bästa sätt kan bemöta ergonomi inom ett lean-företag.  

• Arbeta med taktat flöde och dynamiskt arbete. Regelbundet arbetstempo är 
bra för blodcirkulationen medan statiskt arbete hämmar den.  
 

• Prioritera stående arbetspositioner framför sittande, undantag gäller vid 
komplicerade arbeten med hög precision. Det gör operatörerna mer 
flexibla för rörelse mellan arbetsmoment och stationer, och ger även bättre 
hållning som motverkar ryggproblem.  Ergonomer rekommenderar en 
kombination av stående och sittande arbete. Detta kan nås genom val av 
både stående och sittande operatörer, regelbundna frekventa raster samt 
bekväma arbetsstolar.  
 

• Arbetsmoment med hög påfrestning kräver kort varaktighet, medan 
arbetsmoment med mindre belastning kan pågå under längre perioder. 
 

• Arbetsplatsen ska vara formbar efter operatören och vilket typ av arbete 
som utförs. Stolar, arbetsytor och inspektionsytor ska kunna anpassas efter 
operatörens längd.  Arbetsytor och materialställningar bör ha samma 
arbetshöjd.  
 

• Genomför ”ergonomisk 5S” vid implementering av 5S. Placera tavlor, 
verktyg och material i rätt arbetshöjd så att operatören kan ha en naturlig 
hållning i varje arbetsposition. ”Ergonomisk 5S” innehåller information 
om arbetshöjd, ergonomisk layout av arbetsstationer, tunga lyft, belysning, 
kontrollpaneler, vibrationer och buller.   
 

• Kvalitetsrelaterad utrusning som t.ex. mätinstrument bör designas och 
placeras enligt ergonomiska principer.  
 

• Använd visuella varningar t.ex. klistermärken som fästs på verktyg och 
utrusning för att tydliggöra om de kan flyttas av operatören själv eller om 
speciell lyftanordning behövs.    

4.7 Beräkningsmetoder 
Nedan presenteras beräkningsmetoder som kan användas för analys av nuläget 
samt vid utformning av ett konceptförslag.  

4.7.1 Linjebalansering 

Linjebalansering används för att bestämma antal arbetsstationer för önskad 
produktionsmängd på en produktionslina uppdelad i stationer. Vid 
linjebalansering eftersträvas en jämn arbetsbelastning längs med produktionslinan 
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för att minska risker för flaskhalsar i produktionen. Linjebalansering bör utföras 
på nyuppsatta produktionslinor, ombalanserade produktionslinor vid 
kapacitetsökningar eller när en produkt eller process ska förändras. 
Ombalansering bör dock inte göras för ofta då det kan innebära att 
arbetspositioner måste struktureras om eller att en helt ny layout måste tas fram, 
vilket tillfälligt stör produktionslinan. För att utföra en linjebalansering behöver 
processen först delas upp i taktade arbetsmoment vartefter deras precedensrelation 
tas fram. Med precedensrelation menas hur arbetsmomenten är beroende av 
varandras ordningsföljd, alltså vilka arbetsmoment som måste utföras innan ett 
annat moment kan påbörjas. Vissa produktionslinor tillåter dock att arbetsmoment 
utförs parallellt och kan därmed ha mer än en sekvens av operationer. För att 
visualisera precedensrelationerna kan ett precedensdiagram utformas, enligt figur 
3. I diagrammet betecknas arbetsmomenten med cirklar och tiden för varje 
moment visas under respektive cirkel. Pilar ritas sedan ut från en omedelbar 
föregångare till nästa arbetsmoment.  

 
Figur 3, Exempel på precedensdiagram (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2010). 

 

4.7.2 Antal montörer 

För att räkna ut det lägsta antalet montörer som behövs per station kan följande 
ekvation användas (Baudin, 2002): 

!"#"$%$!!"#!$!!"#$ö!"! = !"#$%!!"#$%&'#()$'*
!"#$$%&  

 

Rother och Harris (2001) visar i sin bok vilka riktlinjer som kan användas vid 
avrundning av antal montörer, då ekvationen sällan blir ett jämt tal. I de fall då 
talets decimal är <0.3 ska slöseri och icke värdeskapande aktiviteter minskas, 
istället för att addera en till montör.  Slutar talet med en decimal mellan 0.3-0,5 så 
ska monteringsprocessen ytterligare utvärderas under 2 veckor. Visar det sig att 
det finns behov av en till montör så kan denne adderas. Är decimalen däremot 
>0.5 kan ytterligare en montör adderas om det anses nödvändigt. Reducering av 
slöseri ska dock så småningom leda till att denna montör inte längre behövs.  
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4.7.3 Effektivitet i manuell montering (MAE) 

MAE är ett mätetal för manuella monteringsprocesser och är användbart där 
”Total utrustningseffektivitet” (Overall Equipment Effectiviness, OEE) inte är 
applicerbart. Vid manuellt arbete varierar tidsåtgången för processen beroende på 
vem som utför arbetet och beroende på graden av produktvariation i flödet. MAE 
tar hänsyn till dessa fluktuationer och beräknas enligt följande formel (Bellgran 
och Säfsten, 2005):  

MAE = (t!"#!
!!! − t!")

N!(t!"!!t!" − t!")
∗ 100!% 

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
N = Antal monterade enheter  
tIai = Ideal monteringstid för enhet i (tid/enhet) 
tRi= Omarbete för enhet i eftermontering (tid/enhet) 
NA= Antal montörer i arbete  
TTOT = All tillgänglig tid  
tPS = Totalt planerad stopptid  
tUN = Oanvänd tid p.g.a. utan order 
 

4.8 Analysera och utvärdera koncept  
För att utvärdera och analysera de lösningsförslag som tagits fram kan metoder 
som viktning och SWOT-analys användas.  

4.8.1 Utvärdering av lösningsförslag   

Vid utformning av lösningsförslag finns det krav, önskemål och begränsningar att 
ta hänsyn till. De framtagna förslagen bör därför jämföras utifrån hur väl de 
stämmer överens med kravspecifikationen. Vid jämförelse av olika koncept/ 
tekniker/ metoder kan det befintliga systemet användas som referenspunkt eller 
referenssystem. Det första steget i utvärderingen är att forma nyckelfaktorer, de 
faktorer som anses vara viktigast bör prioriteras i högre grad. Därefter värderas 
varje lösningsförslag utifrån hur väl de uppfyller nyckelfaktorerna. Varje förslag 
ges sedan en bedömning från 1 till 7, där 1 motsvarar det bästa lösningsförslaget 
och 7 det sämsta. Poängen för nyckeltalen summeras för varje förslag och 
indikerar vilken lösning som uppfyller kravspecifikationen bäst. Det andra steget i 
utvärderingen är att sammanställa hur många gånger respektive förslag fick bäst 
respektive sämst resultat. Denna bedömning viktas sedan ihop med den tidigare 
poängbedömningen. Har de föregående två stegen inte resulterat i ett slutligt 
lösningsförslag kan en mer detaljerad utvärdering göras där positiva respektive 
negativa aspekter för varje lösningsförslag viktas och jämförs med varandra. 
(Bellgran och Säfsten, 2005). 
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4.8.2 SWOT- analys  

SWOT-analysen hjälper till att systematiskt sortera information och klassificera 
den. Verktyget används främst vid beslutsfattande projekt och 
produktframtagning. Den sorterade informationen används till att utföra en 
kritisk-analys i form av en SWOT-analys där projektets styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot utvärderas. Brassington och Pettitt (2005) presenterar dessa 
enligt följande: 

Styrkor och svagheter beskriver vart projektet befinner sig idag, och fokuserar på 
dagsläget och det förflutna.  

• Styrkor karakteriseras av de fördelar konceptet har gentemot andra.  
• Svagheter karakteriseras av negativa egenskaper som placerar konceptet i 

underläge gentemot andra.  

Möjligheter och hot beskriver vart projektet skulle kunna befinna sig, och 
fokuserar på dagsläget och framtiden.   

• Möjligheter karakteriseras av externa faktorer som kan komma att 
förbättra konceptets chanser. 

• Hot karakteriseras av externa faktorer som kan komma att orsaka 
svårigheter och problem för konceptet. 

4.8.3 Sex Sigma och DMAIC  

Sex Sigma är ett koncept med amerikanskt ursprung som kontinuerligt används 
vid förbättring av en verksamhets produkter och processer. Sex Sigma bygger på 
en stark infrastruktur med en tydlig rollfördelning kombinerat med en klar 
problemlösningsmetodik, detta med användande av effektiva förbättringsverktyg 
och statiskt analys (Sörqvist och Höglund, 2007). 

Inom Sex Sigma används flera olika verktyg för att bryta ner problem och 
upptäcka felorsaker. Problemen analyseras mycket noggrant och de felkällor som 
ligger bakom problemet tas fram. Felkällorna delas sedan upp i mätbara faktorer 
för att granskas med olika analysverktyg. En av de viktigaste faktorerna i Sex 
Sigma är att förstå bakgrunden och orsaken till problemet. Det är också viktigt att 
arbeta med lösningar till upprepade problem och inte endast prioritera de problem 
som är brådskande (Sörqvist och Höglund, 2007). 

DMAIC står för Define-Measure-Analyze-Improve-Control och är en process som 
kan användas vid komplicerad problemlösning. DMAIC-modellen är grunden för 
förbättringsarbete inom Sex Sigma och är en strukturerad modell som hjälper till 
att fokusera på arbetets viktigaste delar. Enligt modellen definieras först det 
aktuella problemet genom att beskriva vad det är som inträffat. Fakta samlas 
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sedan in om problemet genom mätning och datainsamling. Därefter analyseras 
den insamlade informationen för att identifiera bakgrunden till problemet. 
Åtgärder tas fram och förbättring utförs. Till sist införs en uppföljningsplan för 
hur man genom kontinuerlig styrning säkerställer att problemet inte uppstår igen 
(Sörqvist och Höglund, 2007). 

 

Figur 4, DMAIC- processen (Sörqvist och Höglund, 2007) 

De fem faserna presenterar de viktigaste faktorerna för att nå framgång i ett 
förbättringsarbete: skapa en uppfattning om problemet, basera problemlösningen 
på verkliga fakta, identifiera orsakerna till problemet, implementera 
verkningsfulla lösningar och till sist säkra det uppnådda resultatet. Avvikelser från 
något av dessa steg leder ofta till en sämre problemlösning (Sörqvist och 
Höglund, 2007). 

De fem faserna presenteras mer djupgående nedan och baseras på boken Sex 
Sigma skriven av Sörqvist och Höglund (2007).  

FAS 1: Definiera  
För att underlätta problemlösningen och för att ta fram så bra lösningar som 
möjligt är det viktigt att tidigt skapa sig en förståelse för problemet. En bra 
problemförståelse är även bra för att medlemmarna i projektet ska få en 
gemensam syn på problemet. Definieringsfasen handlar om att studera och 
analysera problemet och dess egenskaper. Syftet är att utreda vad som verkligen 
har inträffat, lösningar och orsaker till problemet studeras i senare faser.  

Ett av de första och viktigaste stegen i definieringsfasen är att ta fram en tydlig 
problemformulering. Problemformuleringens tydlighet ökar oftast om den svarar 
på frågor som vad, var, när och vem. Det är vanligt att problemet som ska lösas 
blir för stort eller otydligt, därför är det viktigt att avsätta tid till att avgränsa 
problemet. Man bör även ha i åtanke att ett problem ofta växer i omfattning desto 
djupare det studeras. Större problem kan om möjligt behöva delas upp i mindre 
delar för att göras mer greppbara. En annan anledning till att en 
problemformulering kan bli otydlig är om det finns brister i kunskap kring 
problemet. I detta fall behöver mer tid avsättas till att samla information om 
problemet och dess egenskaper.  

Det är en fördel att räkna ut ungefär hur stor projektets avkastning väntas bli. Det 
gör det också lättare att i efterhand se projektets verkliga förtjänst eller besparing. 

Definiera!! Mäta! Analysera! Förbä<ra! Styra!
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Rent generellt är det viktigt att klargöra och visa vad förbättringen har för positiva 
effekter.  

 En process beskriver de flöden av aktiviteter och arbetsuppgifter som utgör 
grunden i en verksamhet. I förbättringsarbete har processynsättet en stor betydelse 
och ger en enhetlig bild av problemområdet. Genom att sedan beskriva de berörda 
processerna kan en gemensam problembeskrivning tas fram, vilket också 
underlättar skapandet av en orsaksanalys och åtgärdsanalys.  

Det sista steget i definitionsarbetet är att utarbeta en projektplan för det fortsatta 
förbättringsarbetet. Planen bör inkludera en tydlig beskrivning av projektets syfte, 
roller i projektet, ett tidsschema, uppföljningsbara mål, en bedömning av vilka 
resurser som kommer behövas och eventuella risker och hot med arbetet i 
projektet (Sörqvist och Höglund, 2007). 

FAS 2: Mäta     
För att ett förbättringsarbete ska vara effektivt och ge resultat ska det baseras på 
fakta. Data och information om problemet och processen bör samlas in 
systematiskt för att sedan analyseras. På det sättet undviks felaktiga tolkningar 
och subjektiva åsikter. Innan mätningen sker är det viktigt att studera vilka 
informationsbehov som finns i projektet. I dagens arbeten finns normalt sett 
mycket befintlig data via till exempel informationssystem, mätningar och 
rapporter. Den data som samlats in bör studeras och valideras för att undersöka 
om den räcker till och är tillförlitlig. Onödigt arbete eller felaktig data kan 
undvikas genom att göra en noggrann bedömning av vilken information som 
behövs innan insamlingen.  

När behovet av information utretts är nästa steg att identifiera de relevanta och 
viktiga måtten för att kunna lösa problemet. Det kan vara svårt och kritiskt att 
välja mått och mätetal inom ett område då det kan finnas flera tänkbara alternativ. 
Syftet är dock att informationen som mäts verkligen innehåller det som behövs för 
att förstå och kunna lösa problemet. Datainsamling kan utföras på flera olika sätt 
beroende på vilken information som behövs. Det finns olika tillvägagångsätt och 
metoder att välja bland och därför bör dess för- och nackdelar utvärderas innan 
valet. När metoden sedan är vald behöver mät formulär och svarsskalor 
konstrueras, instruktioner behöver formuleras och utbildning för påverkad 
personal kan behöva genomföras. Därefter bör analysarbetet planeras och metoder 
för urval bestämmas.   

Alla mätningar är mer eller mindre förknippade med fel. De metoder som används 
vid mätningen bör därför noga analyseras och testas så att mätsäkerheten sedan 
kan utvärderas kritiskt. I mätningsfasen bör även vissa krav sättas upp för att möta 
kundens behov och förväntningar. Det kan till exempel vara myndighetskrav eller 
tekniska förväntningar. Kraven ska vara klara och konkreta för att undvika 
missuppfattningar. För att ställa bra krav behövs tester, studier och/eller 
benchmarking annars kan kraven lätt baseras på åsikter och antaganden.  
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Utöver kraven så är det viktigt att noggrant definiera nuläget innan bedömning om 
förbättringar sker. Detta är också viktigt för att senare kunna utvärdera resultatet 
av förbättringarna (Sörqvist och Höglund, 2007). 

FAS 3: Analysera   
I analyseringsfasen ska information och data som samlats in analyseras för att ge 
en uppfattning om vilka förhållanden eller orsaker som påverkar utfallet. Syftet är 
att identifiera problemets orsakssamband för att kunna ta fram passande åtgärder 
och lösningar till problemet.  

Problemlösningen kan sedan göras på olika sätt. Det är inte möjligt att hitta en 
enkel modell som direkt leder till bra lösningar utan problemlösning bör ses som 
något som ska utvecklas hos en verksamhets medarbetare. Modeller är viktiga att 
använda som stöd i problemlösningsarbetet men ska inte vara mer styrande än så. 
Modellen ska rätta sig efter verkligheten och inte vice versa.  

Vid problemlösning inom Sex Sigma används en metodik som kan förklaras med 
två huvudsakliga modeller. Den första är en kvantitativ analys av variationer och 
den andra en kvalitativ analys av flöden och processer. Vid genomförandet av en 
kvantitativ analys behöver förekomsten av fel och variationer kunna mätas i 
sifferdata. Insamlad data kan analyseras genom statistiska metoder och då kan 
orsaker till variationen fastställas, samvariationer påträffas, skillnader analyseras 
etc. Den mer kvalitativa analysen har inte med variationer att göra. Tidigare var 
dessa problem svåra att behandla inom Sex Sigma, men med nya verktyg hämtade 
från Lean så har möjligheterna utökats. Verktygen har gjort att bättre analyser av 
flöden, ledtider, effektivitet och processbrister kunnat göras (Sörqvist och 
Höglund, 2007). 

FAS 4: Förbättra  

Efter att problemet analyserats och orsaker till problemet fastställts ska lösningar 
tas fram och genomföras. Förbättringsfasen inleds med identifiering av möjliga 
lösningar baserat på den förståelse som skapats i tidigare faser. Ibland är 
lösningarna enkla och uppenbara medan det i andra fall krävs mycket arbete. I 
mer komplicerade fall kan det vara bra att ta fram flera möjliga lösningar innan 
det bestäms vilken som ska användas. Benchmarking och kreativa metoder kan 
hjälpa till att ta fram lösningsalternativ.  

Val av lösningsalternativ sker genom jämförelse och utvärdering. Detta kan i vissa 
fall göras genom enkla subjektiva jämförelser, men i andra fall genom mer 
krävande studier, experiment och analyser för att säkerställa vilken lösning som är 
bäst. Det slutliga valet görs genom att jämföra nytta och värde men också med 
hänsyn till vilka kostnader som uppstår med förändringen. Efter val av lösning 
görs ett test för att se att lösningen fungerar och leder till önskat resultat. Vid 
förbättring av en process kan pilotförsök utföras på förbättringen under bestämda 
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former inom ett definierat område. Ett annat viktigt moment i förbättringsfasen är 
att utföra en riskanalys för att upptäcka eventuella fel och brister hos lösningen.  

Implementering av lösningar och åtgärder är ett avgörande moment i 
förbättringsarbetet. I många fall genomförs inte lösningar helt och därför uteblir 
resultaten. Ett framgångsrikt resultat kräver att genomförandet av 
implementeringen planeras noggrant. Genomförandet kan behandlas som ett 
projekt i projektet där en detaljerad tidsplan, budget, riskanalys etc. tas fram. 
Resultatet av planeringsarbetet ska vara en genomförandeplan innehållande en 
detaljerad beskrivning av hur införandet av lösningar ska utföras. Efter 
implementeringen bör en första verifiering utföras för att bedöma om resultatet 
uppnåtts. Senare görs en slutlig bedömning där man försöker säkerställa om de 
redovisade resultaten har implementerats fullt ut (Sörqvist och Höglund, 2007). 

FAS 5: Styra 

Styrafasen går ut på att garantera att det erhållna resultatet består. I många fall 
återgår nämligen förbättringar till gamla vanor och beteenden, vilket leder att 
resultaten försämras igen. Fasen ska säkra och regelbundet styra de erhållna 
förbättringarna. En slutlig uppföljning av framgångar och resultat ska även utföras 
i denna fas.  

För att förbättringarna ska bli bestående inleds denna fas med att etablera det nya 
arbetssättet i det ordinarie arbetet. Nya standarder för instruktioner, checklistor 
och processbeskrivningar behöver skapas eller uppdateras för att vidhålla 
förändringarna. Det finns i regel två sätt att styra en utförd förbättring, kvantitativ 
och kvalitativ. Kvantitativ styrning betyder att man hela tiden mäter kritiska 
storheter under övergångsperioden för att få indikationer om möjliga avvikelser. 
Statistiska hjälpmedel som styrdiagram kan användas som stöd i detta arbete för 
att snabbt och tillförlitligt upptäcka förändringar som uppstår. Vid kvalitativ 
styrning följs förbättringen upp med granskning och tillsyn. Möjliga avvikelser 
registreras och nödvändiga handlingar vidtas.  

Så sent som möjligt i projektet bör uppföljning och verifiering av uppnådda 
resultat ske för att säkerställa att de genomförda lösningarna följs upp. De 
viktigaste att undersöka i uppföljningen är resultat, metodik och avkastning. I 
uppföljningen till resultatet ser man till att syfte och mål har uppnåtts medan 
metoduppföljningen avser att utvärdera hur arbetet har fungerat i projektet. 
Avkastningsuppföljningen har slutligen som syfte att utvärdera resultatet genom 
beräkning av besparingar och vinster.  

Styrafasen avslutas med en skriftlig slutrapport. Den är viktig för att på ett tydligt 
sätt dokumentera hur arbetet genomförts och att sprida resultaten vidare i 
verksamheten. Vid ett projektavslut överlämnas oftast ansvaret för lösningen från 
projektgruppen till den ordinarie verksamheten. Det krävs då en noga planering 
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för överlämningen för att undvika missförstånd och för att få den ordinarie 
verksamheten engagerad i den nya lösningen (Sörqvist och Höglund, 2007).  
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5. Empiri 
 

5.1 Nulägesbeskrivning, busschassimonteringen   
 Nedan presenteras en nulägesbeskrivning och kartläggning av Scanias 
Busschassimontering i Södertälje.  

Vid tidpunkten för studien tillverkas 12 busschassier om dagen med en takttid på 
31:30. Chassierna monteras längs med en U-formad produktionslina som består 
av 18 stationer och 8 förmonteringar (FM) (se layout figur 5). Montörerna på FM 
arbetar parallellt med produktionslinan och förser stationerna med förberedda 
komponenter och material i ett sekvensstyrt flöde. Detta innebär att FM levererar 
rätt komponent vid rätt tidpunkt till produktionslinan.  

På busschassimonteringen arbetar 91 montörer och 18 tjänstemän, därutöver 
tillkommer personal som arbetar med service och materialpåfyllning.      
Produktionslinan är indelad i 4 monteringsområden (MO). Varje område har en 
produktionsledare med personalansvar och en produktionstekniker som ansvarar 
över flödet. Varje station har även en teamledare som hjälper till vid hög 
beläggningsgrad och som ansvarar för att monteringen blir färdig i tid.  

MO1: Består av stationerna 1-4. På station 1 utförs förmontering och ihop-
montering av fram- och bakram. På stationerna 2-4 monteras fästen, reaktionsstag, 
hydraulrör, kylarrör, startkabel och ventiler.  

MO2: Består av stationerna 5-7, varav stationerna 5-6 utför montering av el- och 
PVC-kablar. Station 7 utför förmontering och fastmontering av stöd- och framaxel 
på chassiet.  

Figur 5, Layout- Scanias Busschassimontering (Scanias intranät, 2013). Figur 5, Layout- Scanias Busschassimontering (Scanias intranät, 2013). 
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MO3: Består av stationerna 8-10, varav station 8 genomför förmontering och 
fastmontering av bakaxlar. Stationerna 9-10 utför dockning och montering av 
motor samt montering av förarplats och bränsletank.  

MO4: Består av stationerna 11-16 och 19-20. Stationerna 17 och 18 används inte i 
dagsläget. På stationerna 11-16 utförs följande moment: fastmontering av däck, 
kylare, fästram och påfyllning av vätskor, bromstest och programmering. Den 
slutliga kontrollen och provkörningen görs på station 19 och 20.  

Chassiet transporteras, fram till station 7, på två transportvagnar på hjul. På 
station 7 byts en av transportvagnarna ut mot en transportluftkudde, vid stödaxel 
byts båda vagnarna ut mot transportluftkuddar. Vid själva transporten kopplas 
luftkuddarna till slangar med tryckluft för att möjliggöra framflyttningen. På 
station 8 byts även den bakre transportvagnen mot en transportluftkudde, i de fall 
det inte redan bytts på station 7. Transporten från station 8 till 14 sker sedan med 
luftkuddar. På station 14 startas motorn för första gången och chassiet kan därmed 
köras mellan de sista stationerna på produktionslinan. 

Påfyllning av material utförs av Scania Logistik och fungerar med hjälp av ett 
Kanban-system där samtliga stationer och förmonteringar signalerar sitt material- 
behov genom flaggning. Alla komponenter har en egen flagga som montören 
trycker ut när det endast återstår en låda av materialet. Logistik ser flaggningen 
och fyller på materialet inom de närmsta minuterna.   

Scania Buss använder sig även av en så kallad andon-position, vars roll oftast 
innehas av stationens teamledare. Andon-systemet är välutvecklat och används för 
samtliga stationer på produktionslinan. Vid avvikelser signalerar montörerna 
genom att trycka in stationens andon-knapp, varefter andon-personen rycker in för 
att avhjälpa problemet innan avslutad takt. Hinner inte andon tillsammans med de 
andra montörerna lösa problemet inom takttiden stannar hela produktionslinan 
upp tills det att problemet är löst. På Scania vet medarbetarna om att det är okej 
att stoppa produktionslinan vid behov. De är medvetna om att det är en effektiv 
metod för att föra upp problem till ytan och förhindra att de återkommer.   

Busschassivarianter 
Scania tillverkar tre olika varianter av chassin IB, UB och EB. IB är en Intercity 
buss och passar bra för både korta och långa distanser. UB (Urban Buss) är en 
stadsbuss anpassad för kortare distanser. EB (Excursion Buss) är en turistbuss 
anpassad för längre distanser.  

Chassivarianterna har olika typer av framaxlar medan bakaxeln ser likadan ut för 
samtliga chassier. Chassierna kan vara utrustade med en tredje axel i form av en 
styrd- eller stel stödaxel. Den extra axeln kräver en längre kardan, en så kallad 
dubbel-kardan. Vidare skiljs chassierna åt genom val av olika bromsar, trumbroms 
och skivbroms och typ av växellåda, manuell och automat.  
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Samtliga chassivarianter tillverkas på en gemensam produktionslina med hög 
flexibilitet. År 2012 såg efterfrågan för vardera chassivariant ut enligt följande: 
1501 stycken IB, 678 stycken UB och 523 stycken EB. 

För att jämna ut belastningen för montörerna så används produktionsutjämning 
där de tyngre varianterna sprids ut över dagen.  

Monteringsprocess 
Axlarna monteras på station 7-8 och motorn dockas på station 9. Nedan följer en 
närmre beskrivning av arbetsprocessen på varje station.  

Station 7 Montering av fram- och stödaxel   
På stationen arbetar en montör på var sin sida av chassit. De chassier som ska vara 
utrustade med stödaxel kräver ytterligare en montör, som tillkallas från FM. På 
FM vid sidan av stationen arbetar 2-4 montörer, beroende på axeltyp och antal 
chassier med stödaxel. De färdiga axlarna placeras på en buffertplats nära intill 
produktionslinan. Nedan följer en allmän beskrivning av monteringsstegen på 
stationen.   

Ett nytt chassi flyttas fram till stationen. Därefter placeras säkerhetslinor, från två 
telfrar i taket, runt de främre och bakre tvärgående balkarna på chassiet. Chassiet 
höjs upp och transportvagnen tas bort samtidigt som en av montörerna hämtar 
pärmen med instruktioner för det specifika chassit. Med hjälp av en höj- och 
sänkbar luftkudde placeras framaxeln under chassit. Stötdämparna är 
fastmonterade på axlarna och riktas in och monteras fast på chassiet genom 
anpassning av chassiets höjd. Därefter kan krängningshämmarlänk, reaktionsstag 
och bälgar passas in och monteras. Bromsslang och EBS-kablar monteras och 
klammas med buntband. Styrlänken monteras och axelns luftkudde byts ut mot en 
transportluftkudde. Chassiet sänks sedan ner på luftkudden för att framaxeln ska 
kunna mätas och justeras. Slutligen görs en korskontroll och stämpling i pärmen. 
Chassiet skjuts vidare till nästa station av båda montörerna. För en mer detaljerad 
beskrivning av respektive chassivariant och montörernas positionsstandarder se 
bilaga 1.   

Station 8 Montering av bakaxel  
På stationen arbetar en montör på var sida av chassit och en montör på FM. Nedan 
följer en allmän beskrivning av monteringsstegen på stationen.   

Ett nytt chassi flyttas fram till stationen, säkerhetslinor placeras på chassiets 
bakram för upphöjning. En av montörerna hämtar pärmen med instruktioner för 
det specifika chassit. Bakaxeln är placerad på en transportluftkudde som placeras 
under chassiet och stötdämparna riktas in genom att höjden på chassiet justeras. 
Även på den här stationen passas krängningshämmarlänk, reaktionsstag och 
bälgar in för att sedan monteras. Krängningshämmaren och reaktionsstagen dras 
sedan åt med två olika typer av momentdragare. Klämförbanden på bakaxeln och 
på stödaxeln dras åt och vid trumbroms dras även länkfästet åt. Bakaxeln och 
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stödaxeln mäts och justeras sedan efter behov. Slutligen görs korskontrollen och 
stämpling i pärmen. När montörerna är klara på produktionslinan fortsätter de sitt 
arbete på FM där de monterar bromsslangar, bromsfästen, stötdämpare och 
förbindelseskruvar för nästkommande bakaxlar. Chassiet transporteras till nästa 
station på transportluftkuddarna. För en mer detaljerad beskrivning av respektive 
modell och montörernas positionsstandarder se bilaga 2.   

Station 9 Dockning och montering av motor  
På stationen arbetar en montör på var sida av chassiet. Vid sidan av stationen 
finns en separat station, motorkompen, där motorn förbereds inför dockning på 
produktionslinan. På motorkompen arbetar 2 montörer och en teamledare. Nedan 
följer en allmän beskrivning av monteringsstegen på stationen, vid montering av 
enkel-kardan.   

Ett nytt chassi når stationen. Chassiet förbereds för motor-dockning samtidigt som 
säkerhetslinor placeras från två telfrar på motorn. Motorn transporteras sedan med 
hjälp av en travers till chassiet för dockning. Vid inpassning av motorn regleras 
dess höjd och vinkel med hjälp av telfrarna. När motorn placerats i rätt läge 
monteras den mot chassiets växellådskuddar och motorkuddar, vartefter kardanen 
monteras fast mot bakaxeln. Därefter kopplas slangar, kablar och rör mellan 
motorstyrenheten och chassiet, bland annat: kylvattenslangar, bromsrör, 
avgasslang och tryckslangar. Hydraul-pump, jordfläta och ljuddämparkompressor 
ansluts och monteras. Slutligen görs korskontrollen och stämpling i pärmen. När 
chassiet på produktionslinan är redo för att skjutas vidare till nästa station 
förbereder en av montörerna nästkommande motor genom att montera fast 
kardanen mot växellådan. För en mer detaljerad beskrivning arbetsmomenten och 
montörernas positionsstandarder se bilaga 3.   

5.2 Kartläggning av nuläget och identifiering av 
slöseri 

5.2.1 Observationer 

Nedan följer observationer för samtliga stationer i form av verktyg-, utrustning- 
och materialhantering. Observationer i form av montörernas samarbete, säkerhet 
och ergonomi har även studerats.  

Verktyg och utrustning  
På axelmonteringsstationerna 7 och 8 har montörerna nära till verktygen, de är 
antingen placerade i taket eller på stationära ställningar bakom montören. 
Verktygen placerade i taket är flexibla då de kan flyttas horisontellt via en räls. 
Dessa verktyg är lättåtkomliga och lätthanterliga, vid användning dras de ner av 
montören och åker automatiskt tillbaka till utgångsläget när de släpps. 
Upphängningsanordningen som håller uppe verktyget bidrar även till att verktyget 
blir lättare. De verktyg som är placerade bakom montören är däremot tyngre 



 
 

40 

eftersom montören själv måste lyfta och hålla verktyget uppe vid användning. 
Verktygen drivs med hjälp av tryckluft via en slang. De verktyg som hänger i 
taket har varsin slang medan resterande verktyg delar på en eller två 
tryckluftslangar, varav ett slangbyte kan behövas innan användning. De tre större 
momentdragarna är stationärt placerade på den station de används på. Samtliga 
har en flexibel arm som med montörens hjälp kan dras till rätt position.  

På station 9 är samtliga verktyg placerade bakom montören. Dessa verktyg har 
som på de övriga två stationerna en egen plats på en verktygstavla där deras 
konturer är avbildade. Verktygtavlan är även skjutbar vilket optimerar arbetsytan 
och monteringsprocessen.  

Variation i utrustning  
Utrustningen varierar mellan produkterna eftersom chassierna ser olika ut samt 
kräver olika komponenter. De flesta verktyg på stationerna används dock för 
samtliga chassivarianter, det är främst den stationära momentdragaren på station 7 
som endast används för särskilda varianter.  

Materialhantering 
FM som förbereder fram- och stödaxlar förser produktionslinan med de skruvar 
och muttrar som behövs vid fastmontering av axlarna, dessa placeras på 
luftkudden. På bakaxel-monteringen är detta material istället placerat på båda 
sidor om chassiet, på stationära ställningar. För att materialpåfyllningen ska 
fungera smidigt är de komponenter som används vid axelmonteringsstationerna 
placerade på chassiets högra sida. Detta medför, på station 7, att montören på 
vänster sida måste gå till höger sida för att hämta styrlänk och bälgar. På station 8 
medför det att montören på höger sida om chassiet förser montören till vänster 
med bälgar genom att skicka en rullvagn under chassiet.   
 
På stationerna 7 och 8 är axlarna redan utrustande med de flesta komponenter som 
ska monteras fast. Detta gäller inte för station 9, där många komponenter i form 
av slangar, rör och kablar måste hämtas av montörerna på produktionslinan för att 
sedan monteras. Materialet på stationen är dock till skillnad från föregående 
stationer placerat på samma sida av chassiet som de ska monteras på, vilket 
fungerar i och med att materialpåfyllning kan utföras på båda sidor av chassiet. 
Vänster montör har trots det förhållandevis långt avstånd till sitt material. Mindre 
komponenter i form av skruvar och muttrar finns tillgängliga på den skjutbara 
ställningen, och fylls på av montörerna på produktionslinan.  

Materialet på samtliga stationer har en etiketterad plats på materialställningar 
längs med produktionslinan.  

Standarder och beroendegrad   
Beroendegraden mellan montörer på stationerna varierar. På station 7 och 8 är det 
viktigt att montörerna följer sina standarder och utför arbetsmomenten i rätt 
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ordningsföljd för att arbetet ska flyta på obehindrat. Stöter en av montörerna på 
problem påverkas ofta den andra negativt, vilket kan leda till stopptid. På station 9 
är det viktigt att montörerna samarbetar vid motordockningen, därefter är deras 
beroendegrad inte lika hög som på de andra stationerna. Många arbetsmoment kan 
därför göras i en annan ordningsföljd än vid dagens standarder.  

Ergonomi  
Scania arbetar med taktat flöde vilket skapar ett regelbundet arbetstempo. 
Montörerna arbetar dynamiskt och brukar rotera mellan arbetssysslorna några 
gånger i veckan vilket är positivt då stationerna kräver olika tungt arbete. Alla 
montörer är dock inte upplärda till att montera på flera stationer utan det krävs 
god upplärning för att möjliggöra rotation. Omgivning i form av ljud, vibrationer, 
kontrollpaneler och belysning påverkar inte montörerna negativt. Nedan följer en 
mer detaljerad beskrivning av bra och dålig ergonomi som observerats på 
respektive station. 

På station 7 behöver luftkudden bytas två gånger vilket är ett tidskrävande 
moment och inte ergonomiskt för montören. Framflyttning av chassi är även det 
ett tungt arbetsmoment på grund av friktionen som uppstår mellan luftkudde och 
golv. Materialet som är placerat på höger sida om chassiet bidrar till längre 
gångavstånd för vänster montör, till exempel måste styrlänken på 16 kg hämtas 
och passas in utan lyfthjälpmedel. God ergonomi erhålls vid montering av fram- 
och stödaxel i och med höj- och sänkbara luftkuddar som justeras till rätt höjd 
med arbetsmomentet.   
 
På station 8 är chassiet placerat på icke reglerbara transportluftkuddar. När axeln 
är inpassad utförs samtliga arbetsmoment när chassiet är nedsänkt, vilket medför 
att vissa arbetsmoment utförs under sämre arbetsställningar.   
 
På station 9 är chassiet placerat på tranportkuddar och i rätt höjd med 
arbetsmomenten. Vid arbete på lägre nivåer använder montörerna rullbara pallar. 
Arbetsmomentet när kardanen ska monteras fast mot bakaxeln är inte ergonomiskt 
för montören som behöver stå i chassiet för att komma åt och montera fast 
kardanen. Montering av dubbelkardan innehåller ytterligare ett påfrestande 
arbetsmoment, montören måste då sitta i chassiet i en dålig arbetsställning för att 
montera kardanen mot växellådan. Traversen i taket medför god ergonomi för 
transport av kardan och motor, där montörerna inte utsätts för tunga lyft.  

5.2.2 Standarder och tidsstudie   

Scania har utarbetat positionsstandarder för de arbetsmoment som ska utföras av 
respektive montör på varje station. Standarderna uppdaterades av 
examensarbetarna för att förstå monteringsprocessen och för att kunna kartlägga 
nuläget.  
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En tidsstudie utfördes på varje station för att undersöka hur tidskrävande varje 
arbetsmoment är. Enligt teorin (kapitelavsnitt 4.4.1) ska minst 10 tidtagningar 
göras på varje arbetsmoment för att nå tillförlitlig data. Tidsramen för projektet 
och antal produktvarianter har begränsat antalet tidtagningar. De mest 
förekommande produktvarianterna har taktats flest antal gånger och vissa 
varianter har inte kunnat taktas på grund av dess låga orderingång. På station 9 har 
endast manuell växellåda taktats då den förekommer oftare och är mer 
tidskrävande än automat. En standardtid för varje arbetsmoment har tagits fram 
genom val av de lägsta mest återkommande tiderna som taktats. Undantag har 
gjorts då tidtagningarna varit få och ett medelvärde istället räknats fram. 
Tidsstudien inkluderar tidsåtgång i form av hantering av verktyg och 
komponenter, detta på grund av korta gångsträckor mellan ställningar och 
monteringspositioner. Tidsstudien exkluderar däremot de fåtal väntetider som 
ibland uppstår mellan montörerna. För att se positionsstandarder och tidtagningar 
se bilaga 1,2,3.  

Variation i tidskrävande arbetsmoment  
Tidsstudien visar vilka arbetsmoment som är mest tidskrävande på varje station 
samt vilka varianter som tar längst tid att montera. Nedan följer en mer detaljerad 
beskrivning av de tidskrävande arbetsmomenten på respektive chassivariant och 
station.  

Station 7: På stationen är det chassimodell IB, EB, UB och eventuell stödaxel 
som avgör hur lång tid monteringsprocessen tar. IB utan stödaxel tar kortast tid att 
montera på grund av färre och mindre tidskrävande arbetsmoment i jämförelse 
med de andra två modellerna. UB tar längst tid att montera och kort därefter följer 
EB. Totala monteringstiden för stödaxel visar arbetet för en montör, där 
ytterligare en montör hjälper till vid inpassningen. Tabellen nedan visar 
standardtiderna för respektive variant enligt positionsstandarderna. 

Chassivariant Vänster operatör 
(min) 

Höger operatör 
(min) 

IB 17,53 18,37 
EB 23,20 23,92 
UB 24,00 26,20 
Stödaxel 24,88 - 

 
Tabell 1, Tidsstudie- station 7 

IB modell: Operatören på vänster sida har tidskrävande arbetsmoment i form av 
dra åt krängningshämmarlänk på båda sidor, hämta passa in och dra åt styrlänk. 
Höger operatör har tidskrävande arbetsmoment som till exempel att dra igenom, 
bunta och koppla EBS-kablar.  

EB modell: Vid montering av EB monteras endast naven fast på stationen då 
resten av axeln monteras fast tidigare i produktionslinan. De mest tidskrävande 
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arbetsmomenten för modellen är att naven ska dras åt med hjälp av 
momentdragare samt montering och påfyllning av luft i bälgar.  

UB modell: För UB är de mest tidskrävande arbetsmomenten följande: Passa in, 
montera och mät kränghämmarbygel, dra, koppla och bunta elkablar, montera och 
dra åt styrlänk samt montering av bälgar.  

Gemensamt för samtliga varianter på stationen är tidskrävande arbetsmoment i 
form av: Mätning av axlar, klamning och stripning av kablar. 

Station 8: På stationen är det typ av broms och eventuell stödaxel som avgör hur 
lång tid monteringsprocessen tar. 4:2 är ett chassi med två axlar, och 6:2 ett chassi 
med tre axlar (dvs. ett chassi utrustat med stödaxel). Tabellen nedan visar 
standardtiderna för respektive variant, enligt positionsstandarderna. 

Chassivariant Vänster operatör 
(min) 

Höger operatör 
(min) 

Skivbroms 4:2 24,00 21,95 
Skivbroms 6:2 25,90 23,82 
Trumbroms 4:2 27,53 26,47 
Trumbroms 6:2 29,42 26,82 

 
Tabell 2, Tidsstudie- station 8.  

Trumbrom: Har fler och mer tidskrävande arbetsmoment i form av momentdrag 
av kränghämmare och åtdragning av länkfäste. 

Skivbroms: Till skillnad från trumbroms inkluderar skivbroms hämtning av 
lagerhus och lager. 

Trumbroms/ Skivbroms (6:2): Chassier utrustade med stödaxel kräver extra 
arbetsmoment i form av: åtdragning av klämförband och mätning.  

För samtliga varianter på stationen är följande arbetsmoment tidskrävande: Passa 
in och dra åt reaktionsstag, montera bälgar och värmeskydd samt passa in och dra 
åt krängningshämmare. De arbetsmoment som utförs på FM av montörerna på 
produktionslinan är även de tidskrävande.  

Station 9: Det som är tidsavgörande för den här stationen är typ av kardan. 
Tabellen nedan visar standardtiderna för respektive variant enligt 
positionsstandarderna. 

 
 

 

 

Tabell 3, Tidsstudie station 9. 

Chassivariant Vänster operatör 
(min) 

Höger operatör 
(min) 

Enkel- kardan 24,07 21,00 
Dubbel-kardan 30,78 27,52 
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Chassierna med dubbel-kardan kräver extra arbetsmoment på produktionslinan 
och är därför den mest tidskrävande varianten. Dubbel-kardanen måste, till 
skillnad mot enkel-kardan, hämtas och monteras fast på chassiet innan motorn kan 
placeras. Detta på grund av dubbel-kardanens tyngd och längd. De tillkommande 
arbetsmomenten hämtning och placering av dubbel-kardan och montering mot 
bakaxel är tidskrävande. Följande arbetsmoment är tidskrävande för båda 
varianterna: Kroka fast motor och transportera till chassiet, dockning av motor, 
montera och dra kardan mot bakaxel/växellåda, koppla och klamma kablage till 
motorstyrenheten och växellådan. 

Variation i cykeltid  
Vid beräkning av chassivarianternas variation i cykeltid har tiden för montören 
med längst cykeltid på stationen använts eftersom samtliga moment på stationen 
då är slutförda. 

Cykeltiden för chassivarianterna på respektive station varierar. På station 7 är 
skillnaden i cykeltid störst mellan IB och UB, 7,83 min, vilket utgör en skillnad 
på 30 %. På station 8 är tidsskillnaden störst mellan Skivbroms 4:2 och 
Trumbroms 6:2, 5,42 min, vilket utgör en skillnad på 18 %. På station 9 är 
skillnaden störst mellan enkel-kardan och dubbel-kardan, 6,71 min, vilket 
resulterar i 22 %.  Med hänsyn tagen till samtliga stationer är den största 
tidsskillnaden mellan IB på station 7 och dubbel-kardan på station 9. Skillnaden är 
12,41 min, en skillnad på 40 %.  

Enligt teorin (kapitelavsnitt 4.6.1) bör cykeltiden för produkter som monteras i 
samma flöde inte variera mer än 30 %. Procentgränsen nås precis på station 7 och 
överstiger gränsen sett till samtliga tre stationer. 

5.2.3 Balanseringsdiagram   

Balanseringsdiagrammet nedan ger en mer visuell bild över arbetsfördelningen 
mellan chassivarianter, operatörer och stationer, se figur 6. I enlighet med teorin 
(kapitelavsnitt 4.4.5) har den totala tiden för aktiviteterna som varje montör utför 
staplats på varandra.  
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Figur 6, balanseringsdiagram samtliga stationer. 

Diagrammet visar tydligt att variationen i arbetsbelastning är stor mellan 
chassivarianter, operatörer och stationer. Takttiden på produktionslinan är fixerad 
vilket medför att mycket tid går i spillo när montörerna vid mindre tidskrävande 
varianter får invänta nästa chassi. Under väntetiden kan montörerna inte utföra 
något värdeskapande arbete, vilket medför rent slöseri.  

5.2.4 Effektivitet i monteringen  

Effektivitetsberäkningar på varje station har utförts, där skillnaden mellan 
stationerna tydligt framgår, se bilaga 4 för fullständiga uträkningar. Uträkningarna 
tar hänsyn till de varierade cykeltiderna som uppstår i och med att olika 
tidskrävande chassivarianter monteras i samma flöde. Tabellen nedan visar att 
station 7 är den station där montörerna har lägst möjlighet till att arbeta effektivt 
under hela takttiden.  

Station Manuell effektivitet 

7 72,2% 
8 80,5% 
9 82,0% 

 
Tabell 4, Effektivitetsberäkningar för station 7-9. 
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5.2.5 Processflödesschema och identifiering av slöseri  

Ett processflödessschema har genomförts i syfte att kategorisera arbetsmomenten 
och kartlägga processen på detaljnivå. Kategorin lagring valdes bort då Scania 
använder enstycksflöde och ett sekvensstyrt flöde där köer och lagerbildning 
vanligtvis inte uppstår. En symbol för förberedande arbetsmoment har lagts till, 
enligt nedan. Kategorin omfattar de arbetsmoment som avser att förbereda inför 
en annan operation samt inte kunnat passa in under övriga kategorier.  

Följande symboler har använts till kategoriseringen: 

○ = Operation  

ʘ = Hantering 

→ = Transport 

□ = Kontroll  

! = Förberedande arbetsmoment  

Processflödesschemat och de 7 slöserityperna har möjliggjort kategorisering av 
arbetsmomentens värde i form av: värdeskapande, icke- värdeskapande men 
nödvändig och slöseri, se bilaga 1,2,3 kolumn 6. Exempelvis har transport av axel 
till chassit kategoriserats som slöseri eftersom det varken ger värde till slutkund 
eller till nästkommande led i produktionslinan. Inpassning av stötdämpare har 
kategoriserats som icke- värdeskapande men nödvändig för att operatören senare 
ska kunna montera fast axeln, vilket i sig är ett värdeskapande arbetsmoment. 
Stationernas totala värde och typ av slöseri har sammanställts i cirkeldiagrammen 
nedan. Vänster cirkel illustrerar arbetsmomentens värdekategorisering, medan 
höger cirkel visar hur olika slöserityper är fördelade på respektive station. 
Cirkeldiagrammen visar endast de mest tidskrävande chassivarianterna på 
respektive station, för resterande cirklar se bilagor 5.   
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Station 7 

 

Figur 7, Värdekategorisering och typ av slöseri för UB- framaxel, station 7 

 

 

Figur 8, Värdekategorisering och typ av slöseri för operatör vid Stödaxel, station 7 

På station 7 är den värdeskapande tiden mindre än den icke-värdeskapande 
gällande montörerna som arbetar med montering av framaxel. Arbetsmoment i 
form av byte av luftkuddar, hämta och placera axlar samt placera och ta bort 
mätutrustning bidrar främst till den övervägande slöseri-typen hantering. 
Montören som arbetar med stödaxeln har en högre grad värdeskapande tid, detta 
beror främst på att mätning av stödaxel inte utförs på stationen. Den största 
slöseri-typen är förberedande arbetsmoment i form av placering av säkerhetslinor 
och justering av chassiet i höjdled.  
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Station 8 

 

Figur 9, Värdekategorisering och typ av slöseri för Trum-broms 6:2, station 8 

 

På station 8 dominerar den värdeskapande tiden. I kategorin slöseri ingår främst 
arbetsmoment som hantering av verktyg och utrustning. 

 

Station 9 

 

Figur 10, Värdekategorisering och typ av slöseri för Dubbel-kardan, station 9 

På station 9 dominerar den värdeskapande tiden. De icke-värdeskapande men 
nödvändiga momenten bör ses över då mycket tid går till hantering och transport 
av motor och kardan. 
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5.2.6 Spagettidiagram  

Ett spagettidiagram har utförts på station 9 där examensarbetarna har observerat 
att montörerna hämtar utrustning och material i större utsträckning än på övriga 
stationer. Tiden det tar att hämta och lämna material och verktyg har inkluderats i 
de taktade arbetsmomenten i positionsstandarderna och synliggörs därför inte i 
processflödesschemat som slöseri. Detta slöseri i form av ”hantering” visualiseras 
i spagettidiagrammen nedan där montörernas arbetsrörelser kartlagts. 
Spagettidiagram har gjorts för både vänster och höger montör, vid montering av 
dubbel-kardan. För fullständiga uträkningar se bilaga 6.  

 

Figur 11, Spagettidiagram vänster operatör, station 9. 

Vänster operatör hämtar och lämnar verktyg och material på verktygshylla B- 9 
ggr (t/r), hylla A- 2 ggr (t/r) och hylla C- 2 ggr (t/r). Operatören går även till 
position D för den slutliga korskontrollen. Den totala tiden för operatörens 
arbetsrörelser är: 216 sekunder/cykeltid.  
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Figur 12, Spagettidiagram höger operatör, station 9. 

Höger operatör går till position E- 1 ggr (t/r) för att hämta dubbel-kardanen, sedan 
lämnar montören kardan-verktyget och hämtar motorn. Montören går till position 
A- 1ggr (t/r) för att lämna traversen. Resterande cykeltid är operatören placerad på 
höger sida av chassiet där verktyg och material hämtas och lämnas från 
verktygshylla B- 2ggr (t/r), hylla C- 12 ggr (t/r) och hylla D- 3 ggr (t/r). Den totala 
tiden för operatörens arbetsrörelser är: 232 sekunder/ cykeltid. 

5.2.7 Kapacitetsmål, önskad takttid  

Vid framtagning av en ny takttid använder Scania sig av en störningsprocent på 5 
%. Störningsprocenten gör att det önskade antalet chassier per dag kan uppnås 
trots mindre stopp och problem i produktionen. Med hjälp av formeln från 
kapitelavsnitt 4.5.1 och störningsprocenten har den önskade takttiden räknats fram 
och resulterat i 10 min och 47 sek. Detta innebär att produktionslinan maximalt 
får stanna 33 sekunder per takttid, om kapacitets-målet fortfarande ska uppnås. 

Produktionsplanerad tid: 431 min/ dag 
Antal chassier per dag (kapacitets-mål): 38 

!"!!"#!!$% = ! !"#!"  = 11,3421053 

Med störningsprocent: 11,3421053*0,95= 10 min 47 sek  
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De arbetsmoment som måste utföras inom den önskade takttiden på stationerna 7-
9 har identifierats och visualiserats i kolumn 4 i respektive positionsstandard. 
Dessa har tagits fram med hjälp av Scanias direktiv. I positionsstandarderna visas 
även vilka arbetsmoment som med dagens process hinner utföras inom den 
önskade takttiden. Detta har visualiserats med ett tjockt streck i respektive 
standard. 

Håller dagens utrustning- för den önskade takttiden  
Kartläggningen av nuläget visar att motor- och kardandockningen är tidskrävande 
arbetsmoment där utrustningen begränsar arbetshastigheten. Höger operatör utför 
denna process som är mest kritisk för chassier utrustade med dubbel-kardan. 
Samma utrustning, i form av en travers, används vid kardandockning som vid 
hämtning och dockning av motor. Detta leder till en begränsning i utrustningen 
eftersom dessa två moment inte kan utföras samtidigt. Traversen används först för 
att hämta och placera dubbel-kardanen på chassiet, vartefter den körs tillbaka för 
att lämna kardan-verktyget och för att hämta motorn för dockning. Traversen kan 
inte kopplas bort förrän motorn dockats och de främre och bakre motorkuddarna 
dragits åt. Traversen krokas sedan loss och körs tillbaka till utgångsläget. Vid 
enkel-kardan begränsas inte dockningen på samma sätt eftersom kardanen i det 
fallet redan är fastmonterad på motorn. Den effektiva cykeltiden för traversen 
visas i tabellen nedan och är den totala tiden för ovanstående arbetsmoment:  

Motor- och 
kardandockning 

Effektiv cykeltid, 
travers (min) 

Enkel-kardan 4,9 
Dubbel-kardan 10,8 

 
Tabell 5, Effektiv-cykeltid för travers- station 9. 

Den effektiva cykeltiden för enkel-kardan är i dagsläget 45 % av den önskade 
takttiden på 10:47. Dubbel-kardan är mer tidskrävande och upptar 100 % av den 
önskade takttiden. Enligt kapitelavsnitt 4.6.3 bör den effektiva cykeltiden inte 
överstiga 80 % av takttiden. Montering av dubbel-kardan överstiger gränsen och 
är därför en teknisk-flaskhals som måste beaktas. Därutöver så måste 
arbetsmomenten som visualiserats med X i positionsstandarderna, för station 9, 
slutföras inom den önskade takttiden. Detta för att chassiet med motor ska kunna 
flyttas till nästa station med god kvalitet och hög säkerhet.  

Antal montörer- för den önskade takttiden  
Behov av antal montörer per station och chassivariant har beräknats för den 
önskade takttiden, enligt kapitelavsnitt 4.7.2. Beräkningarna har gjorts för 
samtliga arbetsmoment i dagens process, där de taktade tiderna för nuläget 
använts. Syftet med beräkningarna är att tydliggöra skillnaden i antal montörer 
som krävs på en och samma station, för att därefter ta ställning till om antalet är 
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realistiskt. Avrundning för antal montörer har gjorts i enlighet med teorikapitlet. 
Beräkningarna förutsätter dock att montörerna arbetar oavbrutet under hela 
takttiden, vilket är svårt att uppnå på grund av precedensrelationer mellan 
arbetsmomenten och väntetider som uppstår när flera montörer ska samspela.  

Beräkningarna har resulterat i följande tabell: 

Station & 
chassivariant Antal montörer Antal montörer 

(avrundat) 
7: IB 3,36 3-4 
7: EB 4,37 4-5 
7: UB 4,66 5 
7: Stödaxel 2,31 2-3 
8: Skiva 4:2 4,26 4 
8: Skiva 6:2 5,21 5 
8: Trumma 4:2 5,01 5 
8: Trumma 6:2 4,61 5 
9: Enkel-kardan 4,18 4 
9: Dubbel-kardan 5,41 5-6 

 
Tabell 6, Beräkningar för antal montörer station 7-9.  

Tabellen visar att station 7 behöver 3-5 montörer beroende på chassivariant, vid 
montering av stödaxel behövs ytterligare 2-3 montörer. Detta intervall på 3-8 
montörer är inte rimligt ur ett resursperspektiv då 5 montörer skulle behöva ha 
variant-positioner. Det anses heller inte möjligt att fler än 3 personer arbetar på 
samma axel då större delen av arbetet utförs på en liten yta.  

På station 8 krävs enligt tabellen 4-5 montörer, vilket skulle skapa svårigheter 
även där då montörerna har en liten yta att röra sig på.  

På station 9 krävs 4-6 montörer beroende på chassivariant. Med dagens utrustning 
och arbetsprocess kan dock endast 2 montörer arbeta effektivt fram tills det att 
motorn dockats. De arbetsmoment som identifierats som nödvändiga hinner 
därmed inte utföras inom den önskade takttiden.   

 5.2.8 Precedensrelationer 

Precedensrelationer mellan arbetsmomenten har tagits fram. Detta i syfte att 
identifiera vilka arbetsmoment som kan flyttas mellan stationer samt för att kunna 
dela upp arbetet mellan ytterligare montörer. Stationernas precedensrelationer 
visas i kolumn 2 för respektive positionsstandard. Hänsyn har även tagits till 
arbetsmoment som bör utföras i en viss ordningsföljd för att gynna montaget. 
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5.2.9 Identifierade förbättringsområden  

Kartläggning av nuläget har visat att en ny takttid på 10:47 skulle skapa 
flaskhalsar och leda till att alla nödvändiga arbetsmoment inte hinner utföras i tid. 
Följande förbättringsområden har identifierats: 

• Ny teknik för dockning av axlar som gör att fler än 2 montörer kan arbeta 
per station. 

• Ny teknik för motor- eller kardandockning. 
• Utjämning av beläggningsgraden och effektivitetsökning på samtliga 

stationer. 
• Minskning av den icke-värdeskapande tiden. 

5.2.10 Idégenerering 

Följande kapitelavsnitt avser att leda fram till idéer på ny teknik för axel- och 
motordockning och nya möjligheter att minska den icke-värdeskapande tiden på 
Scania Buss. Detta har gjorts genom benchmarking och brainstorming.  

5.2.10.1 Benchmarking   
Nedan presenteras benchmarkingen som utförts på Scania Lastbil i Södertälje, 
Volvo Bussar i Borås, Scania Bussar i Brasilien och Scania Lastbil i Holland. 
Varje enskild benchmark avslutas med en jämförelse med Scania buss och viktas 
sedan i en gemensam tabell i slutet av kapitelavsnittet. 

Scania Chassimontering Lastbil   
Scanias chassimontering för lastbilar är placerad i samma byggnad som 
Södertäljes busschassimontering. År 2012 tillverkades 9251 kompletta lastbilar, 
individuellt anpassade efter kundens önskemål. Det finns 43 olika axelvarianter 
och 180 olika motorer. Kunden kan vidare anpassa lastbilen genom till exempel 
val av hytt, antal axlar och axelavstånd.  

På produktionslinan arbetar 135 montörer, varav 25 är variantpositioner. 
Stationerna på produktionslinan är uppdelade i förbättringsgrupper där en 
Teamledare är ansvarig för varje grupp. Teamledaren fungerar ofta som Andon 
med ansvar för arbetet på stationen, men hjälper också till vid problem och 
störningar i monteringsprocessen. 

Scania har en gemensam produktionslina för alla lastbilsmodeller och ett 
sekvensstyrt flöde. Produktionslinan består av 46 monteringsstationer, 3 
buffertplatser och 2 variantstationer fördelade över linan. Buffertplatserna 
används för att hålla takttiden, minimera stopptid och för att undvika att hela 
produktionslinan stannar vid problem. Produktionslinan är uppdelad i tre 
oberoende taktade flöden, vilket därför möjliggör användning av buffertplatser 
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mellan flödena. Variantstationerna används vid mer komplexa modeller samt när 
tiden inte räcker till. Arbetet läggs då på variantstationen för att inte påverka 
resten av produktionslinan. Även de chassier som inte kräver mer arbete stannar 
på de här stationerna för att bevara takten på linan.  

Kundens efterfrågan styr stationernas takttid på produktionslinan. Dagens 
balanserade takttid är 9:52 vilket resulterar i 42 färdiga lastbilar om dagen. Med 
dagens takttid tar det ungefär ett dygn för en lastbil att passera hela 
produktionslinan.  

Scanias produktionslina för lastbil använder olika typer av system vid transport av 
chassi. Chassiet transporteras till en början med ett smidigt upphängningssystem, 
där chassiet hålls uppe med två telfrar varifrån säkerhetslinor placeras runt 
chassiets fram och bak del. Chassiet transporteras sedan upphöjt mellan 
stationerna ända fram till nästa flöde i produktionslinan. När chassiet når slutet på 
flödet kopplas säkerhetslinorna bort och telfrarna åker automatiskt tillbaka till 
början av flödet genom en bana i taket. Produktionslinan fortsätter sedan med två 
mer komplexa upphängningssystem där chassiet är fäst i främre och bakre delen 
av ramarna. Likt föregående system åker telfrarna tillbaka till flödets start med en 
bana i taket. Upphängningssystemen kräver inga säkerhetslinor och chassiet 
flyttas elektroniskt mellan stationerna. Vid framflyttning krävs det att en montör 
följer chassiet till nästa station. Upphängningssystemet följer produktionslinan 
fram till slutet av axelmonteringen därefter transporteras chassiet via elektriska 
transportkuddar i ett spår i golvet.  

Axelmontering  
Axelmonteringen består av fem stationer varav en buffertplats och en 
variantstation. På den första stationen monteras bakaxlar och eventuellt en 
stödaxel. På den andra stationen monteras 1-2 framaxlar och eventuellt en 
stödaxel. Den tredje stationen är en variantstation, där arbete läggs vid behov. På 
den sista axelstationen drar montörerna åt krängningshämmarna med hjälp av 
momentdragare. Nedan följer en närmare beskrivning om processen på de olika 
stationerna:  

Bakaxelmontering: På bakaxelmonteringen arbetar en montör på var sida om 
chassiet. De chassier som ska vara utrustade med stödaxel kräver ytterligare en 
montör, vilket är en variantposition. Variantens uppgift är att passa in stödaxeln 
och tillhörande bälg samt montera fast kardanen på chassiet. 

Ett nytt chassi flyttas fram till stationen med hjälp av upphängningssystemet. 
Chassiet höjs upp för att axlarna och den förmonterade kardanen ska kunna 
placeras under. Axlarna riktas in med hjälp av höj- och sänkbara luftkuddar 
medan chassiet fortfarande hänger i taket. Kardanen som är förmonterad på 
bakaxeln hålls upp av en specialanpassad vagn innan den monteras fast på 
chassiet. Komponenterna för lastbilsmodellerna ser olika ut, vilket gör att även 
arbetsmomenten varierar. På samtliga modeller monteras reaktionsstag, 
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stötdämpare, krängningshämmare, krängningshämmarlänk och bälgar. När axeln 
är fastmonterad dras luftkudden bort från produktionslinan och tillbaka till 
förmonteringen. Bromsslangar monteras och kablar stripas och klammas.  
 
Framaxelmontering: På framaxelmonteringen arbetar en montör på var sida om 
chassiet. Likt bakaxelmonteringen hjälper en schemalagd variant till vid de mer 
komplexa modellerna samt vid montering av stödaxel. Arbetsmomenten och 
tekniken som används på stationen är väldigt lik föregående station. På sista axel-
stationen arbetar en montör på var sida om chassiet. Montörerna drar åt muttrarna 
på krängningshämmaren på samtliga axlar med hjälp av två momentdragare. 
Momentdragarna går att anpassa till de olika axelvarianterna genom att verktygs- 
hylsorna byts ut. Kylarslangar och bullerkåpor kopplas och monteras.   

Motordockning  
Dockning och fastmontering av motor på chassi utförs på två stationer. Endast en 
av stationerna har observerats eftersom den andra har alltför stora olikheter med 
produktionslinan på buss. På den observerade stationen arbetar tre montörer. Vid 
mer komplexa varianter krävs det att en ”variant” hjälper till för att avsluta arbetet 
inom takttiden. Uppstår oväntade problem under monteringen så tillkallas Andon.  

Ett nytt chassi flyttas fram till stationen med hjälp av de elektroniskt styrda 
transportkuddarna. Montörerna förbereder det nya chassiet för dockning av motor. 
Motorn transporteras via en radiostyrd kran som följer en bana i taket, med hjälp 
av en telfer kan höjden och vinkeln på motorn justeras vid inpassningen. 
Beroende på motor och chassimodell ser monteringsprocessen och de olika 
komponenterna olika ut. På samtliga modeller dockas motorn samtidigt som 
kardanen monteras ihop med växellådan. Motorn monteras sedan fast mot 
växellådskuddarna och motorkuddarna. Sedan kopplas kylvattenslangar, 
bränslerör, tryck- och sugslang. Kopplingsslang, jordfläta och bromsrör ansluts 
och monteras.   

Observationer 

Verktyg 
På samtliga stationer har montörerna nära till sina verktyg som främst är 
upphängda i taket. Övriga verktyg är fastsatta på rullbara vagnar eller på en 
ställning i närhet till arbetsmomentet.  

Material  
De axlar som ska användas på produktionslinan är utrustade med de komponenter 
som behövs, inga ytterligare komponenter behöver därmed hämtas för montering. 
De skruvar och muttrar som används vid montering av bakaxlar finns nära till 
hands och placerade på rullbara vagnar. På framaxelmonteringen finns skruvar 
och muttrar tillgängliga på axelns luftkudde.  
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På motorstationen är material i form av skruvar och muttrar placerade på 
rullvagnar i närheten av produktionslinan. En ”spindel” arbetar med ”kittning” 
och försörjer montörerna med varje chassis specifika komponenter, skruvar och 
muttrar. Detta material fylls på i små lådor från baksidan av en sluttande vagn och 
rullar till rätt läge med hjälp av tyngdkraften. När den förbrukade lådan tas bort 
glider nästa låda fram. 

Jämförelse med Scania Busschassimontering   
Scania Lastbil har fler stationer för axel- och motordockning än Scania Buss. 
Takttiden på varje station motsvarar ca en tredjedel av den på buss och färre 
arbetsmoment utförs på varje station. Det arbetar fler montörer på varje station 
och till skillnad mot buss används även variantpositioner. En annan skillnad är att 
buffertplatser kan användas till att förhindra stopp, vilket i dagsläget inte är 
möjligt på buss som endast har ett taktat flöde. Restriktioner gällande layout och 
flöde hindrar även en utökning av flera stationer på busschassimonteringen. 

Upphängningssystemet vid axelmonteringen är smidigare och mer ergonomiskt 
för montörerna samtidigt som resterande montörer kan utföra förberedande arbete. 
En annan fördel med systemet är att inga säkerhetslinor behöver kopplas på och 
av chassiet vid reglering av höjd och transport. Upphängningssystemet för 
framflyttning av chassi utvärderas i viktningstabellen i slutet av kapitelavsnittet.   

För att möjliggöra inpassning av axlar justeras dess höjd med hjälp av 
luftkuddarna, vilket är mer tidseffektivt. På Buss är chassiet upphängt med 
säkerhetslinor och axlarna passas istället in genom att chassiets höjd justeras. 
Efter att axlarna dockats och monterats dras luftkuddarna bort och chassiet hålls 
uppe med hjälp av upphängningen, vilket medför att byte till transportluftkuddar 
inte behövs. Reducering av luftkuddebyten tas vidare i studien.  

Spåret som används vid motordockningen gör att chassiet står fast och inte rör sig 
i sidled. Även detta transportsystem är smidigare, snabbare och mer ergonomiskt 
än det på Buss. Systemet är även mer tidseffektivt då ingen montör behöver följa 
chassiet till nästa station. Motordockningen liknar den på Scania Buss, men rälsen 
i taket bidrar till att motorn alltid följer samma bana in mot chassiet. Detta 
förenklar och effektiviserar dockningsprocessen. En förutsättning för denna 
motordockning är att chassiet alltid är placerat på samma position.  Processen att 
docka motor med en fixerad bana i taket utvärderas i viktningstabellen. 

På Scania Lastbil förmonteras kardanen fast på bakaxeln för att senare vid 
motorstationen monteras ihop med växellådan. Detta underlättar motor-
dockningen då motorn inte behöver riktas in med samma precision som på Buss. 
Även denna metod tas vidare i studien. 
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Volvo Bussar Borås  
Volvos chassimontering för bussar är sedan 1976 belägen i Borås. År 2012 
tillverkades 2906 chassier. Borås tillverkar 11 olika chassimodeller med 4 
framaxeltyper och 3 bakaxeltyper. För att göra det möjligt att tillverka samtliga 
modeller med en jämn arbetsbelastning har Volvo valt att ha tre sekvensstyrda 
produktionslinor. Produktionslinorna som har olika takttider består av ca 6 
stationer vardera, linorna förenas mot slutet till ett gemensamt flöde bestående av 
tre stationer.  

Vid besöket var endast två av produktionslinorna igång. Takttiden för dessa var 
70 respektive 82 minuter, vilket resulterar i 13 färdiga busschassier per dag. I 
genomsnitt tar det 60 timmar för ett chassi att passera hela flödet. På varje 
produktionslina arbetar 22-26 montörer fördelade över stationerna. Antalet 
montörer beror på vilka chassimodeller som ska tillverkas. Produktionslinan är 
indelad i olika team, varav montörerna från två stationer bildar ett gemensamt 
team. I varje team arbetar en teamledare som har i uppgift att stödja montaget vid 
behov.  

Volvos montering av axlar och motordockning utförs på en gemensam station, där 
3 montörer arbetar. De chassier som ska vara utrustade med stödaxel kräver extra 
hjälp av teamledaren. Nedan följer en närmare beskrivning av arbetsmomenten på 
stationen:  

Axelmontering 
Ett nytt chassi flyttas fram till stationen med en telfer som når stationen med en 
travers. Chassiet höjs och hålls uppe med säkerhetslinor från telfern som är 
placerade på chassiets mitt-balkar. När chassiet når stationen är samtliga axlar 
placerade på luftkuddar under chassiet och redo för inpassning. Chassiet sänks 
och montörerna passar in samtliga axlar. Därefter drar montörerna åt 
reaktionsstag, krängningshämmare och krängningshämmarlänk. Säkerhetslinor 
från stationära telfrar kopplas fast på chassiets fram- och bakdel för att kunna 
reglera höjd och vinkel på chassiet. Telfern i mitten kan därmed kopplas bort och 
skickas tillbaka till föregående station, där den åter används för samma process. 
Stötdämpare och bälgar passas slutligen in och monteras.   

Motordockning 
Dockning av motor sker när axlarna är fastmonterade på chassiet. Motor med 
kardan är placerade på en luftkudde, vid längre kardan används en vagn för stöd. 
Luftkudden med motorn placeras bakom chassiet för att sedan skjutas in i dess 
bakre del. Höjden på motorn regleras med hjälp av luftkudden och när rätt höjd 
uppnåtts kan motorn monteras fast på chassiet. Vid avslutad takt skjuts chassiet 
vidare till nästa station på samma luftkuddar som axlarna var placerade på.   
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Observationer  

Verktyg 
Montörerna har nära till sina verktyg och de som ofta används hänger i långa 
luftslangar från taket, då de inte används når de ner till arbetsgolvet. Resterande 
verktyg är placerade på stationära ställningar vid sidan av chassiet, dessa hyllor är 
välsorterade med konturer för varje enskilt verktyg.  

Material  
En stor del av materialet är placerat på rullbara vagnar, vilket gör att montörerna 
kan placera det nära tillhands. Vagnarna fylls på av montörerna själva vid behov 
och när tiden räcker till. På motorns luftkudde finns en ställning för verktyg och 
material. Montören behöver därför inte gå onödiga sträckor och kan befinna sig i 
närhet till arbetsmomentet. Förmonteringen av axlar och motor sker inte i direkt 
anslutning till produktionslinan. Detta medför att truckar måste köra mellan 
förmonteringen och produktionslinan för att förse montörerna med rätt 
komponenter. 

Jämförelse med Scania Busschassimontering    
Volvo Buss har färre stationer för axel och motordockning än vad Scania Buss 
har. Takttiden på varje station är betydligt högre än på Scania buss vilket medför 
att fler arbetsmoment utförs per station. Användning av fler produktionslinor gör 
att de kan balansera tillverkningen genom att producera samma modell på en och 
samma produktionslina, väntetider på grund av produktvariation kan därmed 
minskas. Fler produktionslinor minskar dock flexibiliteten i produktionen (enligt 
kapitelavsnitt 4.6.1) och kräver större yta och mer resurser i form av: personal, 
verktyg och utrustning.  

Framflyttning av chassi med traverssystemet är effektivare och mer ergonomisk 
än det på Scania buss. Endast en montör krävs vid transporten vilket medför att de 
övriga montörerna på stationen kan utföra förberedande arbete. 
Upphängningssystemet för framflyttning av chassi utvärderas i viktningstabellen i 
slutet av kapitelavsnittet.   

Volvo Buss dockar alla axlar på samma station, cykeltiden reduceras då genom att 
samtliga axlar är redo för inpassning direkt när chassiet når stationen. Genom att 
chassiet anländer till stationen upphöjt istället för på transportvagnar som på 
Scania Buss så behövs inte momentet där transportvagnen tas bort. Därutöver 
använder Volvo samma luftkuddar till axlarna som vid framflyttning av chassi. 
Detta medför att Volvo inte behöver byta transportkuddar. Reducering av 
luftkuddebyten tas vidare i studien. 

Motordockningen skiljer sig helt från den på Scania buss, lösningen är smidig och 
enkel. Kardanen behöver inte riktas in med samma precision utan dockas rakt mot 
bakaxeln för montering. Processen att docka motor utvärderas i viktningstabellen. 
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Hantering av verktyg sker på motsvarande sätt, Volvo har dock fler luftslangar 
vilket resulterar i färre luftslangsbyten. Höjden på verktygen är inte ergonomisk 
då montören behöver böja sig ner för att plocka upp dem. Verktyg på golvet kan 
även medföra olyckor eller leda till skadade verktyg. Placering av material i 
rullbara vagnar är effektivt för monteringsprocessen och tas därför vidare i 
studien.  

Scania Lastbil Holland 

Monteringsprocessen  
Ett nytt chassi flyttas fram till stationen med ett upphängningssystem liknande det 
på Scania Lastbil i Södertälje. Under framflyttningen är chassiet upphöjt och 
bakaxeln är på plats när chassiet når stationen. Axeln är placerad på en justerbar 
ställning som transporterar axeln via en travers i taket. Montörerna justerar axelns 
höjd och läge med hjälp av ställningen medan chassiet är stilla. När axeln är på 
plats arbetar montörerna stående på ställningen för att passa in reaktionsstag och 
stötdämpare. Verktygen som används mest är placerade på ställningen och 
därmed nära montörens arbetsmoment. När axeln är fastmonterad tas ställningen 
bort från arbetsytan och chassiet flyttas med hjälp av en montör till nästa station. 

Fastmontering av stöd- och framaxel sker på stationen efter. Axlarna är placerade 
på samma sorts ställning som den på bakaxelmonteringen och arbetsmomenten ser 
liknande ut.    

Dockningen av motor sker på liknande sätt som på Scania Lastbil Södertälje, 
chassiet transporteras via en räls och motorn dockas med hjälp av en travers. Inga 
nya metoder eller arbetssätt har observerats och därför kommer processen inte 
beskrivas närmare.    

Jämförelse med Scania Buss   
Scania Lastbil i Holland har en betydligt lägre takttid och de utför färre 
arbetsmoment på varje station.  

Framflyttningen av chassiet via upphängningssystemet är tidseffektivt eftersom 
axlarna kan vara på plats när chassiet når stationen. 

Ställningen som används för att docka axlar är lättare att hantera och justera än 
när axlarna är placerade på en luftkudde. Vid montering av två axlar på samma 
station är justeringen av axlarnas höjd oberoende av varandra, vilket gör att 
montörerna inte behöver samspela på samma sätt som på buss. Dessa ställningar 
tar dock mycket plats och skulle kräva en stor omställning i arbetsprocessen och 
layout. Ställningarna är till skillnad från luftkuddarna dessutom stationära vilket 
minskar flexibiliteten vid framtida förändringar. För att på ett smidigt sätt docka 
axlar med den här metoden bör axel-förmonteringen vara placerad i anslutning till 
produktionslinan, vilket skulle kräva en stor omställning i layouten på Scania 
Buss. Processen utvärderas vidare i viktningstabellen. 
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Scania Buss Brasilien  

Monteringsprocessen 
Scania Buss i Brasilien flyttar chassiet med hjälp av transportvagnar på hjul som 
är anslutna till ett spår som går längs med produktionslinan. När chassiet når 
stationen kopplas säkerhetslinor på chassiet liknande de i Södertälje. Axlarna som 
ska monteras är placerade på transportvagnar och hämtas med hjälp av 
gaffeltruckar. Chassiet höjs upp, transportvagnen tas bort och axeln placeras under 
chassiet. Axlarnas transportvagnar ansluts till spåret och axlarna passas sedan in 
genom att justera chassiets höjd. Chassiet flyttas till nästa station på axlarnas 
transportvagnar.   

Jämförelse med Scania Buss   
Chassiet är precis som på Scania Buss nedsänkt när det når stationen och behöver 
höjas med säkerhetslinor för att möjliggöra axeldockningen. Skillnaden är att de 
använder transportvagnar istället för luftkuddar vid transport. Transportvagnarna 
som går i ett spår gör att chassiet hålls på plats och inte glider i sidled. Vid 
framflyttning av chassi krävs endast en montör. 

Dockning av axlar med en gaffeltruck underlättar axelns justering i höjdled. Det 
kan dock vara svårare att justera gaffeltrucken i sidled. Metoden kan fungera vid 
dockning av samtliga axlar på samma station då chassiet hela tiden hänger stilla 
och axlarna är oberoende av varandra vid dockningen. Processen att docka axlar 
med gaffeltruck utvärderas vidare i viktningstabellen. 

Dockning av motor sker på liknande sätt som på Scania Lastbil Södertälje, 
chassiet transporteras via en räls och motorn dockas med hjälp av en travers. Inga 
nya metoder eller arbetssätt har observerats och därför kommer processen inte 
beskrivas närmare. 

Jämförelse av metoder  
De metoder som Scania Buss idag använder vid axel- och motordockning har 
jämförts med de metoder som observerats genom benchmarking. Nyckelfaktorer 
enligt kapitelavsnitt 4.8.1 har tagits fram i syfte att jämföra metoderna, detta har 
resulterat i två viktnings-tabeller där Scania Buss nuvarande metod använts som 
referens. Varje metod har utifrån nyckelfaktorerna bedömts på en skala från 1 till 
7, där 1 motsvarar det bästa lösningsförslaget och 7 det sämsta. Nyckelfaktorerna 
som studerats och jämförts är: Flexibilitet för tillverkning av samtliga 
produktvarianter och för framtida förändringar, Bemanning som krävs, 
Tidseffektivitet, Kostnad för omställning, Säkerhet för montörerna, Förändring i 
layout samt om metoden är Tekniskt genomförbar gällande produkt- och 
kvalitetsspecifikationer. För att examensarbetet ska uppfylla den önskade 
takttiden prioriteras nyckelfaktorn tidseffektivitet högst.   
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Axeldockning och transportsystem  
Nedan sammanfattas Scania Buss nuvarande metod för dockning av axlar samt de 
fyra metoder som observerats genom benchmarkingen.  

Dagens metod- Scania Buss  
Chassiet transporteras på luftkuddar, och hålls sedan uppe med två fixerade telfrar 
med justerbara säkerhetslinor. Axlarna är placerade på luftkuddar och passas vid 
montering in genom att säkerhetslinorna sänks så att chassiet kommer i rätt höjd 
med axlarna.   

Metod 1: Scania Lastbil Södertälje  
Chassiet transporteras och hålls uppe med ett avancerat radiostyrt 
upphängningssystem. Axlarna är placerade på luftkuddar och passas vid 
montering in genom att luftkuddarna höjs. Kardanen är alltid fastmonterad mot 
bakaxeln.   

Metod 2: Volvo Buss Borås  
Chassiet transporteras mellan stationerna med en telfer och hålls uppe med 
säkerhetslinor runt chassiets ramar. Alla axlar är placerade på luftkuddar och redo 
för inpassning när chassiet når stationen. Inpassning av axlar sker genom att 
chassiet sänks mot axlarna.  

Metod 3: Scania Lastbil Holland  
Scania Holland transporterar och håller uppe chassiet med ett liknande 
upphängningssystem som det på Scania Lastbil. Axlarna är placerade på varsin 
justerbar arm som regleras i höjd- och sidled vid inpassning och montering. 

Metod 4: Scania Buss Brasilien  
Chassiet transporteras via ett spår i golvet och hålls sedan uppe med 
säkerhetslinor från telfrar liknande de på Scania Buss. Varje axel är placerad på en 
egen vagn, de hämtas och transporteras till stationen med gaffeltruckar. 
Inpassning av axel sker genom att chassiet sänks ner.  

 
Scania 
Buss Metod 1 Metod 2 Metod 3 Metod 4 

Flexibilitet 3 6 3 7 3 
Bemanning 3 5 3 3 3 
Tidseffektivitet 6 3 3 3 7 
Kostnad 3 7 4 7 3 
Säkerhet 4 2 5 2 4 
Summering 19 23 18 22 20 
Tekniskt 
genomförbar - Ja Ja Ja Ja 

Förändring i 
layout - 7 3 7 4 

 
Tabell 7, Viktningstabell för axeldockning- benchmarking 
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Resultatet från viktningstabellen visar att Volvo Buss har den totalt sett bästa 
lösningen för axeldockning, därutöver kräver lösningen minst förändring gällande 
layout. Volvos metod är även en av de mest tidseffektiva, vilket prioriteras högt. 
Volvos metod att docka alla axlar samtidigt har undersökts närmre. På Scania 
Buss är dock stöd- och bakaxel placerade så pass nära varandra att problem 
uppstår vid montering av dessa samtidigt. Möjligheten att docka alla axlar på 
samma station togs ändå vidare i studien. Volvos transportsystem som möjliggör 
att chassiet inkommer till stationen upphöjt togs även vidare i syfte att reducera 
slöseri. De mer komplexa upphängningssystemen som används på Scania Lastbil 
anses vara för kostsamma och skulle kräva för stora förändringar i layout, dessa 
alternativ tas därför inte vidare i studien. Metoden som används på Scania Buss i 
Brasilien är mer tidskrävande än den i Södertälje och avfärdades därför.       

Motordockning  
Nedan beskrivs Scania Buss nuvarande metod för dockning av motor samt de två 
metoder som observerats genom benchmarking. 

Dagens metod- Scania Buss 
Motorn transporteras via en radiostyrd travers i taket som justeras i två riktningar. 
Vid enkel-kardan är kardanen förmonterad mot motorns växellåda och vid dubbel-
kardan monteras den mot bakaxeln först.   

Metod 1: Scania Lastbil Södertälje  
Motorn transporteras via en radiostyrd telfer som följer en fixerad bana i taket. 
Chassiet transporteras med elektroniskt styrda transportkuddar som möjliggör 
samma lägesposition för chassiet varje takt. Kardanen är redan fastmonterad på 
chassiet. 

Metod 2: Volvo Buss Borås 
Motorn transporteras på en luftkudde med kardanen fastmonterad mot motorns 
växellåda. 

 
Scania 
Buss Metod 1 Metod 2 

Flexibilitet 3 7 1 
Bemanning 3 5 3 
Tidseffektivitet 6 2 3 
Kostnad 2 7 3 
Säkerhet 4 3 1 
Summering 18 24 11 
Tekniskt 
genomförbar - Ja Nej 

Förändring i 
layout - 6 2 

 
Tabell 8, viktningstabell för motordockning- benchmarking 
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Resultatet från viktningstabellen visar att Volvo Buss har den totalt sett bästa 
lösningen för motordockning. Metoden att docka motor med hjälp av luftkudde 
undersöktes på Scania Buss. Konstruktör (Larsson, 2013) på Scania konstaterade 
att metoden inte är tekniskt genomförbar med dagens chassier, på grund av två 
tvärgående balkar som hindrar dockningsprocessen. Chassiet måste 
produktutvecklas för att metoden ska kunna användas, vilket ligger utanför 
ramarna för det här examensarbetet.  
  
Scania Lastbil är jämfört med Scania Buss betydligt mer tidseffektiva. Höga 
kostnader för utrustning och stora förändringar i layouten leder dock till att 
metoden väljs bort. Då ingen av metoderna för motordockning tagits vidare i 
studien har examensarbetarna valt att vidareutveckla och effektivisera den metod 
som används idag. 

Övriga observationer som tas vidare i studien: 

• Reducering av luftkuddebyten genom användning av samma luftkudde vid 
transport som vid inpassning.  

• Fler rullbara vagnar med material.  
• Kittat material. 
• Användning av ”Spindel”. 
• Montering av kardan tidigare i produktionslinan.  
• Användning av variantposition- schemalagd person. 

5.2.11 Anvisningar vid framtagning av konceptförslag  

För att uppnå kapacitetsmålet behöver tiden för både värdeskapande och icke-
värdeskapande arbetsmoment reduceras. Icke-värdeskapande arbetsmoment i form 
av hantering, transport, kontroll och förberedande arbetsmoment ska reduceras 
eller elimineras genom 5S och val av effektivare utrustning. För att minska den 
värdeskapande tiden ska processen förenklas, integreras, parallelliseras, 
synkroniseras och förberedas i större utsträckning än idag (enligt kapitelavsnitt 
4.6.2). Konceptet ska även utformas ur ett lean-ergonomiskt perspektiv, där 
hänsyn tas genom val av utrustning och ordningsföljd av arbetsmoment. Vid 
förändringar i monteringsprocessen måste hänsyn tas till precedensrelationerna 
mellan arbetsmomenten. För att skapa ett regelbundet arbetstempo och för att 
minska variation i cykeltid ska produktionslinan välbalanseras mellan montörer 
och stationer. För att effektivisera arbetet ska antal montörer anpassas efter 
stationernas arbetsyta och monteringsprocess. Val av layout och materialhantering 
görs med hänsyn tagen till kapitelavsnitt 4.6.5, där stor vikt läggs på placering av 
verktyg och material i närhet till arbetsmomenten. Dagens användning av Andon 
och Kanban systemen fungerar bra och kommer därför inte att vidareutvecklas.  

Konceptet bör ha en låg grad av automatisering för att möjliggöra snabb 
omställning mellan chassivarianterna gällande material och verktyg. 
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Produktionslinan ska även vara flexibel för framtida förändringar som till exempel 
ny layout och nya produkter.  
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6. Konceptförslag 
                                                             
I följande kapitelavsnitt presenteras konceptförslaget som tagits fram med hänsyn 
till Scanias Produktionssystem, examensarbetets direktiv och den teoretiska 
referensramen. Konceptet inkluderar även idéer och observationer som tagits 
fram genom benchmarking och brainstorming.  
 
6.1 Konceptet  
Det framtagna konceptet uppfyller kapacitetsmålet och är framtaget i enlighet med 
anvisningarna ovan. Konceptet är utformat så att de mest tidskrävande 
chassivarianterna hinner tillverkas inom den nya takttiden. Det nya konceptet 
inkluderar de arbetsmoment som måste utföras för att chassiet ska kunna skickas 
vidare till nästa station samt de arbetsmoment som ansetts vara viktiga från 
företagets och examensarbetarnas perspektiv. För det färdiga konceptet har 
examensarbetarna valt att begränsa sig genom att endast ta hänsyn till de 
chassivarianter som är mest tidskrävande på respektive station. På station 7 har 
dock samtliga varianter valts att ta med i beräkningarna på grund av stora 
skillnader i arbetsmoment.  

Det nya konceptet inkluderar följande: 

- Nya standarder för respektive chassivariant och montörs-position. 
- Ombalansering av produktionslinan. 
- Ny teknik för påfyllning och hantering av material.  
- Ny utrustning och layout som effektiviserar arbetet. 

Nedan presenteras det framtagna konceptet utifrån de nya standarderna. 
Stationerna beskrivs separat för att ge läsaren en fördjupad förståelse för 
processen.  

6.1.1 Standarder  

I de nya standarderna har medelvärden tagits fram för de arbetsmoment som är 
likadana för höger och vänster montör. Dessa tider skiljde sig tidigare åt på grund 
av differensen som uppstår vid manuellt arbete.  

Station 7 - Montering av samtliga axlar  
På stationen arbetar totalt fyra montörer, två monterar framaxel och två monterar 
bak- och stödaxel. På station 6 placeras, innan avslutad takt, säkerhetslinor från 
två radiostyrda telfrar runt chassiet. Varje takt börjar med att chassiet höjs upp och 
transporteras till station 7 med ett upphängningssystem. Detta möjliggör 
parallellisering mellan framflyttning av chassi och placering av fram- och 
stödaxel, därutöver behöver inga säkerhetslinor placeras på stationen. Axlarna är 
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placerade på höj- och sänkbara luftkuddar som justeras vid inpassningen, vilket 
gör montörerna mindre beroende av varandra. Montörerna utför sedan de 
arbetsmoment på framaxeln som är obligatoriska och nödvändiga. På stödaxeln 
utförs de arbetsmoment som krävs för att axeln ska sitta på plats, därutöver görs 
även de moment som kräver arbete på insidan av chassiet. När stödaxeln är 
fastmonterad höjs chassiet för att bakaxeln med den förmonterade dubbelkardanen 
ska kunna placeras. Dubbelkardanen hålls uppe med en höj- och sänkbar 
kardanvagn och riktas med hjälp av den in genom stödaxeln där den sedan 
monteras fast. De arbetsmoment som krävs för att bakaxeln ska sitta på plats och 
kunna transporteras vidare utförs på stationen. Chassiet sänks sedan ned på 
luftkuddarna som används vid transport till nästa station. Innan avslutad takt 
kopplas telfrarna bort och skickas tillbaka till station 6 där de åter används för 
samma process. För en mer detaljerad beskrivning av respektive chassivariant och 
montörernas nya positionsstandarder se bilaga 7.   

Förmontering- Station 7  
På FM tillkommer ett arbetsmoment i form av montering av dubbel-kardan mot 
bakaxel. Kardan-delarna inkommer på pall och placeras på vagnar med hjälp av 
en pelarsvängkran, där de sedan monteras ihop. Vagnarna används sedan för att 
hålla uppe dubbel-kardanen vid montering mot bakaxel och följer sedan med till 
buffertplatsen nära produktionslinan. När dubbel-kardanen monterats fast på 
produktionslinan skickas kardan-vagnen tillbaks till FM.  

Station 8- Montering på bakaxel och mätning  
På stationen arbetar en montör på var sida av chassit och vid stödaxel tillkommer 
en montör. När chassit når stationen placeras säkerhetslinor vartefter de 
obligatoriska och nödvändiga arbetsmomenten på bak- och stödaxel slutförs. 
Samtliga axlar mäts på stationen vartefter bälgar monteras.  Chassiet transporteras 
sedan vidare till station 9 på luftkuddarna. För en mer detaljerad beskrivning av 
respektive chassivariant och montörernas nya positionsstandarder se bilaga 8.        

Förmontering- Station 8  
De arbetsmoment som tidigare utfördes på FM av montörerna på produktionslinan 
har flyttats ut till montörerna på FM. 

Station 9- Dockning av motor   
På stationen arbetar 4 montörer oberoende av chassivariant. Transport av motor 
och förberedande av material utförs parallellt med framflyttning av chassit. 
Motorn dockas samtidigt som två montörer drar åt stötdämparna på samtliga 
axlar. När motorn dockats arbetar två montörer parallellt på bakre delen av motorn 
och två på främre delen, vartefter de utför de nödvändigaste arbetsmomenten på 
stationen. För en mer detaljerad beskrivning av respektive chassivariant och 
montörernas nya positionsstandarder se bilaga 9.  
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Förmontering- Station 9   
FM monterar fast enkel-kardan mot växellådan, vilket tidigare utfördes av en 
montör på produktionslinan.  

Den nya takttiden innebär att icke-värdeskapande arbete som t.ex. klamning och 
stripning av kablar behöver flyttats fram i produktionslinan. En del av de 
värdeskapande arbetsmomenten på station 9 behöver också flyttas fram i 
produktionslinan på grund av tidsbrist. De framflyttade arbetsmomenten kräver 
inga speciella verktyg och utrustningar och heller ingen specifik ordningsföljd, 
och anses därför vara flyttbara. Se bilaga 10 för en redogörelse över de 
arbetsmoment som inte hinner med att utföras inom stationerna 7-9.  

6.1.2 Ombalansering  

I syfte att jämna ut och öka beläggningsgraden för montörerna har 
produktionslinan balanserats om. Balanseringen visar hur arbetsmomenten är 
fördelade mellan montörerna och i vilken ordningsföljd de utförs. Samspelet 
mellan montörerna på respektive station visualiseras och de väntetider som 
uppstår mellan operatörerna synliggörs, se bilaga 11. 

6.1.3 Materialhantering  

Materialkittning på station 9 utförs i början av varje takt av de två montörerna 
som tillkommit på produktionslinan. Dessa förbereder material för både höger och 
vänster montör i syfte att minska deras gångavstånd. Instruktioner för det 
specifika chassiet visar vad montörerna ska kitta, materialet placeras sedan på 
rullbara vagnar i närhet till montörerna. Syftet med de rullbara vagnarna är att 
montörerna ska kunna ta med sig vagnarna till arbetsmomentet istället för att 
vända sig om eller gå till materialhyllan tur och retur. Den totala tiden för 
”hantering” som räknades fram genom spagettidiagrammen reduceras avsevärt 
genom val av kittning. Tid för materialkittning har i standarderna uppskattats då 
det inte fanns möjlighet till att takta de nya momenten. Tiden som kan reduceras 
genom material-kittning har inte subtraherats från standardtiderna då 
examensarbetarna anser att tidtagningarna varit för få.  
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6.1.4 Layout  

Konceptet kräver en layout-modifiering av FM på station 7 och 8. I den nya 
layouten transporteras bakaxlarna till produktionslinan på station 7 via 
buffertplatserna A och B. Vid den första buffertplatsen, A, är pelarsvängkranen 
placerad, C, som används vid montering av dubbel-kardan. Förmontering av fram- 
och stödaxel kräver ingen större förändring, påfyllning av axlar från Logistik sker 
dock vid position D istället för vid E. Andra förändringar som krävs för den nya 
layouten är att golvytan vid buffertplast A behöver anpassas till luftkuddarna och 
att 3 materialhyllor på FM, station 8, flyttas till position F. 

 

Figur 13, Layout- konceptförslag 

Konceptförslaget är baserat på följande förbättringar 

För att nå kapacitetsmålet har processen effektiviserats enligt följande:  

Eliminera: Slöseri i form av luftkuddebyten har eliminerats från processen genom 
användning av samma luftkuddar vid transport av axlar som vid transport av 
chassi. Upphängningssystemet mellan stationerna 6-7 eliminerar placering av 
säkerhetslinor på station 7.   

Förenkla: Momentet där dubbel-kardan monteras ihop har förenklats genom 
användning av kardan-vagnar. Kardan-vagnarna underlättar även montering av 
dubbel-kardan på chassiet, då den inte behöver riktas in med samma precision.   

Förbereda: Material på station 9 förbereds genom ”kittning”. Även dubbel-
kardanen förbereds genom att momentet ”montering mot bakaxel” istället utförs 
på FM.   
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Flytta ut arbete: De arbetsmoment som kan utföras på FM har flyttats ut från 
produktionslinan. Dagens korskontroller och stämpling i pärm som utförs på 
stationerna har även de flyttats ut. De utförs istället på en gemensam kontroll 
senare i produktionsflödet då axlar och motor är fastmonterade.  
 
Parallellisera: Upphängningssystemet mellan station 6-7 gör att axlar kan 
placeras samtidigt som chassiet flyttas fram, vilket reducerar cykel-tiden. På 
station 9 har arbete som ”material-kittning” och framflyttning av chassi 
parallelliserats. Transport av motor har parallelliserats med förberedning av 
chassi. Vidare möjliggör de tillkomna montörerna på stationen parallellisering av 
arbetsmoment genom hela cykel-tiden.   
 
Dela upp: De arbetsmoment som inkluderar dubbel-kardan har delats upp. 
Traversen som tidigare användes vid kardan-dockning används endast till motorn. 
Verktyget utgör därmed ingen teknisk flaskhals och den effektiva cykel-tiden blir 
betydligt lägre.  

Integrera: Samtliga axlar dockas på station 7, vilket möjliggör att fler montörer 
kan arbeta samtidigt på bakre och främre delen av chassiet. All mätning av axlar 
utförs på station 8 i syfte att minska hantering av verktyg.   
 
Synkronisera: Arbetsmoment har genom balanseringsscheman synkroniserats i 
syfte att undvika väntetider mellan montörerna.  

Högre bemanning: Antalet montörer har valts för att uppnå en så hög effektivitet 
som möjligt med hänsyn till den arbetsyta och de precedensrelationer som finns.  

Layout: En layout har tagits fram för FM på station 7 och 8 i syfte att bidra till en 
effektiv arbetsprocess för produktionslinan. 

6.1.5 Kostnadskalkyl för verktyg och material   

Konceptet innebär en investering av två radiostyrda telfrar som styrs med en 
gemensam sändare. Telfrarna ska gå längst med en balk i taket och ha en 
sammanlagd lyftkraft på 5,7 ton. För att möjliggöra transporten mellan station 6 
och 7 tillkommer även en kostnad för ihop-svetsning av dagens befintliga balkar. 
För att kunna använda samma luftkuddar vid framflyttning av axlar som vid 
transport av chassit behövs ytterligare 19 luftkuddar. Dessa luftkuddar ska ha en 
lyftkraft på 2,5 ton och klara en tyngd på 10 ton nedsänkt vid transport. Den nya 
processen för att docka dubbel-kardan kräver 2 specialanpassade kardanvagnar 
och en pelarsvängkran med ett specialanpassat verktyg. Mätning av alla axlar på 
samma station kräver en programändring. Konceptet behöver även två rullbara 
materialvagnar och att verktyg i form av momentdragare för stötdämpare flyttas 
mellan stationerna.  Nedan presenteras en kostnadskalkyl för samtliga 
investeringar. 
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Utrustning Kostnad (kr) 
2 radiostyrda telfrar  150 000 
Ihop- svetsning av balkar 28000 
8 st framaxel-luftkuddar  
(ink. Fixtur) 800 000 

11 st bakaxel- luftkuddar 
(ink. Fixtur) 1 210 000 

2 kardanvagnar 143000 
Pelarsvängkran för kardan  50000 
Specialanpassat verktyg 
för kardanlyft 70 000 

Programändring för 
mätutrustning 18 000 

2 rullbara materialvagnar  4 000 
Flytt av verktyg 5 000 
Totalsumma  2 478 000 

 
Tabell 9, Kostnadskalkyl- konceptförslag 
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6.2 Förväntat resultat  
 
I detta kapitelavsnitt presenteras de förväntade resultaten av det framtagna 
konceptet. Resultaten är baserade på de standarder, processflödesscheman och 
balanseringsscheman som tagits fram.  
De nya monteringstiderna för respektive montör för de olika chassivarianterna 
visas i tabellen nedan. Värdena i tabellen har använts som grund vid beräkningar 
av variation i cykeltid och vid utformning av balanseringsdiagrammet nedan. 

Station & 
Chassivariant 

Vänster 
operatör 

(min) 

Höger 
operatör 

(min) 
7- IB 8,95 10,25 
7- EB 10,33 10,33 
7- UB 10,78 9,72 
7- Stöd- och bakaxel 10,78 9,75 
8- Trum-broms 10,78 10,57 
8- Stödaxel 9,28 - 
9- Dubbel-kardan 10,32 9,52 
9- Dubbel-kardan 10,20 9,37 

 
Tabell 10, Tidsstudie för konceptförslag 

6.2.1 Variation i cykeltid  

På station 7 är variationen i cykeltid störst mellan IB utan stödaxel och chassier 
med stödaxel. Skillnaden mellan dessa är 32 sek, vilket utgör en tidsskillnad på 
5%. Med hänsyn tagen till samtliga stationer är det störst tidsskillnad mellan IB 
utan stödaxel, på station 7, och Trum-broms, på station 8. Tidsskillnaden är även 
här 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 

6.2.2 Balanseringsdiagram  
 
Nedan visas balanseringsdiagram för de montörer som konceptförslaget 
inkluderar. Diagrammet visar att arbetsbelastningen är jämn mellan montörerna 
och att takttiden är fullt utnyttjad för några av dem. 

 

Figur 14- Balanseringsdiagram för konceptförslag 

6.2.3 Effektivitet  
 
Effektivitetsberäkningar på stationerna visar att effektiviteten är hög för de 
chassivarianter som inkluderats i konceptförslaget, se bilaga 12 för fullständiga 
uträkningar.  

Station Manuell 
effektivitet 

7 94,3% 
8 94,1% 
9 91,1% 

 
Tabell 11, Effektivitetsberäkningar station 7-9, konceptförslag 
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6.2.4 Värdekategorisering  
 
De nya positionsstandarderna visar hur arbetsmomenten är kategoriserade i 
värdeskapande, icke-värdeskapande men nödvändig och slöseri. Symbolerna för 
processflödes-kategorisering syns även de i standarderna. Cirkeldiagrammen 
nedan visualiserar tydligt denna värdekategorisering och typ av slöseri för de 
chassivarianter som konceptförslaget inkluderar. Nedan visas cirklarna för de 
mest tidskrävande varianterna, resterande återfinns i bilaga 13. 

Station 7 

 

Figur 15, Värdekategorisering och typ av slöseri för UB, station 7 

 

 Figur 16, Värdekategorisering och typ av slöseri för Stöd- och bakaxel, station 7 

På station 7 har arbetsmoment i form av slöseri minskat då konceptförslaget 
inkluderar ett nytt upphängningssystem och nya luftkuddar. Mätningen som 
flyttats till station 8 medför att icke-värdeskapande arbetsmoment flyttas fram i 
produktionslinan. 
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Station 8 

 

 

Figur 17, Värdekategorisering och typ av slöseri för Trum-broms, station 8 

 

 

Figur 18, Värdekategorisering och typ av slöseri för Operatör vid stödaxel, station 8 

 

På station 8 har mätning av framaxel medfört ytterligare slöseri i form av 
hantering av utrustning.  
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Station 9 

 

Figur 19, Värdekategorisering och typ av slöseri för Dubbel-kardan, vänster sida, station 9 

 

 

Figur 20 Värdekategorisering och typ av slöseri för Dubbel-kardan, höger sida, station 9 

 

På station 9 har ”material-kittning” medfört ytterligare slöseri i form av 
förberedande arbetsmoment. Den icke-värdeskapande men nödvändiga tiden har  
minskat i och med att arbetsmoment i form av klamning och stripning av kablar 
har flyttats fram i produktionslinan. 

Gemensamt för samtliga stationer är att slöserityp kontroll minskat i och med att 
korskontrollen flyttats fram i produktionslinan.  
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6.2.5 SWOT- analys 

En SWOT-analys har utförts i syfte att utvärdera konceptförslagets styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot i förhållande till nuläget.  

 
Figur 21, SWOT- analys för konceptförslag 

 

 

 
 

  

Styrkor!&!möjligheter!

• Kortare!cykelJd!
• Reducerad!icke)värdeskapande!Jd.!
• EffekJvare!transportsystem!mellan!
staJon!6!och!7.!!

• Högre!effekJvitet.!
• Bä<re!balansering!mellan!
staJoner,!varianter!och!montörer.!

• Mer!egonomisk!och!förenklad!
kardandockning.!

• Högre!bemanning.!

• Kortare!gångssträckor!på!staJon!9.!

Svagheter!&!hot!

•  Investeringskostnader.!
• Minskad!säkerhet!p.g.a.!fler!lyZ!av!
chassit.!

• Dålig!ergonomi!vid!framfly<ning!
av!chassi,!p.g.a.!fler!transporter.!

• Layout!på!förmontering!7)8!ej!
opJmal.!
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7. Svar på frågeställning 
 
I följande kapitel presenteras svaret på frågeställningen som utvecklats genom 
den teoretiska referensramen och de erfarenheter som erhållits från fallstudien.  

Frågeställningen som besvaras är följande: 

- Vilken arbetsmetodik och vilket tillvägagångssätt kan användas för att 
effektivisera teknik, monteringsprocess och layout för en produktionslina 
inom ett etablerat lean-företag? 

Vid uppstart av ett förbättringsarbete bör en beprövad arbetsmetodik användas. 
DMAIC som användes för fallstudien i detta examensarbete rekommenderas av 
examensarbetarna vid nystartade projekt, då den består av många inledande faser. 
Inledningsvis fokuserar modellen på att hitta grundorsaken till problem och 
flaskhalsar i produktionen, vilket är viktigt för att lyckas i förbättringsarbeten. 
Modellen kan därutöver anpassas till den specifika monteringsprocessen genom 
val av olika verktyg och metoder. 

Innan projektet drar igång bör en rollfördelning göras och projektets syfte och mål 
bör vara tydligt definierat. Genom att säkerställa att uppdragsgivare och 
projektmedlemmar har en gemensam uppfattning av projektet ökar chanserna till 
ett lyckat resultat.  

De kvalitativa- och kvantitativa metoder som ska användas som grund för 
informationsinsamling bör tas fram i en tidig fas. Detta för att effektivt samla in 
rätt information och data så att onödigt arbete kan undvikas. För att skapa en 
uppfattning och förståelse för den aktuella monteringsprocessen rekommenderas 
en genomgående observation av processen. Observationer kan t.ex. inkludera 
hantering av: verktyg, utrustning och material. Övriga observationer som kan vara 
viktiga att se över är ergonomin och säkerheten för montörerna samt samarbetet 
mellan arbetarna.  

Grunden till ett lyckat förbättringsarbete är kartläggning av nuläget enligt 
följande: 

1. Utför en tidsstudie för arbetsmomenten som processen inkluderar. 
Tidsstudien lägger grunden vid balansering av produktionsstationer, 
värdeflödesanalyser, planering och kostnadsberäkning.   
 

2. Identifiera och dela in arbetsmomenten i värdeskapande, icke-
värdeskapande men nödvändiga samt rent slöseri.   
 

3. Uträtta en värdeflödeskarta för stora övergripande processer eller ett 
processflödesschema för processer som är mindre och ska studeras på 
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detaljnivå.   
 

4. Gör spagettidiagram för de montörer som har förhållandevis långa 
avstånd till material och verktyg.   
 

5. Utför balanseringsdiagram för samtliga montörer och produktvarianter 
i flödet.  
 

6. Beräkna effektiviteten för manuell montering. 
 

7. Ta fram precedensrelationer mellan arbetsmoment och utforma om 
möjligt ett diagram. 

Följande tillvägagångssätt bör tillämpas vid förbättring och effektivisering av 
monteringsprocessen:  

• Eliminera och reducera de icke-värdeskapande arbetsmomenten genom 5S 
och val av effektivare utrustning.   
 

• Förenkla processen genom användning av smidigare verktyg och 
utrustning som minimerar risken för fel-bearbetning.   
 

• Förbered material och verktyg genom t.ex. ”kittning” i syfte att 
effektivisera arbetet för montörerna på produktionslinan. ”Kittning” kan 
alternativt utföras av en ”spindel”.   
 

• Flytta ut rörliga arbetsmoment från produktionslinan och förbered i den 
mån det går arbete på förmonteringen. Flytta även ut utrustning som 
skapar flaskhalsar i produktionen, låt dem istället arbeta på förmonteringen 
oberoende av takttiden. Vid större flaskhalsar i produktionen bör antal 
stationer utvärderas och eventuellt utökas.  
 

• Flytta även ut arbete från produktionslinan om variation i arbetsmoment 
och utrustning är stor mellan de olika produktvarianterna. Alternativt kan 
detta arbete utföras av en variant-position.   
 

• Parallellisera de arbetsmoment som inte är beroende av varandra och se 
till att maskiner kan arbeta parallellt. Överväg val av ytterligare montörer, 
maskiner och utrustning för att möjliggöra parallellisering.  
 

• Integrera arbetsmoment som liknar varandra, utför dem på samma station 
istället för att sprida ut dem över produktionslinan. 
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• Synkronisera arbetsmoment så att nästa moment kan påbörjas direkt efter 
att ett annat avslutats.   
 

• Hitta en balans mellan automation och manuell-montering. Se till att 
automationen inte minskar flexibiliteten i processen och försvårar 
introduktion av nya produktvarianter.   
 

• Effektivisera materialhanteringen genom kvalitetssäkring, tydlig 
märkning, närhet till material och användning av rullbara-vagnar. 
  

• Tillämpa lean-ergonomi genom stående arbetspositioner, regelbundet 
arbetstempo samt formbara arbetsplatser.  

Skapa en effektiv layout genom att: 

• Placera maskiner och arbetsstationer nära varandra. 
• Undvik att lämna fria ytor. 
• Placera verktyg nära användningsområdet och i den ordningsföljd de 

används. 
• Använd tyngdkraften vid förflyttning av produkter. 
• Använd flexibla verktyg som kan användas till flera arbetsuppgifter.  

Det slutliga förbättringsförslaget för effektivisering av teknik, monteringsprocess 
och layout bygger även på följande: 

• Benchmarking mot företag inom samma bransch. Jämför egna 
arbetsmetoder och tekniska lösningar med andras.   
 

• Bestäm antal montörer för den nya processen utifrån kapitelavsnitt 4.7.2 
men även med hänsyn till arbetsyta och precedensrelationer. 

Ny produktionslina  
En ny produktionslina ska ha hög effektivitet och vara flexibel för samtliga 
produktvarianter. Stationerna ska ha en jämn arbetsbelastning där variation i 
cykel-tid mellan produktvarianterna understiger 30 %. Den nya tekniken, 
monteringsprocessen och layouten ska gynna montörernas arbete och minska 
takttiden på produktionslinan.  

 
 
 



 
 

80 

8. Analyser och slutsatser 
 
I följande kapitelavsnitt diskuteras konceptförslaget utifrån projektets mål och 
direktiv. Vidare diskuteras tillvägagångssättet som använts under projektets gång. 
En slutsats har formulerats i syfte att lyfta fram den nya kunskapen som erhållits 
från projektet.  

8.1 Analys av konceptförslag  
Det framtagna konceptet håller sig inom ramarna för projektdirektiven och syftet 
och målet med examensarbetet har uppnåtts.  

Implementering av konceptet på Scanias Busschassimontering skulle både 
innebära en högre effektivitet på stationerna 7-9 och en bättre balansering mellan 
de mest tidskrävande produktvarianterna. Den nya monteringsprocessen tillåter 
även att fler montörer kan arbeta samtidigt utan att vara i vägen för varandra. I 
konceptförslaget har montörerna även en jämnare beläggningsgrad genom hela 
flödet. Cirkeldiagrammen för konceptförslaget visar att den icke-värdeskapande 
tiden har minskat avsevärt och att de slöserityper som främst återstår är transport 
och hantering. Kategorin transport består endast av framflytt av chassi och kan 
reduceras genom val av ett snabbare tranportsystem. Hantering av vertyg och 
material är en annan slöserityp som ytterligare kan ses över. För att minska 
hanteringen på produktionslinan kan t.ex. ”materialkittning” på station 9 flyttas ut 
till förmonteringen.  

Det framtagna konceptet som inkluderar fler montörer kräver att fler 
positionsstandarder och balanseringsscheman måste skapas. Examensarbetarna 
valde därför att, i konceptförslaget, endast inkludera de mest tidskrävande 
produktvarianterna på station 8 och 9. De mindre tidskrävande varianterna 
effektiviseras automatiskt då de flesta arbetsmoment för de olika varianterna på 
samma station är desamma, dessa varianter klarar därför den nya takttiden. På 
grund av begränsningen som gjorts är det förväntade resultatet för 
konceptförslaget inte helt jämförbart med nuläget för processen. Det bör noteras 
att effektiviteten på respektive station hade minskat om alla produktvarianter hade 
inkluderats i beräkningarna. Därutöver inkluderar konceptförslaget inte alla 
arbetsmoment som tidigare utfördes på stationerna, detta medför att 
cirkeldiagrammen för nuläget inte helt går att jämföra med cirklarna för 
konceptförslaget.  

Projektdirektiv gällande layoutförändringar, antal stationer och 
ekonomibegränsningar har medfört att konceptförslaget kretsar kring små 
förändringar och förbättringar i processen. Att arbeta enligt kaizen har därför lagt 
grunden för detta examensarbete som resulterat i låga investeringskostnader och 
små layoutförändringar. Restriktionerna ovan har hämmat några av lösningarna 
som uppkommit via benchmarking och brainstorming då de ansetts vara för 
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kostsamma och skulle kräva för stora omställningar i layouten.  

Vid mindre restriktioner hade examensarbetarna t.ex. valt att investera i ett mer 
ergonomiskt transportsystem vid framflyttning av chassiet.  Framflyttning av 38 
chassier per dag med luftkuddar skulle innebära en stor påfrestning för 
montörerna. Därutöver hade examensarbetarna valt att utöka produktionslinan, 
fler stationer skulle innebära att samtliga arbetsmoment skulle rymmas inom den 
nya takttiden.  

Ett annat förslag som skulle gynna flödet på förmonteringarna är att flytta 
bakaxelmonteringen närmare station 7 där bakaxeln ska dockas. Mindre 
restriktioner gällande layout på förmonteringarna skulle möjliggöra en egen 
produktionslina för respektive axel, detta skulle minska slöseri i form av transport 
och hantering. 

8.2 Analys av tillvägagångssätt  
Den beskrivna arbetsmetodiken och det tillvägagångssätt som utformades i kapitel 
7 krävde inga större modifieringar för att tillämpas i fallstudien på Scanias 
Busschassimontering 

I fallstudien uppnåddes den nya takttiden genom små förändringar, kaizen, vilket 
är till fördel då orderingången successivt kommer att öka. Ett mer optimalt 
konceptförslag hade dock kunnat nås genom mer radikala förändringar, kaikaku, 
och mindre restriktioner.  

Examensarbetarna upplevde att den benchmark som utfördes i projektet var viktig 
i syfte att bredda synsättet samt för att erhålla alternativa arbetsmetoder. 
Benchmarking mot fler företag hade eventuellt höjt kvaliteten på arbetet men var 
inte möjligt på grund av de fåtal busstillverkare som finns i Sverige.  

8.3 Slutsats  
Fallstudien visar att etablerade lean-företag ytterligare kan effektivisera sin 
monteringsprocess genom att arbeta enligt det tillvägagångssätt och den 
arbetsmetodik som presenteras i kapitel 7. Varje monteringsprocess är unik vilket 
medför att modellen behöver modifieras för att på bästa sätt tillämpas för 
respektive processen. 

Fallstudien visar att monteringsprocesser kan effektiviseras avsevärt genom 
många små förbättringar. Vid stora kapacitetsökningar inom etablerade lean-
företag kan dock en gräns nås där istället radikala förändringar, kaikaku, bör 
övervägas och tillåtas.  

Examensarbetarna upplevde att benchmarking lade grunden vid upptäckt av nya 
metoder för motor- och axeldockning, då litteratur för området ansågs bristfällig. 
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Slutsatsen av detta är att benchmarking bör utföras mer grundligt inom 
förbättringsarbeten som avser att upptäcka alternativa metoder i 
monteringsprocessen. Benchmarking anses därför vara en viktig del i ett 
förbättringsarbete.  
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9. Rekommendationer 
 
Detta kapitel innefattar rekommendationer till Scania Busschassimontering samt 
rekommendationer på vidare studier.   

9.1 Rekommendation till företaget  
Examensarbetarna rekommenderar att Scanias Busschassimontering 
implementerar konceptförslaget så snart orderingången börjat öka. Vid kraftigt 
ökad orderingång bör företaget utöver konceptförslaget utvärdera och utreda mer 
radikala förändringar enligt följande: 

- Investering av ett nytt transportsystem för hela produktionslinan. 
- Möjligheten att flytta ut mätningen till slutet av produktionslinan. ”End of 

line system” föreslås, där mätning av axlar utförs med däcken på.  
- En ny layout för förmonteringarna på stationerna 7 och 8.  
- Lösningar och arbetsmetoder som används av andra företag inom 

branschen.  
- Hur beläggningsgraden påverkas av ökad takttid.  

9.2 Rekommendationer på vidare studier 
För att öka kunskaperna inom området för examensarbetet föreslås vidare studier 
gällande huruvida det framtagna tillvägagångssättet och arbetsmetodiken kan 
modifieras till olika monteringsprocesser.  
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Bilaga 1- Positionsstandarder station 7, nuläge 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2- Positionsstandarder station 8, nuläge 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Bilaga 3- Positionsstandarder station 9, nuläge 

 

 









Bilaga 4- Effektivitetsberäkningar nuläget 

Utgångsformel för effektivitet i manuell montering (MAE): 

MAE = (!!"#!
!!! !!!")

!!(!!"!!!!"!!!")
∗ 100" "

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
N = Antal monterade enheter (enheter) 
tIai = Ideal monteringstid för enhet i (tid/enhet) 
tRi= Omarbete för enhet i efter montering (tid/enhet) 
NA= Antal montörer i arbete (antal) 
TTOT = All tillgänglig tid (tid) 
tPS = Totalt planerad stopptid (tid) 
tUN = Oanvänd tid p.g.a. utan order (tid) 

!
Station 7 

MAE =
!"#$!!"#$!!!"#!1102!!"#$!!"#$!!"#$!!"#$!!""!!!""!!!"#$!!"#$!!"#$!!"#$!!"#$

!" !"#$ !*100!≈"
72,2%!
MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 20467sek 
tRi= 0 
NA= 15 
TTOT- tPS = 1890 sek (31,5 min)  
tUN = 0 

 

Station 8 

MAE = !""#!!"!#!!"#$!!"#$!!"#$!!"##!!"#$!!"#$
! !"#$ !*100"≈"80,5"%!

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 12213 sek 
tRi= 0 
NA= 8 
TTOT- tPS = 1890 sek (31,5 min)  
tUN = 0 

"



Station 9 

MAE = !"""!!"#$!!"#$!!"#!
! !"#$ !*100"≈"82,0"%!

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 6202 sek 
tRi= 0 
NA= 4 
TTOT- tPS = 1890 sek (31,5 min) 
tUN = 0 

 

  



Bilaga 5- cirkeldiagram  
Värdekategorisering och slöseri-typ av nuläge 
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Bilaga 6- Uträkningar för spagettidiagram 

Vänster sida 

Sträcka Tid (sek) Antal (ggr) 
Från utgångsläge till C 15 2 
Från chassi till B 4 18 
Från chassi till A 9 4 
Från bakre delen av 
chassiet till C 3 4 

Korskontroll D 24 2 
Från utgångsläge till E 18 1 
Total tid:  216 sek 
 

Höger sida 

Sträcka Tid (sek) Antal (ggr) 
Utgångsläge till E 10 2 
Från chassi till C 3 24 
Från chassi till D 8 6 

Lämna travers vid A 10 2 

Lämna kardanverktyg 
och hämta motor 24 2 

Stripa mittslingan vid 
B 6 4 

Korskontroll 10 1 
Total tid:  242 sek 
 

 

 



Bilaga 7- Positionsstandarder- konceptförslag, station 7 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 8- Positionsstandarder- konceptförslag, station 8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 9- Positionsstandarder- konceptförslag, station 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 10- Moment som flyttas ut från stationerna 7-9 
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Bilaga 11- Balanseringsschema, konceptförslag!

IB Station 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UB Station 7 
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Bilaga 12- Effektivitetsberäkning, konceptförslag 

Station 7 

MAE = !"#!!"#!!"#!!"#!!"#!!"#!!"#!!"#!!"#!!"!!!"!!!"!
!" !"# !*100"≈94,3""%!

 

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 7318 sek 
tRi= 0 
NA=12 
TTOT- tPS = 647 sek 
tUN = 0 

"

Station 8 

MAE = !"#!!"#!!!"
! !"# !*100"≈"94,1"%"

 

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 1838 sek 
tRi= 0 
NA=3 
TTOT- tPS = 647 sek 
tUN = 0 

!
Station 9 

MAE = !"#!!"#!!"#!!"#
! !"# !*100"≈"91,1%"

 

MAE = Effektivitet i manuell montering (%) 
tIai = 2364 sek 
tRi= 0 
NA=4 
TTOT- tPS = 647 sek 
tUN = 0 

  



Bilaga 13- Cirkeldiagram, konceptförslag 

Station 7 

 

 

 

 
 

 


