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Abstract 
An increased amount of product variants in the automotive industry have made it harder to 

stock all necessary items along the assembly line. This has created a need for sequenced 

material supply in order to free up space, particularly when new articles are introduced. 

Operators at an assembly line are directly affected by a change of material supply method, but 

few of the previous studies within the area have taken their perspectives into primary account. 

With respect to this background, the purpose of this study is to create a model that can be used 

as decision basis regarding which group of articles, from an assembly operator’s perspective, 

is most beneficial to deliver to the line in sequence. The model should only be used when new 

articles are introduced, and there is a need to free up space along the assembly line 

In order to fulfil the purpose of the study the following three research questions were 

established; what parameters should be part of the evaluation regarding which articles that are 

most beneficial for the assembly operator to get delivered in sequence, how can these 

parameters be weighted and how can the model be created in order to make sure that it is both 

user-friendly and reliable. To be able to build this model a case study was conducted at the 

department for gearbox assembling at Scania in Södertälje.  

The user interacts with the model through an electronic survey, implemented in Excel and 

Visual Basic. The model then generates a ranked list of which group of articles that is most 

preferable, for the assembly operator, to get delivered in sequence. Since space reduction 

along the assembly line is a critical aspect, the model will also show how much space is freed 

up when each respective group of articles is sequenced. Since the input to the model is based 

solely on the assembly operator's opinions, the actual decision of which group of articles to 

sequence should also take into consideration the opinions of the logistics department. The 

decision should be one that satisfies all parties. 

 

The model is based on the following five parameters; time to pick an article, handling time of 

packaging, the assembly operator’s walking time, the assembly operator’s ergonomics and 

quality control. The collection of actual measured data is then combined with each 

parameter’s given weight, which is based on how critical it is to improve that specific 

parameter, for example how important it is to reduce the operator’s time to pick material. Two 

evaluation methods were tested, Analytic Hierarcic Process (AHP) and Constant Sum Scaling 

(CSS), and the latter turned out to be more advantageuous for the evaluation made in this 

study. The developed model has great potential to be beneficial also for other manufacturing 

companies that face similar challenges as the company in this case study. However, this has 

not yet been tested but it is indeed an interesting topic for future studies. 

  



 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Ett ökat antal varianter av artiklar inom fordonsindustrin har medfört att lagerytan vid 

monteringslinjen inte längre räcker till. Detta har skapat ett behov för sekvenserad 

materialförsörjning, framförallt då nya artiklar ska föras in och rymmas i materialfasaden. Få 

studier har utgått från montörernas perspektiv, trots att de berörs direkt av förändringar 

gällande hur materialet presenteras. Denna studie avser därför att utgå från montörerna och 

sekvensera det material som de tjänar mest på. Med hänsyn till detta är studiens syfte att 

skapa en modell för stöd vid beslut gällande vilka artiklar som för montören är mest 

fördelaktiga att presentera i sekvens. Modellen ska endast användas då yta måste frigöras i 

materialfasaden till följd av införandet av nya artiklar.  

För att nå studiens syfte har tre frågeställningar besvarats; vilka parametrar som bör beaktas 

vid utvärdering av vilka artiklar som är mest fördelaktiga att presentera i sekvens, hur dessa 

kan viktas samt hur modellen ska byggas upp för att vara både användarvänlig och tillförlitlig. 

För att skapa modellen och nå studiens syfte har en fallstudie genomförts på avdelningen för 

växellådsmontering på Scania i Södertälje.  

Den framtagna modellen är ett elektroniskt formulär i excelprogrammet Visual Basic vilken 

kommer att generera en rankinglista över vilka artikelgrupper som är mest fördelaktiga att 

sekvensera enligt montören. Eftersom areabesparing vid linjen är en kritisk aspekt att ta 

hänsyn till visar modellen även hur stor yta som kommer att frigöras i materialfasaden till 

följd av att respektive artikelgrupp sekvenseras. Då resultatet endast beaktar montörens 

perspektiv bör diskussioner föras med logistikpersonal om vilka artikelgrupper som ska 

sekvenseras för att nå en helhetslösning som alla parter är nöjda med. 

Modellen tar hänsyn till de följande fem parametrarna; tid att plocka material, tid att hantera 

förpackningar, tid att gå och hämta material, montörens ergonomi samt kvalitetssäkring. 

Insamling av faktisk mätdata på studerade arbetsstationer vägs sedan samman med en 

viktning som tar hänsyn till hur kritiskt det är att förbättra respektive parameter, till exempel 

hur kritiskt det är att minska montörens plocktid. Två viktningsmetoder testades, Analytisk 

Hierarkisk Process (AHP) samt Constant Sum Scaling (CSS), där den senare visade sig vara 

mer fördelaktig för den viktning som gjordes i denna studie. Framtagen modell har stor 

potential att kunna användas på andra tillverkande företag som står inför liknande utmaningar 

som fallstudieföretaget i denna studie. Detta har dock ännu inte testats men är i allra högsta 

grad intressant och något som bör undersökas vidare.   



 

 

  



 

 

Terminologi 

Avix Ett verktyg för analys av tider och rörelser i en 

produktionsverkstad. 

Bulkartiklar Högfrekventa, små, lågvärdesartiklar som på grund av 

dess storlek är lätta att tappa och därmed olämpliga att 

presentera i sekvens. 

DT Avdelning för axel-, växellåds- och 

centralväxelmontering. 

Furnera Förse med material. 

Förmontering Sammansättning av en mindre enhet, t.ex. ingående 

axel till växellåda, före hopsättningen av denna enhet 

till en större. 

Gruppchef Chef över en större grupp tjänstemän. I denna rapport 

produktionstekniker på växellådsmonteringen. 

Just-In-Time (JIT) Rätt material levereras i rätt tid, i exakt rätt kvantitet 

och med efterfrågad kvalitet. 

Kittning Ett flertal artiklar presenteras tillsammans för 

montören. 

Material i sekvens, Just-In-Sequence 

(JIS), sekvenserat material 

Material ankommer enligt JIT men även i den 

ordningsföljd som det ska monteras. 

Materialfasad Den yta där material lagerhålls intill en 

monteringslinje 

MONA System för materialplanering, inköp, uppföljning och 

redovisning. 

Monteringsområde (MO) Ett område bestående av ett flertal 

monteringspositioner. 

Position Arbetsstation på linjen. 

Produktionsledare (PL) Chef över montörerna på en del av monteringslinjen. 

Scania Produktionssystem (SPS) Beskriver värderingar, principer och prioriteringar som 

styr arbetet på Scania.  

SES-Produktion Den metod som ska användas för att kartlägga 

belastningsergonomin inom linjebunden 

montering på Scania. 

Takttid Arbetscykel, dvs. den tid som åtgår mellan 

färdigställande av varje växellåda (var x:te sekund 

färdigställs en ny växellåda).  

Teamleader  I denna studie en person som agerar stöd till 

montörerna och hjälper till vid behov. Monterar även 

när så behövs. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt ges en bakgrund till det problem som behandlas i rapporten. Syftet med studien 

presenteras och tre forskningsfrågor för att uppnå studiens syfte delges läsaren. Slutligen 

klargörs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  

En teknologisk utveckling har enligt Chen och Cochran (2005) medfört att konkurrensen 

inom tillverkningsindustrin hårdnat, vilket pressat företag till att sänka sina 

produktionskostnader. Till följd av detta arbetar många tillverkande företag idag aktivt med 

att eliminera slöserier och endast tillverka det som kunden efterfrågar (Dennis, 2007).  

En tillverkande industri som står inför tuffa utmaningar är fordonsindustrin då dess kunder 

kräver allt mer specialanpassade produkter, enligt Limère, van Landeghem, Goetschalckx, 

Aghezzaf och McGinnis (2012). Följden av denna ökade specialanpassning är, enligt samma 

författare, att antalet produktvarianter blivit allt fler. Tillverkningen i fordonsindustrin sker 

ofta längs en monteringslinje, vilket är komplext enligt Satoglu och Sahin (2013). Detta 

eftersom material och komponenter behöver inkomma i precis rätt tid, då för tidig start av 

produktion innebär ett ökat antal produkter i arbete (PIA) och förseningar medför missad 

leverans till kund. Interna leveranser av material och komponenter enligt Just-In-Time (JIT), 

det vill säga till rätt plats, i rätt kvantitet, av önskad kvalitet samt i precis rätt tid (Sugimori, 

Kusunoki, Cho och Uchikawa, 1977; Dennis, 2007; Ohno, 2007) har därför visat sig 

fördelaktigt för monteringslinjer vid tillverkande företag i flera olika branscher (Satoglu och 

Sahin, 2013). 

Då antalet produktvarianter blir fler ökar antalet ingående komponenter som måste finnas 

tillgängliga vid monteringslinjen. Detta är något som ofta inträffar i fordonsindustrin vilket 

medfört en än mer komplex materialförsörjning som kräver större lageryta (Limère et al., 

2012). Detta har, enligt Thun, Marble och Silveria-Camargos (2006) medfört att JIT-

leveranser av material och komponenter inte fungerat tillfredsställande. Istället har, enligt 

samma författare, konceptet JIT utvecklats till att även innefatta att materialet ankommer i rätt 

sekvens, det vill säga i exakt den ordning det ska monteras då detta minskar lagret vid linjen. 

Användandet av en sådan, sekvenserad, materialförsörjning har ökat i popularitet, främst 

inom fordonsindustrin men även inom andra branscher med liknande, komplexa produkter 

med många varianter (Thun et al., 2006). 

Materialförsörjning i sekvens innebär dock inte enbart fördelar då bland annat 

materialhanteringen ökar och det kan tillkomma extra arbetsmoment för att förbereda material 

och komponenter så att de kan levereras till en monteringslinje (Bozer och McGinnis, 1992). 

Uppgiften att välja materialförsörjningsmetod är därför inte helt lätt och det finns en rad 

faktorer att ta hänsyn till. Ett flertal studier (bl.a. Battini, Faccio, Persona & Sgarbossa, 2009; 

Bozer och McGinnis, 1992; Caputo och Pelagagge, 2011; Limère et al., 2012) har fokuserat 

på detta komplexa problem genom att framförallt jämföra kittning, vilket är en typ av 

sekvenserad materialförsörjning, med den traditionella lagerhållningen vid linjen.  
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1.2 Problemdiskussion 

Ett ökat antal variantartiklar inom fordonsindustrin har medfört att lagerytan vid linjen inte 

längre räcker till. Detta har skapat ett behov för sekvenserad materialförsörjning för att frigöra 

yta vid linjen, framförallt då nya artiklar ska föras in och rymmas i materialfasaden. Det finns 

dock intresse av att undvika detta i största möjliga utsträckning eftersom sekvenserad 

materialförsörjning innebär extra arbete för personalen som måste förbereda materialet (Bozer 

och McGinnis, 1992). 

I de fall då nya artiklar ska föras in och yta måste sparas vid linjen finns därför ett behov av 

en modell som möjliggör ett beslut kring vilka artiklar som är mest fördelaktiga att presentera 

i sekvens. Få studier har utgått från montörernas perspektiv, trots att de berörs direkt av 

förändringar gällande hur materialet presenteras. Denna studie avser därför att utgå från 

montörerna och sekvensera det material som de tjänar mest på. Således är modellen uppbyggd 

med hänsyn till vad som är bäst ur just montörens perspektiv.  

Vidare är de förslag kring vad som ska presenteras i sekvens ofta generella (bl.a. Battini, 

Faccio, Persona och Sgarbossa, 2009; Bozer och McGinnis, 1992; Caputo och Pelagagge, 

2011; Limère et al., 2012) och rekommendationer brukar ges med hänsyn till att en viss typ av 

artiklar bör sekvenseras och att dessa rekommendationer bör gälla för hela monteringen. Det 

finns därför ett behov av en modell som kan ge mer specifika förslag kring vad som bör 

sekvenseras för att spara plats vid införandet av nya artiklar. Därför ska framtagen modell i 

denna studie möjliggöra rekommendationer kring om särskilda artiklar på specifika positioner 

ska sekvenseras istället för att lagerhållas vid linjen.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Med avseende på ovan problemdiskussion fanns ett behov av en studie som utifrån montörens 

perspektiv ger rekommendationer kring vilka artiklar på vilka positioner som bör sekvenseras. 

Vidare avsåg denna studie att besvara vad som bör sekvenseras då platsbrist råder och yta 

måste frigöras till följd av att nya artiklar ska föras in. Modellen byggdes upp med hänsyn till 

vad som är bäst för montören och är avsedd att användas inom fordonsindustrin. Studien 

ämnar därför uppnå följande syfte: 

Skapa en modell för stöd vid beslut gällande vilka artiklar som för montören är mest 

fördelaktiga att presentera i sekvens.  

Modellen är ett verktyg som ska användas vid utvärdering och beslut angående vilka artiklar 

som är mest fördelaktiga att presentera i sekvens, istället för att lagerhålla dem vid linjen, då 

platsbrist råder och yta måste frigöras. För att uppnå detta syfte har tre forskningsfrågor tagits 

fram. Svaren på dessa frågor kommer ligga till grund för utformningen av modellen.  

Forskningsfråga 1 

Vilka parametrar bör ur montörens perspektiv beaktas vid utvärdering av vilka artiklar som 

är mest fördelaktiga att presentera i sekvens istället för att lagerhålla dem vid linjen? 
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Vid val av vad montören tjänar mest på att få presenterat i sekvens är det flera parametrar som 

bör tas i beaktning, exempelvis tid, utrymme samt hantering av material. Forskningsfråga 1 

avser att, utifrån en montörs perspektiv, identifiera vilka dessa parametrar är.  

Forskningsfråga 2 

Hur ska valda parametrar viktas? 

Valda utvärderingsparametrar är faktorer som i olika grad påverkar om material bör 

lagerhållas vid linjen eller presenteras i sekvens. För att avgöra hur mycket var och en av dem 

påverkar måste de viktas. Forskningsfråga 2 avser att besvara hur detta ska ske. 

Forskningsfråga 3 

Hur ska modellen byggas upp för att vara både användarvänlig och tillförlitlig?  

Då modellen ska användas när det råder plastbrist vid införandet av nya artiklar är det viktigt 

att den är lättförståelig och användarvänlig, utan att tillförlitligheten i resultatet äventyras. 

Forskningsfråga 3 avser att besvara hur modellen ska byggas upp med hänsyn till detta.  

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien i denna rapport jämför enbart material i sekvens med lagerhållning vid linje, andra 

materialförsörjningsmetoder beaktas inte. Detta är i linje med tidigare studier inom ämnet 

(bl.a. Battini, Faccio, Persona och Sgarbossa, 2009; Bozer och McGinnis, 1992; Caputo och 

Pelagagge, 2011; Limère et al., 2012). Det finns ett intresse av att undvika sekvensering till 

följd av det extra arbete som tillkommer för personalen som förbereder materialet (Bozer och 

McGinnis, 1992). Med hänsyn till detta ska modellen endast användas då yta måste frigöras 

vid linjen i samband med införandet av nya artiklar. Vidare är fallstudien i denna rapport 

utförd på ett företag i fordonsindustrin. Framtagen modell har potential att kunna användas 

även på företag i andra industrier, men försiktighet bör vidtas då modellen ännu endast testats 

på en monteringslinje på ett företag. Syftet är också begränsat till att endast ta fram en modell 

och beaktar inte hur resultatet av denna modell ska implementeras, det vill säga hur 

sekvenseringen av artiklarna ska gå till.  

1.5 Studiens disposition 

Denna rapport består förutom av detta inledande kapitel, av ytterligare sju, vilka beskrivs i 

Tabell 1 på nästkommande sida. Utöver dessa kapitel återfinns studiens referenser i Kapitel 9 

samt en bilagesamling.  
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Tabell 1: Studiens disposition. 

Kapitel 2: Metod 

 

Redovisar vilka metoder som använts och hur 

arbetet gått till för att uppnå studiens syfte. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram Omfattar teorier relevanta för att uppnå 

studiens syfte. Teorier som inkluderas är 

slöserier, Just-In-Time (JIT), ergonomi, linje-

tillverkning, metoder för material- försörjning 

och metoder för utvärdering.   

Kapitel 4: Scania: En ledande aktör i 

tungtransportbranschen 

Presenterar fallstudieföretaget Scania och ger 

en beskrivning av dess kärnvärden, produkter 

och produktionssystem. 

Kapitel 5: Nulägesbeskrivning Innehåller en kartläggning av nuläget på 

fallstudieföretaget Scanias 

växellådsmontering. Inkluderar kartläggning 

av materialflödet till monteringslinjen, 

nuvarande material- försörjningsmetoder 

samt mer ingående beskrivningar av de 

monteringspositioner som framtagen modell 

testats på. 

Kapitel 6: Analys och resultat Indelad i tre steg, första steget avsåg att med 

utgångspunkt från existerande litteratur samt 

utförd nulägeskartläggning bygga upp en 

modell som kan användas vid val av vilka 

artiklar som ska sekvenseras. Steg två 

innefattar test och analys av modellen på två 

olika positioner. Efter detta gjordes 

nödvändiga modifieringar innan modellen i 

steg 3 testades på ett större område och 

jämförande analyser genomfördes. 

Kapitel 7: Slutsatser Studiens syfte och forskningsfrågor besvaras. 

Kapitel 8: Diskussion Innehåller författarnas egna reflektioner och 

en diskussion om hållbarhet samt förslag till 

framtida studier. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras metoden för denna studie. Teori kring olika aspekter att beakta 

samt vilka metodval som gjorts delges läsaren. 

2.1 Metodstruktur 

För att lättare förstå de olika metodaspekterna som presenteras i detta kapitel åskådliggörs 

dessa i Figur 1 nedan. De olika aspekterna presenteras i en ordning föreslagen av Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) där de tidigare valen påverkar valen i senare steg. Utöver det som 

presenteras i Figur 1 kommer även trovärdighet samt studiens tillvägagångssätt att 

presenteras.  

 

2.2 Forskningsfilosofi  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver forskningsfilosofi som skapandet av kunskap 

och synen på denna kunskap. Författarna beskriver det vidare som hur studien ser på och 

uppfattar omvärlden. Val av forskningsfilosofi påverkar val av syfte, ansats och strategi samt 

val av data och datainsamling, enligt illustrationen i Figur 1. Med hänsyn till detta uppges 

forskningsfilosofi vara det första viktiga beslutet att ta i en studie (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2009). Författarna beskriver fyra forskningsfilosofier, positivism, realism, 

interpretivism och pragmatism, vilka beskrivs mer ingående nedan.  

Forskningsfilosofi 

Studiens syfte 

Forskningsansats 

Forskningsstrategi 

Val av data 

Datainsamling 

Figur 1: Studiens metodstruktur. 



2 Metod 

- 6 - 

2.1.1 Positivism  

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver att positivism är den filosofi som ofta 

används i naturvetenskapliga studier. Vanligen används existerande teori för att ta fram en 

hypotes att arbeta kring. Vidare beskriver författarna att endast fenomen som går att observera 

bidrar till skapandet av trovärdig data. Studier med detta synsätt genomförs oberoende av 

värderingar, med bibehållen objektiv syn. 

2.1.2 Realism  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) har realism precis som positivism ett 

vetenskapligt synsätt. Författarna särskiljer på direkt realism som innebär att det som upplevs 

är en riktig porträttering av verkligheten medan den kritiska realismen istället menar att det vi 

ser och upplever bara är bilder av verkligheten och inte verkligheten i sig. Till följd av detta 

anser den kritiska realisten att en helhetsbild med förståelse för sociala aspekter är nödvändig 

innan verkligheten går att begripa. 

2.1.3 Interpretivism 

Enligt interpretivism är det viktigt att förstå skillnaden mellan människor i deras roller, 

beskriver Saunders, Lewis och Thornhill (2009). När en studie med detta synsätt genomförs 

läggs vikt vid att förstå den sociala värld som undersöks och människors tankar utifrån de 

roller och synsätt de har. Interpretivism inser att värderingar påverkar och att forskaren är en 

del av det som studeras, således kan inte forskaren ha en objektiv syn.  

2.1.4 Pragmatism 

Slutligen beskriver Saunders, Lewis och Thornhill (2009) filosofin pragmatism som innebär 

ett synsätt där det i praktiken inte går att välja en specifik filosofi. Utgångspunkten ligger i att 

anamma den filosofi som lämpar sig bäst för valda forskningsfrågor. Om frågorna inte talar 

för endast en av de filosofiska inriktningarna, bör en kombination göras. Pragmatismen anser 

att värderingar har betydelse för tolkning av resultat och att forskaren kan anta både 

subjektiva och objektiva ståndpunkter.  

De olika forskningsfilosofierna inverkar på vilken datainsamlingsteknik som är vanligast, 

vilket åskådliggörs i Tabell 2 nedan.   

Tabell 2: Forskningsfilosofi i relation till datainsamling (Del av tabell av Saunders, Lewis och Thornhill, 2009, s.119). 

Forskningsfilosofi Datainsamlingsteknik 

Positivism Strukturerad, stora urval, mätningar, 

kvantitativt, även kvalitativt 

Realism Anpassa metod efter ämnet, kvantitativ eller 

kvalitativ 

Interpretivism Små urval, djupgående utredningar, kvalitativ 

Pragmatism  Mixade eller multipla metodval, kvalitativ 

eller kvantitativ  
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2.2.1 Forskningsfilosofi i denna studie 

Denna studie anammar det pragmatiska synsättet. Orsaken till detta är att den integrerar 

subjektiva och objektiva ståndpunkter, något som lämpar sig väl med framtagna 

forskningsfrågor. Studien är fokuserad och djupgående och på så vis mer kvalitativ och 

liknande filosofin interpretivism. Dock anammar studien till viss del även ett objektivt 

synsätt, till exempel inkluderas kvantitativa mätningar, således anses pragmatismen uppfylla 

båda dessa önskningar.  

2.3 Studiens syfte 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009)  uppger att det finns tre forskningssyften att välja 

bland, undersökande, beskrivande och förklarande. Dock anser författarna att en studie inte 

nödvändigtvis behöver välja mellan dessa tre, utan att det är fullt möjligt att ha mer än ett 

syfte. Det är heller inte ovanligt att syftet förändras över tiden. Samtliga syften presenteras 

nedan och därefter redovisas denna studies syfte. 

2.3.1 Undersökande syfte 

Studier med ett undersökande syfte ämnar förstå ett problem. (Saunders, Lewis och Thornhill, 

2009). Författarna beskriver vidare att det främst finns tre metoder för att genomföra studier 

med undersökande syfte; att studera litteratur, intervjua experter samt fokusgruppintervjuer. 

Studier med undersökande syften karaktäriseras av att vara flexibla samt anpassningsbara 

efter resultat och insikter längs vägen. 

2.3.2 Beskrivande syfte 

Syftet med en beskrivande studie är att beskriva händelser eller personer. Sällan har en studie 

endast ett beskrivande syfte, utan många gånger fungerar det som ett nödvändigt steg till en 

förklarande studie. Det förekommer också att en studie initialt är av undersökande karaktär, 

som ett försteg innan syftet blir mer beskrivande. Syftet är alltså att förstå och få en klar bild 

av de fenomen som undersöks, för att kunna bedöma vilken data som ska hämtas. (Saunders, 

Lewis och Thornhill, 2009) Enligt Robson (1993) ämnar beskrivande studier att besvara 

frågor av typen ’vad’ och ’vem’.  

2.3.3 Förklarande syfte  

En studie med ett förklarande syfte har som mål att förstå samband mellan variabler. Detta 

innebär att syftet är att förstå samband mellan variabler då ett problem eller en situation 

studeras. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009) Som tidigare nämnt är det inte ovanligt att 

förklarande studier kombineras med beskrivande, något som även bekräftas av Robson 

(1993).   

2.3.4 Studiens syfte 

I enighet med Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är det beskrivande syftet framträdande i 

början då den inledande forskningsfrågan avser att ta reda på vilka parametrar som bör 

beaktas vid val av vilka artiklar som är mest fördelaktigt att presentera i sekvens. Dock är 

studiens huvudsakliga syfte förklarande, eftersom den modell som studien ämnar skapa ska 

klargöra samband mellan variabler. Både den andra och den tredje forskningsfrågan är av 

förklarande karaktär då syftet är att både förstå hur identifierade parametrarna kan viktas och 
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hur en tillförlitlig och användarvänlig modell kan skapas. Modellen som studien ämnar ta 

fram förklarar sambandet mellan dessa parametrar och sekvenserad materialförsörjning. 

Modellens rekommendation är att sekvensera de artiklar som enligt identifierade samband ger 

störst fördelar för montören. 

2.4 Forskningsansats  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) avgör en studies forskningsansats hur teori 

behandlas. Författarna menar att det finns två olika forskningsansatser, deduktiv och induktiv. 

Utöver dessa två diskuterar Arbnor och Bjerke (2009) även en tredje forskningsansats, den 

abduktiva. Samtliga tre ansatser presenteras nedan. Slutligen diskuteras och argumenteras det 

för valet av forskningsansats för denna studie.  

2.4.1 Deduktiv 

Den deduktiva forskningsansatsen utgår från existerande litteratur. Den hypotes som utformas 

avser att testa teorin. Denna forskningsansats förknippas med vetenskapliga studier, där 

använda variabler är mätbara. Utifrån detta kan det sedan undersökas om befintlig teori styrks 

eller bör modifieras. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009) Arbnor och Bjerke (2009) 

beskriver den deduktiva forskningsansatsen på liknande sätt, att existerande litteratur används 

för att påvisa en framtida händelse i verkligheten.  

2.4.2 Induktiv 

Till skillnad från den deduktiva ansatsen utgår den induktiva från verkligheten, det vill säga 

från empiriska studier. Efter att verkligheten observerats och en hypotes skapats väljs den 

teori som lämpar sig för att påvisa det som tros ha observerats genom den empiriska studien. 

(Arbnor och Bjerke, 2009).  

2.4.3 Abduktiv  

Enligt Arbnor och Bjerke (2009) kan den abduktiva forskningsansatsen ses som en 

kombination av den induktiva och den deduktiva. Således utgår en abduktiv studie både från 

teori och från verklighet. Detta innebär att teorin beaktas med hänsyn till verkligheten, 

samtidigt som verkligheten beaktas med utgång från teorin. Den abduktiva ansatsen startar 

med utgångspunkt från fakta, verkligheten, men beaktar trots det den teori som finns. Trots att 

studien utgår från fakta kan ändå analys av denna ske med hjälp av existerande litteratur. 

Detta särskiljer sig från de andra två ansatserna, eftersom den deduktiva ansatsen formulerar 

en hypotes endast med avseende på teori och den induktiva också utgår från fakta och 

observationer av verkligheten, men inte beaktar teorin.  

2.4.4 Val av forskningsansats  

Denna studie anammar det abduktiva synsättet, främst på grund av att framtagna 

frågeställningar tar hänsyn till både teori och verkligt nuläge. Besvarandet av 

forskningsfrågorna kommer också göras genom kontinuerligt beaktande av både teori och 

fakta.  
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2.5 Forskningsstrategi  

Det finns en rad forskningsstrategier att använda sig av. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009) finns det ingen strategi som kan anses vara bättre eller sämre, dock är de olika 

strategierna bättre lämpade för vissa typer av frågeställningar. I Tabell 3 nedan åskådliggörs 

de olika strategierna som kommer att presenteras, samt för vilken typ av forskningsfråga de 

lämpar sig.  

Tabell 3: Sambandet mellan strategier och forskningsfrågor. Omarbetad från Yin (2003, s. 5). 

2.5.1 Experiment 

Experiment genomförs med syftet att förstå samband mellan faktorer och lämpar sig för att 

besvara frågor av karaktären ’hur’ och ’varför’. Denna typ av strategi är starkt förknippad 

med vetenskapliga studier dock används den även inom samhällsvetenskapliga 

ämnesområden. Det är vanligen få personer involverade i experiment, dels till följd av att det 

är svårt att hitta frivilliga men också på grund av att det är kostsamt och komplext att 

involvera en stor mängd människor i ett experiment. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009)  

2.5.2 Enkäter 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är enkäter ofta förenade med den deduktiva 

forskningsansatsen. Som åskådliggörs i Tabell 3 ovan lämpar sig denna strategi för att besvara 

frågor som kan anses vara förenade med undersökande och beskrivande studier. Enligt Yin 

(2003) kan enkäter med fördel användas för att utvärdera vilka följder ett visst beslut eller en 

specifik händelse medfört. Det positiva med enkäter, enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2009), är att de möjliggör insamling av stora mängder data till en relativt liten kostnad, samt 

att de är lättförståeliga. Metoder för datainsamling som faller under denna kategori är 

frågeformulär, men även strukturerade observationer samt deltagande observationer ses som 

typer av enkäter. 

2.5.3 Fallstudier 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) undersöks fenomen i sin verkliga miljö vid en 

fallstudie. En fallstudie skiljer sig därmed från experiment på det sättet att undersökningen 

inte sker i en kontrollerad miljö. Anledningen till att välja denna strategi är att det genererar 

djup insikt om det studerade fenomenet och strategin lämpar sig bäst för undersökande och 

förklarande studier. Även Yin (2003) lyfter fram möjligheten att få en helhetsbild över 

verkliga händelser som en stor fördel med en fallstudie. Till exempel kan det med fördel 

användas för livscykelanalyser, analys av organisations- och ledningsprocesser samt vid 

Strategi Typ av forskningsfråga 

Experiment Hur, varför? 

Enkät Vem, vad, var, hur mycket, hur många? 

Fallstudie Hur, varför? 

Historisk data Hur, varför? 

Arkiv Vem, vad, var, hur mycket, hur många? 
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studier om internationella relationer eller en viss industris utveckling.  Enligt Yin (2003) kan 

en fallstudie antingen vara av ett eller flera fall. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

görs valet att endast studera ett fall ofta till följd av att det specifika fallet är kritiskt eller på 

annat sätt extremt eller unikt. Vidare uppger författarna att anledningen till att välja flertalet 

fall är för att kunna påvisa och bekräfta resultat från det initialt undersökta fallet, för att på så 

sätt skapa en möjlighet till att generalisera resultaten.  

2.5.4 Arkivstudie 

Vid val av arkivstudie som strategi används befintliga dokument och data. En arkivstudie kan 

användas både för beskrivande, undersökande och förklarande studier. Strategin lämpar sig 

bäst när fokus ligger i att förstå det förflutna och förändringar över tiden. Dock är den 

begränsande faktorn i denna strategi att den exakta data som studien kräver inte finns 

tillgänglig. Det finns också en risk att data finns men är skyddad eller på annat sätt inte 

tillgänglig. (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009) 

Enligt Yin (2003) lämpar sig arkivstudier, precis som enkätundersökningar, bäst när förståelse 

för historiska händelser ska inhämtas. Som exempel nämner Yin (2003) att en arkivstudie 

passar för att besvara vad ett specifikt beslut genererat för följder, eller för statistiska 

undersökningar över tiden, såsom ett lands ekonomiska utveckling under ett visst antal år. 

2.5.5 Historisk data 

Forskningsstrategin historisk data är enligt Yin (2003) mest lämplig för förklarande studier då 

förståelse för samband mellan flera olika händelser krävs. Syftet är därmed inte att undersöka 

vad som hänt, utan varför någonting hänt. Detta innebär att forskningsstrategin historisk data 

innefattar mer utförlig information om varför någonting inträffat, till skillnad från exempelvis 

en arkivstudie som endast tar hänsyn till vad som hänt och ofta innefattar mycket kvantitativ 

data och statistik (Yin, 2003). 

2.5.6 Forskningsstrategi i denna studie 

Vald forskningsstrategi i denna studie är en fallstudie på företaget Scania CV AB i Södertälje, 

på avdelningen för montering av växellådor. Detta lämpar sig väl då Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) uppger att det lämpar sig för förklarande studier vilket överensstämmer med 

denna studies syfte. Även historisk data överensstämmer med studiens syfte, men då studiens 

syfte och forskningsfrågor är starkt kopplade till vad som händer i realtid och inte till vad som 

redan hänt är en fallstudie mer lämpligt. Vidare anses en fallstudie ge en helhetsbild över 

samtliga faktorer som påverkar ett studerat fenomen (Yin, 2003), vilket i denna studie 

möjliggjorde en nödvändig kartläggning av såväl materialflöden som montörers olika 

arbetsmoment. 

2.6 Val av data 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) finns det två olika typer av data, kvalitativ och 

kvantitativ. Beroende på vilken data som ska samlas in lämpar sig olika typer av 

datainsamlingstekniker. Förenklat är kvantitativ data numerisk data och analyseras ofta med 

hjälp av matematiska och statistiska verktyg. Kvalitativ data är icke-numerisk data och utgörs 

till exempel av ord, bilder och filmer. Till följd av att kvalitativ data är just icke-numerisk är 
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det ovanligt att den analyseras med hjälp av diagram och andra liknande verktyg. Istället 

brukar analysmetoden involvera summeringar och kategoriseringar, för att göra insamlad data 

hanterbar.  

2.6.1 Val av data i denna studie 

Denna studie använder sig av både kvalitativ och kvantitativ data. Merparten av studien kan 

anses vara av kvalitativ karaktär då många av de datainsamlingsmetoder som använts är 

kvalitativa, såsom intervjuer och observationer. Även de utvärderingsverktyg som använts, är 

kvalitativa då de innebär subjektiva bedömningar. Det förekommer också kvantitativa drag, 

då vissa ingående parametrar är möjliga att faktiskt beräkna. Valet att använda både 

kvantitativ och kvalitativ data stämmer även väl överens med den valda forskningsfilosofin 

pragmatism.  

2.7 Datainsamling 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) skiljer på två olika typer av data, primär och sekundär. 

Den förstnämnda innebär ny data som insamlas till det specifika syftet, medan den sistnämnda 

syftar till data som redan existerar och som samlats in till ett annat ändamål. Författarna 

poängterar att många tenderar att glömma och ignorera redan insamlad, sekundär, data. 

Sapsford och Jupp (2006) beskriver också att studier bör bestå av en blandning av både primär 

och sekundär data, men att fokus är på data insamlad till den specifika studien som 

genomförs. Beroende på vilken typ av data som ämnas samlas in, finns olika tekniker för att 

möjliggöra detta. Nedan beskrivs dessa datainsamlingstekniker, kategoriserade efter om det 

rör sig om sekundär eller primär data.  

2.7.1 Primär data 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) presenterar observationer, intervjuer samt enkäter som 

tre sätt att samla in primär data. Vidare uppges urvalsprocessen vara en del vid insamlandet av 

primärdata. Observationer, intervjuer, enkäter och urval presenteras därför nedan. 

Observationer 

Observationer innebär som namnet förtäljer, observation av beteenden eller händelser. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) särskiljer på två typer av observationer, deltagande och 

strukturerade. Deltagande observationer innebär att du som studerar blir en del av gruppen 

som studeras. På så sätt observeras inte något på avstånd utan en djupare förståelse och känsla 

fås. Vidare beskriver författarna att denna typ av observation kan genomföras på olika sätt 

beroende på om observatören väljer att avslöja sin identitet och beroende på hur mycket 

observatören integreras i det som observeras. Strukturerade observationer däremot beskrivs av 

författarna som både strukturerade och systematiska. Vidare uppges de lämpa sig bättre när 

något mätbart ska studeras, exempelvis för att besvara frågan ’hur ofta händer detta?’ snarare 

än ’varför händer detta?’ Dessa observationer är enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

ofta förknippade med ’tid-och-rörelse’ studier genomförda på fabriker, för att observera hur 

operatörer arbetar.  
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Intervjuer 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver tre typer av intervjuer, strukturerade, semi-

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju används specifika, 

förutbestämda frågor och intervjun utgår helt från dessa. I semi-strukturerade intervjuer ställs 

frågor utifrån förutbestämda teman, men alla frågor ställs inte nödvändigtvis till alla 

respondenter och det är möjligt att lägga till frågor under intervjuns gång. I semi-strukturerade 

intervjuer kan även ordningen på frågorna anpassas under samtalets gång. Ostrukturerade 

intervjuer är informella, djupgående intervjuer, där intervjuaren inte utgår från några 

förutbestämda frågor, utan istället tillåter respondenten att prata fritt. Både semi-strukturerade 

och ostrukturerade intervjutyper är möjliga att genomföra i grupp. Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) samt Sapsford och Jupp (2006) beskriver att det för alla tre intervjutyper 

också är möjligt att antingen inhämta information genom samtal ansikte-mot-ansikte, över 

telefon eller elektroniskt. Vidare uppger Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att 

strukturerade intervjuer är att föredra vid beskrivande studier samt att semi-strukturerade 

intervjuer lämpar sig för att förstå förhållande mellan variabler i förklarande studier. I en 

undersökande studie anser författarna att den ostrukturerade intervjun lämpar sig bäst. 

Enkäter 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan enkäter beskrivas som en 

datainsamlingsmetod som innebär att samtliga respondenter besvarar samma förutbestämda 

frågor. Det finns olika typer av enkäter där två huvudtyper är sådana som respondenten själv 

administrerar samt enkäter som administreras av den som sköter intervjun. Den förstnämnda 

enkättypen kan innebära att respondenten besvarar enkäten elektroniskt. Det är även möjligt 

att skicka enkäten via e-post eller ge den till respondenten personligen och sedan samla in den 

på samma sätt. Den andra typen av enkät innebär att intervjuaren antingen spelar in 

respondentens svar vilket kan ske via telefon eller att respondenten svarar på frågor på plats. 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2009)  

Urval 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) uppger att det sällan är möjligt att undersöka samtliga 

som berörs av en frågeställning. Därför är det nödvändigt med någon form av urval. 

Författarna skiljer på två typer av urval, slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Ett 

slumpmässigt urval är ofta associerat med enkät-strategin, då detta ställer krav på möjligheten 

att dra generella slutsatser från studien. Detta ställer i sin tur krav på att urvalet ska vara 

representativt, det vill säga slumpmässigt. En typ av slumpmässigt urval är det Thompson 

(2012) benämner fullständigt slumpmässigt urval. Detta innebär att n stycken väljs ur en 

population bestående av N stycken, där varje kombination av enheter som resulterar i dessa n 

stycken har lika stor sannolikhet att väljas. Denna typ av slumpmässigt urval är bara ett av de 

många som både Saunders, Lewis och Thornhill (2009) samt Thompson (2012) presenterar, 

men illustrerar tanken bakom slumpmässigt urval. Vidare uppger Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) att ett viktigt beslut relaterat till det slumpmässiga urvalet är hur stort urval 

som ska göras, då ett större urval också innebär att felet vid generaliseringen blir mindre. I 

jämförelse med det slumpmässiga urvalet uppger Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att 

det icke-slumpmässiga urvalet istället är subjektivt baserat. Saunders, Lewis och Thornhill 
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(2009) uppger att icke-slumpmässigt urval kan passa bättre vid enkät- och fallstudiestrategier. 

Vidare uppger författarna att det också kan lämpa sig med ett icke-slumpmässigt urval om 

studiens syfte är att få djupare kunskap om ett mindre område.  

2.7.2 Sekundär data 

En typ av sekundär data är dokumentationer, enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009). 

Mer specifikt syftar författarna på både faktiskt nedskriven men också muntlig 

dokumentation. Information från journalartiklar, databaser, hemsidor och dagböcker är 

exempel på tryckt, nedskriven, dokumentation. Video- och röstinspelningar samt information 

från TV och radio är exempel på muntlig dokumentation. Även enkäter, skapade och 

sammanställda med ett annat ursprungligt syfte, är exempel på sekundär data. Detta kan till 

exempel vara större enkätundersökningar, ofta genomförda av statliga institut, för att få fram 

statistik säkerställd data. Den sista typen av sekundär data som nämns av Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) är multipel-data. Denna sekundärdata kännetecknas av att olika typer av data 

har sammanställts och således kan det röra sig om dokumentation, enkäter eller en 

kombination av dessa. Fördelen med sekundär data är att det kräver mindre resurser samt att 

det går fortare att samla in den. Dock anser författarna att det även kan vara kostsamt och 

svårt att få tillgång till rätt data. Vidare uppger författarna ytterligare nackdelar såsom att 

informationen inte är skapad för just din forskning och således kanske inte matchar din 

frågeställning. 

2.7.3 Datainsamling i denna studie 

I denna studie har både primär och sekundär data använts, vilket är rekommenderat av både 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) samt Sapsford och Jupp (2006). Sekundär data 

inhämtades främst från journalartiklar, för att få kunskap om relevant teori. Sekundär 

dokumentation inhämtades även från det studerade företaget Scania, både intern 

dokumentation och information från företagets hemsida. Gällande den primära data som 

samlats in har detta gjorts genom observationer, intervjuer och enkäter. Observationerna som 

genomfördes var strukturerade och genomfördes initialt för att skapa en övergripande 

förståelse. Ytterligare observationer som genomfördes var också främst ämnade för att förstå 

’hur’ något var eller såg ut snarare än att besvara ’varför’.  

En rad intervjuer har genomförts i studien och merparten har varit av semi-strukturerad 

karaktär, då utgångspunkten legat i fastställda frågor men då samtliga intervjuer resulterat i 

tillägg och borttag av frågor, för bästa anpassning till respondenten. Detta ligger också i linje 

med studiens syfte, då semi-strukturerade intervjuer är vanliga vid förklarande studier. 

Studien använde också ostrukturerade intervjuer då det skapade en möjlighet för 

respondenterna att pratat helt fritt. Vidare användes enkäter för att möjliggöra en viktning av 

framtagna parametrar, enligt forskningsfråga 2. Denna studie använde sig av enkäter som 

respondenten själv administrerar och enkäterna skickades ut via e-post eller delades ut 

personligen. I Tabell 4 på nästa sida åskådliggörs befattning på de personer som intervjuats 

under studiens gång samt vilka som besvarat enkäterna. I tabellen synliggörs också i vilken 

bilaga frågorna som användes vid intervjun finns.  
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Tabell 4: Datainsamling i denna studie.  

Befattning Datainsamlingsmetod Bilaga 

Teamleader 1 (MO 1) Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

3 och 9 

Teamleader 2 (MO 1) Semi-strukturerad 

intervju 

3 

Teamleader 3 (MO 2) Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

3 och 9 

Teamleader 4 (MO 3) Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

3 och 9 

Lokalt Huvudskyddsombud Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

4 och 9 

SES- och Avix-koordinator Ostrukturerad intervju 4 

Produktionsledare 1 (MO 1) Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

6 och 9 

Produktionsledare 2 (MO 2) Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

6 och 9 

Produktionsledare 3 (MO 3) Enkät 9 

Verksamhetsutvecklare för axel- och 

växellådsmontering (DT) 

Semi-strukturerad 

intervju 

5 

Projektresurs Logistik Semi-strukturerad 

intervju 

7 

Verkstadschef för 

växellådsmonteringen 

Semi-strukturerad 

intervju och enkät 

6 

Gruppchef för växellådsmontering Ostrukturerad intervju Ingen bilaga till följd av 

ostrukturerad intervju 

Produktionstekniker Ostrukturerad intervju Ingen bilaga till följd av 

ostrukturerad intervju 

SPS-koordinator Enkät 9 

 

Som åskådliggörs i tabellen ovan deltog teamleaders, lokalt huvudskyddsombud, SES- och 

Avix-koordinator, produktionsledare, verksamhetsutvecklare på DT, logistikpersonal 

(projektresurs logistik), verkstadschef för växellådsmonteringen, produktionstekniker och 

SPS-koordinator. Då studien utgår från montörens perspektiv var teamleaders åsikter av stort 

intresse eftersom de är erfarna montörer på Scania. Produktionsledarna är chefer till 

teamleaders och verkstadschefen har det övergripande ansvaret över produktionen och är chef 

till produktionsledarna. Således har både produktionsledare och verkstadschef stort ansvar för 

produktionen och deras åsikter angående materialförsörjning var av stort intresse. Även om 

denna studie inte anammar logistikpersonalens perspektiv angående presentation av material 

ansågs de vara kunniga inom området. För att nyttja dessa kunskaper och även ta del av deras 
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syn på problemet genomfördes därför intervjuer också med logistikpersonal. 

Produktionstekniker arbetar dagligen med olika problem på linjen och är därför väl insatta i 

vilka parametrar som kan vara värda att beakta vid val av vilka artiklar som bör presenteras i 

sekvens. Gruppchefen på växellådsmonteringen är chef över produktionsteknikerna och har 

ett övergripande ansvar i samband med att nya artiklar förs in vilket gjorde dennes åsikter 

viktiga för denna studie. Eftersom ergonomi är högt prioriterat på Scania var även 

ergonomipersonalens åsikter av yttersta vikt. SES- och Avixkoordinatorerna åsikter var till 

stor hjälp i samband med flertalet analyser gällande hur lång tid montören lägger på 

respektive arbetsmoment samt vilka arbetsmoment som kan betraktas som slöserier. Eftersom 

Scania önskat att modellen ska vara i linje med SPS var åsikterna från en SPS-koordinator av 

stort intresse.  

Urvalet som gjorts har varit icke-slumpmässigt. Det har inte ansetts nödvändigt att skapa ett 

slumpmässigt urval, då vinningen på detta hade varit låg i relation till de resurser som hade 

krävts. Ett icke-slumpmässigt urval kändes också högst relevant då genomförd fallstudie 

ämnade få djupare förståelse för ett mindre område. Ett exempel på att icke-slumpmässigt 

urval använts är att samtliga personer som intervjuats har blivit utvalda baserat på sin unika 

kompetens inom området. I de fall då flertalet experter funnits har den som varit först 

tillgänglig valts.  

Som tidigare nämnt har en rad relevanta journalartiklar lästs, inom områden som ansetts 

viktiga för att uppnå studiens syfte. Gällande journalartiklar har Luleå tekniska universitets 

biblioteks sökmotor Primo uteslutande använts. E-böcker har också använts och även dessa 

har sökts fram via Primo.  

2.8 Summering av val i denna studie  

I Tabell 5 på nästkommande sida summeras samtliga val som genomförts i detta kapitel, det 

vill säga vilken forskningsfilosofi, syfte, ansats och strategi studien har samt hur data valts 

och samlats in.  
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Tabell 5: Summering av val i denna studie. 

2.9 Trovärdighet 

Eftersom varje studie, enligt Yin (2003), presenterar omdömen och yttranden måste kvaliteten 

i dessa kunna säkerställs. Enligt samma författare bör främst studiens trovärdighet och 

anpassningsbarhet testas, samt pålitligheten i använd data. Detta kan sammanfattas som test 

av studiens validitet och reliabilitet. Validitet kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

definieras som huruvida studiens resultat verkligen är vad det upplevs att vara, det vill säga 

om studien mäter det den avser att mäta. Reliabilitet innebär, enligt samma författare huruvida 

studiens datainsamlings- och analysmetoder kommer att generera konsekventa resultat. Yin 

(2003) presenterar fyra olika sätt för att kontrollera kvaliteten i en studie, begreppsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet samt reliabilitet.  

2.9.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet handlar enligt Yin (2003) om att uppnå en objektiv mätbarhet för olika 

studerade koncept. Detta är enligt samma författare ofta ett problem i samband med fallstudier 

eftersom deltagare i studien sällan är objektiva. För att undkomma detta problem och uppnå 

en högre begreppsvaliditet menar Yin (2003) att flera källor bör användas för att bygga upp en 

kedja av bevis. Vidare menar samma författare att ett första utkast av studiens rapport bör 

granskas av studiens deltagare och nyckelinformatörer, för att säkerställa att de blivit korrekt 

tolkade. 

2.9.2 Intern validitet 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) definierar intern validitet som huruvida studiens 

slutsatser kan anses giltiga, och inte bero på brister i studiens genomförande. Hot mot den 

interna validiteten är enligt Robson (1993) plötsliga förändringar i omgivningen, till exempel 

Område Val 

Forskningsfilosofi Pragmatism 

Studiens syfte Förklarande 

Forskningsansats Abduktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Val av data Kvalitativ och kvantitativ 

Datainsamling Primär data: strukturerade och semi-

strukturerade intervjuer, strukturerade 

observationer (icke-slumpmässigt urval) och 

enkäter. 

Sekundär data: dokumentation i form av 

interna dokument samt litteratur från Ltu’s 

sökmotor Primo. 
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att deltagare faller bort från studien. För att uppnå en hög intern validitet lyfter Yin (2003) 

fram metoden ”pattern matching”, det vill säga att urskilja mönster i studiens resultat. Detta 

innebär att studiens verkliga resultat jämförs med ett eller flera förväntade resultat. Om 

förutspått resultat stämmer överens med det verkliga och det går att urskilja mönster stärks, 

enligt Yin (2003), studiens trovärdighet. En annan metod för att stärka den interna validiteten 

är enligt samma författare att bygga upp förklaring (explanation building). Detta är en 

deduktiv process som involverar en iterativ undersökning av ett antal strategiskt utvalda fall 

för att testa ett teoretiskt påstående (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). 

2.9.3 Extern validitet 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) definierar extern validitet som i vilken utsträckning 

erhållna resultat kan anses generaliserbara till liknande kontext. Extern validitet kan enligt 

Yin (2003) byggas upp genom att använda teori till enskilda fallstudier och genom att jämföra 

upprepade försök vid en multipel fallstudie. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) är 

det inte möjligt att dra generella slutsatser från en enskild fallstudie. Det är därför av största 

vikt att tydliggöra för läsaren att studiens resultat inte kan antas gälla för alla liknande fall, 

utan att en uppföljningsstudie bör göras för att stärka den externa validiteten (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2009). 

2.9.4 Reliabilitet 

Som tidigare nämnt innebär reliabilitet att studiens datainsamlings- och analysmetoder 

genererar konsekventa resultat (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009). Hot mot en studies 

reliabilitet kan exempelvis vara att dess deltagare eller observatörer är partiska eller på något 

sätt påverkade så att deras svar, handlingar eller observationer inte är korrekta (Robson, 

1993). Ytterligare hot mot en studies reliabilitet, identifierade av samma författare, är 

exempelvis att en respondents svar inte är konsekventa utan varierar på grund av dennes 

humör eller andra yttre faktorer. Ett exempel på hur detta hot kan motarbetas är att genomföra 

observationer och intervjuer vid en specifik tidpunkt. På liknande sätt finns det en risk att 

olika observatörer inte tolkar en respondents svar på samma sätt, vilket kan förebyggas genom 

att till exempel inte byta intervjuare (Robson, 1993). Ett annat hot mot en studies reliabilitet 

kan enligt Sekaran (2003) vara att mätningar som görs i studien inte genomförs på ett 

konsekvent sätt. Detta problem kan motverkas genom att upprepa ett visst försök ett flertal 

gånger och se om samma resultat genereras. 

2.9.5 Denna studies trovärdighet 

Enligt Yin (2003) är begreppsvaliditet ofta ett problem i samband med fallstudier. I denna 

studie har problemet motverkats genom att många intervjuer med personer från olika 

funktioner inom fallstudieföretaget genomförts. På detta sätt hoppas författarna till denna 

rapport åstadkomma en något mer objektiv tolkning av det studerade fallet. Rapporten har 

även lästs igenom av två inflytelserika representanter från fallstudieföretaget, för att 

kontrollera att inkluderade uppgifter om företaget är korrekta samt om de blivit korrekt 

tolkade i samband med intervjuer. För att stärka den interna validiteten upprepades försöken 

ett flertal gånger, det vill säga modellen testades på flera positioner samt på ett större område. 

Detta skulle kunna liknas det Yin (2003) beskriver som pattern matching då verkligt resultat 

av varje försök jämfördes med det förväntade. Extern validitet uppnås inte då detta endast är 
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en enskild fallstudie, utförd på ett företag. Därmed är resultatet, enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009), inte generaliserbart. Däremot anser författarna till denna rapport att 

framtagen modell har stor potential att även kunna användas på andra företag, såväl i 

fordonsindustrin som i andra liknande industrier. Detta är dock inget som har testats i denna 

studie. Hot mot denna studies reliabilitet är att en del respondenter kan ha varit partiska i 

samband med genomförda intervjuer. Till exempel är det en ergonomikoordinators uppgift att 

tycka att ergonomi alltid är viktigast, därför kan denna parameter ha lyfts fram som extra 

viktig i samband med intervjuer. Detta hade kunnat bli ett problem i samband med viktning av 

faktorerna. För att undkomma detta fick personer med mer neutral hållning till de olika 

faktorerna genomföra den slutgiltiga viktningen. Det kan dock aldrig garanteras att samtliga 

individer är helt opartiska. Därför rekommenderar författarna till denna studie att även i 

framtida försök lägga stor vikt vid att välja ut opartiska personer med stor kunskap, till att 

genomföra viktningen av faktorerna. Problemet med inkonsekventa mätningar, som diskuteras 

av Sekaran (2003), finns även i denna studie då tider utgör flera av parametrarna i den modell 

som skapats. Tidsmätningar av olika arbetsmoment kan variera mycket mellan olika 

montörer. Författarna till denna rapport försökte motverka detta problem genom att i samband 

med tidsstudier filma samma montör i största möjliga utsträckning. På så vis kunde 

relationerna mellan de olika tiderna för respektive arbetsmoment bestämmas på ett mer riktigt 

sätt. Dessutom filmades montörens arbete under ett antal takter, för att på så vis kunna 

bestämma en genomsnittlig tid för varje moment. 

2.10 Tillvägagångssätt 

Syftet med denna studie var att ta fram en modell som kan användas som stöd vid beslut 

gällande vilket material som är mest fördelaktigt för montören att få presenterat i sekvens.  

Studien kan delas in i tre steg; skapande av modell, test av modell på enskilda positioner samt 

test av modell på ett större område. Tillvägagångssättet för studien åskådliggörs i Figur 2 på 

nästkommande sida. 
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Skapande av modell 

För att skapa förståelse för växellådsmonteringen på det studerade företaget var första steget 

att genomföra en nulägeskartläggning, vilken inleddes med att genomföra strukturerade 

observationer på monteringen. Efter detta togs syfte och forskningsfrågor fram, baserade på 

riktlinjer från fallföretaget men också genom att studera existerande litteratur, det vill säga 

sekundär dokumentation från litteratur inom famförallt sekvenserad materialförsörjning. 

Genom att studera existerande litteratur genererades idéer över modellens struktur samt vilka 

parametrar som är värda att beakta. Studierna av existerande litteratur kombinerades med 

intervjuer med teamleaders (extra kunniga montörer), produktionsledare, logistikpersonal, 

Observationer Litteraturstudie 
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Figur 2: Studiens tillvägagångssätt. 
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verkstadschef, ergonomi- och SPS-koordinatorer för att få kunskap om vilka parametrar som 

påverkar valet av vilka artiklar som är mest fördelaktiga för montören att få presenterade i 

sekvens. Efter att samtliga intervjuer och observationer färdigställts utvecklades ett första 

utkast av modellen.  

Test av modell på position 

Första testet av modellen genomfördes på en position intill monteringslinjen där artikeln 

bakre hus förmonteras. Detta utgjorde den första delen av det andra steget, vilket 

åskådliggjordes i Figur 2 på föregående sida. Datainsamling gjordes genom strukturella 

observationer där varje artikel kartlagdes med avseende på framtagna parametrar. För att 

kartlägga montörens arbete samt tider för att genomföra respektive moment filmades hela 

arbetsförloppet på positionen. Dessa filmer analyserades sedan med hjälp av programmet 

Avix som är ett verktyg för tidsserieanalys. Avix har förutbestämda tider för olika 

arbetsmoment, exempelvis antar programmet att det tar 0,7 sekunder att gå ett steg.  

När datainsamlingen färdigställts analyserades resultatet och modellen modifierades. 

Analysen gjordes med grund från vad som framkom i testet men också med information från 

kompletterande intervjuer och besök på monteringen av chassier och motorer. I samband med 

den första loopen i det andra steget utvärderades även vald viktningsmetod, AHP, vilken 

beskrivs mer ingående i Kapitel 3.7.1. Denna parvisa jämförelse genomfördes på tre 

positioner för att bestämma ifall viktningen av parametrarna beror på enskilda positioner eller 

om det är möjligt att dra en övergripande slutsats. För att skapa underlag för en generell 

viktning besvarades denna AHP-jämförelse av produktionsledare, verkstadschef, 

ergonomipersonal samt SPS-koordinator. De brister som uppkom i AHP-analysen reviderades 

inför nästkommande loop i steg två. 

Det andra testet utgjorde nästkommande loop, där modellen testades på en position på linjen, 

benämnd 3.12. Parallellt med att datainsamlingen påbörjades i detta steg testades den 

reviderade AHP-analysen. Författarna till denna rapport fyllde själva i AHP-jämförelsen och 

insåg att de parametrarna som jämfördes parvis fortfarande var för beroende av varandra för 

att möjliggöra en konsekvent utvärdering. Därför valdes en ny utvärderingsmetod, nämligen 

Constant Sum Scaling (CSS), vilken beskrivs mer ingående i Kapitel 3.7.2. Den nya 

viktningsmetoden besvarades av tre personer; teamleader, produktionstekniker och 

produktionsledare. Resultatet av viktningen användes i färdigställandet och analysen av testet 

på position 3.12. Utifrån dessa resultat modifierades modellen återigen innan den sedan 

testades på ett större område.  

Test av modell på område 

Den förbättrade modellen testades sedan på ett större område på linjen bestående av fyra 

positioner, benämnda 2.11, 3.12, 3.13 och 3.14, vilket utgjorde det tredje steget i 

genomförandet. Därefter jämfördes resultat från Försök 2, då modellen testades på position 

3.12, med det resultat som genererades när modellen testades på positionerna 2.11 till och 

med 3.14. Resultatet i detta steg jämfördes sedan med den lösning som Scania valt idag, då 

flertalet av artiklarna på de studerade positionerna redan är sekvenserade. Vidare analyserades 

studiens tillförlitlighet för att kunna besvara den tredje forskningsfrågan.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teorier om slöserier, Just-In-Time (JIT), ergonomi, 

linjetillverkning, metoder för materialförsörjning samt metoder för utvärdering.   

3.1 Operationalisering  

För att skapa förståelse för varför den teori som presenterats valts, åskådliggörs nedan vilka 

teorier som behövs för att besvara respektive forskningsfråga. För att även få ett bredare 

perspektiv på hur de olika forskningsfrågorna hänger samman, synliggörs detta i Figur 3 

nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att besvara den första forskningsfrågan behövdes information om tillgängliga 

materialförsörjningsmetoder och dess för- och nackdelar. Denna studie jämförde lagerhållning 

vid linjen med sekvenserad materialförsörjning och därför presenteras dessa metoder. Kapitlet 

innehåller även ett avsnitt om kittning då det är en typ av materialförsörjning som ofta 

kombineras med sekvensering. Till följd av att existerande litteratur inom området fokuserar 

på kombinationen av sekvenserad materialförsörjning och kittning samt eftersom metoderna 
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Figur 3: Relation mellan forskningsfrågorna och teorin. 
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har liknande för- och nackdelar inkluderas ett teoriavsnitt om kittning. Detta låg till grund för 

att kunna ta fram relevanta parametrar och därmed besvara Forskningsfråga 1. Kunskap om 

slöserier var även nödvändigt då dessa inkluderas i modellen för att i största möjliga 

utsträckning elimineras. Den andra forskningsfrågan är relaterad till hur de framtagna 

parametrarna ska utvärderas, något som är möjligt först då Forskningsfråga 1 besvarats. 

Besvarandet av Forskningsfråga 2 möjliggjordes genom teori om utvärderingsmetoder. Under 

tiden som Forskningsfråga 1 besvarades var det även möjligt att börja undersöka den tredje 

forskningsfrågan som berör uppbyggnaden av modellen. För att besvara den frågan användes 

återigen existerande litteratur inom materialförsörjningsmetoder för att undersöka hur tidigare 

studier byggt upp sina modeller. Även kunskap kring relevant produktionslayout krävdes, i 

denna studie linjetillverkning. När fråga två och tre besvarats möjliggjordes skapandet av en 

modell för beslut gällande vilka artiklar som är mest fördelaktigt för montören att få 

presenterade i sekvens.    

3.2 Slöserier 

Enligt Dennis (2007) är det viktigt att eliminera icke värdeskapande aktiviteter, vilket innebär 

alla aktiviteter som kunden ej är villig att betala för. Initialt identifierades sju typer av 

slöserier; onödiga rörelser, väntan, transport, produktion av defekta produkter, överarbete, 

överproduktion och lager (Dennis, 2007). Vidare beskriver samma författare att även ett 

åttonde slöseri senare har identifierats. Detta slöseri innebär att det råder 

meningsskiljaktigheter inom ett företag, eller mellan ett företag och dess kunder och 

leverantörer. Detta medför att kunskapsflödet inom företaget begränsas, vilket är ett slöseri. 

Även Gibbons et al. (2012) menar att det åttonde slöseriet, att de anställdas kompetenser inte 

fullt nyttjas, är kritiskt och något som måste elimineras. 

3.3 Just-In-Time (JIT) 

JIT innebär att rätt material levereras i rätt tid, i exakt rätt kvantitet och med efterfrågad 

kvalitet (Sugimori et al., 1977; Dennis, 2007; Ohno, 2007). JIT är enligt Dennis (2007) 

uppbyggd av fyra huvudregler; producera inget innan kunden efterfrågat det, jämna ut 

efterfrågan så att arbetsbelastningen inom fabriken kan hållas på en jämn nivå, länka alla 

processer till kundens efterfrågan med hjälp av visuella verktyg, samt maximera flexibiliteten 

av människor och maskiner. Vidare presenterar Dennis (2007) ett antal nyckelbegrepp kopplat 

till JIT och dess huvudregler. 

Dragande produktion (Pull): Kunden ”drar” produkten ut ur företaget, det vill säga inget 

ska produceras innan kunden efterfrågat det.  

Kanban: Visuellt verktyg som används vid JIT för att signalera materialbehov eller att 

produktion ska starta.  

Heijunka: Innebär utjämning av produktionen och förespråkar små batcher. Exempelvis bör 

inte en stor batch artiklar av en typ produceras en hel dag för att sedan ställa om och 

producera en lika stor batch av en annan typ av produkt nästa dag. Istället bör dessa delas in i 

mindre batcher så att produktionens flexibilitet förbättras och dess ledtider reduceras. 
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3.4 Ergonomi  

Smith (2002) beskriver att företag i allt större utsträckning arbetar för att åstadkomma mer 

med mindre resurser. Samtidigt ställs krav på att upprätthålla en god ergonomi och även 

förbättra den ergonomiska situationen för operatörer i tillverkande företag. Shikdar och Al-

Hadhrami (2012) menar att arbetet med att förbättra ergonomin innebär arbete mot att skapa 

en mer effektiv, säker och bekväm arbetsplats. En förbättrad ergonomisk situation för 

operatörerna kan leda till bättre säkerhet för dem och kan även resultera i bättre fysisk och 

mental hälsa samt högre trivsel på arbetsplatsen. Vidare kan det även leda till både ökad 

produktivitet och förbättrad kvalitet. Författarna beskriver dessutom att arbete med ökad 

produktivitet är av största vikt för företag inom tillverkningsindustrin och rekommenderar 

således företagen att arbeta med frågor gällande ergonomi.  

Smith (2002) beskriver att ett sätt att arbeta med ergonomi är genom förbättringsaktiviteter 

där operatören själv bör deltaga för att komma med åtgärder. Essentiellt i arbetet med att 

förbättra ergonomin är även möjligheten att kvantifiera riskerna dagens ergonomiska situation 

utgör samt vad en förbättrad ergonomi kan leda till.  

3.5 Linjetillverkning 

Segerstedt (2008, s.20) definierar linjetillverkning som ett upplägg då varje produkt flödar 

genom verkstaden och ”bearbetas kontinuerligt från ämne till färdig produkt”. Författaren 

nämner tillverkning av pappersmassa, montering av bilar samt montering av 

elektronikprodukter som vanliga användningsområden för linjetillverkning. Chappel (2003) 

beskriver att Henry Ford är ansedd som en pionjär till införandet av linjetillverkning till 

montering av bilar då hans Ford Motor Company införde detta upplägg redan tidigt 1900-tal, 

vilket revolutionerade hela tillverkningsindustrin. Vidare beskriver författaren att 

linjetillverkning fortfarande är mycket vanligt i bilindustrin även om den har förfinats en hel 

del sedan dess.  

Segerstedt (2008) lyfter fram kort genomloppstid, minskad kapitalbindning, minskade 

transporter samt förenklad överblick, planering och administration som fördelar med 

linjetillverkning. En nackdel är enligt författaren bristande flexibilitet då linjen är anpassad till 

att tillverka en specifik produkt vid en känd, bestämd efterfråga. Ytterligare en nackdel 

beskrivs vara att linjetillverkning dessutom är mer känslig för störningar då ett maskinhaveri 

medför att produktionen stannar.   

3.6 Metoder för materialförsörjning 

Det finns flera metoder för materialförsörjning till en produktions- eller monteringslinje. I 

detta avsnitt presenteras metoderna lagerhållning vid linje, material i sekvens samt kittning. 

Generellt innebär lagerhållning vid linjen att materialet presenteras i originalförpackning, 

vilket medför att en stor mängd material lagerhålls vid linjen (Limère et al., 2012). 

Sekvenserad materialförsörjning innebär att material ankommer enligt JIT samt i den ordning 

det ska användas (Thun et al., 2006). När material istället kittas plockas utvalda artiklar från 

sin originalförpackning till ett så kallat kit och detta kit försörjer linjen med material (Bozer 

och McGinnis, 1992). Kittning kombineras ofta med sekvenserad materialförsörjning, vilket 
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innebär att ett kit med olika artiklar ankommer i den ordning artiklarna ska användas (Caputo 

och Pelagagge, 2011). Nedan beskrivs respektive materialförsörjningsmetod mer ingående.  

3.6.1 Lagerhållning vid linjen 

Lagerhållning vid linjen är en materialförsörjningsmetod som innebär att material levereras 

till linjens arbetsstationer i dess originalförpackning. Detta innebär att fulla behållare och 

pallar med det material som krävs, lagerhålls intill linjen. Om lagerhållning sker på pall, 

innebär det att endast en gaffeltruck kan fylla på en typ av material, det vill säga en pall, i 

taget. (Limère et al., 2012) Enligt Caputo och Pelagagge (2011) anses den traditionella 

materialförsörjningsmetoden vara att produkter lagerhålls direkt vid linjen och fylls på 

periodiskt. Enligt författarna lämpar sig lagerhållning vid linjen i de fall då efterfrågan 

varierar kraftigt och det är svårt att fastställa varje arbetsstations operationstid. 

3.6.2 Material i sekvens 

JIT, som presenterades mer ingående i Kapitel 3.3, är en filosofi som enligt Thun et al. (2006) 

förutsätter artiklar med standardiserade egenskaper såsom stabil efterfrågan och högt värde 

för att fungera på ett fördelaktigt sätt. För produkter med många olika typer av varianter har 

dock JIT visat sig otillräckligt, och till följd av detta har konceptet Just-In-Sequence (JIS) växt 

fram. Med JIS, även kallat material i sekvens eller sekvenserad materialförsörjning, 

inkommer rätt material till rätt plats, i rätt kvantitet, önskad kvalitet samt i precis rätt tid, som 

vid JIT. Skillnaden är att sekvenserat material även inkommer i rätt sekvens, det vill säga i 

precis den ordning som delarna ska användas. (Thun et al., 2006; Wagner och Silveira-

Camargos, 2011) 

Användandet av sekvenserad materialförsörjning har enligt Wagner och Silveira-Camargos 

(2011) blivit allt mer vanligt till följd av den mängd modulvarianter som idag finns i 

fordonsindustrin. Kunden har vid ett bilköp idag möjlighet att välja mellan en rad olika färg- 

och interiöralternativ, typer av säten samt stötfångare. Sekvenserad materialförsörjning har 

främst använts inom fordonsindustrin men Wagner och Silveira-Camargos (2011) menar att 

metoden har potential att spridas till ett flertal branscher. Författarna nämner elektronik- samt 

möbelbranschen som exempel då dessa branscher också kännetecknas av flexibla 

produktionsmiljöer med många valmöjligheter för kunden.   

Sekvenserad materialförsörjning lämpar sig dock inte för alla typer av artiklar och flertalet 

tidigare studier inom området väljer att exkludera små artiklar och anser att dessa istället ska 

furneras i bulk (bl.a. Limère et al., 2012, Bozer och McGinnis, 1992, Caputo och Pelagagge, 

2011). Enligt Limère et al. (2012) innebär bulkfurnering att artiklar presenteras vid linjen i 

originalförpackning och författarna anser att små artiklar i kartong bör furneras enligt denna 

metod. Vidare exkluderar Bozer och McGinnis (1992) fästen, brickor och pluggar från sin 

studie då de inte anser dessa vara lämpliga att sekvensera. Caputo och Pelagagge (2011) väljer 

att inte beakta små högfrekventa artiklar och ger bultar och muttrar som exempel.  

3.6.3 Kittning 

Materialförsörjning genom kittning innebär enligt Bozer och McGinnis (1992) att specifikt 

utvalda artiklar eller komponenter som tillsammans behövs till en eller flera 
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monteringsoperationer, samlas ihop och presenteras i ett så kallat kit. Varje kit får enligt 

samma författare ett unikt kitnummer och dess ingående komponenter definieras till typ och 

antal i en kitstruktur. Dessa kit plockas ihop avskilt från den monteringslinje där de ska 

användas och levereras sedan dit när de behövs (Caputo och Pelagagge, 2011). Förflyttningen 

av de färdiga kitten till linjen kan, enligt Limère et al. (2012), ske genom antingen en ”part-to-

picker” policy i vilken varje kit levereras till montören vid linjen, eller genom en ”picker-to-

part” policy då montören själv hämtar kittet och tar det till linjen. Vidare kan hopsättningen 

av ett kit, enligt samma författare, utföras centralt i en specifik kitting store eller utföras mer 

decentraliserat nära linjen. Även Limère et al. (2012) presenterar att kittning kan ske på ett 

specifikt område och benämner detta supermarket. Figur 4 nedan illustrerar layouten vid 

’part-to-picker’ där det även finns en supermarket. 

 

 

Kittningen kan ske enligt JIT med minimal lagerhållning eller med viss lagerhållning av 

färdiga kit, enligt Bozer och McGinnis (1992). Vidare presenterar författarna två typer av kit, 

stationära kit och kit som förflyttas med produkten. Ett stationärt kit ankommer till en 

arbetsstation och stannar sedan där tills det förbrukats. Den andra typen av kit används till 

flera arbetsstationer och följer med produkten då den förflyttas framåt i flödet (Bozer och 

McGinnis, 1992).  

Kittning passar, enligt Caputo och Pelagagge (2011), bäst i ett system med parallella flöden, 

produktstrukturer med många olika komponenter samt för dyra produkter med behov av en 

extra kvalitetssäkring. Enligt samma författare förekommer kittning även ofta tillsammans 

med JIT, dock innebär det ett extra icke värdeskapande moment.  

 

Huvudlager 

 

Truck 
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Förberedelser av kitten 
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Figur 4: Part-to-picker kit med supermarket. (Skapad med inspiration från Limère et el., 2012) 



3 Teoretisk referensram 

- 26 - 

3.6.4 Fördelar och nackdelar: Sekvens och lagerhållning vid linjen 

Kittning är en form av sekvenserad materialförsörjning, därmed har dessa metoder liknande 

fördelar och nackdelar. I Tabell 6 nedan sammanställs de för- och nackdelar som identifierats 

då dessa två metoder jämförs med den traditionella metoden lagerhållning vid linje.   

Tabell 6: För- och nackdelar med material i sekvens och kittning i jämförelse med lagerhållning vid linjen.  

Fördelar Nackdelar 

Minskad komplexitet vid montering (Battini, 

Faccio, Persona och Sgarbossa, 2009; Bozer 

och McGinnis, 1992; Thun et al., 2006). 

Ökad känslighet för defekter/ 

kvalitetsproblem/försenade leveranser 

(Swaminathan och Nitsch, 2007; Thun et al., 

2006). 

Minskat behov av yta vid linje (Battini, 

Faccio, Persona och Sgarbossa, 2009; Bozer 

och McGinnis, 1992; Limère et al., 2012; 

Thun et al., 2006). 

Stora krav på tätt informationsutbyte mellan 

leverantör och tillverkare (Thun et al., 2006). 

Minskad PIA samt kapitalbindning (Bozer 

och McGinnis, 1992; Thun et al., 2006). 

Tillkommer ett extra arbetsmoment för att 

förbereda kit eller enskilt material som ska 

sekvenseras (Bozer och McGinnis, 1992; 

Caputo och Pelagagge, 2011, Swaminathan 

och Nitsch, 2007). 

Lättare att hantera många olika 

produktvarianter till följd av högre flexibilitet 

och bättre kontroll (Bozer och McGinnis, 

1992); Caputo och Pelagagge, 2011; Thun et 

al., 2006). 

Ställer höga krav på planering gällande vilket 

material som ska kittas och när detta ska ske 

(Bozer och McGinnis, 1992). 

Möjliggör robotisering av arbetsmoment vid 

linje (Bozer och McGinnis, 1992). 

Ökad materialhantering (Bozer och 

McGinnis, 1992; Caputo och Pelagagge, 

2011; Swaminathan och Nitsch, 2007 ). 

Ökad synlighet (Bozer och McGinnis, 1992; 

Caputo och Pelagagge, 2011). 

Totalt sett ökat lagerutrymme till följd av kit i 

lager, ej vid linje (Bozer och McGinnis, 

1992). 

Mindre batchstorlekar vilket förenklar 

omställningar (Bozer och McGinnis, 1992). 

Kan leda till ökade personalkostnader till 

följd av ökad materialhantering (Bozer och 

McGinnis, 1992) 

Montören slipper leta efter material (Caputo 

och Pelagagge, 2011; Limère et al., 2012). 

 

Lättare att planera leverans av material till 

linje (Limère et al., 2012). 

 

Förbättrad ergonomi för montör (Limère et 

al., 2012). 
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Ytan vid linjen reduceras vid materialförsörjning i sekvens och kittning eftersom 

materialhanteringen förflyttas ett steg bakåt i värdekedjan (Battini et al., 2009; Bozer och 

McGinnis, 1992; Thun et al., 2006). Detta medför att materialhanteringen vid linjen reduceras 

vilket effektiviserar monteringsarbetet vid linjen och även ger förutsättningar till robotisering 

av monteringsmoment (Bozer och McGinnis, 1992). Nackdelen med detta är att det 

tillkommer ett extra arbetsmoment för att sätta ihop varje kit, detta arbetsmoment finns inte då 

lagerhållningen sker vid linjen. En annan fördel med sekvenserat material, som presenterades 

på föregående sida i Tabell 6, är att det ofta leder till bättre kontroll och högre flexibilitet 

eftersom det bara är kit-behållarna som förflyttas längs linjen, istället för en rad individuella 

komponenter i olika förpackningar och behållare. Vidare lyfts fördelen ökad synlighet fram av 

flera författare (Bozer och McGinnis, 1992; Caputo och Pelagagge, 2011), då det anses leda 

till bättre kvalitetskontroll samt möjliggör striktare kontroll av dyra produkter. Enligt Limère 

et al. (2012) leder även sekvenserad materialförsörjning till en effektivare materialplanering 

eftersom materialet ankommer till linjen i enighet med dess takt. Bozer och McGinnis (1992) 

ser däremot planering av sekvens som ett extra arbetsmoment och därmed en nackdel. 

Montörens ergonomi kan vara svår att mäta men gynnas generellt av material i sekvens eller 

kittning, enligt Limère et al. (2012). Detta eftersom tunga lyft och onödiga böjningar eller 

andra rörelser ofta kan undvikas när materialet ankommer i sekvens. 

Problemet med defekta produkter eller försenade leveranser omnämns av flera författare, 

enligt Tabell 6. Detta beror på att varje kit innehåller exakt de artiklar och komponenter som 

behövs, och på liknande sätt ankommer enskilt material i sekvens i exakt den efterfrågade 

kvantiteten. Därmed leder en defekt till ett stopp i monteringen då en ny artikel eller 

komponent måste hämtas från den plats där kittning eller sekvensering av material sker, vilket 

inte nödvändigtvis är i direkt anslutning till linjen (Bozer och McGinnis, 1992).  

3.6.5 Genomgång av existerande litteratur inom materialförsörjning 

En rad studier har genomförts kring materialförsörjningsmetoder, där samtliga artiklar som 

presenteras i Tabell 7 på nästkommande sida på något sätt beaktar både kittning och 

lagerhållning vid linjen. I tabellen åskådliggörs några antaganden för respektive artiklar, samt 

vilka parametrar som beaktas vid utvärdering av materialförsörjningsmetoder.    
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Tabell 7: Existerande litteratur inom sekvenserad materialförsörjning och kittning. 

Författare Antagande Genomförande Parametrar 

Bozer och 

McGinnis 

(1992) 

 Kittning eller 

lagerhållning 

vid linjen 

 Stationärt och 

kit i rörelse 

 Generell 

jämförelse 

 Yta 

 PIA 

 Hantering 

Battini et 

al. (2009)  
 Pall till station 

 Vagn till station 

 Kit till linjen 

 Kit i rörelse  

 Generell 

jämförelse 

 Montörens 

hanteringstid 

 Tid att förse linjen 

med material och 

plocka materialet i 

lagret 

Caputo och 

Pelagagge 

(2011) 

 Kit i rörelse 

 Lagerhållning 

vid linjen, 

kittning,  

kanban-styrning 

eller 

hybridpolicy 

 Klassificering 

med hjälp av 

ABC 

 Inköp av utrustning 

 PIA 

 Hanteringskostnad 

 Yta vid linjen 

Limère et 

al. (2012) 

 

 Lagerhållning 

vid linjen 

jämfört med 

kittning i 

sekvens 

 Analys av 

enskilda 

artiklar och 

deras 

produktfamilje

r 

 Plocktid & transport 

vid linjen 

 Montera kit & fylla 

på ’supermarket’ 

Thun et al. 

(2006) 
 Ej relevant  Klassificering 

av material  

 Ej relevant 

Carlsson 

och 

Hensvold 

(2008) 

 Kit i rörelse  Klassificering 

av material 

 

 Påfyllnadsfrekvens 

av lager vid plock 

och linjen 

 Yta vid linjen och 

yta för att kitta 

 Gångtid hämta 

material (montör) 

 Värde på lager vid 

linjen 

 Tid att förbereda kit 

 

Som åskådliggörs ovan varierar det från artikel till artikel huruvida författarna valt att studera 

stationära kit eller kit i rörelse. Artiklarna beaktar också olika typer av 

materialförsörjningsmetoder, där kittning i sekvens och lagerhållning vid linjen inkluderas i 

samtliga artiklar. Battini et al. (2009) tar hänsyn till olika tidsaspekter som påverkas av valet 

av materialförsörjningsmetod och inkluderar montörens hanteringstid samt tid för 

logistikpersonalen att förse linjen med material och att plocka material från lagret. 
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Hanteringstiden avser montörens plocktid. Bozer och McGinnis (1992) beaktar även tid i 

form av hantering, men också yta samt PIA. Caputo och Pelagagge (2011) tar delvis hänsyn 

till samma parametrar som Bozer och McGinnis (1992) men beaktar alla parametrar i form av 

kostnader. Caputo och Pelagagge (2011) tar även hänsyn till inköp av utrustning. Även 

Limère et al. (2012) beräknar kostnaderna av respektive parameter och inkluderar kostnader 

till följd av plock, transport, montering och påfyllning. Vidare inkluderas även kostnader till 

följd av inköp av utrustning samt antal förflyttningar. Carlsson och Hensvold (2008) tar med 

ett flertal parametrar där fokus ligger på de som påverkar tid och yta. 

Artiklarna har olika förhållningssätt till vad som ska uppnås vid en jämförelse av 

materialförsörjningsmetoder och således olika sätt att angripa problemet. Bozer och McGinnis 

(1992) fokuserar på en mer generell jämförelse mellan de två metoderna och beaktar alla 

ingående artiklar i den produkt som studeras. Även Battini et al. (2009) ger en generell bild av 

fördelarna med kittning och lagerhållning. Caputo och Pelagagge (2011), Thun et al. (2006) 

samt Carlsson och Hensvold (2008) använder någon form av klassificering av material. 

Caputo och Pelagagge (2011) analyserar val av materialförsörjningsmetod baserat på tre 

produktkategorier; A, B, C. Dessa är framtagna genom ABC-analys och bygger på att A är 

lågfrekventa specialartiklar och kategori C är högfrekventa artiklar ingående i nästintill alla 

slutprodukter. Caputo och Pelagagge (2011) studerar kittning, lagerhållning vid linje, 

kanbanstyrning eller en hybrid process med både kanban och någon av de andra metoderna. 

Författarna analyserar val av materialförsörjningsmetod genom att beakta vilken policy som 

genererar störst kostnadsbesparing gällande den kostnad som är mest relevant för företaget. 

Även Thun et al. (2006) klassificerar material. Deras studie har dock inte som syfte att ta fram 

en modell som kan agera beslutsunderlag utan analyserar vilka delar som är lämpade för JIS 

och vilka aspekter som bör beaktas vid implementering av JIS. I deras klassificering 

inkluderas endast AXV-artiklar, vilka är artiklar lämpade att leverera enligt JIS. Detta är 

artiklar med högt värde (A), som tagits fram från en ABC-analys, stabil efterfrågan (X) samt 

artiklar som har varianter (V). Carlsson och Hensvold (2008) klassificerar också ingående 

artiklar i sin studie och analyserar varje kategori med avseende på om de är fördelaktiga att 

kitta eller att lagerhålla vid linjen. För att analysera och sammanställa dessa parametrar 

använder sig författarna av viktningsmetoden Analytisk Hierarkisk Process, AHP, som 

beskrivs mer i Kapitel 3.7.1. Kategorierna är framtagna baserat på karaktärsdrag på artiklarna 

så som om de går att lyfta för hand eller kräver lyftverktyg.  

3.7 Metoder för utvärdering 

Det finns ett flertal metoder för att utvärdera eller vikta alternativ vid beslutsfattande. Denna 

studie presenterar två av dessa, Analytisk Hierarkisk Process, AHP och Constant Sum 

Scaling, CSS. Respektive utvärderingsmetod beskrivs mer ingående nedan.  

3.7.1 Analytisk Hierarkisk Process 

AHP är en metod för planering, utvärdering och beslutsfattande (Subramanian och 

Ramanathan, 2012). Metoden utvecklades av Saaty (1980), då det tidigare saknades 

lättförståeliga, användarvänliga utvärderingsmetoder för komplexa beslutsprocesser (Bushan 

och Rai, 2004). Även Saaty (1988) beskriver att metoden lämpar sig vid beslut av komplexa 

problem. Ett sådant problem kan vara inköp av utrustning då det beslutet påverkas av flertalet 



3 Teoretisk referensram 

- 30 - 

kriterier. Människan kan inte avväga alla dessa kriterier samtidigt och i sådana fall kan AHP 

möjliggöra logiska beslut. Vidare menar författaren att metoden främst lämpar sig då 

problemen är komplexa och påverkas av kriterier som är subjektiva, abstrakta eller som inte är 

möjliga att mäta. En annan faktor för att en AHP-analys ska vara möjlig är enligt Saaty (1988) 

att parametrarna ska vara oberoende av varandra. Denna metod kan enligt Zahedi (1986) delas 

in i fyra steg. Bushan och Rai (2004) presenterar liknande steg men inkluderar även ett femte. 

Samtliga dessa steg presenteras nedan.   

1. Fastställa beslutshierarki genom att bryta ner huvudproblemet till en hierarki av 

sammanlänkade beslutselement. 

2. Insamling av beslutsunderlag genom parvis jämförelse av de olika beslutselementen. 

3. Vikta respektive beslutselement med hjälp av till exempel egenvärdesmetoden. 

4. Summera vikterna av respektive beslutselement för att utveckla en sammanställd 

värdering av de olika alternativen. 

5. Beräkning av consistency ratio (CR). 

 

Steg 1: Skapa en hierarkisk struktur över problemet 

Zahedi (1986) beskriver att det första steget innebär att mål bryts ner i kriterier och att dessa 

sedan bryts ner i underkriterier. Den lägsta nivån är de olika alternativen som finns att välja 

bland. Först sker detta arbete uppifrån och ner för att skapa detta träd. Sedan sker samma 

arbete från lägsta till högsta nivån. Målet är att alla olika kriterier ska vara länkade till minst 

ett annat kriterium.  

Steg 2: Insamling av beslutsunderlag genom parvis jämförelse av de olika beslutselementen. 

Enligt Saaty (1988) är den parvisa jämförelsen det fundamentala i AHP. Detta innebär att två 

parametrar ställs mot varandra och en viktning görs gällande vilken som kan anses vara 

viktigast. Enligt författaren görs dessa parvisa jämförelser på en skala från 1-9, där 1 innebär 

att parametrarna är av lika värde, medan 9 innebär att en parameter är väsentligt mycket mer 

betydelsefull än en annan. Tabell 8 nedan, skapad utifrån Saaty (1988), åskådliggör skalan för 

denna parvisa jämförelse och respektive siffras definition.  

Tabell 8: Skala för parvis jämförelse. Bearbetad från Saaty (1988, s.112). 

Grad av betydelse Definition 

1 Lika betydelsefulla 

3 Lite mer betydelsefull  

5 Betydligt mer betydelsefull 

7 Väldigt mycket mer betydelsefull 

9 Extremt betydelsefull  
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Om det är svårt att gradera enligt den skala som åskådliggörs i Tabell 8 kan deltagarna även 

välja att använda siffrorna 2, 4, 6 och 8. Enligt Saaty (1988) genomförs den parvisa 

jämförelsen i matrisform. Matrisen i Tabell 9 nedan åskådliggör hur den parvisa jämförelsen 

genomförs, med utgångspunkt från beskrivningen av Coyle (2004).  

Tabell 9: Exempel på parvis jämförelse (Coyle, 2004). 

 A B C 

A 1 9 9 

B 1/9 1 5 

C 1/9 1/5 1 

 

Vid parvis jämförelse består alltid diagonalen från vänster till höger av ettor, enligt Coyle 

(2004). Författaren beskriver att anledningen till detta är att ingen värdering är möjlig mellan 

samma parametrar. Enligt Saaty (1988) är det endast den övre halvan av matrisen som fylls i 

under jämförelsen, det vill säga alla tal ovanför denna diagonal. Värdena på den nedre 

triangeln kan fyllas i baserat på värderingen av den övre triangeln, enligt Saaty (1988), och 

förtydligas ytterligare av Coyle (2004). Siffran nio i rad A, kolumn B, står för att A är extremt 

mycket mer betydelsefull än B. Detta innebär att vid jämförelse mellan B och A är B extremt 

mycket mindre betydelsefull och får följaktligen värden 1/9. På liknande sätt kan samtliga 

värden i den undre triangeln fyllas i.  

Steg 3: Vikta respektive beslutselement med hjälp av till exempel egenvärdesmetoden 

Från matrisen på föregående sida är det möjligt att beräkna fram egenvektor för respektive 

alternativ. Detta kan göras med den så kallade egenvärdesmetoden, som sammantaget 

illustrerar viktningen för respektive parameter (Coyle, 2004). För ytterligare beskrivning av 

vilka beräkningar som krävs för att ta fram egenvektorn, se Bilaga 1.  

Steg 4: Summera vikterna av respektive beslutselement för att utveckla en sammanställd 

värdering av de olika alternativen. 

Det fjärde steget, beskrivet av Zahedi (1986), är att värdera samman viktningen på en lägre 

nivå med den på en högre nivå. Coyle (2004) beskriver detta ytterligare med hjälp av ett 

exempel. I det givna exemplet gäller beslutet inköp av en ny utrustning och via en hierarkisk 

struktur visar det sig att fyra parametrar påverkar detta val: A, B, C, D. När detta är fastslagit 

värderas respektive parameters betydelse i förhållande till varandra i en parvis jämförelse. 

Värdena fylls i en matris, som tidigare beskrivet, och egenvektorn kan sedan beräknas. 

Företaget i exemplet har tre maskiner att välja på; X, Y, Z, och målet är nu att bedöma 

respektive maskin med hänsyn till parametrarna A, B, C och D. Detta skapar fyra matriser, en 

för respektive parameter. Egenvärdena för dessa fyra matriser åskådliggörs sedan i en ny 

matris, där det synliggörs hur väl respektive alternativ uppfyller respektive kriterium, i 

relation till varandra. Slutligen multipliceras vikten, det vill säga betydelsen, för respektive 

parameter A, B, C och D, samman med hur väl respektive alternativ X, Y, Z uppfyller 
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kriterierna. Det alternativ som får det högsta värdet är det alternativ som är bäst för företaget, 

med avseende på ovan nämnda parametrar.  

Steg 5: Beräkning av consistency ratio (CR) 

Bushan och Rai (2004) presenterar i princip liknande steg som Zahedi (1986) men inkluderar 

även ett femte steg som innebär beräkning av consistency ratio (CR). Enligt Coyle (2004) 

möjliggör en beräkning av CR en bedömning av hur konsekvent matrisen är, det vill säga om 

bedömningen kan antas vara rimlig. Enligt författaren är den matris som skapas vid den 

parvisa jämförelsen aldrig helt konsekvent, vilket hade resulterat i ett värde på CR=0. 

Författaren beskriver att ett värde på CR≤0,1 indikerar att resultaten från AHP-analysen är 

godkända. Om CR-värdet är högre än 0,1 innebär detta att resultaten är slumpmässiga och inte 

går att lita på. Även Zahedi (1986) diskuterar CR och uppger att om ett värde som är större än 

0,1 erhålls så bör försöket göras om, det vill säga en ny parvis jämförelse måste genomföras 

som ersätter den första. För att tydliggöra vad en inkonsekvent jämförelse innebär ger 

författarna till denna studie följande exempel: A är bättre än B, B är bättre än C och C är 

bättre än A. Att säga att C är bättre än A, motsäger tidigare påståenden och leder således till 

en inkonsekvent matris. Ytterligare beskrivning av hur CR beräknas åskådliggörs i Bilaga 2.    

Vem ska delta i den parvisa jämförelsen?  

Det finns olika teorier kring vem som ska genomföra värderingen. Carlsson och Hensvold 

(2008) låter tre experter inom området genomföra värderingen. De tre experterna kommer 

tillsammans fram till en gemensam värdering. Anvari, Mojahed, Zulkifli, Yusuff, Ismail och 

Hojjati (2011) låter istället sex experter utföra den parvisa jämförelsen. I deras studie gör 

respektive expert en egen parvis jämförelse och sedan vägs resultaten samman genom 

beräkning av ett geometriskt medelvärde.  

Antal parametrar att inkludera vid den parvisa jämförelsen 

Ytterligare ett val som måste göras är antalet parametrar som ska ingå i den parvisa 

jämförelsen. Bushan och Rai (2004) hänvisar till psykologiska studier som visat att 

människan är kapabel att jämföra 7±2 saker samtidigt. Detta talar för att de parametrar som 

ingår i den parvisa jämförelsen inte bör överstiga sju.  

3.7.2 Constant Sum Scaling 

CSS, även benämnt Constant Sum Allocation (CSA), är enligt Netzer och Srinivasan (2011) 

en metod där en konstant summa ska fördelas mellan olika alternativ. Det viktigaste 

alternativet tilldelas störst del av summan. När den totala poängsumman fördelats mellan de 

olika alternativen divideras respektive alternativs värdering med den totala poängsumman för 

att skapa vikter mellan 0 och 1 (Louviere och Islam, 2004). Detta åskådliggörs i ett exempel i 

Tabell 10 på nästkommande sida. 
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Tabell 10: Exempel CSS-utvärdering. 

Alternativ Värdering Vikt 

Alternativ 1 44 44/100=0,44 

Alternativ 2 21 21/100=0,21 

Alternativ 3 30 30/100=0,30 

Alternativ 4 5 5/100=0,05 

Summa 100 1 

 

Vidare beskriver författarna att CSS till skillnad från andra värderingsmetoder minskar risken 

att alla alternativ får samma poäng. Dock uppges CSS vara svår att använda om det är många 

alternativ som ska värderas och Netzer och Srinivasan (2011) anser att metoden inte till fullo 

lämpar sig om respondenten har fler än tio alternativ att välja bland. 
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4 Scania: En ledande aktör i tungtransportbranschen 

I detta kapitel presenteras företaget till fallstudien. Företagets verksamhet och kärnvärden 

samt dess hållbarhetsarbete redovisas kort, därefter följer en presentation av företagets 

produkter. Då montering av växellådor studeras ingående i samband med fallstudien 

presenteras denna komponent mer detaljerat. Slutligen presenteras Scanias 

produktionssystem, SPS. 

4.1 Scaniakoncernen 

Scania är ett globalt företag med verksamhet i ungefär 100 länder i Europa, Latinamerika, 

Asien, Australien och Afrika. Produktionen är belagd i Europa och Latinamerika medan 

försäljning, service samt finansiella tjänster erbjuds på de flesta marknaderna (Scania Group 

a, 2014). Företaget grundades 1891 och är idag en ledande tillverkare av tunga lastbilar, 

bussar samt industri- och marinmotorer (Scania Group b, 2014). Företagets huvudkontor samt 

enhet för forskning och utveckling är belägna i Södertälje där även en stor del av 

produktionen sker (Scania Group a, 2014). I Figur 5 nedan illustreras Scanias samtliga 

verksamhetsområden i världen.  

 

Figur 5: Scania i världen (Scania Group c, 2014). 

4.1.1 Kärnvärden 

Scanias har tre kärnvärden, vilka genomsyrar hela företagets verksamhet. Dessa tre 

kärnvärden är Kunden först, Respekt för individen samt Kvalitet. Genom att sätta kunden i 

fokus genom hela värdekedjan levererar Scania lösningar med god intjäningsförmåga och låga 

rörelsekostnader. Respekt för individen innebär att nyttja varje medarbetares kunskap och 

ambition. Genom att dra nytta av individens kunskap och engagemang kan nya idéer och 

ständiga förbättringar skapas i det dagliga arbetet. Avsikten är att detta ska leda till såväl 

motiverade medarbetare som effektiv produktion och högkvalitativa produkter. Kvalitet är 

högt prioriterat för Scania då detta leder till hög lönsamhet genom en hel produktlivscykel 

vilket medför nöjda, återkommande kunder. Eliminering av slöserier på alla nivåer 

eftersträvas för att samtliga kunders högt ställda förväntningar ska uppnås. Det läggs stor vikt 

vid avvikelser från mål och standarder då det ses som en källa till ständiga förbättringar. 

(Scania Group d, 2014) 
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4.1.2 Ett hållbart företag 

Scania eftersträvar att minimera de egna produkternas miljöpåverkan genom att 

uppmärksamma miljöeffekterna utifrån ett livscykelperspektiv för samtliga av företagets 

bussar, lastbilar och motorer. Företaget strävar efter att tillhandahålla bränslesnåla, 

energieffektiva produkter men arbetar också med att ständigt effektivisera den egna 

produktionen för att minimera resursåtgången. Även den sociala hållbarhetsfaktorn tas i 

beaktande då Scania skapar många arbetstillfällen och arbetar aktivt lokalt för att uppnå en 

hållbar verksamhet. Företaget värderar etik högt och följer riktlinjer för multinationella 

företag samt arbetar aktivt med att kontinuerligt lyfta fram etiska och sociala värderingar 

inom organisationen. Inköpsavdelningen ställer även krav på att företagets leverantörer följer 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter med avseende på hälsa, säkerhet, löner och 

arbetsförhållanden. (Scania Group e, 2014) 

4.2 Produkter 

På Scania i Södertälje sker produktion av komponenter, motorer, lastbilar samt busschassier 

(Scania Group f, 2014). De olika lastbilarna kan delas in i fjärrtransporter, 

distributionsfordon, anläggningsfordon samt specialfordon. Bussarna kan kategoriseras som 

stadsbussar eller intercity/turistbussar. Vidare kan de olika motorerna delas in i tre olika typer, 

industri-, kraftgenerering samt marinmotorer (Scania Group g, 2014).   

4.2.1 Växellådan: En huvudkomponent 

Scania lägger stor vikt vid att tillhandahålla både bränslesnåla samt lättmanövrerade fordon 

och växellådan är en nyckelkomponent för att uppnå detta (Scania Group h, 2014). Scania 

tillverkar främst en så kallad range-split växellåda av två olika program, GRS och GRSO med 

antingen tolv eller tolv-plus-två växlar (Scania Utbildning, 2012). Splitväxeln medför en 

kraftigare växellåda då den möjliggör kraftöverföring via ett extra kugghjul, vilket på så vis 

fördubblar antalet växlar (Scania Utbildning, 2012). Tolv-plus-två-växellådan har två extra 

krypväxlar som är gynnsamma då extra dragkraft behövs vid låg hastighet (Scania Group h, 

2014). Som tillval till dessa växellådor kan en retarder samt en opticruise väljas. En retarder 

kompletterar ordinarie friktionsbaserade bromssystem och är fördelaktig på tunga fordon 

(Scania Utbildning, 2012). Detta eftersom de friktionsbaserade bromssystemen slits hårt när 

de används intensivt under en längre period, till exempel vid körning i brant nerförsbacke. 

Retarden samverkar med farthållare, färdbroms och avgasbroms under körning vilket gör att 

automatisk farthållning kan tillhandahållas vid körning i backar (Scania Group h, 2014). 

Denna automatiska styrning medför att användandet av färdbroms kan minska med 75 procent 

och därmed också slitaget på bromsarna. En opticruise är ett automatiskt växlingssystem där 

det går att välja mellan en klassisk version med kopplingspedal eller ett helautomatiskt system 

(Scania Group h, 2014).  

4.3 Scanias Produktionssystem 

Syftet med Scanias produktionssystem, SPS, är att effektivisera Scanias produktion och 

eliminera slöserier. Systemet bygger på tre grundläggande värderingar som speglar företagets 

kultur och dess kärnvärden; Kunden först, respekt för individen samt eliminering av slöseri. 

Dessa värderingar utgör grunden för SPS-huset vilket illustreras på nästa sida i Figur 6.  
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Figur 6: SPS-huset (Scania CV AB, 2007). 

Produktionssystemet har utvecklats internt och gemensamma arbetsmetoder används inom 

hela koncernen. Det arbetas kontinuerligt med förbättringar och idéer och förslag till nya 

lösningar eller arbetsmetoder uppmuntras. SPS utgår från fyra huvudprinciper, vilka 

presenteras nedan. (Scania CV AB, 2007). 

Normalläge – standardiserat arbetssätt: Ett standardiserat arbetssätt och ett normalläge 

medför att avvikelser lätt kan upptäckas och åtgärdas. Allt som ligger utanför detta 

normalläge är motiv till förbättringsarbete. Som grund till detta används 4S-metoden; Sortera 

bort det som inte behövs, Skaffa det som behövs, Systematisera arbetsplatsen, Sköt om 

arbetsplatsen.  

Rätt från mig: Inga avvikelser accepteras, dessa får aldrig sändas vidare, varken till intern 

eller till extern kund. 

Förbrukningsstyrd produktion: Tillverkningen sker efter kundens behov och startas först 

då ett behov finns signalerat. 

Ständiga förbättringar: Normalläget ska hela tiden utvärderas och förbättras, dessutom ska 

avvikelser åtgärdas omedelbart så att de inte återkommer.  

Innan SPS infördes var ledarskapet inom Scania mer resultatorienterat, men med otydliga 

prioriteringar. Otydligheten medförde att kvaliteten och produktiviteten var betydligt lägre än 

vad den är idag. Resultatet är idag lika viktigt som förr för Scania, men betydligt större vikt 

läggs vid hur arbetet går till, det vill säga vilka metoder som används. Företaget benämner 

detta metodstyrning, vilket innebär att rätt resultat nås när rätt metod används, vilket bygger 

på rätt princip. En annan viktig aspekt i SPS är att varje anställd uppmuntras till att aktivt 

deltaga i förbättringsarbetet. Produktionsmedarbetarna är ofta de som har bäst insikt i vilka 

avvikelser som förekommit och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Deras engagemang är 

därför väsentligt för att uppnå ständiga förbättringar. Förbättringsgrupper har en central roll 
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för att uppnå engagemang bland medarbetare och ta tillvara på allas kunskap och idéer. Alla 

uppmanas att deltaga i dessa förbättringsgrupper där framgångsrika arbetssätt utbyts mellan 

produktionsenheter i olika delar av världen. (Scania CV AB, 2007) 

Scania utgår idag från fyra prioriteringar som är gemensamma för hela företaget, 

säkerhet/miljö, kvalitet, leverans och ekonomi, vilka intar en central plats i mitten av huset i 

Figur 6 på föregående sida. Miljö i den första prioriteringen inkluderar, enligt 

verksamhetsutvecklaren på DT, både arbetsmiljö och yttre miljö. Normalt sett ska samtliga 

prioriteringar uppfyllas, det vill säga säkerheten ska prioriteras men samtidigt ska kvaliteten 

vara hög, leveranser ske i tid, och kostnader hållas på en konkurrenskraftig nivå. 

Prioriteringsordningen är endast aktuell vid onormala lägen när prioriteringarna står i 

motsatsförhållande till varandra. (Scania CV AB, 2007) 

Scania har med utgångspunkt från företagets grundläggande värderingar utformat fem 

ledarskapsprinciper som gäller för hela koncernen, i samtliga länder. Utgångspunkten för allt 

ledarskap inom Scania är lagarbete, där alla inom laget har tydliga uppgifter och lagets 

sammanlagda prestation beror på hur väl dess medlemmar samverkar. Nedan presenteras 

Scanias fem ledarskapsprinciper. (Scania CV AB, 2007) 

 Samordna men arbeta självständigt – ta ansvar: Självständigt och tvärfunktionellt 

arbete uppmuntras. Hänsyn ska tas till Scanias riktlinjer samtidigt som egna initiativ 

uppmuntras. 

 Arbeta med detaljerna och förstå sammanhanget: Med kunskap om detaljerna kan 

förbättringar skapas vilket gynnar Scania och dess kunder. 

 Agera nu - tänk långsiktigt: Beslut fattas i realtid men med hänsyn till hur det 

kommer påverka framtiden. 

 Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande: Genom att ständigt ifrågasätta vad 

som görs och hur det görs kan verksamheten utvecklas. 

 Stimulera till engagemang och delaktighet: En ledare ska vara tillgänglig, tydlig, 

öppen och en bra lyssnare. Det är viktigt att stå för sina handlingar och samtidigt 

uppmuntra andra att agera. 
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en beskrivning av nuläget på Scanias växellådsmontering i Södertälje. De 

problem som avdelningen står inför idag samt flödet av material till linjen och på 

växellådsmonteringen beskrivs. 

5.1 Problem till följd av volymökning  

En av gruppcheferna på Scania beskriver att stora volymökningar väntas de närmaste åren, 

något som kommer att påverka transmissionsmonteringen. Till följd av volymökningen finns 

det ett behov av att förbättra och effektivisera befintliga produktions- och logistikprocesser. 

Samma gruppchef beskriver att en del i detta effektiviseringsarbete är att se över den interna 

logistiken och materialförsörjningen gentemot monteringslinjerna. Transmissionsmonteringen 

består av växellåds-, centralväxel, bak- och framaxelmontering, denna fallstudie har främst 

genomförts på växellådsmonteringen. Dock är syftet, som tidigare presenterats, att ta fram en 

modell som går att använda även på andra monteringslinjer. Ett önskemål från Scania är att 

modellen även ska vara i linje med SPS, som presenterades i Kapitel 4.3. 

En av produktionsteknikerna på växellådsmonteringen beskriver att till följd av volymökning 

och införande av ett ökat antal växellådsvarianter har det uppstått platsbrist i materialfasaden 

vid monteringslinjen. En annan bidragande orsak till denna platsbrist är att Scania beslutat att 

införa palltågsfurnering istället för gaffeltrucksfurnering då det anses säkrare. Följden av detta 

beslut är att pallar som idag står i ställage, med två pallar på höjden, kräver två pallplatser i 

golvyta vid palltågsfurnering. Detta ställer krav på att flytta material bort från linjen, vilket 

har möjliggjorts genom att presentera material i sekvens. Problemet är dock att besluten om 

vilka artiklar som ska sekvenseras idag inte tas objektivt. Därför finns ett behov att skapa en 

modell som möjliggör att på ett objektivt sätt ta beslut angående vad som ska presenteras i 

sekvens när nya artiklar förs in och ytan vid linjen är otillräcklig. Vidare anser gruppchefen 

att det saknas en beslutsmodell som tar hänsyn till vad som är bäst ur montörens synpunkt, 

något det visat sig finnas ett behov av vid genomgång av existerande litteratur.  

5.2 Växellådsmontering 

Växellådsmonteringen består av fem övergripande monteringsområden (MO), ett måleri samt 

fyra provriggar där färdiga växellådor testas. De inledande tre MO benämns linesben 1 och 

MO 4 och MO 5 utgör linesben 2. Figur 7 på nästa sida åskådliggör layouten på 

växellådsmonteringen.  
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Figur 7: Växellådsmonteringen på Scania (Scania CV AB, 2014). 

Varje MO består av ett antal monteringspositioner på linjen samt förmonteringar med 

tillhörande positioner bredvid linjen. På varje position monteras någon form av material på 

växellådan innan den förflyttas vidare till nästa position. Transporten av växellådan på linjen 

sker med hjälp av en så kallad carrier. Detta innebär att varje position har sitt unika bidrag i 

skapandet av en färdig växellåda. Nästan allt material som lagerhålls vid linjen eller är 

presenterat i sekvens eller kit finns till vänster om carriern, enstaka artiklar plockas dock från 

höger. Figur 8 nedan åskådliggör en del av monteringslinjen och den carrier som används.  

 

Figur 8: En del av växellådsmonteringen, där även carriern åskådliggörs. 

Förändringar från lagerhållning vid linjen till sekvenserad materialförsörjning har börjat 

genomföras på linesben 1 och därför ligger fokus i denna studie på just den delen av 

monteringen. Flödet på linesben 1 beskrivs ytterligare på nästkommande sida.   

MO1 MO2 MO3 

MO4 MO5 

Carrier 

Växellåda 
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5.2.1 Linesben 1 

Det inledande monteringsområdet, MO 1, består av en linje med sex positioner samt 

förmontering av komponenterna ingående axel, bakre hus och främre hus. MO 2 består i sin 

tur av fyra monteringspositioner samt förmontering av komponenterna växlingshuv och 

planetväxel. MO 3 består slutligen av sex positioner samt förmontering av en retarder.   

5.3 Materialflöde: materialets väg till monteringslinjen 

För att få en överblick över flödet av material till monteringslinjen, genomfördes ett flertal 

observationer och intervjuer med en person som arbetar med utvecklingsfrågor gällande 

logistik. Figur 9 nedan ämnar illustrera flödet från ankommande material till ingående 

material till linesben 1. En mer ingående beskrivning finns att läsa på nästa sida. 

 

LC 

062

  

Externt 

L
in

es
b

en
 1

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 8 

Plock 

1 

Plock 

2 

Plock 

3 

 

Lager 

Mindre lager  

Plock 

Byggnad 
  

Transportband 

 

Figur 9: Materialflöde, från ingående material till linesben 1. 
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Material ankommer till byggnad 210, där växellådsmonteringen är placerad, antingen från 

byggnad 062 som innefattar egentillverkade artiklar, från externa leverantörer eller från 

logistikcenter (LC) (1). Den interna transporten sker på vagn medan det externa materialet 

ankommer på lastbilar. Gaffeltruckar transporterar pallarna till två transportband (2). På det 

ena bandet placeras generellt de vanliga pallarna medan pallar med boxar placeras på det 

andra bandet. Material som ankommer från externa leverantörer märks innan det också 

placeras på band. Bandet transporterar sedan materialet in i byggnaden. 

Väl inne i byggnaden lyfts boxarna till ett mindre boxställage som ligger precis i anslutning 

till bandet (3). Från detta ställage kör en gaffeltruck vidare dessa till en större lageryta (4). 

Pallarna har två vägar att gå. Om det rör sig om högfrekventa artiklar, eller de internt 

tillverkade från 062, transporteras de vidare med gaffeltruck till det så kallade högfrekventa 

ställaget (5). De pallar som inte faller inom den kategorin placeras på en avsedd golvyta 

precis bredvid bandet (6). 

Från båda lagerhållningsplatserna (5) och (6) kan materialet med hjälp av gaffeltruck, placeras 

på en palltågsvagn som furnerar material till linjens materialfasad (7). Materialet kan även åka 

till en plockstation och kittas (8) innan det går vidare till linjen. Detta innebär att materialet 

plockas och läggs på en kitpalett från vilken montören sedan plockar materialet. Det kan röra 

sig om ett flertalet olika artiklar som presenteras tillsammans på paletten eller endast en 

enskild artikel, oavsett är benämning kitpalett. 

Idag finns tre plockstationer. Den första plockstationen furneras med gaffeltruck och personal 

på logistikavdelningen går sedan över till linjen med materialet på en kit-/sekvensvagn. På 

vagnen ligger de förberedda kitpaletterna med material i den ordning de ska förbrukas, det vill 

säga i sekvens. Den andra plockstationen furneras med gaffeltruck och sedan furnerar 

logistikpersonalen linjen med hjälp av kittåg. Den tredje plockstationen tågfurneras innan 

logistik sedan går över med materialet till linjen. Djupet på materialfasaden är begränsat 

eftersom logistikpersonalen måste ha möjlighet att komma åt materialet på ett säkert och 

enkelt sätt.  

5.3.1 Materialförsörjningsmetoder på Scania idag 

De materialförsörjningsmetoder som idag används på Scania kan delas in i fyra 

huvudgrupper; Unit Supply, Batch Picking, Kit samt Sequence. Skillnaderna kan generellt 

beskrivas som att Unit Supply innebär furnering av material i originalförpackning. Batch 

Picking innebär att material furneras presenterat till linjen i begränsad kvantitet baserat på 

dess förbrukning. Kit innebär att ett flertal artiklar plockas och presenteras tillsammans på en 

palett för montören. Sequence innebär att materialet ankommer i sekvens, det vill säga i den 

ordning det ämnar förbrukas. Dessa fyra huvudgrupper med tillhörande undergrupper 

presenteras nedan, med utgångspunkt från de riktlinjer kring intern logistik som finns på 

Scania. (Logistic Development Group, 2014) 

Unit supply 

Det finns tre olika typer av Unit Supply; utan lagring, med lagring samt Unit Supply av 

lågvärdesartiklar. Unit Supply utan lagring innebär att alla artiklar finns vid linjen, en 

förutsättning för denna metod är därmed att det finns mycket yta att tillgå vid linjen. Om 

platsen vid linjen är knapp är det mer lämpligt att använda Unit Supply med lagring, vilket 
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innebär att artiklarna lagras i ett extra steg på vägen till linjen. Ett exempel på hur denna typ 

av Unit Supply ser ut vid linjen visas i Figur 10 nedan. Lågvärdesartiklar, som visas nedan i 

Figur 11, är till exempel skruvar och fästen. Dessa delas in i två kategorier, 

medel/lågförbrukning samt högförbrukning. Om förbrukningen är mindre eller lika med tre 

boxar per dag klassificeras artiklarna som låg/medelförbrukning och levereras till linjen en 

gång per dag. Är förbrukningen högre än tre boxar per dag sker flera leveranser, så nära 

montören som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Batch Picking 

Batch Picking kan vara antingen statisk eller dynamisk. Statisk Batch Picking innebär att 

artiklar plockas och levereras till linjen enligt dess planerade konsumtion med en extra 

säkerhetsbuffert. Denna metod lämpar sig för upp till fem artikelnummer med stabil 

produktionsvolym. Om det inte behövs extra säkerhetsbuffert till följd av att efterfrågan är 

stabil används så kallad dynamisk Batch Picking.  

Kit 

Kittat material kan delas in i två kategorier, low volume kit eller kit. Low volume kit är till för 

lågvolymsartiklar och innebär att några artiklar från en artikelgrupp kittas. Enligt Scania är 

kittning generellt bra när många artikelvarianter ska rymmas på en begränsad yta. Vidare 

används kit ofta för små och medelstora artiklar. Figur 12 på nästa sida åskådliggör ett kit i 

sekvens, då samtliga varianter av ingående artiklar inom några artikelgrupper presenteras 

tillsammans.  

Figur 10: Unit Supply med/utan lagring. Figur 11: Lågvärdesartiklar. 
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Figur 12: Kit i sekvens av ingående artiklar till en arbetsstation. 

Sequence  

Det finns två olika metoder för materialförsörjning i sekvens.  Om alla artiklar inom en 

artikelgrupp presenteras i sekvens kallas det full sequence, annars går de under benämningen 

partly sequenced. Partly sequenced används då 1-2 artiklar ur en grupp står för mer än 80 

procent av förbrukningen, dessa artiklar levereras då till linjen enligt unit supply medan 

resterande lågfrekventa artiklar sekvenseras. Full sequence är lämpligt för artikelgrupper med 

fler än fem varianter och medelhög förbrukningsfrekvens. Även stora artiklar nämns av 

Scania som fördelaktiga att presentera i full seuqence.  

5.3.2 Påfyllning av material till växellådsmonteringen 

Hur materialet är förpackat påverkar hur montörerna signalerar till logistikpersonalen när 

buffertmaterial börjar ta slut. När pallar är slut ges signal genom att lägga locket på ett 

förutbestämt sätt. Signal för påfyllning av returboxar sker genom att den tomma boxen 

placeras i en särskild bana för boxretur. Tomma paletter placeras i den nedre delen av kit-

/sekvensvagnen för att signalera att logistikpersonalen behöver fylla på material. 

Logistikpersonalen kör rundor för att hålla koll på när montören har gett en signal.  

Vid tågfurnering finns fasta slingor att köra och detta gäller för både pall- och kittåg. 

Palltågen kör material som ligger i pallar medan kittåget transporterar kit-/sekvensvagnarna. 

De flesta artiklarna och kitpaletterna är intaktade, så att påfyllning exempelvis sker varje takt 

eller varannan takt, då detta gör flödet mer förutsägbart. Logistikpersonalen har ett tillgängligt 

schema över vilket kit som är aktuellt att förse linjen med under respektive runda. Det är 

därför viktigt att tågfurneringen är högt belagd, för att undvika onödig väntetid, enligt en av 

Scanias logistikanställda.   

5.4 Förmontering av bakre hus  

Som beskrivet i metodkapitlet testades modellen initialt på en utvald position. En 

produktionstekniker uppgav den första positionen på Förmontering av bakre hus som 

intressant att analysera vilket även författarna till denna rapport tyckte. Dock råder ingen 

platsbrist och därför borde modellen, i linje med studiens syfte och avgränsningar, egentligen 

inte användas där. Trots detta upplevdes positionen som intressant då en rad olika typer av 

artiklar monteras på positionen och således kunde många intressanta aspekter testas. 
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Förmontering av bakre hus består av två positioner, där en montör ansvarar för respektive 

position. Bakre hus är en stor artikel som kräver lyftverktyg då den lyfts från pallen. Artikeln 

består av sju varianter och tar således upp stor yta, vilket åskådliggörs i Figur 13 nedan. 

 

Figur 13: Illustration av en del av den yta som bakre hus upptar. 

Husen skiljs åt, dels beroende på om det är en växellåda till en buss eller lastbil, om det är en 

lång eller kort växellåda, samt om oljenivån är hög eller låg. Det finns även två typer av 

reservdelar för äldre växellådor som idag inte produceras för nyproduktion. Modellen 

kommer endast att testas på monteringsposition 1 av denna förmontering, vilken beskrivs mer 

ingående nedan.  

Positionsstandard  

Det första steget på positionen är att scanna en sekvenslapp som sedan följer med huset. En 

lampa tänds då för det hus som ska plockas. Montören tar lyftverktyget som hänger vid 

transportbanan, går med den till utpekat hus, och lyfter huset till transportbanan. Vid enskilda 

fall, för en av de olika artikelvarianterna, monteras två röda plastpluggar fast i samband med 

transporten. På samtliga hus skruvas två varianter av justeringsmuttrar fast och en Mona-order 

placeras sedan i huset. I denna order framgår vilka artiklar som ingår i den specifika 

växellådan. Huset dras framåt över banan och scannas. Till följd av detta lyser det lampor 

över det material som ska monteras. Vilket material som ska monteras beror på vilken typ av 

hus det gäller. De olika typer av artiklar som monteras är spärrtappar, skruvar och 

plastpluggar. Till vissa reservhus tillkommer även en del andra delar såsom plunge, fjäder, 

distans och kopparbricka.   

5.5 Position 3.12 

Det andra testet i steg 2 genomfördes på en position på monteringslinjen, benämnd 3.12. 

Författarna till studien gjorde detta val tillsammans med en produktionstekniker. Positionen 

var intressant då den för närvarande presenterar vissa artiklar på kit ankommande i sekvens 
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och således var det möjligt att testa ifall dessa artiklar ska presenteras i sekvens baserat på 

resultatet från detta test. Ytterligare orsaker till att positionen bedömdes intressant var till 

följd av att den inkluderar många olika typer av artiklar; artiklar med många och få varianter, 

standardartiklar, låg- och högfrekventa artiklar. Att positionen är placerad på linjen gör även 

att den tillgängliga ytan för montering är begränsad och även beroende av ytan närliggande 

positioner upptar.  

Positionsstandard  

Positionen inleds med att växellådan och ingående högkona, vilken åskådliggörs nedan i Figur 

15, mäts. Baserat på dessa två mätningar lyser en lampa över vilken av de fem olika shimsen 

som ska monteras. En shims är en tunn distansbricka som används för att justera lägen mellan 

två delar. Ett ytterlager monteras sedan på de växellådor där det senare ska monteras en 

retarder. Högkonan och shimset monteras sedan på växellådan. I nästa steg pressas ett solhjul 

fast. I de fall en retarder senare ska monteras pressas även en lagerbana fast och för övriga 

växellådor monteras en distans. Både högkonan och solhjulet är variantartiklar som för 

närvarande presenteras för montören på ett kit ankommande i sekvens, där högkonan har två 

varianter och solhjulet tre.  I Figur 14 nedan åskådliggörs solhjul, lagerbana och distans. 

Slutligen monteras stoppskruv och bricka. 

5.6 Område: 2.11–3.14 

Testet i steg 3 genomfördes på ett område innefattande fem positioner, 2.11 till 3.14, där den 

tidigare testade positionen 3.12 ingick. Genom att inkludera en position som tidigare testats 

individuellt möjliggjordes en jämförelse mellan resultaten i de två fallen. I 

positionsstandarderna nedan beskrivs de artiklar som monteras på positioner 2.11, 3.13 och 

3.14   

Positionsstandarder 

Position 2.11 inleds med att ett backhjul monteras samman med två brickor och två nållager i 

en fixtur innan detta sedan monteras fast i växellådan. Det finns två varianter av backhjul, ett 

litet och ett stort, där det stora är det mer vanligt förekommande. Oberoende av val av 

backhjul monteras sedan en backhjulsaxel fast, vilken finns tillgänglig intill montören på 

höger sida. Därefter monteras en mängd mindre artiklar. Slutligen hämtar montören 

backhjulsaxeln från materialfasaden och placerar den till höger om carriern för att ha den 

lättillgänglig inför nästkommande takt. Figur 16 och Figur 17 på nästkommande sida visar ett 

backhjul samt en backhjulsaxel. 

Figur 15: Högkona. Figur 14: Från vänster: solhjul, lagerbana, distans. 
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På position 3.13 monteras inledningsvis en varvtalsgivare eller propp fast. Sedan monteras ett 

rör alternativt ett mellanstycke fast, vilka idag ankommer i sekvens på en palett tillsammans 

med solhjulet och högkonan som monteras på position 3.12. Mellanstycket har som funktion 

att kyla oljan i växellådan för lastbilar med starka motorer. På nästkommande position, 3.14, 

placeras inledningsvis sex styrpinnar på växellådan. En av två splitaxlar monters sedan fast. 

Även splitaxeln ankommer idag i sekvens på en palett. Vid införandet av en ny 

växellådsvariant kommer två nya splitaxlar att tillkomma som kommer utgöra hälften av 

splitaxlarnas totala förbrukningsfrekvens. Relationen mellan dessa två splitaxlar kommer vara 

samma som relationen mellan nuvarande splitaxlar. Slutligen monteras en packning samt en 

planetväxel fast på växellådan.  

5.7 Ergonomi 

Ergonomi är något som värderas högt på Scania, då det är den första och därmed viktigaste 

prioriteringspunkten i SPS-huset, som beskrivet i Kapitel 4.3. Verksamhetsutvecklaren på DT 

uppgav att en förändring alltid följer prioriteringarna i SPS-huset och att en förändring således 

alltid måste uppfylla ställda krav på säkerhet och miljö. Vidare har Scania en person som är 

ergonomiansvarig för hela växellådsmonteringen, som har titeln lokalt huvudskyddsombud. 

Utvärderingen av ergonomi görs för respektive position, med utgångspunkt från SES 

Produktion. SES Produktion är en utvärdering som görs med avseende på en rad parametrar, 

såsom böjningar och lyft, där respektive parameter bedöms baserat på skalan grön, gul och 

röd. (Backholm, 2010) Det lokala huvudskyddsombudet beskrev att grön nivå innebär att det 

är minimal risk för besvär eller skador för operatören, gul innebär att besvär kan uppstå på 

sikt och röd innebär stor risk för belastningsbesvär. I vissa fall bedöms även moment som 

dubbelröda, vilka är extremt dåliga ur ergonomisynpunkt.  

Det lokala huvudskyddsombudet arbetar kontinuerligt med att förbättra ergonomin och fokus 

ligger på att eliminera dubbelröda moment. En gång i veckan förs diskussion kring åtgärder 

för dessa och en arbetsgrupp blir ansvarig att för respektive område arbeta med dessa 

åtgärder. När alla dubbelröda moment är eliminerade fortgår arbetet med de röda. 

Verkstadschefen på växellådsmonteringen uppgav att de arbetar mot målet att hela tiden 

minimera antalet röda punkter. 

Vid förändring på monteringslinjen måste detta meddelas till ergonomerna, för att säkerställa 

att ergonomistandarden efterlevs även efter förändringen. Även vid inköp av nya verktyg och 

maskiner utvärderas ifall dessa är godkända ur ergonomisynpunkt. En förändring till att börja 

presentera material i sekvens är positivt ur ergonomisynpunkt. Ergonomerna strävar efter att 

Figur 17: Backhjul. Figur 16: Backhjulsaxel. 
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minimera antalet steg vid hämtning av material och idealet är att montören endast ska ta ett 

steg för att hämta material och ett steg tillbaka. Detta ideal är något som det lokala 

huvudskyddsombudet ansåg uppfyllas till större grad vid sekvenserad materialförsörjning.  

Det lokala huvudskyddsombudet ansåg att sekvenserad materialförsörjning generellt alltid 

innebär ergonomiska fördelar för montören. Vidare uppgavs att många pallar idag har flera 

pallkragar som innebär dåliga lyft ur en ergonomisk synvinkel då det är lite material kvar i 

pallen. Detta är en anledning till att ergonomin alltid blir bättre med sekvenserad 

materialförsörjning, enligt huvudskyddsombudet.  

En förändring till att sekvensera artiklar måste alltid innebära en förbättrad ergonomi, annars 

är inte förändringen motiverad, uppgav både det lokala huvudskyddsombudet samt tillfrågad 

verksamhetsutvecklare. Verkstadschefen på växellådsmonteringen uppgav vidare att det inte 

är godtagbart att en förändrad materialförsörjning resulterar i införandet av nya röda punkter, 

det vill säga införande av arbetsmoment som är extremt dåliga ur ergonomisynpunkt. Även 

produktionsledarnas åsikter gick i samma linje, då de ansåg att en förändring totalt sett måste 

innebära en förbättrad ergonomi.  
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6 Analys och resultat  

För att kunna avgöra vilket material som är mest fördelaktigt att presentera i sekvens för 

montören har en modell för detta tagits fram. Modellen testades sedan på enskilda positioner 

samt på ett större område. Även jämförande analyser genomfördes och modellens 

tillförlitlighet diskuterades.  

6.1 Struktur 

I linje med studiens tillvägagångssätt delades kapitlet in i tre steg enligt Tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Struktur analys och resultat. 

Del i genomförandet Kapitelavsnitt 

Steg 1 (Skapande av modell) 6.2 Störningskänslig linjetillverkning 

 6.3 Modellens uppbyggnad 

 6.4 Val av parametrar 

 6.5 Val av kategorier 

 6.6 Antaganden i den initiala modellen 

 6.7 Val av utvärderingsmetod 

Steg 2 (Test av modell på position) 6.8 Test AHP 

 6.9 Test av modell på position Förmontering 

av bakre hus 

 6.10 Test av modell på position 3.12 

Steg 3 (Test av modell på område) 6.11 Test av modell på positionerna 2.11–

3.14  

 6.12 Jämförelse av resultat i Försök 2 med 

resultat i Försök 3 

 6.13 Jämförelse mellan modellens resultat 

och Scanias val 

 6.14 Modellens tillförlitlighet 

 

Första delen av analysen berör steg 1, det vill säga det steg som resulterade i skapandet av en 

initial modell. För att nå dit analyserades linjetillverkningen på Scania idag samt hur modellen 

skulle byggas upp med avseende på de observationer och intervjuer som genomförts. I det 

första steget valdes även parametrar, kategorier och utvärderingsmetod, vidare klargjordes 

bakomliggande antaganden. Det andra steget innefattade test på den inledande positionen där 

bakre hus förmonteras samt test av den valda utvärderingsmetoden AHP för att vikta de 
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framtagna parametrarna. I steg 2 testades även modellen på position 3.12 och i samband med 

detta analyserades den reviderade utvärderingsmetoden. Modellen testades även på ett större 

område i steg 3, på position 2.11 till och med 3.14. Då position 3.12 inkluderades både i 

Försök 2 och 3 jämfördes även dessa resultat i det tredje, slutgiltiga steget. I detta steg 

inkluderades även en diskussion kring modellens rekommendationer i jämförelse med de 

artiklar växellådsmonteringen idag valt att sekvensera. Även modellens tillförlitlighet 

diskuterades i det tredje analyssteget.  

6.2 Störningskänslig linjetillverkning 

Då växellådan transporteras på en carrier från start till färdig växellåda faller detta inom 

Segerstedts (2008) beskrivning av linjetillverkning. Till följd av detta är linjen känslig för 

störningar och det är små marginaler gällande monteringstiden på respektive position. Då 

marginalerna är små är det ännu viktigare att montören inte behöver lägga onödig tid på att gå 

och hämta, leta efter och packa upp material. Ur montörens perspektiv är det därför alltid 

fördelaktigt att få materialet presenterat i sekvens då det eliminerar flertalet icke-

värdeskapande aktiviteter. Dock är det en väldigt omfattande omställning att gå från att 

lagerhålla allt material vid linjen till att presentera allt material i sekvens. En sådan förändring 

skulle också innebära mycket merarbete för logistikpersonalen. Därför avsåg modellen i 

denna studie att besvara vilket material som är mest fördelaktigt att sekvensera när ytan i 

materialfasaden inte längre räcker till. Precis som Swaminathan och Nitsch (2007) samt Thun 

et al. (2006) nämner innebär dock sekvenserad materialförsörjning att linjen blir än mer 

störningskänslig. Detta eftersom att inget buffertmaterial finns vid linjen och därmed leder 

presentation av felaktigt eller defekt material till att hela linjen stannar. Även detta är en 

aspekt som beaktades i modellen.  

6.3 Modellens uppbyggnad 

Studiens huvudsakliga syfte var att skapa en användarvänlig och tillförlitlig modell, således 

var modellens uppbyggnad och struktur av största vikt. I detta kapitel analyseras modellens 

uppbyggnad i sju steg, presentation av material, indelning i kategorier, mätdata och viktning, 

normalisering av parametrar, formulär för användarvänlighet, parametrar som exkluderas 

samt kategorier som exkluderas. 

6.3.1 Presentation av material 

Som tidigare nämnt begränsas denna studie till att jämföra material presenterat i sekvens med 

lagerhållning vid linje. Studiens definition på lagerhållning vid linjen är densamma som det 

Scania benämner Unit Supply och studien särskiljer inte de tre olika typerna av Unit Supply. 

Istället är det själva presentationen av materialet som är intressant och modellen berörs inte av 

huruvida materialet lagerhålls någonstans innan det kommer till linjen då det inte har någon 

inverkan på montören. Vidare undersöks inte alternativet Batch Picking och de beräkningar 

som görs bygger därför på antagande om sekvenserat material. Beräkningen av areabesparing 

hade därför skiljt sig åt om Batch Picking inkluderats. Dock kan detta alternativ vara värt att 

beakta om inte ytan är den begränsande faktorn eftersom det ger samma fördelar gällande 

ergonomi och tider för att plocka, gå och hämta, samt packa upp material.  
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6.3.2 Indelning i kategorier 

Det finns många sätt att analysera materialförsörjningsmetoder på, vilket vid genomgång av 

existerande litteratur visat sig bero på studiens syfte. Denna studie ämnar ta fram en modell, 

som ska användas då beslut måste tas kring vad som ska presenteras i sekvens. Således anses 

inte de generella modeller som Bozer och McGinnis (1992) eller Battini et al. (2009) 

använder lämpliga. Studierna om klassificering av material av Caputo och Pelagagge (2011), 

Thun et al. (2006) samt Carlsson och Hensvold (2008) tycks däremot lämpa sig bättre till 

denna studies syfte. Genom att klassificera materialet kan modellen generera resultatet 

’material inom kategori A’ bör sekvenseras. Frågan som då uppstår är hur materialet ska 

kategoriseras. Thun et al. (2006) exkluderar artiklar som de inte anser lämpade att applicera 

JIS på. Detta är inte användbart för denna studie, då exkludering av artiklar främst är möjlig 

efter att modellen tagits fram och applicerats.  

Caputo och Pelagagge (2011) väljer att klassificera artiklar med hjälp av en ABC-analys, där 

de betraktar hur vanlig artikeln är. Författarna anser att en ABC-analys genererar tillräckligt 

många kategorier, Limère et al. (2012) analyserar enskilda artiklar och deras produktfamiljer 

medan Carlsson och Hensvold (2008) presenterar 16 kategorier. Gemensamt för både Caputo 

och Pelagagge (2011) samt Carlsson och Hensvold (2008) är att de analyserar respektive 

kategori med avseende på framtagna parametrar och ger rekommendationer gällande val av 

materialförsörjningsmetod för respektive kategori. Även denna studie genomfördes initialt på 

detta sätt, det vill säga enskilda artiklar mättes med avseende på framtagna parametrar, men 

utvärderades med hänsyn till framtagna kategorier. Anledningen till att rekommendationer 

gällande val av materialförsörjningsmetod inte kommer ges på artikelnivå är dels då Caputo 

och Pelagagge (2011) rekommenderar begränsade kategorier samt då kategorier skapar en 

modell som är lättare att använda. 

6.3.3 Mätdata och viktning 

Modellen avsåg att ta hänsyn till både uppmätta värden på respektive ingående parameter 

samt en viktning över hur kritiskt det är att förbättra respektive parameter. Metoden var 

liknande den Carlsson och Hensvold (2008) använde i sin studie och innebar att samtliga 

uppmätta värden multiplicerades med den viktning som tilldelats respektive parameter. Detta 

åskådliggörs nedan i Figur 18.  

 

Figur 18: Uppmätta värden multipliceras med en viktning.  

Uppmätta värden för respektive kategori multiplicerades med den värdering som gjorts, det 

vill säga respektive parameters vikt. Till exempel är beräkningen för kategori 1: 

0,16*9+0,07*3+0*7+0,01*1+0*1=1,62. På så vis tog resultatet hänsyn till både uppmätta 

värden samt viktning av hur kritiskt det är att förbättra respektive parameter. 



6 Analys och resultat 

- 51 - 

6.3.4 Normalisering av värden 

De parametrar som beaktades i denna studie vid val av vilka artiklar som ska sekvenseras var 

av olika enheter, såsom sekunder och kvadratcentimeter. Dock krävde modellen möjligheten 

att jämföra samtliga parametrar med varandra för att kunna avgöra var störst besparing skulle 

kunna göras om artiklarna istället presenterades i sekvens. Carlsson och Hensvold (2008) stod 

i sin studie inför ett liknande problem som de löste genom att normalisera värdena på samtliga 

ingående parametrar. Normalisering av värden kan beskrivas som att samtliga ingående 

värden för respektive kategori divideras med summan av dessa värden, enligt Tabell 12 

nedan. 

Tabell 12: Normalisering av värden. 

Kategorier  Parameter X – (enhet 

sekunder) 

Normaliserade värden – 
(enhetslösa)  

Kategori 1 5 5/40=0,125 

Kategori 2 10 10/40=0,25 

Kategori 3 25 25/40=0,625 

Totalt 40 1 

6.3.5 Formulär för användarvänlighet 

Modellen byggdes upp i Microsoft Excel, i programmet Visual Basic (VB). Varje gång 

modellen används fylls data i för de olika parametrarna in i ett elektroniskt formulär, vilket är 

skapat i VB. Formuläret fylls i på artikelnivå och programmet beräknar sedan vilken kategori 

av artiklar som är mest lämpad att presentera i sekvens. Formuläret som skapades i den 

initiala modellen åskådliggörs i Bilaga 8.  

Eftersom den information som fylls i det elektroniska formuläret måste hämtas genom 

observationer och mätningar vid linjen skapades även ett pappersformulär. Även detta 

formulär skapades i Microsoft Excel och ska skrivas ut inför varje försök.  

6.3.6 Parametrar som exkluderas 

Denna studie utgick från montörens perspektiv. Således exkluderades de parametrar som 

beaktar logistikpersonalens perspektiv. Därför exkluderades både tiden för plockpersonalen 

att förse linjen med material och att plocka materialet i lagret, som Battini et al. (2009) 

beaktar i sin studie. Hanteringen kopplad till presentationen av materialet inkluderades inte 

heller, då detta föll utanför avgränsningarna för denna studie. Sådan hantering är något som 

diskuteras av bland andra Limère et al. (2012) samt Carlson och Hensvold (2008). Inte heller 

det Limère et al. (2012) benämner som påfyllning av supermarket inkluderades i 

beräkningarna i denna studie eftersom även det sköts av logistikpersonalen på Scania. 

Produkter i arbete, PIA, är en parameter som Bozer och McGinnis (1992) samt Caputo och 

Pelagagge (2011) tar hänsyn till, något som dock inte var av intresse i denna studie. De 

produkter som befinner sig i arbete på monteringslinjen är konstant till följd av taktad 

produktion och påverkas inte av hur materialet presenteras för montören. 
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Investeringskostnader till följd av inköp av ny utrustning inkluderas av Caputo och Pelagagge 

(2011) men inte i denna studie då dessa investeringar inte heller är med hänsyn till montören.  

Värde på lager vid linjen är en parameter som inkluderas av Carlsson och Hensvold (2008). 

Dock ansåg tillfrågad verkstadschef i denna studie inte att parametern var relevant på grund 

av att studien utgår från vilket material som är bäst för montören att få sekvenserat, något som 

inte påverkas av värdet på lagret vid linjen. Författarna till denna studie ansåg även att de 

förutsättningar som Carlsson och Hensvold (2008) arbetade utefter skiljde sig åt från de som 

rådde i denna studie, då deras utvärdering i större utsträckning beaktar hela värdekedjan. En 

minskning av lagret vid linjen, till följd av material presenterat i sekvens, kommer 

inledningsvis bara resultera i att lagerhållningen blir större vid logistikpersonalens område. 

Vinningen på att hålla lagret lågt vid linjen kändes därför svårmotiverad. På sikt kan det dock 

vara möjligt att skjuta lagret bakåt i kedjan mot leverantören genom att minska lagret vid 

linjen. Om ett företag lyckas med detta finns där en vinning, men detta kräver en vidgad vy i 

jämförelse med det produktionstekniska perspektiv som anammades i denna studie. Således 

exkluderades värde på lager vid linjen från vidare beaktande i denna studie.  

6.3.7 Kategorier som exkluderas 

Ingående material till växellådan finns framförallt placerat till vänster om montören men vissa 

enstaka artiklar lagerhålls till höger. Då materialet på höger sida ska fyllas på måste montören 

i många fall gå till materialfasaden på vänster sida för att hämta nytt material. Därför ansåg en 

teamleader att material på höger sida bör utgöra en kategori då där finns mycket tid att spara 

gällande påfyllning av material om dessa artiklar presenterades i sekvens. Dock ämnar denna 

modell att vara generell och användas på monteringslinjer i allmänhet. Att inkludera en 

kategori som material på höger sida gör modellen specifikt anpassad för just Scanias 

växellådsmontering. Om modellen ska användas på andra monteringslinjer på Scania, 

exempelvis montering av axlar, är denna kategori helt irrelevant och därför exkluderades den 

från den initiala modellen.   

6.4 Val av parametrar  

Vid val av materialförsörjningsmetod finns en rad parametrar att beakta som mestadels 

förbättras då material presenteras i sekvens. De parametrar som initialt inkluderades i denna 

studie åskådliggörs i Tabell 13 på nästa sida 
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Tabell 13: Parametrar som inkluderades i den initiala modellen. 

Parametrar 

Ergonomi (1-5) 

Tid att plocka material (s) 

Tid att gå och hämta material, fram och tillbaka 

(s) 

Tid att hantera förpackningar (s) 

Utrymme vid linje (cm
2
) 

Procentuellt slöseri (%) 

Kvalitetssäkring (Ja/Nej) 

 

Målet var att i största möjliga utsträckning eliminera slöserier i form av icke-ergonomiska 

rörelser, tid att plocka, hämta och packa upp material, samt onödiga lager vid linjen, 

procentuellt slöseri och kvalitetsbrister. Detta är i linje med några av de slöserier som Dennis 

(2007) beskriver, framförallt onödiga rörelser, lager och produktion av defekta produkter. I 

kommande avsnitt följer en mer ingående beskrivning av innebörden av respektive parameter, 

varför den inkluderas och hur den ska beräknas.  

6.4.1 Ergonomi 

Enligt Limère et al. (2012) är ergonomin något som förbättras då material presenteras i 

sekvens. Genom en förbättrad ergonomi minskar också slöserier kopplade till det Dennis 

(2007) beskriver som onödiga rörelser till exempel sträckningar och böjningar för montören. 

Detta är en av anledningarna till att ergonomin beaktades i denna modell.  

Ergonomi värderas även högt på Scania, vilket främst synliggörs i företagets SPS-hus, där 

arbetsmiljön är uttryckt som den viktigaste parametern. Vidare beskriver Shikdar och Al-

Hadhrami (2012) att en förbättrad ergonomi påverkar både produktiviteten och kvaliteten, 

vilket ytterligare påvisar vikten av denna parameter. Verksamhetsutvecklare på DT bekräftade 

att prioritering främst görs i enighet med SPS-huset och att en förändring därför alltid måste 

uppnå ställda krav på säkerhet och miljö. En förbättrad ergonomi uppgavs även av samtliga 

teamleaders och en produktionsledare vara en stor fördel med material presenterat i sekvens.  

Samtidigt som de flesta respondenterna uppgav en förbättrad ergonomi till följd av 

sekvenserad materialförsörjning uppgav två teamleaders att en nackdel skulle kunna vara att 

kit-/sekvensvagnen blir för låg. Så hade det tidigare varit i några fall, men detta hade dock 

redan åtgärdats. Vidare uppgav den ergonomiskt ansvarige på växellådsmonteringen, 

huvudskyddsombudet, att ergonomin generellt alltid blir bättre. Det tycks alltså finnas en risk 

för att låga vagnar resulterar i en försämrad ergonomi för montören, dock tycks denna risk 

vara väldigt låg. Vid utvärdering av ergonomin beaktades därför om ergonomin blivit sämre, 

oförändrad, bättre eller mycket bättre. 
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Genom en analys av SES Produktion, Scanias ergonomistandard, identifierades en rad 

faktorer som påverkas av hur materialet presenteras för montören och dessa är; 

förekommande arbetsställning, antal steg, arbetsområde i boxen, lyftmoment, enhandslyft 

inklusive överhandsgrepp samt klättra och kliva. Parametern antal steg exkluderades ur 

ergonomiutvärderingen då tiden att gå och hämta material inkluderades som en enskild 

parameter i modellen. Då modellen är tänkt att användas av de som ska ta beslut gällande hur 

material ska presenteras, är det nödvändigt att utvärderingen är användarvänlig. En värdering 

med avseende på samtliga dessa parametrar är inte möjlig utan att involvera en specialist 

inom ergonomi. Således kategoriserades dessa faktorer i två huvudgrupper: lyft och 

arbetsställning. Verkstadschefen på växellådsmonteringen uppgav att det inte är accepterat att 

genomföra en förändring som resulterar i införande av nya röda punkter, det vill säga 

införande av arbetsmoment med stora risker för belastningsbesvär.  Därför inkluderades även 

denna aspekt i ergonomiutvärderingen. Om det är svårt att på egen hand göra en bedömning 

eller om osäkerhet råder bör en ergonomispecialist medverka vid utvärdering. Med hänsyn till 

detta resonemang genomfördes ergonomiutvärderingen enligt Tabell 14 nedan 

Tabell 14: Ergonomiutvärderingsmall. 

           Artikel 

 

 

 

 

Bedömningsfaktor 

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 

Lyft & 

Arbetsställning 

   

Införandet av röd 

punkt? 

   

Lyft och arbetsställning utvärderades med avseende på om det blir sämre, oförändrat, bättre 

eller mycket bättre i jämförelse med lagerhållning vid linjen. Då modellen värderar 

parametrar kvantitativt gjordes ergonomiparametern mätbar genom att ge en siffra till 

respektive utvärdering. Att kvantifiera värderingen är också ett steg i att kunna förbättra 

ergonomin, enligt Scott (2002), och kan därför i sig utgöra en viktig aspekt för Scania. 

Värderingen beskrivs i Tabell 15 nedan. Det numeriska värdet från Tabell 15 fylls sedan i 

ovanstående Tabell 14. 

Tabell 15: Ergonomisk utvärderingsskala vid det initiala försöket.  

Skala Värdering 

5 Mycket bättre  

4 Bättre 

3 Oförändrat  

1 Sämre  
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Både det lokala huvudskyddsombudet och verkstadschefen på växellådsmonteringen ansåg att 

en försämrad ergonomi till följd av en förändring inte är acceptabelt. Med hänsyn till detta är 

en försämrad ergonomi något som bör värderas starkt negativt och därför måste den också 

graderas betydligt sämre då den tilldelas ett numeriskt värde. Ytterligare anledning till att en 

försämrad ergonomi bör vägas tyngre än en förbättrad är då detta är i linje med utvärderingen 

som idag genomförs enligt Scanias ergonomistandard SES Produktion. Vid en utvärdering 

värderas varje ergonomiaspekt med en röd, gul eller grön punkt. Det krävs 17 av 32 gula 

punkter för att resultera i en sammantagen röd värdering på positionen medan det endast krävs 

tio röda punkter för att få samma slutgiltiga värdering. (SES, 2010) Detta innebär att den röda 

färgmarkeringen viktas nästan dubbelt så tungt som den gula. Således skiljde det två istället 

för ett steg mellan den oförändrade ergonomiska situationen och den försämrade ergonomiska 

situationen i den initiala modellen i denna studie.  

6.4.2 Tid att gå och hämta material  

Transport och onödiga rörelser är enligt Dennis (2007) slöserier som bör elimineras. Tiden 

montören lägger på att gå och hämta material är exempel på en onödig rörelse som bör 

minimeras. Limère et al. (2012) beaktar plocktiden vid linjen vilket delvis inkluderar tiden det 

tar att gå fram och tillbaka för att hämta material. Även Carlsson och Hensvold (2008) tar 

hänsyn till tiden det tar för montören att hämta material. En logistikanställd, en 

produktionsledare samt verkstadschefen på växellådsmonteringen var av samma uppfattning 

då de ansåg att en fördel med sekvenserad materialförsörjning är just att minimera antal steg, 

det vill säga tiden att gå och hämta material. Vidare är en minimering av antal steg också 

något som huvudskyddsombudet ansåg vara positivt för en förbättrad ergonomi för montören. 

Således styrks denna parameter av såväl teori som empiri och inkluderades därför i den 

initiala modellen. Tiden att gå och hämta material är mätbar, dock påverkar 

förbrukningsfrekvensen av artikeln hur ofta montören måste göra detta. Således beaktades 

även denna frekvens för att beräkna tiden det tar att gå och hämta material. Vid sekvenserad 

materialförsörjning antogs montören behöva gå två steg, ett för att gå och hämta materialet 

och ett för att gå tillbaka. Detta eftersom två steg är idealiskt ur ett ergonomiskt perspektiv 

och något som bör eftersträvas då sekvenserad materialförsörjning ska införas. Ett steg antas, 

enligt programmet Avix som är ett verktyg för tidsserieanalys, ta 0,7 sekunder och således 

kan tidsbesparingen för att gå och hämta material beräknas enligt Ekvation (1) nedan.  

i artikel hämtaoch  kaoch tillba fram gåatt för  tidhit       

 i artikelför  gsfrekvensförbruknin if         

i artikel hämtaatt för  gångtid  totalgit         

)2(7.0  hiigi tft           (1) 

6.4.3 Tid att plocka materialet  

Tid att plocka material är en del av den hanteringstid som Battini et al. (2009) beaktar och 

även en aspekt som inkluderas i studien av Limère et al. (2012). Tid att plocka material faller 
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även inom Dennis (2007) definition av slöserier eftersom det inte tillför något värde till 

produkten, vilket ytterligare talar för att parametern bör finnas med i modellen i denna studie. 

Vidare uppgav tillfrågad logistikpersonal att montören slipper välja material vid sekvenserad 

materialförsörjning. Författarna till denna rapport hade därför en hypotes om att det kan ta 

kortare tid för montören att välja material vid materialförsörjning i sekvens. Det observerades 

även under studiens gång att det tar längre tid för montören att plocka material som inte är 

uppackat. Eftersom sekvenserat material näst intill alltid är uppackat borde det således ta 

kortare tid att plocka material som ankommer i sekvens. En av produktionsledarna ansåg att 

kittning av material som ankommer i sekvens innebär att montören får det material som 

behövs och verkstadschefen på växellådsmonteringen ansåg att sekvenserad 

materialförsörjning leder till att rätt material ankommer till montören.  

Dessa påståenden pekade på att det finns en chans att material presenterat i sekvens kan ge 

tidsbesparingar relaterade till plockning av material och därför var detta en parameter som 

beaktades i studien. I denna studie inkluderar tiden att plocka material sträckning av arm mot 

materialet, greppning av materialet och rörelsen tillbaka till armens utgångsposition. På 

liknande sätt som vid beräkning av gångtid för att hämta material inkluderades 

förbrukningsfrekvensen, fi, även för beräkningen av plocktiden. Att plocka material när det är 

presenterat antogs inledningsvis ta noll sekunder och således kan tidsbesparing uttryckas som 

tiden det tar att plocka material idag, enligt Ekvation (2) nedan.  

i artikel plockaatt för  tidtit  

i artikel plockaatt för   tid totalpit  

itipi ftt             (2) 

6.4.4 Tid att hantera förpackningar 

Tiden det tar för montören att packa upp material och avlägsna emballage är inte något som 

tidigare studier anser vara en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att bestämma vilket 

material som bör presenteras i sekvens. Dock ansåg författarna till denna rapport, efter ett 

flertal observationer av monteringen på fallstudieföretagets växellådsmontering att tiden att 

packa upp material eller avlägsna emballage, mellanlägg och liknande kan variera mycket för 

olika typer av material och därmed var värd att beakta. Även logistikpersonal och en 

teamleader ansåg att tiden att packa upp material är något som minskar vid sekvenserad 

materialförsörjning, vilket tydde på att denna parameter var värd att beakta. Vidare kan detta 

betraktas som en icke värdeskapande aktivitet och är således enligt Dennis (2007) ett slöseri 

som bör elimineras.  

Genom en analys av uppackningen som sker på monteringslinjen urskildes tre 

uppackningsmoment; öppna förpackning, ta bort mellanlägg och byta förpackning. Tid att 

öppna förpackning är beroende av hur ofta detta görs och är således beroende av frekvensen 

på artikeln. Mellanlägg avser skydda varje lager med material och hur ofta dessa behöver 

avlägsnas beror på hur många artiklar som är packade per lager samt frekvensen på artikeln. 

Momentet tid att byta förpackning innefattar att den tomma förpackningen tas bort och en ny 
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plockas fram. Modellen tar endast hänsyn till de moment kopplat till byte av förpackning som 

berör montörens arbete. Slutligen beror tiden att byta pall på antalet artiklar per förpackning 

och frekvensen. Tiden att packa upp material antas vara noll då material presenteras i sekvens 

eftersom det då kommer färdiguppackat. Således kan tidsbesparingen beskrivas genom den tid 

det tar att hantera förpackningsmaterial idag, enligt nedan beräkning.  

 i artikelför  gförpacknin öppnaatt  tidöit  

i artikelför  gförpacknin bytaatt  tidbit  

i artikelför  mellanlägg bytaatt  tidmit  

i artikelför  gförpackninper  antalfia  

 i artikelför lager per  antallia  

i artikelför gar förpacknin hanteraatt  tidfit  

Tiden att hantera förpackningar för artikel i kan beräknas enligt Ekvation (3) nedan, 
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       (3) 

där det första uttrycket beräknar tiden att öppna pallen, det andra uttrycket beräknar tiden att 

byta pall och det sista uttrycket beräknar tiden för att byta mellanlägg.  

6.4.5 Utrymme vid linje  

En av de största fördelarna med material i sekvens eller kittning är att mindre material 

behöver lagerhållas vid linjen, vilket frigör golvyta (Battini et al., 2009; Bozer och McGinnis, 

1992; Limère et al., 2012; Thun et al., 2006). Att minska platsen materialet tar vid linjen kan 

på sikt möjliggöra att lagret flyttas bakåt i värdekedjan och att de interna lagernivåerna 

minskar. Således möjliggör denna parameter en minskning av det Dennis (2007) beskriver 

som slöseri till följd av lager. Platsbrist vid linjen har även varit främsta anledningen till att 

Scania börjat med materialförsörjning i sekvens, enligt gruppchefen. Detta är även den 

parameter som lyfts fram av flest respondenter vid intervjuer till denna studie. Bland annat 

ansåg teamleaders, produktionsledare och projektresursen på logistik att möjligheten att spara 

utrymme vid linjen är en vinning då material presenteras på en kit-/sekvensvagn istället för att 

lagerhållas vid linjen.   

På växellådsmonteringen är djupet på materialfasaden begränsat och konstant. Detta innebär 

att oavsett om en artikel placeras på en pall eller ankommer i sekvens, kommer själva 

palltågsvagnen respektive kit-/sekvensvagnen ta lika stor plats på djupet. Med detta som 

grund beaktades inte djupet vid beräkning av den yta som sparas då materialet presenteras i 

sekvens. Gällande material som inte presenteras i sekvens beror ytan materialet upptar på om 

artikeln lagerhålls på pall eller i ställage, enligt Figur 19 på nästa sida.  
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Som åskådliggörs i figuren kan höjden som en pall upptar antas vara skillnaden mellan den 

maximalt och den minimalt tillåtna höjden att arbeta på, denna höjd benämns fortsättningsvis 

standardhöjd. Detta resonemang är giltigt till följd av att palltågsvagnar, eller kit-

/sekvensvagnar, inte går att stapla på varandra. Den tillåtna höjden skiljer sig mellan män och 

kvinnor, därför valdes det minsta värdet för maximala höjden vilket är 135,5 centimeter och 

det högsta värdet för den minimala höjden vilket är 76 centimeter (Hegstam, 2013). Artiklar 

som lagerhålls i ställage tar endast upp höjden på den nivå i ställaget där de står placerade, 

enligt figuren ovan. Denna höjd multipliceras med en bredd som mäts för respektive artikels 

förpackning då det finns olika storlekar på boxar. Höjden på materialet i sekvens är konstant 

och är skillnaden mellan den maximalt- och minimalt tillåtna plockhöjden enligt tidigare 

resonemang. Bredden antogs vara lika med bredden på artikeln då detta är lätt att mäta och 

skapar en förhållandevis rättvis bild av den verkliga storleken på kit-/sekvensvagnen. Dock är 

en faktor som inte beaktades att artiklar som tillhör samma artikelgrupp inte kommer att 

placeras på olika vagnar. För att få bukt med detta problem inkluderades antal varianter som 

ingår i artikelgruppen i beräkningen. Respektive artikels frekvens och antal per förpackning 

inverkar också på ytan en artikel upptar, då lågfrekventa hanteras sällan och därför inte 

förtjänar plats i materialfasaden. Detta är något som en produktionstekniker uppgav och 

således inkluderades även denna aspekt vid areaberäkningen.   

Enligt ovan resonemang kan beräkningen av utrymmet vid linjen som sparas till följd av att 

materialet presenteras i sekvens utföras enligt nedan.  

 i artikelför  ingAreabespar

j ppartikelgru i ingående i artikel av  varianterantal

för vagnarhöjden  konstantaden 

i artikelför  bredd
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Areabesparingen, Abi, kan beräknas enligt Ekvation (4) på nästa sida,  

Höjd att beakta 

för artiklar i 

ställage  Höjd att beakta för 

artiklar på pall 

Minimal tillåten 

höljd 

Maximalt tillåten 

höljd 

Figur 19: Material på pall respektive i ett ställage. 
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Den första termen beaktar arean för material i originalförpackning och den andra termen arean 

då materialet är presenterat i sekvens.   

6.4.6 Kvalitetssäkring 

Kvalitetsbrister beskrivs som ett slöseri av Dennis (2007) och är således något som bör 

elimineras. Dock uppgavs risken för fel samt konsekvenserna vid fel öka vid sekvenserad 

materialförsörjning, enligt ett flertal tillfrågade respondenter vid intervjuerna, däribland 

teamleaders och produktionsledare. Vid sekvenserad materialförsörjning presenteras 

materialet i den ordning det ska förbrukas. Att fel material presenteras för montören utgör 

därför en risk för att fel material monteras. I de fall då montören upptäcker att fel artikel 

presenterats tar det även tid att åtgärda detta då lagerhållning inte sker vid linjen. Således 

måste någon tillkallas för att snabbt hämta det material som ska monteras.  

En av produktionsledarna uppgav att anledningen till att det blir mer fel är på grund av att 

logistikpersonalen inte besitter samma produktkännedom som montörerna. Dock är det 

fortfarande möjligt att diskutera hur viktig denna parameter faktiskt är. En av 

produktionsledarna uppgav att ansvaret för artikeln går över till montören när denne tar 

materialet från paletten och eventuell felmontering måste således även montören stå till svars 

för. Vidare ansåg en produktionsledare att fel till följd av kittning i sekvens inte ska ses som 

någonting negativt utan istället en utmaning som ställer höga krav på hela kedjan. 

Verkstadschefen ansåg också att det blivit mer fel när logistikpersonalen förberett materialet 

och uppgav även bristande kunskap som orsak, men att det går att få bukt med problemet om 

de får lära sig mer om produkterna samt om montörerna ser till att kontrollera det material 

som presenteras. Respondenterna verkade således vara överens om att risken för fel finns men 

det tycks dels vara ett problem som är möjligt att lösa och även ett problem som montören 

måste ansvara för. Om en sådan parameter inkluderas uppkommer även frågeställningen hur 

det är möjligt att numeriskt beräkna risken för fel och konsekvenser för om fel inträffar. 

Förslag på hur detta kan lösas gavs av gruppchefen på växellådsmonteringen som ansåg att 

dessa fel främst berör vissa artiklar samt att det viktiga är att veta om risken finns och att den 

inte behöver mätas numeriskt. Således inkluderades parametern endast som en JA- eller NEJ- 

fråga i modellen, det vill säga om det finns risk för fel då logistikpersonalen ska presentera 

materialet i sekvens.  

6.4.7 Procentuellt slöseri 

Procentuellt slöseri är inte något som beaktas i tidigare studier. Dock var det något som 

gruppchefen på växellådsmonteringen uppgav som intressant. Därför inkluderades denna 

parameter i den initiala modellen. Denna parameter beräknades genom att bedöma den icke-

värdeskapande tiden i relation till den totala tiden på positionen, det vill säga takttiden. Den 

sistnämnda parametern är konstant eftersom takttiden på växellådsmonteringen är bestämd. 

Således kan beräkningen beskrivas enligt Ekvation (5) på nästa sida.  
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6.5 Val av kategorier 

I det initiala försöket delades artiklar in i sju kategorier baserat på deras olika karaktärsdrag. 

Samtliga dessa kategorier presenteras och diskuteras nedan.  

6.5.1 Variantartiklar 

Variantartiklar inkluderades som en valmöjlighet i modellen då en klar majoritet av tillfrågade 

respondenter ansåg att dessa artiklar är lämpliga att presentera i sekvens. I samband med 

observationer och intervjuer med bland andra teamleaders uppstod dock frågan om det var 

tillräckligt med endast en kategori för alla variantartiklar. En teamleader ansåg att material i 

sekvens underlättar plockningsmomentet för en montör, vilket kan antas samverka med en 

minskad tidsåtgång för att leta material, vilket lyfts fram som en fördel för kittning i sekvens 

av Caputo och Pelagagge (2011) samt Limère et al. (2012). Författarna till denna rapport 

upplevde att det tar längre tid för montören att välja material då det finns flera varianter att 

välja mellan. Med hänsyn till denna aspekt delades variantartiklarna in i tre kategorier, en för 

artikelgrupper med två till tre varianter, en för artikelgrupper med fler än fyra varianter samt 

en gemensam kategori för samtliga artikelgrupper med varianter.  

6.5.2 Standardartiklar 

Motsatsen till variantartiklar, det vill säga artiklar med endast en variant, fick utgöra en 

kategori då författarna ansåg det intressant att jämföra artiklar av denna typ med tidigare 

diskuterade variantartiklar. Även Carlsson och Hensvold (2008) valde att ta med detta som en 

kategori. Under intervjuerna angav både logistikpersonal samt en produktionsledare att de inte 

anser att standarartiklar bör presenteras i sekvens. Författarna till denna rapport valde ändå att 

ta med denna valmöjlighet för att se om även modellen pekar på att det är mindre fördelaktigt 

att presentera standardartiklar i sekvens.  

6.5.3 Frekvens 

Hur ofta en artikel används, det vill säga dess frekvens, påverkar dels den totala tiden som 

läggs på att plocka och gå och hämta material samt tiden det tar att ta bort mellanlägg och 

öppna nya förpackningar. Frekvensen inkluderades även vid beräkning av areabesparingen 

och således var det viktigt att särskilja artiklar baserat på dess frekvens. Med hänsyn till dessa 

aspekter valde författarna till denna rapport att inkludera denna parameter. I befintliga 

riktlinjer på Scanias enhet för global logistikutveckling särskiljs artiklar enligt en ABC-

analys, där A-artiklar har förbrukningsfrekvens på ungefär 70-80 procent, B frekvens på 15-

20 procent och C-artiklar frekvenser på ungefär 5-15 procent. I linje med dessa riktlinjer 
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delades kategorin i denna studie till artiklar med förbrukningsfrekvenser mindre än 15 procent 

samt med frekvenser högre än åttio procent.  

6.5.4 Mått och vikt  

I modellen särskildes artiklar baserat på dess storlek och vikt enligt de fyra kategorierna; 

bulkartiklar, mindre artiklar, medelstora artiklar samt stora artiklar. Flertalet studier 

exkluderar små artiklar (bl.a. Limère et al., 2012; Bozer och McGinnis, 1992; Caputo och 

Pelagagge, 2011) och anser att dessa ska furneras i bulk. Bulkfurnering innebär att artikeln 

presenteras vid linjen i dess originalförpackning, vilket innebär att ett stort antal artiklar 

lagerhålls vid linjen (Limère et al., 2012). Författarna till denna studie väljer att benämna 

dessa små artiklar bulkartiklar, det vill säga artiklar som exkluderas från studien till följd av 

vissa karaktärsdrag som gör att de ej lämpar sig för sekvenserad materialförsörjning. Limère 

et al. (2012) väljer att exkludera små artiklar som ankommer i kartong och Bozer och 

McGinnis (1992) exkluderar komponenter såsom fästen, brickor och pluggar. Caputo och 

Pelagagge (2011) väljer att inte beakta små vanliga artiklar såsom bultar och muttrar. Överlag 

tycks författarna exkludera små artiklar som inte fyller någon funktion annat än att fästa en 

annan komponent och som således inte är värt något i sig själv.  

Verkstadschefen på växellådsmonteringen ansåg att bulkartiklar kan definieras som 

högfrekventa lågvärdesartiklar och anser att dessa inte är lämpliga att presentera i sekvens. 

Vidare uppgav även teamleaders och produktionsledare att sådana artiklar inte bör 

sekvenseras. En teamleader uppgav att anledningen är att det är stor risk att tappa bulkartiklar 

och att de då måste kasseras, därför är det viktigt att ha nya artiklar nära till hands. I denna 

studie definieras bulkartiklar som små artiklar, i enighet med tidigare litteratur, samt ha lågt 

värde i enighet med både litteraturen och verkstadschefen. Slutligen klassas en artikel som 

bulk om den är lätt att tappa då den plockas, då detta gör att den inte lämpar sig för 

sekvenserad materialförsörjning. Trots att tidigare studier valt att exkludera bulkartiklar 

inkluderades de vid den första versionen av modellen för att kunna bestämma om de möjligen 

kan vara lämpliga att sekvensera för det specifika fallstudieföretaget. Resultaten kring 

lämpligheten att sekvensera bulkartiklar presenteras delvis i resultatet av Försök 1 i Kapitel 

6.9.2 och vidare i resultatet av Försök 2 i Kapitel 6.10.2.  

I kategorin mindre artiklar inkluderades artiklar som inte lagerhålls på pall utan i box 

alternativt mindre kartonger, exklusive bulkartiklar. Den andra kategorin, medelstora artiklar, 

inkluderade artiklar som lagerhålls på pall och som är möjliga att lyfta för hand. De artiklar 

som kräver lyftverktyg särskiljdes genom den egna kategorin stora artiklar. En kategorisering 

baserad på om det är möjligt att lyfta artikeln för hand gjordes även i studien av Carlsson och 

Hensvold (2008). Artiklar som kräver lyftverktyg kan behöva mer investeringar om de ska 

presenteras i sekvens om inte rätt lyftverktyg finns tillgängliga för logistikpersonalen, och kan 

även antas ta längre tid att plocka än artiklar som går att lyfta för hand. Generellt är 

kategoriseringen av material, med avseende på storlek och vikt, baserat på hypotesen att det 

tar olika lång tid att hantera artiklar beroende på dess storlek samt att artiklar av olika storlek 

tar upp olika mycket plats i materialfasaden.  
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6.6 Antaganden i den initiala modellen  

En modell är en förenkling av verkligheten och är sällan fullständigt sanningsenlig. Detta 

gäller även för denna studie, då en rad antaganden varit nödvändiga för att göra modellen 

användarvänlig och möjliggöra beräkningar över vilka besparingar som kan göras till följd av 

att material presenteras i sekvens. Nedan presenteras de antaganden som gjordes inför Försök 

1.  

 Area på sekvenserat material: Oavsett hur materialet presenteras kommer det ta upp 

lika stor plats på djupet då det är begränsat på växellådsmonteringen. Således 

beaktades inte djupet vid beräkningen av den yta som en kit-/sekvensvagn upptar utan 

hänsyn togs endast till bredden på artikeln och standardhöjden. Höjden antogs vara 

maximalt tillåten plockhöjd minus minimalt tillåten plockhöjd.  

 Antal steg för att hämta en artikel = 2 vid material i sekvens: Då avsikten är att 

placera det presenterade materialet så nära montören att denne bara behöver ta ett steg 

fram till materialfasaden och ett steg tillbaka, i enighet med fallstudieföretagets 

ergonomistandard, antogs det att montörens gångtid motsvarar två steg vid 

sekvenserad materialförsörjning.   

 Tid att plocka en artikel = 0 vid material i sekvens: Detta antagande speglar inte 

helt verkligheten då det fortfarande tar tid att plocka material även då materialet är 

presenterat. Dock antogs materialet presenteras på ett så pass lättillgängligt sätt att 

plocktiden kunde antas vara försumbar.  

 Tid att hantera förpackningar = 0 vid material i sekvens: Material som presenteras 

i sekvens är redan uppackat, därmed kunde tiden för att hantera förpackningar sättas 

till 0. 

 Operatör hämtar endast 1 artikel i taget: För att förenkla beräkningar i denna studie 

antogs det att operatören endast plockar en artikel åt gången, även om flera olika 

artiklar är placerade på samma ställe.  

 Endast en kit-/sekvensvagn behövs: För att bestämma storleken på det material som 

ska presenteras har hänsyn ej tagits till antal artiklar som får plats på en vagn, då 

djupet inte beaktades. För vissa större artiklar kanske bara ett fåtal får plats på en vagn 

och för att undvika konstant påfyllningsarbete av logistikpersonalen kan två vagnar 

behövas. Detta var inte något som beaktades till följd av att studien är utförd ur 

montörens perspektiv och inte med hänsyn till inverkan på logistikpersonalen.   

 Presenterat material är placerat intill linjen: Kit i rörelse, vilka beskrivs av Bozer 

och McGinnis (1992), innebär att visst material följer med produkten under hela 

monteringsprocessen. Detta alternativ beaktades inte i denna studie. 

6.6.1 Avgränsningar 

 Tar ej hänsyn till ombalansering av flöden: Material i sekvens kan leda till 

tidsbesparingar på en position. Dock kommer inte minskning av operationstiden på en 

enskild position generera ett förbättrat resultat i form av minskad takttid om inte hela 

linjen ombalanseras. En sådan ombalansering var dock inte inom ramen för denna 

studie. 
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 Tar ej hänsyn till hur materialet ska presenteras: Denna studie avser inte att ge 

rekommendationer över hur materialet ska presenteras, om det till exempel är lämpligt 

att presentera ett flertal artiklar tillsammans i ett kit. Studien kommer endast besvara 

vilket material som är mest lämpligt, utifrån montörens perspektiv, att presentera i 

sekvens. 

6.7 Val av utvärderingsmetod 

För att skapa en modell måste framtagna parametrar kunna viktas och ställas mot varandra. 

Hur detta problem hanteras skiljer sig åt mellan olika studier. Bozer och McGinnis (1992) 

lägger inget fokus på hur parametrarna möjligen kan sammanställas utan beaktar dem istället 

var för sig. Limère et al. (2012) och Caputo och Pelagagge (2011) överkommer detta problem 

genom att beräkna kostnaden för samtliga parametrar. Även ifall detta lättare möjliggör en 

sammanställning, tar det inte hänsyn till att de olika parametrarna kanske är av olika vikt på 

ett företag. Caputo och Pelagagge (2011) summerar aldrig sina parametrar utan konstaterar att 

olika policys har olika fördelar med avseende på olika kostnader. Den policy som 

rekommenderas är den som minskar de kostnader som är av fokus på det studerade 

fallstudieföretaget. På så vis tas en viktning av parametrarna i beaktande, men inte på ett 

kvantitativt sätt. Detta problem är något som tycks hanteras av Carlsson och Hensvold (2008) 

som använder AHP för att kunna vikta de olika parametrarna. Genom att använda AHP 

möjliggörs en värdering av samtliga inkluderade parametrar, något som är önskvärt i denna 

studie. Då Carlsson och Hensvolds (2008) studie är ganska lik den här studien ansågs AHP 

som en lämplig utvärderingsmetod också för denna studie. 

Vilken viktning som parametrarna fick undersöktes med avseende på följande tre positioner; 

Förmontering av bakre hus, position 2.11 samt position 1 på Förmontering av retardern. Dessa 

positioner valdes då de är förhållandevis olika och på så sätt var det möjligt att avgöra om 

enskild position påverkar viktningen av parametrarna eller om viktningen var oberoende av 

positionen. Respektive position tillhörde också varsitt monteringsområde.  

Hur analysen ska genomföras är också ett beslut som måste tas. Carlsson och Hensvold 

(2008) genomför den i grupp medan Anvari et al. (2011) väljer att låta individer genomföra 

den en och en. Både Carlsson och Hensvold (2008) samt Anvari et al. (2011) väljer dock att 

inkludera experter i utvärderingen. Vid skapandet av den första modellen användes en 

kombination av enskild- och grupputvärdering. Respektive produktionsledare genomförde en 

AHP-analys för den position som är inom deras ansvarsområde. Initialt fanns en önskan om 

att två teamleaders med sin produktionsledare skulle genomföra en gemensam AHP-analys. 

Via samtal med produktionsledarna framkom dock att de, till följd av sin chefsposition, 

förmodligen skulle ha stor inverkan på respektive teamleaders åsikter. Därför genomförde 

respektive teamleader och produktionsledare en egen AHP-analys.  

En grupputvärdering genomfördes även av en ergonom, en SPS-koordinator samt 

verkstadschefen över växellådsmonteringen. En ergonom var viktig att inkludera till följd av 

att detta prioriteras högt i SPS-huset (Scania CV AB, 2007). Åsikterna från en SPS-

koordinator var också av högsta vikt, då ett av kraven på modellen är att den går i linje med 

SPS-huset. Vidare är verkstadschefen högst ansvarig för arbetsmiljö, kvalitet samt leverans 
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och kan till följd av detta bidra med att viktningen är i linje med monteringens mer strategiska 

mål.  

6.8 Test av AHP  

För att testa utvärderingsmetoden AHP genomfördes ett test innan Försök 1 påbörjades. I 

detta test genomfördes AHP-analysen av tre olika produktionsledare, tre teamleaders samt en 

grupp bestående av verkstadschefen, det lokala huvudskyddsombudet och SPS-koordinatorn 

på växellådsmonteringen. Frågorna de fick besvara finns bifogade i Bilaga 9.  

Steg 1 i metoden AHP är att bryta ner ett huvudproblem till en hierarki av sammanlänkade 

beslutselement. Huvudproblemet och målet med AHP-analysen i denna studie var att vikta de 

fem framtagna parametrarna genom att ställa dem mot varandra, detta åskådliggörs nedan i 

Figur 20. 

  

Figur 20: Huvudproblemet och dess beslutsparametrar i AHP-analysen.  

Steg 2 är enligt Zahedi (1986) att genom parvis jämförelse samla in beslutsunderlag. Denna 

parvisa jämförelse genomfördes enskilt av produktionsledare och teamleaders samt 

gemensamt av en grupp bestående av en SPS-koordinator, en ergonom samt verkstadschefen 

på växellådsmonteringen. Ett exempel på frågorna de fick besvara visas nedan i Figur 21.  

 

Figur 21: Exempel av en parvis jämförelse. 

Det tredje steget, beskrivet av Zahedi (1986), är att vikta respektive beslutselement med 

egenvärdesmetoden. Detta gjordes enligt Tabell 16 på nästa sida, där respektive respondents 

betygssättning av de olika parametrarna fylldes i en matris. Matrisen tolkas på ett sådant sätt 

att värdena jämförs i ordningen rad-kolumn. Till exempel innebär siffran 5 rad två, kolumn tre 

att det är viktigare att förbättra ergonomin än att minska det procentuella slöseriet, och detta 

med graderingen 5.  

Vikta 
parametrar 

Ergonomi Areabesparing Tid att plocka 
Tid att packa 
upp material 

Tid att gå 
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Tabell 16: Matris med viktning av samtliga parametrar. 

 

Efter steg 3 testades respondenternas konsekvens genom att beräkna det som Coyle (2004) 

benämner CR-värde. I detta steg uppenbarade sig det inkonsekventa resultatet sig då endast en 

av respondenterna klarade Coyles (2004) gränsvärde gällande ett CR-värde understigande 0,1. 

CR-värdena för respektive respondent åskådliggörs i Tabell 17 nedan.  

Tabell 17: CR-värden för respektive respondent 

Respondenter CR-värde 

Teamleader 1 Ofullständig värdering – ej möjlig att beräkna 

Teamleader 2 0,34 

Teamleader 3 0,15 

Produktionsledare 1 0,28 

Produktionsledare 2 0,17 

Produktionsledare 3 0,06 

Ergonom, SPS-koordinator och 

verkstadschef 

0,85 

 

För att skapa en förståelse kring varför nästintill samtliga respondenter fick ett inkonsekvent 

resultat analyserades respektive respondents AHP-analys, vilket åskådliggörs i Bilaga 10. I 

Kapitel 6.8.1 sammanfattas de slutsatser som kunde dras från detta försök.   

6.8.1 AHP-analys: vad bör revideras? 

En av de största orsakerna till det inkonsekventa resultatet var att parametrarna inte var 

fullständigt oberoende av varandra såsom de var formulerade i AHP-analysen. På grund av 

detta exkluderades parametern slöseri, då den var starkt beroende av tidsparametrarna tid att 

plocka, tid att hantera förpackningar och tid att gå. Efter diskussion med en 

produktionstekniker samt gruppchefen på växellådsmonteringen togs därmed ett beslut om att 

utesluta denna parameter i modellen. Det är av stort intresse att minska det procentuella 

slöseriet, dock var det inte nödvändigt att ha en enskild parameter som endast beaktar det 

procentuella slöseriet då tre andra parametrar redan tog hänsyn till det slöseri som fanns på 

varje position. Även ergonomiparametern var beroende av tid att gå då gångtid är något som 

beaktas vid en ergonomibedömning. Vidare kan tiden att plocka en artikel påverkas av den 

ergonomiska situationen då oergonomiska sträckningar och böjningar medför längre plocktid. 

Författarna till denna rapport var endast intresserade av lyft och arbetsställning men detta 

Matris A Ergonomi Slöseri Area besparing Tid att plocka Tid att packa upp Tid att gå nth roten egenvektor

Ergonomi 1 5 9 5 5 5 4,217163 0,50414662

Slöseri 0,2 1 1 1 1 0,333333 0,636773 0,07612393

Area besparing 0,111111 1 1 0,2 0,2 0,2 0,310081 0,03706901

Tid att plocka 0,2 1 5 1 1 1 1 0,11954638

Tid att packa upp 0,2 1 5 1 1 1 1 0,11954638

Tid att gå 0,2 3 5 1 1 1 1,200937 0,14356767

Summa 1,91111 12 26 9,2 9,2 8,53333 8,36495 1
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klargjordes inte i det dokument som besvarades av respondenterna. Därför omformulerades 

parametern ergonomi till ’lyft och arbetsställning’.   

6.8.2 Är en generell värdering möjlig? 

Ett av syftena med att genomföra flera AHP-analyser var att se ifall där fanns något 

gemensamt kring viktningen av parametrarna oberoende av vilken position den genomförs på. 

Överlag gick denna slutsats inte att dra, främst till följd av att CR-värdena visade sig vara 

höga och således berodde resultatet för mycket på slumpen. Om de framräknade 

egenvektorerna trots detta jämfördes fanns det ändå inga generella slutsatser att dra. Den 

AHP-analys som genomfördes av produktionsledare 1 på bakre hus visade att areabesparing 

och tid att gå var viktigast. Detta stämde väl överens med karaktärsdragen på positionen då 

den kännetecknas av långa sträckor att gå och att materialet tar upp stor plats. Ergonomin 

värderades tredje högst, vilket kan tyckas konstigt då det i SPS-huset framgår att det ska 

prioriteras högst. Dock antogs detta bero på att lyftverktyg används vid de flesta lyften och 

således är montörens ergonomiska situation idag bra.  

Både produktionsledare 2 och 3 värderade ergonomi högst, vilket ligger i linje med 

prioriteringen i SPS-huset. Däremot skiljdes deras värdering åt när det kom till den parameter 

de värderat näst högst. Produktionsledare 2 värderade då tid att plocka medan 

produktionsledare 3 valde tid att gå. Detta stämde också överens med karaktärsdragen på 

respektive position. På position 2.11 plockas en rad mindre delar och plocktiden kan därför 

antas vara betydande vilket stämde överens med värderingen av produktionsledare 2. På 

förmonteringen av retardern läggs mer tid på att gå och således stämde detta också överens 

med produktionsledare 3’s värdering. Trots att resultaten inte var användbara till följd av för 

höga CR-värden kunde ändå en slutsats dras kring att värderingen av parametrarna beror på 

vilken position den genomförs på.  

6.9 Test av modell på position Förmontering av bakre hus  

I det första testet av modellen, på den första monteringspositionen på förmonteringen av bakre 

hus, inkluderades samtliga ingående artiklar på den positionen. I samband med testet på 

förmonteringen av bakre hus framkom att en rad förändringar behövde genomföras gällande 

modellen. Till följd av att det var mycket som behövde förändras var det inte möjligt att 

avgöra vad som var mest fördelaktigt att presentera i sekvens. Dock var det möjligt att dra en 

del slutsatser kring vilka artiklar som är lämpliga att presentera i sekvens, vilket också 

presenteras i Kapitel 6.9.3   

6.9.1 Förändringar  

De förändringar som genomfördes berörde både vilka parametrar som inkluderades i 

modellen, hur modellen byggdes upp, beräkning av parametrarna och ett flertal andra aspekter 

som inverkar på användarvänligheten och tillförlitligheten för modellen.  

Metod- och tidsanalys 

Initialt var det tänkt att programmet Avix skulle användas till metod- och tidsanalys. Därför 

filmades montörens hela arbetsprocess under ett antal takter och filmen lades sedan in i Avix. 

Dock såg inte författarna till denna rapport något värde i att använda programmet då Avix 
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tidsuppskattningar sällan stämde överens med den tid som uppmätts i verkligheten. 

Författarna ansåg därför att framtida försök bör använda sig av den verkliga tid som uppmätts, 

inte den som genererats av Avix. Dock bör filmning ske även i framtiden eftersom det 

förenklar möjligheten att gå tillbaka och kontrollera om tidsmätningen gått rätt till.  

Ökad användarvänlighet 

Förutom dessa brister uppkom önskemål om att det elektroniska excelformulär där indata 

matas in skulle justeras något. För att få en mer överskådlig bild modifierades därför detta 

formulär så att det bestod av två delar, se Bilaga 11. I första delen fylls position i, det vill säga 

aktuell monteringsstation, och därefter väljs artikelgrupp innan artikelnummer för varje 

enskild artikel läggs in. På så vis kategoriseras varje artikel utifrån dess grupp och position. I 

steg två fylls sedan resterande värden in på enskild artikelnivå. Vid Försök 1 var det heller 

inte helt tydligt hur, var och vad som skulle skrivas i de olika delarna av formuläret. En 

instruktion över excelformulärets uppbyggnad samt hur det är tänkt att det ska fyllas togs 

därför fram. Även det formulär som skrevs ut och ifylldes i pappersform förenklades så att 

samtlig indata för respektive artikel nu ryms på en sida. 

Uppbyggnad av modellen 

I detta försök mättes samtliga ingående artiklar men dessa grupperades sedan efter framtagna 

kategorier. Anledningen var att detta ansågs skapa en mer användarvänlig modell. Dock 

framkom det via diskussioner med gruppchefen på växellådsmonteringen att det var mer 

intressant att utvärdera per artikelgrupp och att dessa bör ersätta nuvarande kategorier. 

Orsaken till detta uppgavs vara en mer tillförlitlig modell när den används på ett större 

område som inkluderar flertalet positioner. Den reviderade modellen möjliggjorde att en 

specifik artikelgrupp kunde rekommenderas att presenteras i sekvens och genererar således ett 

mer detaljerat resultat. Detta påminner om hur Limère et al. (2012) genomförde sin studie. De 

gjorde mätningar på enskilda artiklar och om en artikel inom gruppen var lämplig att 

sekvensera så sekvenserades samtliga artiklar inom gruppen. Den reviderade modellen mätte 

också enskilda artiklar men bedömde dessa redan från början som en grupp. Genom att 

använda modellen på detta sätt sågs inte materialfasaden för respektive position som 

begränsad. Istället var det möjligt för en position att uppta mindre yta till förmån för en 

position som kräver större materialfasad. Att sekvensera en viss artikelgrupp kan baserat på 

ett större område då vara tillräckligt för att få plats med allt material i materialfasaden och 

onödig tid behöver då inte logistikpersonal lägga på att plocka material.  

Exkludering av lågfrekventa artiklar 

En annan brist som identifierades i samband med Försök 1 var att extremt lågfrekventa 

artiklar visade sig vara starkt fördelaktiga att presentera i sekvens. Detta var på grund av den 

beräkning som gjordes gällande areabesparing vid linjen. Initialt fanns en hypotes om att 

lågfrekventa artiklar var mindre förtjänta av en lagerplats på linjen och därför bör 

sekvenseras. Vid positionen Förmontering av bakre hus finns en del artiklar som är extremt 

ovanliga och har frekvenser på cirka 0,0001 procent. Då areabesparingen dividerades med 

dessa artiklars frekvens genererades således ett mycket högt värde jämfört med de mer 

vanliga artiklarna med frekvenser kring 80-100 procent. 
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För att undvika detta problem exkluderades ovanliga artiklar från modellen. Dock bör dessa 

artiklars låga frekvens tas i beaktande och det bör göras en separat utvärdering över om de 

kan placeras någon annanstans och endast levereras till linjen vid behov. Att exkludera 

artiklar som inte lämpar sig för sekvenserad materialförsörjning gjordes även av Thun et al. 

(2006). Innan det första försöket uppgavs det att denna studie inte ville exkludera artiklar då 

modellen ska svara på vilka artiklar som är mest fördelaktiga att presentera. Som beskrivet 

ovan framkom dock att det fanns ett behov för detta. Exkludering av lågfrekventa artiklar var 

även i linje med hur axelmonteringen arbetar med så kallade programartiklar. Sådana artiklar 

levereras till linjen vid behov. Enligt en logistikutvecklare har programartiklar 

förbrukningsfrekvenser på cirka 1,5 procent och med hänsyn till detta togs ett beslut att 

exkludera artiklar med en frekvens på mindre än 1,5 procent.  

Reviderad ergonomiskala 

Parametern ergonomi hade relativt svag inverkan på resultatet i Försök 1. Den femgradiga 

skalan medförde att skillnaden mellan oförändrad och bättre ergonomi var alldeles för liten. 

För att öka ergonomins påverkan på resultatet till nästa försök ändrades därför skalan till 

följande: 

1. Sämre 

5. Oförändrad 

7. Bättre 

9. Mycket bättre. 

Reviderade antaganden  

Initialt antogs att artiklar hämtas en och en vid beräkning av gångtiden för respektive artikel. 

Vid test av modellen på Förmontering av bakre hus framkom dock att det genererade ett 

mycket skevt resultat. Det initiala antagandet ledde till att om tre artiklar hämtades samtidigt 

sparade respektive artikel den totala gångtiden. Ett mer sanningsenligt värde på besparad 

gångtid för varje enskild artikel beräknades istället genom att dividera tiden att gå med antalet 

artiklar som hämtas samtidigt.  

En annan insikt i samband med Försök 1 var att antagandet att plocktiden vid 

materialförsörjning i sekvens är lika med noll inte bör användas. Även om det ofta är 

fördelaktigt för montören att plocka från ett kit bör denna tid mätas vid varje enskilt tillfälle 

för att generera ett mer sanningsenligt resultat. 

Sammanfattning av förändringar i Försök 1 

De förändringar som gjordes efter Försök 1 kan därmed sammanfattas enligt nedan. 

 Avix bör inte användas i framtiden. Filmning av montörens arbetsprocess ska ske och 

verkliga tider användas. 

 Artiklar med förbrukningsfrekvens mindre än 1,5 procent exkluderades från modellen. 

 Ergonomiskalan reviderades för att få en större påverkan på resultatet. 

 Excelformuläret delades in i två delar för att möjliggöra kategorisering efter position 

och artikelgrupp.  
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 Tydligare instruktioner till hur inmatningen av data i excelformuläret ska ske togs 

fram. 

 Formulär i pappersform förenklades så att samtlig indata för enskild artikel kan 

rymmas på en sida. 

 Modellen kommer att ge förslag över vilka artikelgrupper som bör presenteras 

sekvenserat, istället för att dela in material i kategorier. 

 Plocktiden för material i sekvens bör mätas vid varje försök för att kunna jämföra 

denna med plocktiden när materialet inte presenteras i sekvens.  

 Beräkning av tid att gå divideras med antalet artiklar som plockas samtidigt.  

6.9.2 Resultat av Försök 1 

I Tabell 18 nedan åskådliggörs det resultat som framkom innan de ovan nämnda 

förändringarna hade genomförts. Till följd av de brister som påvisades i den initiala modellen 

bör resultatet inte betraktas som rekommendationer av vad som ska sekvenseras. Dock 

möjliggjorde resultatet vissa generella lärdomar vilka diskuteras nedan.  

Tabell 18: Resultat Försök 1. 

Stor 0,211593504 

Variant  0,211593504 

Variant > 4 0,211593504 

Lågfrekvens 0,101664914 

Medel 0,072412181 

Standard 0,072412181 

Högfrekvens 0,06351189 

Bulk 0,055218322 

Liten 0 

Variant 2-3 0 

Som tidigare nämnt blev areabesparingen stor för lågfrekventa artiklar till följd av att 

besparingen dividerades med förbrukningsfrekvensen. Detta problem löstes genom att 

exkludera artiklar med frekvenser understigande 1,5 procent. I försöket ovan har dock sådana 

artiklar inte exkluderats utan istället ändrades ekvationen till att inte dividera med denna 

frekvens, för att kunna presentera ett användbart resultat enbart i detta försök.  

Orsaken till att kategorierna ’liten’ samt ’variant 2-3’ fick noll poäng beror på att det inte 

fanns några sådana artiklar på denna position. I tabellen ovan framgår att bulkartiklar är minst 

fördelaktiga att presentera i sekvens. Detta bekräftar tidigare studiers val att exkludera små, 

högfrekventa lågvärdesartiklar till följd av att dessa inte är lämpliga vid sekvenserad 

materialförsörjning (bl.a. Limère et al., 2012, Bozer och McGinnis, 1992, Caputo och 

Pelagagge, 2011). För att ytterligare kunna verifiera detta resultat inkluderades bulkartiklar 

även i nästkommande försök. Vidare var det även tydligt att stora artiklar med fler än fyra 

varianter är lämpliga att sekvensera, vilket i försöket innefattade artikeln bakre hus. Detta 

upplevdes stämma bra då bakre hus är den artikel på positionen som tar upp störst yta. Bakre 

hus tar även lång tid att plocka till följd av att emballaget i pallen är i vägen vid placering av 

lyftverktyg på artikeln. Mycket tid läggs även på att gå och hämta bakre hus och således 

skulle en stor besparing genereras gällande tid att gå om bakre hus presenterades i sekvens. 
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Det resultat som framkom ur Försök 1 upplevdes rimligt, vilket ökade modellens 

tillförlitlighet.  

En annan insikt i samband med observationerna till Försök 1 var att sekvenserad 

materialförsörjning inte nödvändigtvis behöver innebära ökad materialhantering till följd av 

att det sekvenserade materialet måste packas upp och förberedas. Ett exempel på ett sådant 

scenario är om bakre hus sekvenserats genom att logistikpersonalen, med hjälp av lyftverktyg, 

lyfter upp huset på ett transportband som sedan förflyttar huset till montören och därefter 

vidare till nästa position. På så sätt skulle inte montören behöva flytta huset alls, ett lyft hade 

varit tillräckligt eftersom resterande förflyttning skulle skötas av transportbandet. Detta är 

dock inget som görs på denna position idag men lösningen har diskuterats. 

6.10 Test av modell på position 3.12 

I Försök 2 testades modellen på position 3.12 och data samlades in för samtliga ingående 

artiklar på den positionen. Precis som vid första testet av modellen genomfördes ett flertal 

förändringar i samband med detta försök. Efter att modellen uppdaterats enligt dessa 

förändringar genomfördes slutligen försöket i dess helhet och ett resultat genererades. 

Samtliga förändringar som genomfördes presenteras i Kapitel 6.10.1 nedan och det slutgiltiga 

resultatet presenteras därefter i Kapitel 6.10.2. 

6.10.1 Förändringar 

I samband med att den reviderade modellen testades på position 3.12 uppkom behov av att 

göra ytterligare förändringar. De förändringar som genomfördes diskuteras och presenteras 

nedan.  

Val av ny utvärderingsmetod 

AHP-analysen reviderades enligt de slutsatser som drogs efter de första AHP-analyserna. 

Innan den skulle användas i testet på position 3.12 utvärderades den genom att författarna till 

denna studie själva testade den. Det visade sig då att det fortfarande var svårt att vara så 

konsekvent som teorin förespråkar, det vill säga med ett CR-värde understigande 0,1. 

Anledningen till detta tros vara att parametrarna på flera sätt var beroende av varandra, vilket 

diskuterades tidigare i Kapitel 6.8.1. Detta problem visade sig vara mycket svårt att lösa vilket 

skapade ett behov av en ny utvärderingsmetod. Slutsatsen var att AHP inte är en lämplig 

metod att använda vid försök liknande detta, det vill säga komplexa beslut med flera variabler 

som är beroende av varandra. Det beslut som togs var att istället använda CSS. Enkelheten 

samt möjligheten att vikta flera parametrar lika gjorde den lämplig för fortsatta försök. Enligt 

Netzer och Srinivasan (2011) är denna metod lämplig för utvärdering av upp till tio alternativ, 

vilket stämmer bra överens med denna studie då endast fem parametrar utvärderas.    

Förändring av parametrar 

Vid försöket på position 3.12 gjordes CSS-utvärderingen av teamleader på MO 3 samt av 

produktionsledare för MO 3 och två produktionstekniker med ansvar för linesben 1. Samtliga 

deltagare i CSS-utvärderingen var därmed väl insatta i förhållandena på positionen 3.12. Trots 

detta upplevde flertalet respondenter att parametrarna fortfarande var svåra att vikta, även om 

metoden i sig var enkel. Flera av deltagarna i CSS-utvärderingen ansåg att svårigheterna 

berodde på att parametrarna var alltför beroende av varandra. Till exempel innebär ofta en 
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minskning av materialfasadens area också en minskad tid att gå för montören, eftersom 

materialet får plats närmare linjen. På liknande sätt beror parametrarna ergonomi och tid att 

plocka till viss del av varandra då en kortare tidsåtgång för plockningsmomentet ofta innebär 

en förbättrad ergonomi för montören.  

Ytterligare ett problem var svårigheterna att tänka utifrån scenariot ”vad är mest kritiskt att 

förbättra?” om ingenting hade presenterats i sekvens. Respondenterna var tvungna att sätta sig 

in i scenariot att de artiklar som idag presenteras i sekvens istället hade lagerhållits på pall vid 

linjen. I detta scenario hade arean varit den begränsade faktorn, men den viktades trots det 

lågt av merparten av respondenterna. Alla tycktes utgå från scenariot att en areabesparing 

kommer att bli framtvingad ändå och att det därför inte är kritiskt att vikta denna parameter 

starkt. Alternativt kan det varit svårt för deltagarna att sätta sig in i hur positionen skulle se ut 

om alla artiklar hade lagerhållits på pall vid linjen. 

Efter ytterligare diskussioner med en produktionstekniker samt gruppchefen för 

växellådsmonteringen togs beslutet att inte inkludera areabesparing som en beslutsparameter i 

modellen. Modellen är tänkt att användas i de fall då nya artiklar förs in i materialfasaden så 

att befintlig yta vid linjen inte räcker till. Syftet med modellen är, som tidigare nämnt, att ge 

rekommendationer över vilket material som ur montörens perspektiv är mest lämpligt att 

sekvensera. Således kommer arean vid linjen alltid vara den begränsande faktorn i de fall då 

denna modell används och det är inte nödvändigt att inkludera den även som en viktad 

parameter i modellen. Istället mättes areabesparingen för respektive artikelgrupp och 

redovisades separat bredvid modellens slutgiltiga resultatlista. På så vis genererades en lista 

med artikelgrupper, rankade efter montörens önskemål över vad som bör sekvenseras. 

Areabesparingen inkluderades inte i denna ranking men redovisades separat i listan för att ge 

en indikation över hur många artikelgrupper som behöver presenteras i sekvens för att uppnå 

önskad areabesparing.  

Som tidigare nämnt genomfördes värderingen individuellt av fyra deltagare. Dock varierade 

deras svar mycket och därför uppkom frågan om viktningen av parametrarna över huvudtaget 

fyller någon funktion eller om det är tillräckligt att utforma en modell där endast uppmätta 

värden matas in. Efter diskussion med produktionstekniker och gruppchef på 

växellådsmonteringen togs beslutet att låta viktningen vara kvar då parametrarna är av olika 

vikt beroende på vilken position som undersöks. Dock bör viktningen inte genomföras 

individuellt vid nästa försök utan tillsammans av en grupp bestående av produktionstekniker, 

teamleaders samt produktionsledare.  

Ergonomi: en reviderad beräkning och skala 

Från testet som utfördes på den första positionen på Förmontering av bakre hus reviderades 

ergonomiskalan till 1-5-7-9. Ergonomin bedömdes enligt lyft och arbetsställning och var 

oberoende av frekvensen på artikeln. I testet på position 3.12 framkom att detta skapade ett 

skevt resultat då en förbättrad ergonomi bedömdes lika starkt för hög- som för lågfrekventa 

artiklar. Dock observerades att det inte alltid är förbrukningsfrekvensen på artikeln som 

påverkar den ergonomiska situationen utan ibland var det snarare frekvensen på uppackningen 

som hade störst inverkan. Detta framkom tydligt på denna position då vissa bulkartiklar är 

placerade till höger om montören medan materialet lagerhålls i materialfasaden till vänster. 
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Artiklarna placerade till höger är placerade i optimal höjd och den ergonomiska situationen 

hade vid sekvenserad materialförsörjning inte blivit bättre om endast plocket beaktats. 

Däremot hade den ergonomiska situationen blivit bättre gällande påfyllning av material då 

materialet lagerhålls långt ner i materialfasaden och således orsakar oergonomiska 

böjningsmoment för montören.  

Till följd av dessa observationer som gjordes i samband med testet på position 3.12 uppkom 

ett behov av att dela upp ergonomin i två separata bedömningar; förändrad ergonomi vid 

plock samt förändrad ergonomi vid uppackning. Då det anses mer fördelaktigt att förbättra en 

rörelse som sker ofta, det vill säga plock och uppackning av högfrekventa i jämförelse med 

lågfrekventa artiklar, multiplicerades respektive parameter med frekvensen av momentet. 

Gällande plocket multiplicerades den med frekvensen som speglar antalet artiklar i 

förhållande till antalet producerade växellådor då detta speglar hur ofta artikeln måste 

plockas. Värderingen för ergonomi vid uppackning multiplicerades med 

förbrukningsfrekvensen och dividerades sedan med antalet artiklar per förpackning då detta 

beaktar hur ofta uppackning måste utföra, enligt Ekvation (6) nedan. Båda 

ergonomivärderingarna utförs med hänsyn till hur de hade förändrats om artikeln sekvenseras 

istället för att lagerhållas vid linjen. För artiklar som idag lagerhålls vid linjen görs en 

bedömning kring hur den ergonomiska situationen hade förändrats om artikeln istället 

presenterades i sekvens. Gällande artiklar som redan sekvenseras får en bedömning göras 

kring hur ergonomin vid plock och uppackning förändrats i jämförelse med när materialet 

lagerhölls vid linjen.  

 i artikelför  ergonomi förändradiE  

plock ergonomipe  

i artikelför  gsfrekvensförbrukninif  

uppackning ergonomiue  

i artikel sfrekvensuppackninguf  

i artikelför  gförpackninper  antalfia  

fi

i
u

a

f
f             (6) 

Hur ergonomin förändras för artikel i om den presenteras i sekvens visas i Ekvation (7) nedan.  

uuipi fefeE            (7) 

Det framkom även att skalan för ergonomiberäkningen bör förfinas ytterligare. Skalan 1-5-7-9 

möjliggjorde en större skillnad mellan sämre och oförändrad. Dock förblev det liten 

procentuell skillnad mellan oförändrad och bättre samt mellan bättre och mycket bättre. En ny 

skala introducerades därför: 1-5-10-20.  I den skalan var oförändrad (5) fem gånger så stor 

som sämre (1), bättre (10) dubbelt så stor som oförändrad och mycket bättre (20) dubbelt så 

stor som bättre. Således möjliggjorde den nya skalan en ökad skillnad mellan oförändrad och 
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bättre men även en konstant skillnad mellan oförändrad, bättre och mycket bättre. Den 

föregående skalan jämfördes med den reviderade skalan. I Tabell 19 nedan åskådliggörs 

ergonomiutvärderingen vid användandet av skalan 1-5-7-9 och i Tabell 20 presenteras 

ergonomiutvärderingen vid användandet av den reviderade skalan.  

Tabell 19: Ergonomivärdering med skalan 1-5-7-9, värderingarna oförändrad och bättre.   

 Ergonomi 

plock 

Ergonomi 

uppackning 

Frekvens Antal/ 

förpackning 

Värdering Normaliserad 

värdering 

Artikel 1 7 7 1 50 7,14 0,58 

Artikel 2 5 5 1 50 5,1 0,42 

Summering     12,24  

 

Tabell 20: Ergonomivärdering med skalan 1-5-10-20, värderingarna oförändrad och bättre.  

 

 

Ergonomi 

plock 

Ergonomi 

uppackning 

Frekvens Antal/ 

förpackning 

Värdering Normaliserad 

värdering 

Artikel 1 10 10 1 50 10,2 0,67 

Artikel 2 5 5 1 50 5,1 0,33 

Summering     15,3  

I tabellerna ovan framgår att Artikel 1 fick ett högre normaliserat värde då den reviderade 

skalan användes, 0,67 istället för 0,58 då den föregående skalan användes. Den reviderade 

skalan genererade således större utslag vid bedömningen att ergonomin kommer att bli bättre 

vid införandet av sekvenserad materialförsörjning i jämförelse med om den bedömdes vara 

oförändrad.  

Skillnaden blev även större mellan värderingarna bättre och mycket bättre vid användandet av 

den reviderade skalan. I Tabell 21 nedan presenteras ergonomivärdering då den föregående 

skalan användes och i Tabell 22 på nästkommande sida åskådliggörs ergonomivärderingen 

med den reviderade skalan. 

Tabell 21: Ergonomivärdering med skalan 1-5-7-9, värderingarna bättre och mycket bättre. 

 Ergonomi 

plock 

Ergonomi 

uppackning 

Frekvens Antal/ 

förpackning 

Värdering Normaliserad 

värdering 

Artikel 1 9 9 1 50 9,18 0,56 

Artikel 2 7 7 1 50 7,14 0,44 

Summering     16,32 1 
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Tabell 22: Ergonomivärdering med skalan 1-5-10-20, värderingarna bättre och mycket bättre. 

 Ergonomi 

plock 

Ergonomi 

uppackning 

Frekvens Antal 

/förpackning 

Värdering Normaliserad 

värdering 

Artikel 1 20 20 1 50 20,4 0,67 

Artikel 2 10 10 1 50 10,2 0,33 

Summering     30,6 1 

 

Det var tydligt att den nya skalan resulterade i att bättre och mycket bättre ergonomivärdering 

vägde tyngre än tidigare och således hade större utslag på den slutgiltiga värderingen. Då 

ergonomi värderas högst i SPS-huset var den reviderade skalan även i linje med Scanias 

värderingar då den medförde att ergonomin i större utsträckning påverkade slutresultatet.  

Sammanfattning av förändringar i Försök 2 

De förändringar som gjordes i samband med Försök 2 kan därmed sammanfattas enligt nedan. 

 Byte av utvärderingsmetod, CSS istället för AHP. 

 Areabesparingen uteslöts som beslutsparameter i modellen men ska mätas och 

redovisas separat för respektive artikelgrupp. 

 CSS-värderingen bör genomföras i grupp istället för individuellt.  

 Ergonomibedömningen delades upp i en för ergonomiförändring vid plock och en för 

ergonomiförändring vid uppackning.  

 Ergonomiskalan ändrades till 1, 5, 10, 20 för sämre, oförändrad, bättre och mycket 

bättre. Detta för att ge ett större utslag på resultatet. 

6.10.2 Resultatet av Försök 2 

En av de ingående artiklarna på position 3.12 är shims, vilket är en tunn distansbricka som 

används för att justera lägen mellan två delar. Detta är en variantartikel och valet av shims 

beror på mätning på växellådan samt mätning av den ingående artikeln högkona. På grund av 

detta exkluderades shimsen då det inte är möjligt för logistikpersonalen att genomföra de 

mätningar som krävs för att kunna presentera shimsen i sekvens. Generellt bör därför artiklar 

som måste mätas på positionen exkluderas ur framtida försök. De artiklar som inkluderades 

vid mätningarna var ytterlager, högkona, solhjul, lagerbana/distans, bricka samt stoppskruv. 

Resultatet från modellen visade att ytterlagret är mest fördelaktig att sekvensera utifrån 

montörens perspektiv, enligt resultatlistan i Figur 22 nedan.  

 

Figur 22: Resultatet av Försök 2. 
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Även areabesparingen visas vid sidan av denna rankinglista vilken åskådliggör att det skulle 

krävas lite mer yta om ytterlagret sekvenserades jämfört med om det lagerhålls vid linjen. 

Detta är dock baserat på antagandet att ytterlagret står själv på en vagn med en bredd 

motsvarande bredden på artikeln. Om ytterlagret istället kittas tillsammans med någon annan 

artikel är det möjligt att skapa stora fördelar för montören utan att ta upp mer yta.  

Högkonan är den artikel som efter ytterlagret skulle vara mest fördelaktig för montören att få 

presenterad i sekvens och en sekvensering av den skulle även innebära en areabesparing 

motsvarande ungefär en kvadratmeter. Brickan och solhjulet är två artiklar som också skulle 

innebära stora fördelar för montören om de presenterade i sekvens. Fördelarna är nästintill 

lika stora för de båda artiklarna men betydligt mer plats skulle besparas genom att sekvensera 

solhjulet vilket också bör tas i beaktande vid val av vad som bör sekvenseras. Ett alternativ 

skulle kunna vara att kombinera ytterlager med högkona, bricka och solhjul genom att låta 

dessa artiklar utgöra ett kit. På så sätt sparas både plats och stora fördelar enligt montörens 

perspektiv uppnås.  

Vilka artiklar som ska sekvenseras beror även till stor del på hur stor area som måste frigöras 

vid linjen till följd av att nya artiklar förs in och både de befintliga och nya artiklarna bör tas 

med i beaktande. Om det till exempel är tillräckligt att en area på 0,9 m
2
 frigörs i 

materialfasaden vid linjen behöver endast högkonan sekvenseras. Om det däremot ska 

frigöras en yta motsvarande 1,5 m
2
 måste solhjulet presenteras i sekvens. Det är därmed 

viktigt att både beakta fördelar ur montörens perspektiv samt hur stor area som måste sparas, 

vid val av vilka artiklar som ska sekvenseras.   

Stoppskruven var den artikel som montören tjänade minst på att få presenterad i sekvens. 

Artikeln faller inom studiens definition av en bulkartikel och resultatet bekräftar därmed 

hypotesen att sådana artiklar inte är lämpliga att presentera i sekvens. Detta är i linje med vad 

tidigare studier presenterat (Bozer och McGinnis, 1992 och Limère et al., 2012). Brickor 

exkluderades i Bozer och McGinnis (1992) studie då de inte ansågs vara lämpliga att 

presentera i sekvens. Anledningen till att denna studie inte ansåg att brickan på position 3.12 

bör betraktas som en bulkartikel är på grund av den definition av bulkartiklar som tidigare 

presenterats. I definitionen framgår att artikeln måste vara lätt att tappa då den plockas för att 

klassas som en bulkartikel. Till följd av att den bricka som monteras på position 3.12 är sex 

centimeter bred bedöms den vara lätthanterlig vid plock. Vidare placeras den i en fixtur i 

närheten av där den lagerhålls innan den monteras på växellådan. Risken för att tappa brickan 

i detta moment bedömdes vara liten vilket ytterligare bekräftade att brickan inte bör beaktas 

som en bulkartikel.  

6.11 Test av modell på positionerna 2.11–3.14 

Då både Försök 1 och Försök 2 visade att bulkartiklar ej är fördelaktiga att presentera i 

sekvens exkluderades dessa från det tredje försöket. Således insamlades ingen data för de 

artiklar som var av lågt värde samt var små och lätta att tappa. Vidare exkluderades den 

stoppskruv som inkluderades i Försök 2. Röret och proppen som monteras på position 3.13 

ansågs vara förhållandevis små och lätta att tappa men då deras respektive variantartikel, 

mellanstycke och varvtalsgivare, var fullgoda alternativ till att presentera i sekvens 
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inkluderades de ändå i ett av försöken. Ett ytterligare försök gjordes dock då proppen och 

röret betraktades som egna artikelgrupper för att kunna analysera ifall mellanstycket eller 

varvtalsgivaren skulle kunna vara lämpliga att sekvensera individuellt.  

Data för övriga artiklar samlades in, även för två nya splitaxlar som snart kommer föras in i 

samband med introduktionen av en ny typ av växellåda. I samband med försöket på 

positionerna 2.11 till 3.14 gjordes några mindre förändringar för att ytterligare förbättra 

modellen. Dessa förändringar samt resultatet av försöket presenteras nedan. I kapitlet 

analyseras även CSS-utvärderingen, användarvänligheten och trovärdigheten diskuteras samt 

jämförande analyser delges läsaren.  

6.11.1 Förändringar  

Till skillnad från de båda tidigare försöken gjordes inte några större förändringar i samband 

med detta försök, men de förändringar som genomfördes presenteras nedan. 

Förändrade antaganden och beräkningar 

Till följd av att areaparametern inte längre beaktades i modellen fanns det inte längre något 

behov av att exkludera extremt lågfrekventa artiklar. Dessa exkluderades tidigare ur modellen, 

på grund av att de inte ansetts förtjäna sin plats vid linjen samt att de gynnades alltför mycket 

vid den beräkning av areabesparing som gjordes initialt. Eftersom areabesparingen inte längre 

påverkade modellens resultat fanns det därför ingen anledning att exkludera de lågfrekventa 

artiklarna ur modellen. Dock kan det fortfarande vara värt att fundera över om de förtjänar en 

plats vid linjen eller om de istället endast bör presenteras vid behov som så kallade 

programartiklar, vilka beskrevs tidigare i Kapitel 6.9.1. En annan lärdom i samband med 

försöket var att antalet steg vid sekvenserad materialförsörjning inte alltid är två och att den 

beräkning som tidigare gjorts, vilken åskådliggörs nedan i Ekvation (1), inte är optimal. 

 i artikel hämtaoch  kaoch tillba fram gåatt för  tidhit  

 i artikelför  gsfrekvensförbruknin if  

i artikel hämtaatt för  gångtid  totalgit  

)2(7.0  hiigi tft           (1) 

Tidigare beräknades gångtiden genom att för artikel i dividera med antalet artiklar som 

hämtades samtidigt som artikeln. Denna beräkning ledde till att stegen för att hämta en 

enskild artikel i vissa fall blev relativt få. Då modellen även antog att sekvenserad 

materialförsörjning kräver två steg, resulterade det i vissa fall i en negativ besparing gällande 

antalet steg vid införandet av sekvenserad materialförsörjning. Detta upplevdes inte spegla 

verkligheten och istället ansågs det vid varje försök behöva göras en bedömning av hur många 

steg som hade sparats till följd av att materialet presenteras i sekvens. Ett alternativ hade varit 

att för varje artikel bedöma antalet steg då materialet lagerhålls vid linjen och även bedöma 

antalet steg vid sekvenserad materialförsörjning. Dock upplevdes det som enklare att direkt 

bedöma besparingen till följd av att antal steg vid sekvenserad materialförsörjning är 

svårbedömd. Det är däremot lättare att uppskatta att till exempel ett visst antal steg i sidled 
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elimineras till följd av att materialet presenteras i sekvens. Beräkningen för denna besparing 

blir då enligt Ekvation (8) nedan där ts är tiden som sparas till följd av sekvenserad 

materialförsörjning och 0,7 är tiden det tar att gå ett steg.  

sigi tft  7.0            (8) 

Ökad användarvänlighet 

För att säkerställa att modellen var användarvänlig uppdaterades de instruktioner som initialt 

skapades i samband med Försök 1. Instruktionerna ämnar säkerställa att användaren förstår 

modellen samt att den upplevs som användarvänlig. Målgruppen för instruktionerna är 

produktionstekniker inom Scania som har kunskap om och intresse i modellen. För att 

säkerställa att instruktionerna bidrar till ökad förståelse för modellen fick två 

produktionstekniker läsa igenom dessa och ändringar gjordes efter de kommentarer som gavs. 

De förändringar som genomfördes rörde både sådant som var överflödigt och sådant som 

ytterligare behövde klargöras och förtydligas. Instruktionerna i dess helhet åskådliggörs i 

Bilaga 14.  

6.11.2 Resultat av CSS-utvärdering 

I samband med Försök 3 utvärderades även CSS-värderingen som användes för att vikta 

parametrarna. En insikt i samband med att denna utvärdering genomfördes var att 

teamleaderns åsikter fick stort genomslag. Då studien avser utgå från montörens perspektiv 

föll det sig naturligt för de andra deltagarna i CSS-värderingen att lyssna extra mycket till vad 

teamleadern hade att säga. Vidare framkom det även att teamleadern var den som hade mest 

kunskap om positionen och således lättare kunde avgöra vilka parametrar som var av extra 

stor vikt på den specifika positionen. Efter att viktningen i detta försök genomförts togs därför 

beslutet att viktningen av parametrarna i fortsättningen bör genomföras av en teamleader. 

Dock bör detta göras i samråd med en produktionstekniker som har mer kunskap om 

modellen och dess syfte. Produktionsteknikern är även den som sedan ska använda resultatet 

från viktningen och det är därför högst relevant att förståelse skapas kring den viktning som 

genomförts.  

I övrigt fungerade CSS-metoden bättre än AHP-analysen då den ansågs vara betydligt 

enklare. Den största svårigheten i samband med att viktningen genomfördes i detta försök var 

att flera artikelgrupper, exempelvis splitaxeln, idag redan presenteras i sekvens. Viktningen 

ska genomföras med avseende på vad som är mest kritiskt att förbättra då samtliga artiklar 

lagerhålls vid linjen, således måste deltagarna i CSS-utvärderingen försöka föreställa sig detta 

scenario. I många fall kan det vara svårt till följd av att artiklarna inte hade fått plats om de 

lagerhölls vid linjen. Det väsentliga är dock inte att kunna visualisera hur det fysiskt hade sett 

ut vid linjen utan det essentiella är att tänka sig in i vad som hade varit av största vikt att 

förbättra om allt lagerhölls vid linjen.  

6.11.3 Resultat av Försök 3 

I det tredje försöket inkluderades tolv artikelgrupper. Respektive artikelgrupps poäng med 

avseende på hur fördelaktig den är för montören att få sekvenserad samt vilken besparing av 

yta, i kvadratmeter, en sekvensering skulle innebära presenteras i Figur 23 på nästa sida.  
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Figur 23: Resultat av Försök 3. 

Modellen visade att backhjulet är mest fördelaktigt för montören att få presenterad i sekvens. 

Genom denna sekvensering frigörs en yta motsvarande cirka 1 m
2
. Orsaken till backhjulets 

resultat är den stora besparing som hade varit möjlig gällande tiden att hantera förpackningar. 

Tiden att hantera förpackningen i sig är inte större gentemot liknande pallartiklar men då det 

är relativt få backhjul på varje pall sker emballagehantering ofta. Efter backhjulet hade 

backhjulsaxeln varit mest fördelaktig att presentera i sekvens och då hade en yta motsvarande 

0,46 m
2
 frigjorts. Orsaken till backhjulsaxelns höga poäng var främst att den idag är placerad 

ganska långt ifrån montören och att en sekvensering därmed skulle kunna innebära stora 

besparingar gällande gångtid. Att backhjulsaxeln är en artikel som ingår i samtliga växellådor 

var en annan bidragande faktor då frekvensen påverkar merparten av parametrarna och 

således genererar högre frekvens en högre totalpoäng. 

Även splitaxeln visade sig vara fördelaktig att sekvensera, främst på grund av att det skulle 

resultera i stor besparing av montörens gångtid. Om splitaxlarna hade sekvenserats hade en 

yta frigjorts motsvarande cirka 2 m
2
. Högkonan hade också varit förhållandevis fördelaktig att 

sekvensera vilket hade resulterat i en besparing av yta motsvarande cirka 1 m
2
. Högkonan fick 

relativt höga poäng på samtliga parametrar, framförallt på parametern ergonomi. Anledningen 

till att en sekvensering av högkonan hade lett till en bättre ergonomi var att både ergonomin 

vid plock och ergonomin vid uppackning hade blivit bättre. Vidare är den ena högkonan en 

högfrekvent artikel och således plockas den ofta samt packas upp ofta. Detta bidrog 

ytterligare till den förbättrade ergonomin vid sekvensering. 

Solhjulet fick ungefär samma poäng som högkonan och hade därför genererat ungefär 

likvärdiga fördelar för montören vid sekvensering. Vid en sekvensering av solhjulet hade en 

yta motsvarande 1,54 m
2 

frigjorts. Solhjulet består av tre varianter och då denna artikelgrupp 

idag sekvenseras var det svårare att uppskatta besparingen gällande tiden att gå för montören. 

Det mest frekventa solhjulet antogs stå nära montören och således hade det krävt samma antal 

steg att hämta artikeln även vid sekvensering. För varje variant antogs däremot två steg kunna 

sparas, till följd av onödig gång i sidled. Då antalet steg multipliceras med frekvensen vid 

beräkning av tid att gå och hämta material hade dessa extra steg minimal påverkan på 

slutresultatet till följd av att de två varianterna av solhjul hade väldigt låg frekvens. Som 

tidigare nämnt antogs varje steg ta 0,7 sekunder. 

Modellen ger inga rekommendationer kring hur artiklarna ska presenteras för montören eller 

om de är möjligt att presentera artiklar tillsammans på ett kit. Detta är dock något som 
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användaren av modellen bör ha i beaktande vid tolkning av resultatet. Exempelvis vore det 

utifrån resultaten i detta försök möjligt att presentera backhjulet och backhjulsaxeln 

tillsammans på ett kit då dessa monteras på samma position. 

Resultatets trovärdighet 

Det är viktigt att vara medveten om att de uppskattningar som gjordes gällande besparingar av 

plock- och gångtider för de artiklar som redan idag presenteras i sekvens var svåra att 

genomföra vilket kan ha påverkat resultatet. Till exempel gjordes antagandet att den mest 

frekventa artikeln ur respektive grupp hade placerats i en pall i närheten av montören och att 

det därför inte hade gjorts någon besparing gällande tiden att gå och hämta material. För varje 

variant antogs det dock tillkomma två steg i sidled och motsvarande besparing hade 

möjliggjorts om artikeln presenterades i sekvens. Detta medförde att besparingarna av 

gångtiderna inte blev lika stora för de artiklar som redan sekvenserades som för exempelvis 

backhjulsaxeln. Trots att backhjulsaxeln är en standardartikel som således borde vara placerad 

i närheten av montören lagerhålls den betydligt längre bort. Det är därför inte säkert att de 

artiklar som idag sekvenseras, exempelvis solhjul, högkona och splitaxel hade fått plats nära 

linjen. Enligt resonemanget ovan är det möjligt att besparingen av gångtid till följd av 

sekvensering för dessa artiklar i praktiken hade varit betydligt större, och att de därför bör 

hamna högre upp i resultatlistan. Vid osäkerhet kring riktigheten i antaganden är ett alternativ 

att revidera dessa och se hur det påverkar resultatet.  

Alternativt resultat av Försök 3 

Försöket visade att artikelgrupperna mellanstycke/rör samt varvtalsgivare/propp inte var 

lämpliga att presentera i sekvens. En möjlig anledning till detta är att artikelgrupperna 

inkluderar bulkartiklarna rör och propp, vilka enligt resultaten från tidigare försök inte är 

lämpliga att sekvensera. För att undersöka lämpligheten med sekvensering av mellanstycket 

och varvtalsgivaren utfördes därför ytterligare ett försök där dessa fyra artiklar inte längre 

utgjorde några grupper utan istället bedömdes individuellt. Resultatet från detta försök 

redovisas på nästa sida i Figur 24. 
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Figur 24: Alternativt resultat Försök 3. 

Resultatet överensstämmer med tidigare resonemang, det vill säga att röret och proppen inte 

är fördelaktiga att sekvensera då de fick lägst poäng. Däremot genererades inte heller några 

större fördelar till följd av sekvensering av varken mellanstycket eller varvtalsgivaren, då 

båda placeras långt ner i resultatlistan. Trots detta presenteras mellanstycket idag i sekvens. 

6.12 Jämförelse av resultat i Försök 2 med resultat i Försök 3 

Det fanns ett intresse av att se skillnaden i resultaten mellan Försök 2 och Försök 3. För att 

möjliggöra detta genomfördes beräkningarna tillhörande Försök 2 igen efter att beräkningen 

av antalet steg reviderats. Resultatet från Försök 2 med det reviderande antagandet 

åskådliggörs i Figur 25 nedan.  

 

Figur 25: Resultat Försök 2 med reviderade antaganden. 

Ytterlagret var den artikel som med de reviderade antagandena var mest fördelaktig att 

presentera i sekvens. Orsaken till detta var att antalet steg som hade sparats vid sekvensering 

var väldigt stor i jämförelse med de andra artiklarna på positionen. Då värdena normaliserats 

fick ytterlagret ett mycket högt värde gällande tidsbesparingen då material ska hämtas. Även 

högkonan visade sig vara fördelaktig för montören att få sekvenserad då modellen användes 

enbart på position 3.12. I jämförelse med resultatet på ett större område, vilket 

åskådliggjordes i Figur 23, var både backhjulet, backhjulsaxeln och splitaxeln mer 



6 Analys och resultat 

- 81 - 

fördelaktiga att presentera i sekvens. I modellen är det relationerna mellan uppmätta värden 

som är intressant för de slutgiltiga poängen. Då ett större område beaktades minskade det 

normaliserade värdet för ytterlagret gällande parametern tid att gå och hämta material 

eftersom även backhjulsaxeln och splitaxeln hade sparat in många steg vid sekvensering.   

Då backhjulet och backhjulsaxeln är ingående material på position 2.11 hade det var möjligt 

att sekvensera dessa och på så sätt frigöra yta åt ingående material på den nästkommande 

positionen, 3.12. På så vis hade position 3.12 lånat yta i materialfasaden av position 2.11. Det 

hade även varit möjligt att sekvensera splitaxlarna på 3.14 och på så sätt frigöra yta för 

solhjulen och högkonan men detta hade krävt en större ombalansering av linjen. Resultatet 

visar vikten av att beakta ett större område när ett beslut ska tas gällande vad som ska 

sekvenseras då det kan vara mer fördelaktigt att sekvensera artiklar på en annan position än på 

den position där yta måste frigöras till förmån för införandet av en ny artikel.  

6.13 Jämförelse mellan modellens resultat och Scanias val  

Scania har idag valt att sekvensera artiklar som utifrån resultaten från modellen inte är mest 

fördelaktiga. Till stor del tycks artiklar sekvenserats där det är möjligt att frigöra stora ytor, 

däribland solhjulen, högkonan och splitaxeln. Dock sekvenseras idag även mellanstycket och 

röret, två artiklar som frigör förhållandevis lite yta. Dessa artiklar är inte heller fördelaktiga 

att sekvensera med hänsyn till vad som är bäst för montören.  

Varken backhjulet eller backhjulsaxeln sekvenseras idag, trots de stora fördelar det hade 

inneburit. Som tidigare diskuterat är det viktigt att beakta ett större område vid beslut gällande 

vad som är mest fördelaktigt att presentera i sekvens då det råder platsbrist i materialfasaden. 

Ytan tillgänglig i materialfasaden för varje enskild position bör inte beaktas utan den totala 

ytan är av intresse. Det är fullt möjligt att lagerhålla nya artiklar som ska föras in i slutet på en 

position trots att de ska användas på nästkommande position, så länge de ligger på behändigt 

avstånd för montören. Annars finns en risk för att artiklar sekvenseras på den specifika 

positionen där en ny artikel ska föras in istället för på en position i närheten där större fördelar 

hade skapats för montören.   

Ytterlagret är ytterligare en artikel som idag inte sekvenseras men där stora fördelar, främst 

gällande tid att gå, hade kunnat uppnås. Anledningen till den stora besparingen gällande 

antalet steg montören behöver ta beror på de extra steg i sidled det idag innebär att gå från 

kittet där solhjul och högkonan hämtas till det ställage där ytterlagret lagerhålls. Trots att 

artikeln inte frigör någon yta hade den kunnat presenteras med andra artiklar på ett kit.  

6.14 Modellens tillförlitlighet  

Den tredje forskningsfrågan avser att göra framtagen modell både användarvänlig och 

tillförlitlig. Tillförlitligheten berör riktigheten i den data som samlats in och påverkas av hur 

exakt mätningarna genomförts (Sekaran, 2003). Till följd av att insamlad data normaliseras är 

relationen mellan de uppmätta värdena väsentlig. Om en plocktid för artikel 1 uppmäts till 10 

sekunder och artikel 2 på en annan position beräknas vara 20 sekunder så måste den 

förstnämnda upplevas ta hälften så lång tid att plocka. Det kan vara så att skillnaden i plocktid 

inte beror på att artiklarna tar olika lång tid att plocka utan snarare på att montörerna har olika 

erfarenhet. En värdering av riktigheten i den data som samlats in är därför nödvändig att 
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genomföra av modellens användare. Enligt samma resonemang är det viktigt att se till att 

artiklar som bedöms ta lika lång tid att hämta, plocka eller packa upp också tilldelas samma 

numeriska värden. Justeringar kan således behöva göras gentemot uppmätta tider då 

relationerna mellan tiderna är det som i slutändan värderas och det som är mest essentiella att 

säkerställa riktigheten kring.  

Förutom att användaren av modellen bör värdera insamlad data finns ytterligare en metod för 

att säkerställa modellens riktighet. Denna metod innebär att uppskattning av tider på en 

position bör göras utefter filmning av en och samma montör under flera takter. Genom att låta 

samma montör genomföra samtliga moment på positionen undkoms problemet att felaktiga 

relationer mellan tiderna uppkommer inom en och samma position. Vidare bör även montören 

vara erfaren då en ny montör kan finna vissa specifika moment svårare än andra till följd av 

bristande erfarenhet. Tiderna en erfaren montör lägger på att packa upp, plocka och hämta 

material bedöms därför i större utsträckning vara tillförlitliga. Således är detta en 

rekommendation för att få bukt med felaktigheter vid uppskattning av tider inom en position. 

Dock bör användaren av modellen fortfarande värdera insamlad data för att undvika felaktiga 

tidsrelationer mellan positioner.  
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7 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel besvaras studiens forskningsfrågor och en förklaring till hur framtagen modell 

kan bidra till att uppnå studiens syfte ges. 

7.1 Forskningsfråga 1 

Forskningsfråga 1 ämnar besvara vilka parametrar som bör beaktas ur montörens perspektiv 

vid utvärdering av vilka artiklar som är mest fördelaktiga att presentera i sekvens istället för 

att lagerhålla dem vid linjen. De parametrar som bör beaktas åskådliggörs i Tabell 23 nedan.  

Tabell 23: Parametrar att beakta vid val av materialförsörjningsmetod. 

Ergonomi (1, 5, 10, 20) 

Tid att plocka material (s) 

Tid att gå och hämta material, fram och tillbaka 

(s). 

Tid att hantera förpackningar (s) 

Kvalitetssäkring (Ja/Nej) 

 

Vid varje potentiell förändring från lagerhållning vid linjen till införandet av sekvenserad 

materialförsörjning görs en bedömning angående om ergonomin blir sämre (1), oförändrad 

(5), bättre (10) eller mycket bättre (20) utifrån aspekterna lyft och arbetsställning. Tid för att 

plocka, gå och hämta samt hantera förpackningar mäts i sekunder och bestäms genom att 

filma montören ett antal takter. Även parametern kvalitetssäkring bör finnas med som en sista 

JA/NEJ-fråga, framförallt i de fall då två alternativ värderas lika. Denna parameter avser att 

svara på om sekvensering av en viss artikelgrupp tenderar att leda till ökade kvalitetsbrister. 

Då flera artiklar är lika kan det vara svårt för logistikpersonalen att urskilja dem från varandra 

när de plockas och därmed finns en risk att fel artikel presenteras för montören.  

7.2 Forskningsfråga 2 

Den andra forskningsfrågan besvarar hur de valda utvärderingsparametrarna ska viktas. Detta 

bör ske med hjälp av utvärderingsmetoden CSS, i vilken 100 poäng fördelas mellan de olika 

parametrarna. Utvärderingen bör genomföras med utgångspunkt från vad som är mest kritiskt 

att förbättra på respektive position. Störst andel poäng ges till den mest kritiska parametern. 

Denna utvärdering bör göras av en teamleader, då denne är en van montör och har goda 

kunskaper om positioner, i samråd med en produktionstekniker som har förståelse för 

modellen. 

7.3 Forskningsfråga 3 

I modellen samlas data in för varje enskild artikel som inkluderas i försöket. Dock 

kategoriseras artiklar genom att alla varianter av artikeln på positionen bildar en grupp, så 

kallad artikelgrupp. Värdena normaliseras sedan för att möjliggöra jämförelse mellan 
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parametrar av olika enheter. De normaliserade värdena multipliceras med den CSS-

utvärdering som genomförts på respektive position. 

Modellen byggdes upp i form av ett formulär i Visual Basic för att på så sätt skapa en 

användarvänlig modell. Modellens användare behöver endast fylla i de uppgifter som 

efterfrågas i det elektroniska formuläret och därefter genereras ett förslag på vilken 

artikelgrupp som är mest fördelaktig att sekvensera. För att ytterligare öka 

användarvänligheten togs det även fram ett pappersformulär att fylla i samt en instruktion 

över hur modellen ska användas. Pappersformuläret, som finns bifogat i Bilaga 13, skrivs ut 

och tas med till linjen i samband med datainsamling för att förenkla arbetet för de som 

använder modellen. Instruktionen över hur modellen ska användas finns bifogad i Bilaga 14. 

För att modellens resultat ska bli tillförlitligt bör alla tidsmätningar filmas och i största 

möjliga utsträckning bör samma montör studeras. En värdering av riktigheten i den data som 

samlats in är också nödvändig att genomföra av modellens användare. Det är därför viktigt att 

artiklar som bedöms ta lika lång tid att hämta, plocka eller packa upp också tilldelas samma 

numeriska värden. Justeringar kan således behöva göras gentemot uppmätta tider då 

relationerna mellan tiderna är det som i slutändan värderas.  

7.4 Slutgiltig modell 

Studiens övergripande syfte var att skapa en modell som ur montörens perspektiv ska kunna 

bestämma vilket material som är mest fördelaktigt att presentera i sekvens. Denna modell ska 

endast användas då arean vid linjen inte längre räcker till, till följd av att nya artiklar ska föras 

in i materialfasaden. En sådan modell har tagits fram i form av ett elektroniskt formulär 

uppbyggt i programmet Visual Basic i Excel och åskådliggörs i Bilaga 12. 

Vid skapande av den initiala modellen gjordes sju antaganden. Under studiens gång har dock 

flertalet av dem tagits bort, främst till följd av att antaganden gällande tider visade sig vara 

felaktiga. De fyra antaganden som fortfarande gäller listas nedan. 

 Area på sekvenserat material: Oavsett hur materialet presenteras kommer det ta upp 

lika stor plats på djupet då det är begränsat på växellådsmonteringen. Således 

beaktades inte djupet vid beräkningen av den yta som en kit-/sekvensvagn tar utan 

hänsyn togs endast till bredden på artikeln och standardhöjden. Höjden antogs vara 

maximalt tillåten plockhöjd minus minimalt tillåten plockhöjd.  

 Tid att hantera förpackningar=0 vid material i sekvens: Material som presenteras i 

sekvens är redan uppackat, därmed kunde tiden för hantering av förpackningar sättas 

till 0. 

 Endast en kit-/sekvensvagn behövs: För att bestämma storleken på det material som 

ska presenteras har hänsyn ej tagits till antal artiklar som får plats på en vagn, då 

djupet inte beaktades. För vissa större artiklar kanske bara ett fåtal får plats på en vagn 

och för att undvika konstant påfyllningsarbete av logistikpersonalen kan två vagnar då 

behövas. Detta var inte något som beaktades till följd av att studien är utförd ur 

montörens perspektiv och inte med hänsyn till inverkan på logistikpersonalen.  
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 Presenterat material är placerat intill linjen: Kit i rörelse, vilka beskrivs av Bozer 

och McGinnis (1992), innebär att visst material följer med produkten under hela 

monteringsprocessen. Detta alternativ beaktades inte i denna studie.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel redogörs författarnas egna tankar kring denna studie. Reflektionerna berör 

främst studiens syfte och genomförande. Vidare diskuteras modellen och hur denna studies 

resultat kan bidra till hållbarhet. Slutligen ges förslag till framtida studier. 

8.1 Studiens genomförande 

Studiens ursprungliga syfte var att ur montörens perspektiv kartlägga materialförsörjningen 

till en monteringslinje för att kunna avgöra vilka artiklar som är fördelaktiga att presentera i 

sekvens respektive lagerhålla vid linjen. Dock insåg författarna till denna studie ganska snabbt 

att sekvenserad materialförsörjning i stort sett alltid innebär fördelar för montören. Således 

ändrades syftet till att istället vara att bestämma vilka artiklar som utifrån montörens 

perspektiv är mest fördelaktiga att presentera i sekvens. 

Under studiens gång fördes diskussion kring huruvida lågfrekventa artiklar borde exkluderas 

ur modellen och istället presenteras separat, endast vid behov, som så kallade programartiklar. 

Till följd en del ändringar kopplade till modellens uppbyggnad fanns det dock inget behov av 

att exkludera dessa. Författarna till denna studie anser dock att idén med programartiklar är 

bra och en möjlighet värd att undersöka mer i framtiden, då det upplevs onödigt att lagerhålla 

extremt lågfrekventa artiklar vid linjen. 

Studiens syfte var att skapa en modell som kan användas för beslut gällande vilka artiklar som 

för montören är mest fördelaktiga att presentera i sekvens, när det finns ett behov av att 

frigöra yta vid linjen. Eftersom fokus var på att skapa denna modell fanns det ingen enskild 

forskningsfråga som fokuserade på att identifiera vilka typer av artiklar som är mer eller 

mindre fördelaktiga att presentera i sekvens. Dock har försöken i denna studie visat att så 

kallade bulkartiklar, det vill säga små, lågvärdesartiklar som är lätta att tappa, inte är 

fördelaktiga att presentera i sekvens. Följaktligen bör sådana artiklar exkluderas från framtida 

försök. 

Det kan diskuteras huruvida det är suboptimering att endast beakta montörens perspektiv vid 

val av vilka artiklar som ska presenteras i sekvens. Sekvenserad materialförsörjning kommer 

innebära extra arbete för logistikpersonalen som måste plocka materialet och kan leda till 

försämrade ergonomiska förhållanden för dem. Dock upplevde fallstudieföretaget att det 

redan fanns modeller och studier gjorda ur logistikpersonalens perspektiv och ansåg därför att 

det behövdes en modell som tar hänsyn till vad som är mest fördelaktigt för montören att få 

sekvenserat. När beslut tas kring vad som ska sekvenseras bör modellens resultat vägas 

samman med logistikpersonalens önskemål för att generera ett resultat som är bäst ur ett 

helhetsperspektiv. Som tidigare nämnt måste även hänsyn tas till hur stor area som måste 

frigöras vid linjen. Modellen ska endast användas när det är fullt i materialfasaden och 

material därför måste sekvenseras för att frigöra yta.  

En annan fördel med att vid platsbrist välja att sekvensera det material som montören tjänar 

mest på är att det på sikt kan minska slöserier i form av att gångtid, plocktid samt tid för att 
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packa upp material. Således kan montören fokusera på de värdeskapande aktiviteterna vid 

montering vilket även kan medföra en sänkning av takttiden.  

8.2 Modellen 

Den slutgiltiga modellen testades på de fyra monteringspositionerna 2.11, 3.12, 3.13 samt 

3.14. Insamling av samtlig data, såväl filmning och analys av tider för olika arbetsmoment 

samt mätning av förpackningar och artiklar, tog ungefär tre timmar att genomföra. Dessa 

värden matades sedan in i det elektroniska excelformuläret och ett resultat genererades. 

Författarna till denna rapport anser därmed inte att modellen är särskilt tidskrävande och att 

även större försök på områden med fler positioner bör kunna genomföras under en och samma 

dag.  

Under studiens gång har det även uppstått diskussion kring om samma resultat som modellen 

visar hade kunnat åstadkommas enbart genom diskussioner och sunt förnuft. Författarna till 

denna rapport tror till viss del att så kan vara fallet men att modellen är ett betydligt 

slagkraftigare beslutsunderlag. Detta är något som även ett flertal personer på 

fallstudieföretaget lyfte fram som en fördel med modellen, att det går att styrka beslut med 

siffror. I Kapitel 6.13 framgick även att resultaten från försöket inte var i linje med de artiklar 

Scania valt att sekvensera, vilket ytterligare visar på behovet av studiens modell. Vidare 

tenderar diskussioner och sunt förnuft att frambringa subjektiva resultat, baserade på enskilda 

personers tro och åsikter. Modellen kommer att ge ett mer objektivt resultat då den 

kombinerar subjektiva värderingar i samband med viktningsmomentet med konkreta, 

objektiva mätdata. Objektivitet är något som ofta eftersträvas vid beslutsfattande och 

framtagen modell avser att möjliggöra just detta.  

8.3 Hållbarhet 

Framtagen modell i denna studie påverkar till viss del den sociala hållbarhetsaspekten, vilken 

enligt Cavagnaro och Curiel (2012) innebär välfärdsförbättringar som höjer individens 

livskvalitet. Detta eftersom syftet är att sekvensera material utifrån montörens perspektiv. En 

aspekt som beaktas, och som även värderas tungt på Scania, är ergonomi. En förbättrad 

ergonomisk situation för operatörerna kan enligt Shikdar och Al-Hadhrami (2012)  leda till 

bättre säkerhet för dem och kan även resultera i bättre fysisk och mental hälsa och därmed 

generera högre trivsel på arbetsplatsen. Ökad säkerhet och förbättrad hälsa leder troligen till 

friskare montörer och minskad sjukfrånvaro, vilket är positivt för alla parter och kan ses som 

social hållbarhet. 

Då Scania är ett stort, globalt företag är det möjligt att framtagna förslag leder till en 

förbättrad ergonomi för så många människor att det påverkar samhällshälsan i stort. Vidare är 

det även möjligt att i framtiden efter vidare studier och eventuella modifieringar av modellen, 

använda den på andra företag inom fordonsindustrin. Således finns det potential att förbättra 

hälsan i ett ännu större perspektiv. På sikt kan de förbättrade förhållandena för montören även 

leda till ekonomiska besparingar, inte bara för företagen, men för samhället i stort till följd av 

minskad sjukfrånvaro. Vidare avser denna studie att lyfta fram montörernas åsikter om 

materialförsörjning vilket kan leda till att dessa känner sig mer betydelsefulla och mer 
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motiverade till att arbeta. Detta kan på sikt leda till en ökad produktivitet för 

fallstudieföretaget vilket kan bidra till långsiktig ekonomisk hållbarhet.  

8.4 Framtida studier 

Viktningsmomentet visade sig vara komplext i denna studie. Två metoder testades, AHP och 

CSS, och ett beslut togs att en ny viktning ska genomföras på respektive position varje gång 

modellen ska användas. Det framkom även att CSS var den mer lättförståeliga metoden i 

jämförelse med AHP, men även CSS framstod till viss del som komplex av respondenterna. 

Orsaken till detta var främst kopplat till svårigheten att föreställa sig hur materialfasaden såg 

ut innan sekvenserad materialförsörjning infördes. Ett förslag på en framtida studie relaterat 

till detta hade varit att undersöka om det är möjligt att utbilda personer kring tankesättet vid 

viktningen för att göra den mer lättförstådd och mindre komplex. 

Denna studie har även testat om det är mest lämpligt att genomföra viktningen individuellt 

eller i grupp samt vilka personer som bör genomföra den. Det visade sig att åsikterna 

varierade mycket mellan olika personer och att det till viss del även var svårt för gruppen att 

tillsammans komma överens om en gemensam viktning. Individers åsikter tenderade att vara 

subjektiva. Detta påverkade tillförlitligheten i viktningen och således också tillförlitligheten i 

resultatet. Framtida studier bör därför vidare undersöka hur viktningen kan genomföras på ett 

objektivt sätt. Utbildning kring vilka gemensamma värderingar som möjligen finns eller bör 

finnas kopplade till sekvenserad materialförsörjning och hur dessa kan etableras inom ett 

företag bör därför studeras. Detta för att kunna möjliggöra en objektiv viktning som således 

ökar tillförlitligheten på modellens resultat.  

Studien är genomförd på avdelningen för växellådsmontering på Scania i Södertälje. 

Framtagen modell är uppbyggd med hänsyn till de förutsättningar som råder där. Modellen 

kan inte anses vara generaliserbar då resultatet bygger på en fallstudie på endast en avdelning. 

Författarnas förhoppning är dock att den ska kunna användas även på andra 

monteringsavdelningar inom Scania då de parametrar som tagits fram bör vara intressanta att 

beakta på alla olika monteringsområden. Det är dock möjligt att det finns andra aspekter värda 

att belysa på andra avdelningar. En rekommendation är därför att utgå från modellen som 

tagits fram i denna studie men att grundligt analysera om ytterligare aspekter bör tas med. Ett 

förslag på framtida studier är därför att testa framtagen modell på en monteringslinje på en 

annan produktionsenhet inom Scania eller på en annan monteringslinje på ett företag inom 

fordonsindustrin.  

Det råder även osäkerhet kring huruvida modellen kan användas inom andra industrier. Om 

önskan finns att göra det bör liknande karaktärsdrag råda där som inom växellådsmonteringen 

på Scania i Södertälje. Således bör den industri modellen används på vara en som arbetar med 

montering. Exempel på en sådan industri är möbelindustrin. Dock bör försiktighet vidtas även 

vid användandet av modellen inom andra monteringsindustrier och användaren bör vara 

medveten om att den kan behöva anpassas. Ett förslag på framtida studier är därför att testa 

modellen framtagen i denna studie även inom andra industrier som arbetar med montering.  
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Bilaga 1: Beräkning AHP 

Nedan beskrivs de beräkningar som genomförs vid en AHP-analys 

Beräkning av egenvektor 

Beräkningar för AHP har gjorts med utgångspunkt av beskrivningen av Coyle (2004). Dock 

utgår dessa texter i sig från det som Saaty (1980) ursprungligen skrev. Syftet med 

beräkningarna är att få fram egenvektorn, som utgör värderingarna mellan de olika 

parametrarna. Enligt Coyle (2004) finns det flertalet sätt att göra detta, men uppger att den 

metod han presenterar, utgör en fullgod approximation.  

Enligt Coyle (2004) är syftet med AHP att hitta egenvektorn ω som uppfyller följande 

samband.  

  maxA            

För att möjliggöra detta krävs en rad beräkningar som beskrivs ingående nedan. Det första 

steget är att multiplicera värdena med varandra i respektive rad. För varje radprodukt som fås 

tas n
te 

roten ur, där n utgör antalet parametrar i försöket, enligt ekvationen nedan. Beräkningen 

görs för varje rad i=1,2,…, m för respektive kolumn j=1,2,…, n. För matriser i AHP gäller 

alltid att m=n, vilket innebär att antal rader alltid är samma som antal kolumner. Detta är ett 

resultat av den parvisa jämförelsen på AHP innebär.  
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Samtliga dessa produkter summeras enligt följande: 
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Varje radprodukt divideras sedan med summan av dess produkter. Detta innebär att nedan 

beräkning genomförs för m gånger för respektive rad. Tillsammans utgör de värden som fås 

en egenvektor med m värden. 
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Bilaga 2: Beräkning av CI/CR 

Nedan beskrivs de beräkningar som krävs för att bestämma värdena på CI och CR.  

Den egenvektor som beräknas fram vid AHP-analysen består av m rader, det vill säga samma 

antal rader som den ingående matrisen A. Varje värde i vektorn betecknas ek där k syftar till 

raden i vektorn och där k varierar från 1 till m. Med hjälp av denna egenvektor kan ytterligare 

en kolumnvektor beräknas genom att för varje rad i=1,2,…, m multiplicera värdet i respektive 

kolumn med värdet på egenvektorn i respektive rad. För varje rad i=1,2,…, m summeras 

dessa värden enligt ekvationen nedan.   
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Värdet på λmax kan beräknas då A×w = lmax ×w , där   är den verkliga egenvektorn. För att få 

fram värdet på λmax, k divideras därför respektive värde i den vektor vk för k=1,2,…, m med 

respektive värde ek i den approximativa egenvektorn.  

λmax, k =
k

k

e

v
             

λmax kan nu beräknas genom att ta medelvärdet av samtliga värden på λmax, k som beräknats i 

ekvationen ovan. Med hjälp av detta värde kan CI beräknas, enligt ekvationen nedan.  

)1()( max  nnCI            

Slutligen kan något som Coyle (2004) benämner consistency ratio (CR) beräknas.  

RICICR /   

Där RI är en konstant som beror på n, enligt Tabell 1 nedan.  

Tabell 1: RI-tabell (Coyle, 2004, s. 11). 

 
n=                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,12 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
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Bilaga 3: Intervju Teamleader 

Intervjufrågorna nedan ställdes till tre teamleaders på linesben 1, en på respektive MO.   

 Börja med en introduktion om vad det är vi gör: 

o Vi vill utvärdera vilka parametrar som påverkat valet av 

materialförsörjningsmetod. Vi utgår från att det antingen kan presenteras i 

sekvens eller på hela pallar längs linjen. Båda dessa alternativ har för- och 

nackdelar, men för vissa produkter överväger de positiva aspekterna och då bör 

materialet presenteras i sekvens. Det vi vill göra är att ta fram en modell som 

kan användas över hela linjen vid beslut om huruvida material ska sekvenseras 

eller ej. Vi vill göra detta med hänsyn till montören.  

 

 De parametrar vi har tagit fram är till för att kunna jämföra dessa två sätt att försörja 

material till linjen.  

 

o Har det blivit mer kvalitetsbrister till följd av att saker kittats fel? Eller har det 

blivit bättre? Tror ni att de brister som uppkommit är pga. det är nytt eller är 

något som beror på systemet? Om det beror på systemet, kommer det då 

fortsätta bli fel? 

o Vad ser ni för för- och nackdelar med respektive materialförsörjningsmetod?  

o Är det några specifika aspekter att ta hänsyn till ur montörens perspektiv?  

 

 Vilka artiklar anser ni kan vara kandidater till att presentera för montör och varför?  

o Vad har dessa artiklar för karaktärsdrag: paketerat på ett visst sätt, tungt, 

stort, otympligt etc? 

 

 Finns det vissa artiklar som inte bör presenteras i sekvens? Vilka anser ni att dessa är?  

 

 Vad påverkar tiden det tar att packa upp material?  

o Antal per lager*frekvens*typ av packning: Hur skulle man kunna kategorisera 

olika typer av förpackningar?  

o Är vissa artiklar ’komplexa’ och tar längre tid att packa upp? Till exempel 

fjädrar. 
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Bilaga 4: Intervju Ergonomi och Avix-koordinatorer 

Intervjufrågor som ställdes till det lokala huvudskyddsombud och Avix-koordinatorn på 

växellådsmonteringen.   

Ergonomi 

 Kan du berätta lite mer om hur ni arbetar med ergonomi på växellådsmonteringen? 

o Vad innebär röd, gul och grön nivå? 

o Hur arbetar ni aktivt med ergonomi? 

 Blir ni inkopplade vid förändringar, för att stämma av att något är ergonomiskt 

hållbart? 

 Vad är det vanligaste ergonomiska problemet på linjen? 

 Vad tror du generellt är bäst ur ett ergonomiskt perspektiv, material i sekvens eller 

lager vid linjen? 

 Hur vägs ergonomi in tillsammans med andra parametrar, till exempel om ergonomi 

når gul nivå men den ekonomiska vinningen är stor, är detta okej då eller måste allt 

vara grönt? 

 Finns det arbetsmoment som idag är röda?  

o Hur snabbt måste dessa åtgärdas? 

 Finns det någon lista med vad de olika positionerna har för ergonomiska index? 

 Hur kan vi väga in ergonomi som en parameter i vår modell? 

 Om vi ska värdera kvantitativt, hur mycket bättre är grönt än gult? 

 Om vi ska göra en värdering i vår modell baserad på om arbetsmomentet kan 

klassificeras som grönt, gult eller rött, behöver ni godkänna detta då? Eller kan vi göra 

en egen uppskattning? 

Avix 

 Vad är Avix?  

 Hur länge har ni arbetat med Avix på Scania? 

 Har du någon uppfattning om produktiviteten blivit bättre sedan ni började använda 

Avix? 

 Hur lägger ni in data i Avix? Lägger ni in tider manuellt eller filmar ni och 

programmet ”känner av”? 

 Vad för uppgifter finns i dagsläget i Avix? 

o Tid för att hämta material? 

o Tid att montera? 

o Tid att packa upp material? 

 Olika förpackningar, kan dessa kategoriseras?  

o PIA? 

o Antal gånger material förbrukas per dag? 

o Beläggning? Finns det någon station som är högt belastad, det vill säga som 

hade kunnat gynnas av kittning? 

o Vad klassificeras som waste i Avix? Tid att hämta material, packa upp etc.? 
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Bilaga 5: Intervju Verksamhetsutvecklare 

Intervjufrågor som ställdes till verksamhetsutvecklare på DT.   

1. Vad innebär SPS? 

2. Hur görs prioritering enligt Säkerhet/hälsa/miljö, kvalitet, leverans, ekonomi. I SPS 

finns det en prioriteringsordning, men hur fungerar det i praktiken? Hur värderas dessa 

parametrar i varje enskilt fall? Finns det någon minimum-nivå som måste uppnås 

innan nästa parameter beaktas?  

3. Hur arbetar ni med SPS vid förändringar? 

4. Hur kan vi väga in SPS i vår modell? 

5. Hur arbetar man med SPS idag vid växellådsmonteringen? 
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Bilaga 6: Intervju produktionsledare och verkstadschef 

Intervjufrågor som ställdes till produktionsledaren på MO 1 och 2 samt verkstadschefen över 

växellådsmonteringen.  

 

1. Vilka parametrar tycker du påverkar val av furnering?  

a. Vad är för- och nackdelarna med respektive metod?  

2. Kvalitetsbrister till följd av att fel material presenterats från logistik är något som 

omnämns av montörerna. Är det ett faktum att man kommer göra mer fel när 

materialet presenterats i sekvens, eller är det bara så till följd av en 

övergångsperiod?  

3. Vilka artiklar anser ni kan vara kandidater till att presentera i sekvens för montör 

och varför?  

4. Vad har dessa artiklar för karaktärsdrag: paketerat på ett visst sätt, tungt, stort, 

otympligt etc.? 

 

Frågor om våra parametrar och alternativ  

5. Detta är de parametrar vi valt att ta med för att värdera line-stocking med 

presenterat material. Är någon överflödig eller saknas det något? 

6. Detta är de alternativ som vi ska utvärdera: saknas något? 



 

1 

 

Bilaga 7: Intervju Logistikanställd 

Nedan åskådliggörs de intervjufrågor som ställdes till en logistikanställd som arbetar med 

utvecklingsfrågor, benämnd projektresurs logistik.  

1. Hur går det till när sekvenserat material förbereds och plockas ihop idag? 

2. Hur stor är en kitpalett? Finns det olika typer? 

3. Hur stor är en sekvensvagn? Finns det olika typer? 

4. Hur stor plats tar en tågvagn? 

5. Går det att anta att det som idag är en pall kommer bli en tågvagn? 

6. Hur vet ni när material vid linjen ska fyllas på? 

7. Vad finns det för riktlinjer gällande hur mycket av emballage som ska tas bort av 

logistik? T.ex. öppna lock på låda, ta bort plast etc. 

8. Vad ser du för fördelar/nackdelar med sekvenserad materialförsörjning, utifrån en 

montörs perspektiv? 

9. Vilka fördelar/nackdelar ser du utifrån logistiks perspektiv? 

10. Vilken är den största nackdelen med sekvenserad materialförsörjning? 

11. Vilka artiklar anser ni kan vara kandidater till att presentera för montör och varför? 

T.ex. stora/små/ variantartiklar… 

12. Finns det några artiklar som inte bör presenteras i sekvens? 

13. Har du (eller någon annan) koll på hur stor plats som tidigare användes vid linjen, för 

artiklar som idag presenteras i sekvens? Det vill säga hur stor plats åtgick till idag 

sekvenserade artiklar innan de sekvenserades. 

14. Vilka parametrar tycker du är värda att beakta vid val av furnering? Främst utifrån en 

montörs perspektiv. 

Frågor om våra parametrar och alternativ  

15. Detta är de parametrar vi valt att ta med för att värdera line-stocking med 

presenterat material. Är någon överflödig eller saknas det något? 

16. Detta är de alternativ som vi ska utvärdera: saknas något? 
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Bilaga 8: Formulär vid Försök 1  

Nedan åskådliggörs designen på det formulär som skapades i Visual Basics till den initiala 

modellen och som användes vid test på den inledande positionen på Förmontering av bakre 

hus.  

 

Figur 1: Initialt VBA-formulär. 
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Bilaga 9: Instruktioner parvis jämförelse 

Nedan beskrivs den instruktion som gavs vid den initiala AHP-analysen.  

För att utvärdera val av materialförsörjningsmetod har vi tagit fram sex parametrar 

 Utrymme som används vid linje  

 Ergonomi  

 Tid att plocka material vid linjen 

 Tid att gå och hämta material, fram och tillbaka 

 Tid att hantera förpackningar 

 Procentuellt slöseri 

Syftet med denna övning är att kunna vikta de olika parametrarna gentemot varandra; vilken 

parameter är viktigast respektive minst viktig för er? Övningen går ut på att jämföra 

parametrarna två och två. Ni ska besvara frågeställningarna ovan enligt en skala från 1-9. 

Tabell 1 nedan visar vad respektive siffra har för innebörd.  

Tabell 1: Skala vid parvis jämförelse. 

Grad av betydelse Definition 

1 Parametrarna är lika 

betydelsefulla 

3 Den ena parametern är lite 

mer betydelsefull  

5 Den ena parametern är 

betydligt mer betydelsefull 

7 Den ena parametern är 

väldigt mycket mer 

betydelsefull 

9 Den ena parametern är 

extremt mycket mer 

betydelsefull  

 

Tycker ni att båda alternativen är lika viktiga sätter ni värdet 1. Annars börjar ni med att ringa 

in det alternativ ni tycker är viktigast, och sätter därefter en värdering enligt 

bedömningsskalan i Tabell 1. 

Exempelvis: 

Vad är viktigast vid val av materialförsörjningsmetod; att spara plats i materialfasaden eller 

att minska tiden det tar att plocka materialet?  
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Om ni ringar in ”spara plats i materialfasaden” och ger siffran 9 innebär det att det är extremt 

mycket mer betydelsefullt att spara plats i materialfasaden jämfört med att minska tiden det 

tar att plocka materialet.  

Det är även möjligt att ge siffrorna 2, 4, 6 och 8 om ni anser det är nödvändigt för att ge en 

rättvis viktning. 

Frågeställningar 

Besvara de 15 frågorna nedan genom att ge betygen 1-9. Gör detta med utgångspunkt från 

positionen Förmontering av bakre hus. Ta god tid på er och tänk över vad ni anser viktigast. 

Vad är viktigast vid val av materialförsörjningsmetod… 

1. Att spara plats i materialfasaden eller att förbättra montörens ergonomi? Fyll i ditt svar 

nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

2. Att spara plats i materialfasaden eller att minska tiden det tar för montören att plocka 

material? Fyll i ditt svar nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

 

3. Att spara plats i materialfasaden eller att minska tiden det tar för montören att gå fram 

och tillbaka för att hämta material? Fyll i ditt svar nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

 

4. Att spara plats i materialfasaden eller att minska tiden det tar för montören att packa 

upp material Fyll i ditt svar nedan 

 

Grad av betydelse  

 

Grad av betydelse  
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5. Att spara plats i materialfasaden eller att minska det procentuella slöseriet på en 

position? Det vill säga minska tiden det tar att gå, plocka och packa upp material i 

relation till den värdeskapande tiden. Fyll i ditt svar nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

6. Att förbättra montörens ergonomi eller att minska tiden det tar för montören att plocka 

material? Fyll i ditt svar nedan.  

Grad av betydelse  

 

7. Att förbättra montörens ergonomi eller att minska tiden det tar för montören att gå 

fram och tillbaka för att hämta material? Fyll i ditt svar nedan.  

 

Grad av betydelse  

 

8. Att förbättra montörens ergonomi eller att minska tiden det tar för montören att packa 

upp material Fyll i ditt svar nedan.  

 

Grad av betydelse  

 

9. Att förbättra montörens ergonomi eller att minska det procentuella slöseriet på en 

position? Det vill säga minska tiden det tar att gå, plocka och packa upp material i 

relation till den värdeskapande tiden. Fyll i ditt svar nedan. 

Grad av betydelse  

 

10. Att minska tiden det tar för montören att plocka material eller att minska tiden det tar 

för montören att gå fram och tillbaka för att hämta material? Fyll i ditt svar nedan.  

 

Grad av betydelse  

 

11. Att minska tiden det tar för montören att plocka material eller att minska tiden det tar 

för montören att packa upp material? Fyll i ditt svar nedan.  

 

Grad av betydelse  
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12. Att minska tiden det tar för montören att plocka material eller att minska det 

procentuella slöseriet på en position? Det vill säga minska tiden det tar att gå, plocka 

och packa upp material i relation till den värdeskapande tiden. Fyll i ditt svar nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

13. Att minska tiden det tar för montören att gå fram och tillbaka för att hämta material 

eller att minska tiden det tar för montören att packa upp material? Fyll i ditt svar 

nedan.  

 

Grad av betydelse  

 

14. Att minska tiden det tar för montören att gå fram och tillbaka för att hämta material 

eller att minska det procentuella slöseriet på en position? Det vill säga minska tiden 

det tar att gå, plocka och packa upp material i relation till den värdeskapande tiden. 

Fyll i ditt svar nedan. 

Grad av betydelse  

 

15. Att minska tiden det tar för montören att packa upp material eller att minska det 

procentuella slöseriet på en position? Det vill säga minska tiden det tar att gå, plocka 

och packa upp material i relation till den värdeskapande tiden. Fyll i ditt svar nedan. 

 

Grad av betydelse  

 

 



 

1 

 

Bilaga 10: Resultat och analys AHP 

Nedan beskrivs de resultat och de analysera som gjorde utifrån AHP-försöken. 

Presentationen är uppdelad med en analys per respondent.  

Teamleader 1 

Teamleader 1 besvarade endast vilken parameter som ansågs vara mest viktig i den parvisa 

jämförelsen och genomförde aldrig graderingen. Således genererades inget CR-värde. 

Teamleader 2 

För teamleader 2 skapades inkonsekvens i AHP-analysen till följd av parametern ’tid att 

hantera förpackningar’. Denna parameter bedömdes inte på ett konsekvent sätt och orsaken 

till detta kan vara att teamleadern noterat att det faktiskt inte är montören som gör detta. 

Tabell 1 nedan åskådliggör hur värdet på CR förändrades beroende på vilken av parametrarna 

som exkluderades. Att inte CR-värdet testades vid exkludering av andra parametrar är på 

grund av att dessa upplevdes vara konsekventa vid observation av matrisen.   

Tabell 1: CR-värde beroende på vilken parameter som exkluderas. 

Parameter som exkluderas CR-värde 

Ingen 0,31 

Tid att gå 0,36 

Tid att plocka 0,34 

Tid att hantera förpackningar 0,17 

 

Det är via tabellen tydligt att det var just parameter ’tid att hantera förpackningar’ som var 

den parameter som bidrog mest till att skapa en inkonsekvent matris. Lärdomen från detta var 

att vid nästa AHP-analys tydliggöra att den parvisa jämförelsen utgår från ett 

produktionstekniskt perspektiv och således inte beaktar enbart montörerna utan även 

teamleaders.  

Teamleader 3 

Den tredje teamleadern besvarade AHP-jämförelsen relativt konsekvent men var ändå över 

det tillåtna CR-värdet på 0,1. Det inkonsekventa resultatet skapades dels från att ergonomin 

bedömdes vara 9 i relation till slöseri, areabesparing och tid att plocka vilket tyder på att de 

tre sistnämnda parametrarna är lika viktiga. När slöseri bedömdes gentemot areabesparingen 

gavs dock viktningen 3 och värderingen 3 gavs till tid att plocka när den jämfördes med 

parametern slöseri.  Tid att plocka fick även viktningen 7 i jämförelse med areabesparing. 

Således är det tydligt att slöseri, areabesparing samt tid att plocka inte bedömdes likadant 

fastän de gör det vid ergonomibedömningen. Liknande inkonsekvens rådde även bland andra 

parametrar och allt detta skapade sammantaget en inkonsekvent värdering. De slutsatser som 

kunde dras från detta försök gällde främst att det generellt fanns stora svårigheter att vara 

konsekvent genom hela värderingen.  

 



 

2 

 

Produktionsledare 1 

Svaren från produktionsledare 1 var nästan godkända enligt Coyles (2004) CR-gräns på 0,1 då 

CR-värdet för den AHP-analysen var 0,17. Det var svårt att på ett lika tydligt sätt peka ut en 

specifik parameter som orsaken till det inkonsekventa resultatet. Bidragande orsaker till 

inkonsekvens i resultatet var att vid jämförelse mellan ergonomi och de tre tidsparametrarna 

är ergonomi 9 i relation till samtliga dessa parametrar. De tre tidsparametrarna är också en 7:a 

i relation till areabesparing. Detta borde tyda på att de tre tidsparametrarna är lika viktiga, 

något som dock inte stämde vid parvis jämförelse mellan dessa tre. Relationen mellan tid att 

plocka och tid att packa upp är 7 och relationen mellan tid att plocka och tid att gå är 5. Vid 

dessa jämförelser är alltså tid att plocka mycket viktigare än de övriga två tiderna, vilket inte 

är konsekvent med tidigare jämförelser.  

Produktionsledare 2 

Den AHP-analys som genomfördes av produktionsledare 2 fick ett CR-värde på 0,28. Inte 

heller i detta fall var det helt lätt att urskilja orsaken till det relativt höga CR-värdet. Dock 

verkar det som att felet även denna gång grundar sig på att parametrarna är beroende av 

varandra. Som exempel värderade produktionsledare 2 tid att gå som lika viktigt som 

areabesparing. Dock värderades parametern tid att gå som extremt mycket mer betydelsefull 

än parametern procentuellt slöseri medan parametern areabesparing ansågs vara lika viktig 

som det procentuella slöseriet. Orsaken till detta tros vara att parametern procentuellt slöseri 

är svår att värdera eftersom att den inkluderar såväl tid att gå som tid att plocka och tid att 

hantera förpackningar. 

Produktionsledare 3 

AHP-analysen genomförd av produktionsledare 3 fick ett CR-värde på 0,06 och innebär 

utefter Coyles (2004) rekommendationer ett godkänt värde. Vid jämförelse mellan denna 

AHP-analys och andra AHP-analyser är användandet av siffran 1, att parametrarna är lika 

betydelsefulla, avsevärt vanligare. I relation till vad produktionsledare 1 svarade är tiderna 

även för produktionsledare 3 lika viktiga vid parvis jämförelse med ergonomin. När tiderna 

sedan jämförs med varandra använder produktionsledare 3 siffran 1, då tiderna är lika viktiga, 

vilket således är konsekvent med tidigare jämförelse. I det fallet valde som tidigare beskrivet 

produktionsledare 1 att värdera tiderna mellan varandra, trots att tidigare parvisa jämförelse 

tydde på lika betydelse mellan dem.  

Ergonom, SPS-koordinator och verkstadschef 

AHP-analysen som genomfördes i grupp av en ergonom, SPS-koordinator och 

verkstadschefen genererade det minst konsekventa resultatet med ett CR-värde på 0,85. 

Orsaken till detta var främst att parametrarna inte var oberoende av varandra, något som av 

Saaty (1994 refererad till av Ergu, Kou, Peng, Shi, 2011) uppgavs vara en förutsättning för en 

lyckad AHP-analys. Vid denna AHP-analys medverkande författarna till denna studie och det 

resonemang som fördes vid analysen var mycket relaterat till att den ena parametern leder till 

den andra. Exempelvis att om tiden att plocka material minskar så kommer även ergonomin 

att förbättras. Tid att plocka värderas därför högre fastän det lät som att ergonomin egentligen 

var viktigare om ett val hade behövt göras. Respondenterna uppgav även att tidsminskningar 
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resulterar i minskat slöseri vilket i sin tur ger bättre ergonomi, vilket ytterligare tyder på 

oönskat beroende mellan parametrarna. 

Parametern ’ergonomi’ hade störst inverkan på det inkonsekventa resultatet till följd av att 

den ansågs vara beroende av så många andra parametrar. Som exempel kan ges att vid 

jämförelse mellan tid att gå och tid att plocka samt tid att packa upp så var tid att gå viktigast. 

När ergonomi parvis jämfördes med respektive tidsparameter var tid att plocka och tid att 

packa upp viktigare än ergonomin medan ergonomin var mycket viktigare än tiden att gå. Den 

jämförelsen tydde således på att tid att plocka och att packa upp är viktigare än tiden att gå, 

vilket skapar inkonsekvens i relation till tidigare parvisa jämförelse. Då ergonomin 

exkluderades från analysen blev CR-värdet 0,11, vilket ytterligare tydliggjorde att det är 

ergonomiparametern som skapade inkonsekvens i denna analys. 

Slutsatsen av denna analys var att definitionen av ergonomiparametern måste tydliggöras. I 

denna studie syftar ergonomi endast på lyft och arbetsställning och således bör inget beroende 

finnas mellan denna parameter och tidsparametrarna.  I vanliga fall är även tid att gå med vid 

en fullständig ergonomianalys och därför var det inte konstigt att respondenterna såg ett starkt 

beroende samband mellan dessa parametrar.  
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Bilaga 11: Formulär vid Försök 2 

Nedan åskådliggörs det formulär som skapades i Visual Basics och som användes vid testet 

på position 3.12. De tre figurerna representerar de tre stegen i modellen, där steg 3 endast är 

en åskådliggörning av resultatet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1: VBA-formulär vid test på position 3.12 
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Bilaga 12: Formulär vid Försök 3 

I Figur 1 nedan åskådliggörs det formulär som användes vid det tredje testet. Detta formulär är även den slutgiltiga modell som är en del av 

denna studies resultat.  

 

 

Figur 1: VBA-formulär vid test 3. 
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Bilaga 13: Pappersformulär att fylla i 

I Tabell 1 nedan åskådliggörs det pappersformulär som ska användas och fyllas i då användaren av modellen står nere vid linjen.  

Tabell 1: Pappersformulär att fylla i. 

Position                   

Artikelgrupp                   

Artikelnummer                   

Artikelnamn                   

Antal varianter                   

Bredd på artikel (cm)                   

Bredd på förpackning (cm)                   

Höjd förpackning (cm)                   

Ergonomi vid plock                   

Ergonomi vid uppackning                   

Frekvens                   

Tid att plocka, ej sekvens (s)                   

Tid att plocka, sekvens (s)                   

Antal/förpackning                   

Antal/lager                   

Tid att byta förpackning (s)                   

Tid att ta bort mellanlägg (s)                   

Antal steg                   

Kommentarer                   
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Bilaga 14: Modellinstruktion 

Nedan åskådliggörs den modellinstruktion som är ett stöd till användaren av modellen. 

Instruktionerna ämnar underlätta förståelsen vid insamling av data samt öka 

användarvänligheten då denna data sedan ska fyllas i det elektroniska formuläret.  

Instruktioner till användandet av modellen ’Montöranpassad 

materialförsörjning’ 
Instruktionerna nedan bör följas vid användandet av Excelmodellen ’Montöranpassad 

materialförsörjning’. Innan du börjar använda det elektroniska formulär som finns i Excel 

behöver en mängd data samlas in. Skriv ut formuläret som finns bifogat i Bilaga 14.2 och ta 

med det till line för att fylla i dessa uppgifter. 

Excelformulär 

I excelfilen ”Montöranpassad materialförsörjning” hittar du ett elektroniskt formulär som ska 

fyllas i enligt de tre stegen som beskrivs nedan. 

Steg 1 

Fyll i den position som studeras. Observera att namnet på positionen måste börja med en 

bokstav för att modellen ska fungera, exempelvis Pos3.12. Fyll därefter i viktningen av 

respektive parameter (se Bilaga 14.1). Viktningen bör genomföras tillsammans av en 

teamleader och en produktionstekniker. Tryck spara för att spara den tillagda positionen och 

dess viktning.   

Steg 2 

I detta steg fylls samtlig insamlad data i det elektroniska formuläret enligt beskrivning nedan. 

Artikelgrupp 

Samlingsnamn för en grupp artiklar av samma typ. T.ex. bakre hus, splitaxel osv. 

Antal varianter 

Fyll i hur många varianter det finns av artiklarna inom en grupp, t.ex. hur många varianter av 

bakre hus det finns.  

Bredd på artikel 

Mät bredden på artikeln och fyll i den. Detta görs för att kunna uppskatta hur stor yta som 

krävs om vald artikel skulle presenteras i sekvens. Fyll i bredden i centimeter.  

Bredd på förpackning 

Mät bredden av den plats artiklarna tar vid line då de inte presenteras i sekvens, det vill säga 

bredden på exempelvis en pall eller en boxplats i ställaget. Fyll i bredden i centimeter.  

Höjd på förpackning 

Uppskatta höjden av den plats artiklarna tar vid line då de inte presenteras i sekvens. För en 

pall kan detta beräknas genom att ta ”maximalt tillåtna plockhöjd” (135,5 cm) - ”minimalt 
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tillåtna plockhöjd” (76,5 cm), vilket motsvarar 59,5 cm. Detta eftersom att det inte går att 

stapla två pallar på varandra på en vagn, således tar varje pall upp maximal yta i höjdled. 

Ergonomi 

Ergonomiutvärderingen utförs per artikelgrupp och avser att bestämma om ergonomin 

kommer bli mycket bättre, bättre, oförändrad eller sämre då materialet presenteras i sekvens, 

med avseende på lyft och arbetsställning. Aspekter att ta hänsyn till vid utvärderingen är 

förekommande arbetsställning, arbetsområde i boxen, lyftmoment, enhandslyft inklusive 

överhandsgrepp samt klättra och kliva. För mer information gällande dessa parametrar se SES 

Produktion. Bedömningen ska göras dels på hur ergonomisituationen förändras gällande plock 

av artikeln men också hur den skulle ändras med avseende på uppackning av material och 

hantering av emballage, mellanlägg etc. Om införande av sekvens skulle medföra en ny röd 

punkt ska alternativet omedelbart strykas. 

Frekvens 

I hur stor andel av växellådorna ingår artikeln? Denna information finns att hämta i MONA – 

Material Control. Fyll i frekvensen med 3 decimaler, t.ex. 0,735.  

Tid att plocka, ej sekvens 

Klocka och fyll i tiden det tar att plocka varje enskild artikel då de inte presenteras i sekvens 

eller kit. Om tre artiklar plockas samtidigt, dividera den uppmätta tiden med tre. Mät tiden i 

sekunder. Tidsmätningen görs bäst genom att filma en montör under flera takter och sedan 

analysera filmen. 

Tid att plocka, sekvens 

Uppskatta hur lång tid artikeln skulle ta att plocka om den presenterades i sekvens. I de fall då 

ingen tid uppskattas sparas om artikeln skulle presenteras i sekvens fylls ’Tid att plocka, ej 

sekvens’ i. Mät tiden i sekunder. Ett möjligt sätt för att uppskatta denna tid är genom att 

simulera och filma plockmomentet.  

Antal per förpackning 

Avser en full förpackning med artiklar, ange det antal artiklar som en sådan innehåller.  

Antal per lager 

Hur många artiklar ligger det på respektive lager i förpackningen? OBS. om artiklarna ligger i 

en påse eller returbox är antalet artiklar per lager lika med antalet artiklar per förpackning.  

Tid att byta förpackning 

Klocka och fyll i tiden det tar montören att byta förpackning när det krävs, t.ex. summan av 

tiderna för att returnera tom returbox och dra fram en ny eller att flytta lock från en pall till en 

annan och öppna eventuellt emballage vid pallbyte. Om förpackningsbyte sköts av logistik är 

denna tid lika med 0. Filma montören och mät tiden i sekunder.  

Tid att ta bort mellanlägg 

Klocka och fyll i tiden det tar att ta bort mellanlägg, i sekunder. Om artikeln inte är packad 

med mellanlägg är denna tid lika med 0. Även detta moment bör filmas under ett antal takter.  



 

- 3 - 

 

Inbesparade steg vid sekvens 

Uppskatta och fyll i det antal steg som sparas till följd av att materialet presenteras i sekvens. 

Till exempel kan steg i sidled elimineras till följd av att en artikelgrupp med många varianter 

presenteras i sekvens. Detta eftersom artiklarna inte längre ligger i pallar utplacerade längs en 

stor yta vid linjen. Därför behöver montören inte gå lika långt för att plocka artiklarna. 

Generellt kan ett steg sparas i sidled för varje variant som sekvenseras, vilket innebär en 

besparing av totalt två steg. Dock sparas inte några steg för den variant med högst 

förbrukningsfrekvens då den antas vara placerad närmast montören. Två steg sparas för den 

variant som därnäst har högst förbrukningsfrekvens och fyra steg för den som kommer där 

efter. Detta är ett exempel på ett tankesätt kring uppskattning av inbesparade steg vid sekvens 

men bör anpassas efter situationen.  

Glöm inte att spara efter varje tillagd artikel! 

Steg 3 

I detta steg genereras en sammanställning och ett resultat över vilka artikelgrupper som är 

mest fördelaktiga att presentera i sekvens. Välj de positioner du vill studera i listan, använd 

Ctrl för att välja flera. Tryck sedan på ”Sammanställ” för att få ett resultat. Resultatlistan är 

baserad på beräkning av de fyra parametrarna som presenterades ovan. Längst till höger i 

listan genereras även ett värde över hur stor area som sparas vid line, i kvadratmeter. Det 

fullständiga resultatet med bakomliggande beräkningar finns även att beskåda i bladet 

”Sammanställning”. Tryck på ”Stäng” när du vill stänga formuläret.  
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Bilaga 14.1: Instruktioner CSS-värdering 
En Constant Sum Scaling (CSS) går ut på att en poängsumma fördelas mellan ett antal 

faktorer. I denna studie ska summan 100 fördelas mellan parametrarna ergonomi, tid att 

plocka, tid att hantera förpackningar samt tid att gå. Alla parametrar måste dock tilldelas 

något värde, vilket innebär att siffran 0 inte får användas. Parametern ergonomi innebär lyft 

och arbetsställning för montören. Arbetsställning inkluderar exempelvis böjning och 

sträckning och vid bedömning av lyftmoment bör tunga lyft, enhandslyft samt greppning 

utvärderas. Vid denna ergonomibedömning tas ingen hänsyn till exempelvis antal steg då 

denna faktor bedöms separat som en egen parameter. Tiden att plocka avser endast den tid 

som åtgår till det faktiska plocket och exkluderar därmed tiden att gå.  

Poängen ska fördelas med avseende på följande frågeställning: vad är mest kritiskt att 

förbättra på just den här positionen? Utgå från scenariot att ingenting presenteras i kit, det 

vill säga såsom positionen såg ut innan sekvens infördes. På vissa positioner kan det vara 

ergonomin som är mest kritisk att förbättra till följd av att den nuvarande ergonomiska 

situationen är mycket dålig. Det kan också vara så att tiden att packa upp material är något det 

bör läggas stor vikt vid om mycket tid idag läggs på att packa upp material och avlägsna 

emballage. På liknande sätt kan tiden att plocka material vara mindre viktig till följd av att det 

inte är något som är kritiskt att förbättra på den specifika positionen. Tänk därför efter vilka 

förutsättningar som råder på just den positionen som du utvärderar. Fyll i ditt namn, datum 

samt vilken position du utvärderar nedan. Fördela därefter de hundra poängen på de ovan 

nämnda parametrarna i Tabell 1. 

 

Namn:     

Datum:    

Position:      

Tabell 1: CSS-värdering 

Parameter Poäng (Summan=100) 

Ergonomi  

Tid att plocka  

Tid att hantera förpackningar   

Tid att gå  
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Bilaga 14.2: Formulär att fylla i 
Position                   

Artikelgrupp                   

Artikelnummer                   

Artikelnamn                   

Antal varianter                   

Bredd på artikel (cm)                   

Bredd på förpackning (cm)                   

Höjd förpackning (cm)                   

Ergonomi vid plock                   

Ergonomi vid uppackning                   

Frekvens                   

Tid att plocka, ej sekvens (s)                   

Tid att plocka, sekvens (s)                   

Antal/förpackning                   

Antal/lager                   

Tid att byta förpackning (s)                   

Tid att ta bort mellanlägg (s)                   

Antal steg                   

Kommentarer                   

                    

                    

                    

                    

                    

                              

Standardmått:      Ergonomiskala: 

Halvpall: 92*66 cm      Sämre: 1 

Helpall: 101*130 cm     Oförändrad: 5 

Max plockhöjd - Min plockhöjd: 59,5 cm  Bättre: 10 

       Mycket bättre: 20 


