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Förord 
Denna rapport beskriver resultatet av ett examensarbete i 
Civilingenjörsutbildningen Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Arbetet 
genomfördes på Scania CV AB i Södertälje under våren 2015 med syfte att öka 
FFU-avdelningarnas produktivitet. 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Erika Wirde, Björn Svedlund och Daniel Phil, 
uppdragsgivare och handledare på Scania, för ert engagemang och vägledning 
under examensarbetet. Vi vill även tacka samtliga på avdelningarna FFU Heavy 
och Light för det goda bemötandet. Till sist vill vi tacka Magnus Stenberg, 
handledare på Luleå tekniska universitet, för de råd du gett oss genom arbetet. 
 
 
 
Södertälje, 20 maj 2015 
 
 
 
 
 
 
Märta Holgersson           Jessica Karlsson 
  



 

Sammanfattning 
Scania CV AB har som vision att år 2020 producera 120 000 lastbilar och för att 
företaget ska uppnå detta mål har Fit for use (FFU), som är efterlinesavdelningar 
till Scanias chassiverkstad i Södertälje, en viktig roll. FFU-avdelningarna har idag 
en produktivitet på 60 % och om företaget ska kunna sälja fler lastbilar behöver 
denna produktivitet öka. Syftet med examensarbetet har varit att ta fram ett 
förslag som gör att FFU-organisationen ökar produktiviteten samt klarar av 
monteringsarbetet inom den bestämda tiden i planeringssystemet. Målsättningen 
har varit att skapa och implementera ett generellt förslag innehållande både 
metoder och arbetssätt som bidrar till att avdelningarna ökar sin produktivitet. 
 
PDCA har använts som en övergripande metod under genomförandet av 
examensarbetet och utvecklingsfasen har genomförts cykliskt med hjälp av de 
åtta stegen i projektcirkeln. För att skapa förståelse för arbetet samt resultatet har 
en teoretisk referensram innehållande ämnena processer och dess utformning, 
produktivitet, effektivitet, slöseri, Scanias produktionssystem, 5s, 
arbetsförhållanden och teamwork utformats. Kartläggning och analys av nuläget 
har genomförts med hjälp av observationer, intervjuer och produktivitets-
beräkningar. Metoder som brainstorming och fokusgrupper har tillsammans med 
tester använts för att iterativt skapa förändringsförslag. Dessa förslag har sedan 
testats och implementerats på båda FFU-avdelningarna. 
 
En kritisk granskning av FFU-avdelningarnas produktivitetsnivå visade att, om 
beräkningarna utförs enligt avdelningarnas metod, produktiviten är 46 %. Om 
beräkningar sker enligt teorin är produktiviteten endast 21 %. Att produktiviteten 
på avdelningarna är låg beror på att montörerna lägger tid på ej värdeskapande 
aktiviteter, onödiga rörelser, väntetid samt överarbete.   
 
Förändringsförslaget som har tagits fram och implementerats innehåller tavlor 
för Daglig styrning, en mall för verktygslista till arbetsinstruktionerna samt att 
allt material kommer kittat till bilplatserna. På en av avdelningarna har 
användningen av ytan för verktyg och hjälpmedel effektiviserats. Resultatet av 
testerna av förändringsförslaget visar att avdelningarnas produktivitet ökar till 25 
%. Det innebär att FFU-monteringen i Södertälje kommer få ut 26,5 extra FFU-
timmar varje dag. Beräknat på 226 arbetsdagar per år, skulle avdelningarnas 
vinst öka med 750 000 kr. 
 
Rekommendationen till FFU-organisationen är att fortsätta arbeta efter det 
implementerade förändringsförslaget för att stötta de ingående delarna tills det är 
det standardiserade arbetssättet. Organisationen rekommenderas att se över hur 
FFU-arbetenas tidssättning påverkar avdelningarnas resultat. 
 
NYCKELORD: Produktivitet, Scania CV AB, ej värdeskapande arbete, slöseri, 
observation



 

Abstract 
Scania CV AB’s vision is to produce 120 000 trucks by the year 2020. To achieve 
this goal, the Fit for use (FFU) departments in Södertälje play an important role. 
Today the FFU-departments have a productivity of 60%, which ought to be 
increased for the company to be able to reach its vision. The aim with this master 
thesis is to produce a proposal of improvements within the FFU-departments that 
increases the productivity and is able to meet the deadlines from the planning 
system. The objective is to create and implement one general proposal, consisting 
of both methodology and work approaches that contributes to an increase in 
productivity across the departments. 
 
PDCA has been used as a general methodology during the thesis work and the 
development phase has been cyclical, using the eight steps in ”Projektcirkeln”. To 
create an understanding of the work and the results, a theoretical framework was 
created containing processes and their development, productivity, efficiency, 
waste, Scania production system, 5S, working conditions and teamwork. 
Identification and analysis of the current state have been performed using 
observations, interviews and productivity calculations. Different methods such as 
brainstorming and focus groups have been used and several tests have been 
conducted, to create multiple proposals on an iterative basis. These proposals 
have been tested and implemented on both FFU-departments. 
 
A critical review of productivity of the FFU-departments showed that the 
departments have a productivity of 46%, calculated using the departments’ 
methodology. However, if the calculations were based on the theoretical 
framework the productivity would only be 21%. The reason for the low 
productivity in the departments is the high degree of non-value adding work such 
as unnecessary motion, waiting and overprocessing. 
 
The final proposal consists of boards for daily management, a template for a list 
of tools to the work instruction and that all the necessary materials will be 
delivered in a kit to the work station. In one of the departments the area for tools 
and equipment has been rationalized. The result from testing the proposals shows 
an increase in productivity by 25%. The FFU-departments in Södertälje can 
therefore extract 26.5 extra FFU-hours daily. Calculated on 226 workdays per 
year this would result in a profit increase by 750 000 SEK. 
 
The recommendation for the FFU-organisation is to continue to use the 
implemented proposal. To further increase the productivity the organisation is 
recommended to look into what impact the time setting of the work has on the 
results of the FFU-departments. 
 
KEYWORDS: Productivity, Scania CV AB, non-value adding work, waste, 
observation 
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Terminologi 
Term Beskrivning 
5-tonplatsen Bilplats med tillhörande travers på FFU 

Heavys avlastningsyta. Används vid 
montering av tippflak på lastbil. 
 

Avlastningsyta Yta där hjälpmedel och verktyg placeras när 
de inte används. FFU Heavy har en 
avlastningsyta och FFU Light tre. 
 

Avvikelse En avvikelse är något som avviker från det 
standardiserade. Det finns sex olika klasser: 
Eget, Filter, Efterföljande, Revision, C-fel och 
FQ. 
 

Chassinummer Varje lastbil har en unik nummerkombination 
som benämns chassinummer. 
 

CRD CRD är det datum då lastbilen ska vara klar 
för leverans till kund. 
 

Daglig styrning Morgonmöte där viktiga nyckeltal för 
gårdagen och dagens arbete gås igenom. 
Börjar på TL och GP-nivå, informationen går 
därefter vidare som i en kedja upp till chefen 
för Chassiproduktionen i Södertälje. 
 

EA-lista Lista över vilka lastbilar som ska till FFU 
Heavy respektive FFU Light. I listan finns 
bland annat information om chassinummer, 
planerat startdatum och CRD.  
 

F1-platsen Mötesplats, på FFU Heavy, där Daglig 
styrning och RTM-möten hålls. På platsen 
finns planerings- och RTM-tavla samt en 
datorplats. 
 

Filter Den person som efter att montören arbetat 
klart på en lastbil går igenom hela bilen för att 
upptäcka eventuella avvikelser. 
 

 
 
 

 
 
 



 

Fit for use (FFU) Fit for use (FFU) är efterlines avdelningar till 
Scanias chassiverkstad. På dessa avdelningar 
utförs påbyggnationer av marknadsprodukter 
på lastbilarna utifrån kundorder. 
 

 
Furnerare 

 
Den person som hanterar all truckning av 
material inomhus. Det innefattar bland annat 
utkörning av plockat material från pallställage 
till bilplats. 
 

Gruppchef produktion (GP) Chef över TL och montörer på ett 
produktionsavsnitt. 
 

Lågvärde Benämning på artiklar med lågt värde 
exempelvis skruvar, muttrar och brickor. 
 

Materialfasad Hyllsystem med artiklar. 
 

MONA Beskrivning på vilka arbeten som ska utföras 
och med hjälp av vilka artiklar. Arbetssättet 
för monteringen beskrivs inte. 
 

Mötesplats Mötesplats, på FFU Light, där Daglig styrning 
och RTM-möten hålls. På platsen finns en 
RTM-tavla. 
 

Paternosterverk Ett stort hyllsystem med rörliga hyllor, drivs 
antingen mekaniskt eller manuellt. 
 

PRAL-tid Den tid kunden betalar för att arbetet ska 
utföras inom och som avdelningen i sin tur får 
betalt för. 
 

Processtekniker Ansvarar för att stötta monteringen kring 
frågor och problem kopplade till processen. 
 

Produkttekniker Ansvarar för att stötta monteringen kring 
frågor och problem kopplade till produkten. 
 

Programplock Artiklar som är specificerade till en specifik 
bil. Logistik plockar dessa artiklar. 
 

Prossess Är ett dataverktyg som används för att se var 
lastbilarna befinner sig i flödet. 
 

Rangerare Den person som med hjälp av truck kör 



 

lastbilarna mellan byggnaderna och 
uppställningsplanerna samt in och ut ur 
byggnaderna. 
 

RTM Real Time Management 
 

Standard Arbetsbeskrivning, med text och bilder, som 
är unik för alla arbeten. Består av tempon.  
 

Teamleader (TL) Ansvarar för en förbättringsgrupp (FBG). 
Rollen som TL innebär att vara ett stöd för 
montörerna i deras arbete.  
 

Teknisk chef (TC) Är chef över alla tekniker som jobbar på en 
avdelning. 
 

TL-plats En plats på FFU Light där en planeringstavla, 
ett paternosterverk samt fem datorplatser 
finns.   
 

Tempo Beskriver en sekvens i monteringsarbetet. 
 

Tornado Smeknamn på logistikavdelningens 
paternosterverk. 
 

Verkstadschef (VC) Är chef över ett helt verkstadsområde. 
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 1 

1 Inledning  
Detta är rapporten för examensarbetet Optimera förutsättningar för FFU-
montering på Scania CV AB, Södertälje. Precis som arbetets titel avslöjar har 
examensarbetet utförts för Scania, på plats i Scanias lokaler i Södertälje. 
Examensarbetet är ett utvecklingsuppdrag och omfattar 30 hp. Det är sista 
delen i utbildningen Civilingenjör Teknisk design med inriktning 
produktionsdesign vid Luleå tekniska universitet, Ltu. Arbetet har resulterat i en 
kartläggning över nuläget samt ett förändringsförslag som ökar 
avdelningarnas produktivitet. Dessa förslag har tagits fram och 
implementerats. Examensarbetet har utförts från januari till maj 2015. 
 
1.1 BAKGRUND 
Fit for use (FFU) är 
efterlinesavdelningar till Scanias 
chassiverkstad. På dessa avdelningar 
utförs påbyggnationer av 
marknadsprodukter på lastbilar 
utifrån kundorder. Det finns två 
olika FFU-avdelningar, Heavy och 
Light. På FFU Light utförs arbeten 
på upp till 4 timmar medan Heavy 
utför arbeten på 8 till 80 timmar. De 
lastbilar som har arbeten som tar 
mellan 4 till 8 timmar benämns 
utjämningsbilar. Dessa bilar delar 
avdelningarna på för att få en jämn 
arbetsbelastning. Det finns totalt 
400 olika arbeten som kan utföras, 
dessa arbeten kan sättas ihop till 
olika kombinationer vilket gör att det 
finns många varianter. De arbeten 
som utförs kan vara allt från 
montering av bakkamera till 
montering av tippflak. I dagsläget 
har avdelningen låg produktivitet 
och dåligt nyttjande av bilplatser. 
Scania har som vision att år 2020 
producera 120 000 lastbilar och i 
arbetet för att uppnå det är en viktig 
del att FFU ökar sin produktivitet 
som idag ligger på 60 %. Det är den 
låga produktiviteten i samspel med 
låg nyttjandegrad av bilplatser som 
har lett fram till att detta 

examensarbete blivit aktuellt. 
 
Vad som låg bakom den låga 
produktiviteten var innan examens-
arbetet inte helt känt. En faktor som 
påverkar är att montörens arbete 
ofta har mycket störningstid, det kan 
vara att standarderna inte är 
korrekta eller fullständiga, att fel 
eller ej komplett material har 
levererats från Logistik men även att 
en kollega behöver hjälp i sitt arbete. 
Med andra ord är mycket av det 
arbete som montörerna utför inte 
värdeskapande för kund. 
 
1.2 EXAMENSARBETETS 

INTRESSENTER 
Examensarbetets uppdragsgivare var 
Erika Wirde, verkstadschef för bland 
annat FFU-avdelningarna. De som 
främst berörs och som kan ses som 
intressenter av detta arbete är de 
anställda på avdelningarna FFU 
Heavy och Light, det vill säga 
montörer, teamleader, gruppchef 
produktion, processtekniker, 
produkttekniker och teknisk chef. 
Examensarbetet i sin helhet har 
påverkat dem på olika sätt eftersom 
de har varit delaktiga i olika faser i 
arbetet. De berörs även av arbetets 
slutresultat på grund av att det leder 
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till förändringar i deras 
arbetssituation, både för dem som 
jobbar som montörer och teamleader 
samt dem med administrativa 
arbetsuppgifter.  

 
De personer som arbetar inom det 
logistikområde som förser FFU-
avdelningarna med material samt 
produktionsplanerarna berörs även 
de av examensarbetet. Ytterligare en 
intressent är Scanias marknads-
avdelning då de strävar efter att sälja 
fler lastbilar komplett anpassade 
efter kundens önskemål. 
 
1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet var att ta 
fram ett förslag som optimerar flödet 
genom FFU-avdelningarna samt 
ökar produktiviteten. Att 
organisationen klarar av FFU-jobben 
inom den bestämda tiden i 
planeringssystemet var även det ett 
syfte.  
 
Målet med arbetet var att ta fram ett 
generellt förslag, som innehåller 
både metoder och arbetssätt, för att 
avdelningarna alltid ska klara av 
arbetet på den tid som är satt i 
planeringssystemet. Detta förslag ska 
bidra till att öka produktiviteten på 
FFU-avdelningarna. Målet var även 
att testa förslaget på en till två 
monteringsarbeten och jämföra mot 
nuläget, för att verifiera att en 
förbättring har skett. Därefter har ett 
förslag tagits fram på hur FFU-
organisationen ska fortsätta 
förbättra sin verksamhet för att öka 
leveranssäkerheten.  

 
För att uppfylla arbetets syfte och 
mål ska resultatet svara på följande 
tre frågeställningar: 
 

 Stämmer det att FFU-
avdelningarna har en 
produktivitet på 60 % och vad är 
anledningen bakom den låga 
produktiviteten? 

 Hur ser produktionsflödet inom 
FFU-avdelningarna ut idag? 

 Vilka förändringar behöver 
genomföras inom organisationen 
för att FFU-avdelningarnas 
produktivitet ska öka samt att de 
klarar att leverera på bestämd 
tid? 

 
1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Examensarbetet har utförts under en 
20 veckorsperiod från januari till maj 
2015. I och med att det i dagsläget 
kan utföras 400 olika arbeten på 
FFU-avdelningarna har det under 
den givna tiden inte varit möjligt att 
studera samtliga. Hur montören 
monterar artiklarna, exempelvis hur 
en kabel dras i chassit, har inte 
omfattats av examensarbetet.  
 
Placeringen av de ytor som idag finns 
tillgängliga för uppställning av bilar 
som rullat av line, B- och färdigplan, 
samt avdelningarnas placering har 
inte examensarbetet möjlighet att 
påverka. Det är en ledarskapsfråga 
att förändra arbetsplatskulturen som 
finns på avdelningarna, vilket gör att 
denna inte kan förändras under 
tiden för examensarbetet. Under 
testerna av förändringsförslagen har 
en avgränsning varit att det inte 
finns några avvikelser på varken 
materialet eller lastbilen när det 
kommer in på FFU-avdelningarna. 
Avdelningarnas rollstruktur, 
anställda och antalet bilplatser ska 
finnas kvar efter det implementerade 
förändringsförslaget. 
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1.5 ÖVERSIKT 
För att ge en bild över arbetets 
omfattning och innehåll följer nedan 
en kort beskrivning av vad som 
avhandlas i respektive kapitel. 
 
Kapitel 1 Introduktion 
I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till 
att examensarbetet blev aktuellt 
samt vilka intressenter och 
avgränsningar arbetet har. Arbetets 
syfte och mål finns även de 
beskrivna. 
 
Kapitel 2 Företagspresentation 
Här ges en kort beskrivning av vad 
Scania tillverkar, var produktionen 
är belägen samt hur företaget har 
utvecklats sedan start. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen 
redogör för de teorier som utgör 
examensarbetets vetenskapliga 
grund. 
 
Kapitel 4 Metod 
I detta kapitel redovisas hur arbetet 
har genomförts samt vilka metoder 
som har använts. 
 
Kapitel 5 Nulägesbeskrivning 
För att kritiskt granska den 
problembeskrivning som 
uppdragsgivaren tillhandahållit har 
en omfattande nulägeskartläggning 
utförts, vilken finns beskriven i detta 
kapitel. Utifrån den beskrivningen 
har ett antal problemområden 
definierats. 

 
Kapitel 6 Analys av nuläges-

beskrivning 
De problemområden som redogörs i 
nulägesbeskrivningen har i det här 
kapitlet analyserats för att hitta 
orsakerna till att problemen uppstår 
och examensarbetets problem-
beskrivning har kritiskt granskats. 
Kapitlet summeras i potentiella 
förändringsområden. 
 
Kapitel 7 Kravspecifikation 
Detta kapitel innehåller arbetets 
kravspecifikation. Det är denna 
kravspecifikation som det slutgiltiga 
resultatet ska uppfylla. 
 
Kapitel 8 Resultat 
Resultatet av det utvecklade 
förändringsförslaget samt effekten 
av förslaget beskrivs i detta kapitel.  
 
Kapitel 9 Diskussion  
Här diskuteras för- och nackdelar 
med det förändringsförslag som 
föreslagits i föregående kapitel mot 
den teoretiska referensramen. Valet 
av de metoder som har använts 
under examensarbetet diskuteras. 
Kapitlet avslutas med en 
rekommendation till FFU-
organisationen gällande fortsatt 
arbete. 
 
Kapitel 10 Slutsats 
Hur väl resultatet svarar på 
examensarbetets frågeställningar, 
syfte och mål presenteras i detta 
kapitel.  
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2 Företagspresentation 
Detta avsnitt ger en kort introduktion till företaget Scania CV AB och Scanias 
produktionssystem. Här beskrivs först vad företaget producerar, var företagets 
produktion är belägen samt kort hur företagets resa från start till idag har sett 
ut. Därefter ges en beskrivning av Scanias produktionssystem (SPS). 
 
2.1 SCANIAS HISTORIA 
År 1891 grundades företaget 
Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje, 
i folkmun kallat Vabis, vilket senare 
efter en sammanslagning med 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania 
skulle komma att bli Scania. Vid 
sammanslagningen producerade 
Scania-Vabis bilar, lastbilar och 
bussar. Först 1995 blev Scania ett 
självständigt företag och noterades 
på börsen och sedan 2014 ägs Scania 
av Volkswagen AG. (Scania, 2014a) 
 
Idag producerar Scania lastbilar, se 
Figur 2.1, bussar samt industri- och 
marinmotorer. Scanias produktion är 
belägen i Europa och Latinamerika 
och företaget är verksamt i mer än 
100 länder världen över (Scania, 
2014b). Scania har som mål att till år 
2020 producera 150 000 enheter där 
lastbilar står för största delen med 
hela 120 000 enheter (SPS-office, 
2015).  
 
Scanias produktion i Sverige är 
främst belägen i Södertälje med 
omkring 10 000 anställda. På Scania 
i Södertälje produceras lastbilar, 

bussar, industri- och marinmotorer. 
I Luleå produceras sedan 1967 
ramkomponenter till Scanias 
lastbils- och busstillverkning i 
Europa av det helägda dotterbolaget 
Ferruform, med ungefär 550 
anställda (Scania, 2008). Sedan 1946 
produceras lastbilshytterna till 
lastbils-tillverkningen i Europa på 
Scania i Oskarshamn (Scania, 2012). 
 
2.2 SCANIAS PRODUKTIONS-

SYSTEM (SPS) 
Scanias produktionssystem (SPS), 
med ursprung från Lean production, 
introducerades på företaget i mitten 
av 1990-talet. Det produktions-
system företaget använt sig av 
tidigare hade också en influens av 
Lean production med stort fokus på 
resultat och 5:s (SPS-Office, 2015). 
Enligt Segerstedt (2008) ville Scania 
i och med introduktionen av SPS 
börja arbeta mer mot att utveckla de 
metoder som användes i företaget. 
Resultatet var fortfarande lika viktigt 
men arbetet för att uppnå dessa 
resultat var viktigare. 
 
 

Figur 2.1 Scanias lastbilsmodell Streamline (Scania, 2014c). 
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SPS kan ses som en bas för att 
tillgodose kundernas behov, 
samtidigt som företaget uppnår en 
ökad konkurrenskraft, tillväxt och 
lönsamhet. Scania har visualiserat 
hur olika värderingar, principer och 
prioriteringar påverkar varandra 
med hjälp av ett hus, SPS-huset, se 
Figur 2.2. 

 

2.2.1 Värderingar 
Husets grund, de grå blocken, 
representerar Scanias värderingar 
även kallade filosofier. Dessa 
värderingar är kunden först, respekt 
för individen och eliminering av 
slöseri. (SPS-Office, 2015; 
Segerstedt, 2008) Enligt Segerstedt 
(2008) betyder kunden först att det 
är kunden som påverkar mängden 
produkter som ska produceras och 
hur de ska utvecklas. Respekt för 
individen innebär att alla anställda 
oavsett position i företaget ska ha 
möjlighet till personlig utveckling. 
Detta anses vara en förutsättning för 
att kunna fortsätta producera 
högklassiga produkter. För att ta bort 
onödiga arbetsmoment, störningar i 

processen och kvalitetsproblem 
anses eliminering av slöseri, den 
sista grundstenen, vara en viktig 
konkurrenskraft. Eliminering av 
slöseri kan genomföras med hjälp av 
5S. 
 
2.2.2 Principer 
Normalläge-standardiserat 
arbetssätt, ständiga förbättringar, 
rätt från mig och förbrukningsstyrd 
produktion är Scanias fyra 
huvudprinciper som bildar husets 
golv, tak och väggar. Segerstedt 
(2008) förklarar principerna på 
följande sätt. Normalläge-
Standardiserat arbetssätt är den 
huvudprincip som bygger på de sex 
underprinciperna; standardisering, 
takt, utjämnat flöde, balanserat 
flöde, visuellt och realtid. Att alltid 
utföra uppgifter på samma sätt 
utefter den bäst kända lösningen är 
Scanias beskrivning av 
standardisering. Med ett taktat flöde, 
som överensstämmer med kundens 
behov, kan företaget veta exakt hur 
de ligger till samt att det blir enklare 
att undvika överproduktion samt 

Figur 2.2 SPS-huset (SPS-office, 2015). 
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upptäcka avvikelser och onödiga 
arbetsmoment. Innebörden av 
utjämnat flöde är att företaget 
försöker fördela de mest 
arbetskrävande produkterna över 
dagen för att utnyttja resurserna på 
bästa sätt. För att utnyttja 
kapaciteten optimalt och skapa ett 
balanserat flöde behöver arbets-
innehållet fördelas på de resurser 
som finns. Enkel, tydlig och 
lättillgänglig information behövs för 
att Scania ska se hur de ligger 
gentemot normalläget. Det är därför 
viktigt att utrycka detta visuellt så att 
det är lätt att överblicka. Det är även 
viktigt att denna information ges 
snabbt till den som är berörd så att 
den kan reagera och agera 
omedelbart. Det är detta som är 
innebörden av realtid. Detta är något 
som är extra viktigt vid hantering av 
avvikelser, då dessa måste fångas 
omedelbart, för att inte glömma bort 
varför de uppkom.   
 
Ständiga förbättringar, som utgör 
taket i SPS-huset, handlar enligt 
Segerstedt (2008) om att ständigt 
förbättra normalläget, vilket bland 
annat görs genom att identifiera och 
minska slöseri. De två väggarna i 
SPS-huset är rätt från mig och 
förbrukningsstyrd produktion. 
Segerstedt (2008) beskriver att det 
handlar om att alla anställda ska ha 
förutsättningar att göra rätt från 
början samt att produktionen styrs 
av kundens behov och efterfrågan. 
Rätt från mig innebär att den 

anställde varken ska ta emot, tillföra 
eller lämna vidare en avvikelse till 
kund. Kund betyder i det här 
sammanhanget inte bara den person 
eller företag som får den färdiga 
slutprodukten utan även nästa 
person i tillverkningskedjan. 
Förbrukningsstyrdproduktion 
innebär att det är kunden som styr 
vilken produkttyp som tillverkas, i 
vilken volym samt när produktionen 
ska påbörjas. På detta sätt undviks  
överproduktion, i och med att 
företaget alltid producerar exakt det 
antal som kunden efterfrågar.  
 
2.2.3 Prioriteringar 
I mitten av SPS-huset står Scanias 
fyra prioriteringar; säkerhet/hälsa/ 
miljö, kvalitet, leveransprecision och 
ekonomi. Alla anställda bör ha 
förståelse för dessa prioriteringar 
enligt SPS-Office (2015) för att 
snabbt kunna ta korrekta beslut. 
SPS-Office (2015) säger även att 
dessa prioriteringar alltid ska finnas i 
åtanke vid förändringar av metoder, 
arbetssätt eller hela produktionslinor. 
Ett nytt monteringssätt som innebär 
minskade kostnader skulle aldrig 
införas om det innebär 
säkerhetsrisker eller försämrad 
kvalitet och leveransprecision. SPS 
kommer att påverka projektet i och 
med att de beslut som tas under 
utvecklingsarbetet kommer baseras 
på Scanias prioriteringar.  
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3 Teoretisk referensram 
Bellgran och Johansson (1995) beskriver att en monteringsprocess består av 
både ett tekniskt och ett socialt system. Det är inte bara en utmaning att lyckas 
designa en monteringsprocess som klarar variationer, utan resultatet ska även 
tillfredsställa och motivera de anställda. Att designa en process med fokus på 
båda systemen samtidigt är svårt och de krav som ställs på designen av en 
monteringsprocess motsäger ofta varandra. Vill ett företag ha hög lönsamhet 
genom att tillverka produkter med hög kvalitet måste monteringsprocessen 
uppfylla alla krav. Designen av en monteringsprocess med fokus på både det 
tekniska och sociala systemet kan förväntas få ett bättre utfall än en process 
med fokus på endast ett av systemen. Vad som krävs för att klara av denna 
utmaning kommer beskrivas i teorierna nedan.  
 
3.1 PROCESSER OCH DESS 

UTFORMNING 
För att skapa en produkt till önskad 
kostnad och kvalité är det enligt 
Bellgran och Aresu (2003) inte bara 
viktigt med en bra produkt-
utvecklingsprocess utan utvecklingen 
av en störningsfri produktions-
process är lika viktig. Osvalder, Rose 
och Karlsson (2008) menar att 
utvecklingen av produkter och dess 
produktion bör ske parallellt. Det 
finns dock betydligt färre tillgängliga 
metoder för design av monterings-
processer än vad det finns metoder 

för produktdesign (Bellgran & 
Johansson, 1995). 

Arnold, Chapman och Clive (2012) 
menar att design av produkten, 
kvantiteten som ska produceras och 
design av processen hänger ihop. De 
poängterar även att kvantiteten och 
processen styr kapaciteten, se Figur 
3.1. Osvalder, Rose och Karlsson 
(2008) presenterar två olika typer av 
produktionsutveckling; evolutionär 
och revolutionär. Vid evolutionär 
utveckling utvecklas redan befintliga 
produkter och system medan vid den 

Figur 3.1 Sambandet mellan produktdesign, kapacitet, processdesign och kund (Baserad på Arnold, 
Chapman & Clive, 2012). 
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andra, revolutionär utveckling, 
utvecklas helt nya produkter och 
system. Att ett produktionssystem 
behöver förändras beror ofta på 
produkten men även på faktorer som 
kvalitet och produktivitet. 
 
Störningarna visar sig ofta först sent 
i designfasen eller rent av först när 
produkten har börjat tillverkas 
(Bellgran och Aresu, 2003). Bellgran 
och Aresu (2003) menar att för att, 
på en strategisk nivå, hantera 
produktionsstörningar bör 
störningarna försöka förutses, vilket 
är möjligt genom att nyttja 
utvecklingsfasen till att effektivt 
designa produktionssystem. Enligt 
Bellgran och Johansson (1995) är 
montering ofta det sista steget vid 
tillverkning av en produkt. Denna 
monteringsprocess bör vara 
ordentligt utformad för att klara av 
kraven som ställs på processen idag 
och som kommer ställas i framtiden. 
Om den är ordentligt utformad från 
start leder det till att behovet av att 
ändra monteringsprocessen i 
framtiden minskar. Bellgran och 
Aresu (2003) menar att genom att ta 
med eliminering av störningar som 
ett krav under designprocessen 
minskar det risken för att det ska 
uppstå störningar under produktion. 
Bellgran och Johansson (1995) 
belyser att det dock finns svårigheter 
med att designa en monterings-
process som är tillräckligt flexibel 
och klarar av variationer. 
 
De störningar som ofta uppkommer i 
produktionen hänger, enligt Bellgran 
och Aresu (2003), ofta ihop med 
materialet, informationsflödet eller 
att teori och verklighet inte 
överensstämmer. När det gäller 
störningar kopplat till material beror 

det ofta på att material är försenat, 
att det är brist på material eller att 
materialet har defekter. Att upptäcka 
och dokumentera störningar för att 
sedan kunna analysera bakom-
liggande orsaker är viktigt och till 
stor hjälp när förändringar ska ske i 
ett produktionssystem. Det finns 
stora ekonomiska fördelar med att 
reducera störningar i ett 
produktions-system vilket borde 
motivera företag att arbeta med 
projekt av det slaget. 
 
Conti och Warner (1997) beskriver 
tillverkningen av en produkt som en 
process där råmaterial, genom att 
genomgå flera olika arbetsstationer, 
blir en färdig produkt.  Segerstedt 
(2008) beskriver tillverkningen av en 
produkt på samma sätt men tillägger 
att syftet med en process är att 
tillfredsställa kundens behov. Även 
Arnold, Chapman och Clive (2012) 
trycker på att det är kundens behov 
som är viktigt och enligt Bellgran och 
Säfsten (2005) ses de efterföljande 
processerna i produktionskedjan 
även de som kunder, närmare 
bestämt interna kunder. De beskriver 
en process som en metod för ett 
företag att tillverka en produkt eller 
tjänst i rätt mängd, i rätt tid, till rätt 
kund av den kvalitet som önskas. 
Detta med hög effektivitet och 
produktivitet till minsta möjliga 
kostnad. Det är inte bara 
tillverkningen av en produkt som 
kallas för process även vardagliga 
sysslor som att ta bussen till jobbet, 
handla mat eller tvätta är en process. 
Scanias definition av en process är 
att input ges till en maskin eller 
människa som bearbetar, vilket 
resulterar i en output (SPS-Office, 
2015), se Figur 3.2.  
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Enligt Bellgran och Säfsten (2005) 
behöver företaget veta vilka faktorer 
som påverkar utformningen av en ny 
produktionsverksamhet eller 
förbättrar en befintlig. Exempel på 
faktorer som påverkar utformningen 
är de yttre faktorerna trender, 
företagsstrukturer, historia och 
globalisering men även företagets 
egna erfarenheter och historia. För 
att designa eller utforma en process 
anser Arnold, Chapman och Clive 
(2012) att hänsyn måste tas till 
följande sex faktorer: 

 Produktens design och 
kvalitetsnivå 

 Mönster i efterfrågan och den 
önskade flexibiliteten 

 Kvantitet och kapacitet  

 Kundorderpunktens placering 

 Miljöaspekter 

 Köpa eller tillverka själva 
 

Bellgran och Säfsten (2005) 
instämmer med de flesta av dessa 
faktorer, den enda de inte nämner är 
miljöaspekten. Författarna anser 
dock att leveransförmågan är en 
viktig del i valet av produktions-
process eftersom valet påverkar 
företagets leveranssäkerhet och 
leveranshastighet. Bellgran och 
Johansson (1995) tillägger att det är 
viktigt att ta hänsyn till processens 
automatiseringsnivå samt kraven på 
organisationen vid utformningen av 
en process. Bellgran och Aresu 
(2003) nämner följande fem 
designfaktorer som påverkar hur 
lyckat produktionssystemet blir: 

 Att skapa ett effektivt 
informationsnätverk 

 Behovet av en långsiktig 
strategi 

 Att under designprocessen 
använda systematiska 
metoder 

 Att produkt- och 
produktionsdesign 
samordnas 

 Att samarbeta med 
leverantörer 

 
Bellgran och Johansson (1995) 
argumenterar för att designen av en 
monteringsprocess är viktig om ett 
företag vill tillverka produkter med 
hög kvalitet. Conti och Warner 
(1997) poängterar dock att det inte 
finns någon arbetare som konstant 
kan leverera produkter med noll fel.  
 
3.2 UTFORMNING AV 

PRODUKTIONSLAYOUT  
Enligt Bellgran och Säfsten (2005) 
kan ett företags produktionslayout, 
vilken beskriver placeringen av 
utrustningen i fabriken, vara ordnad 
på fyra olika sätt; fast position, 
funktionell layout, flödesgrupp (cell) 
och linjebaserad layout. Den första, 
fast position, innebär att all förädling 
av produkten sker på ett och samma 
ställe. Detta är en layouttyp som 
passar bra för tillverkning av stora 
produkter eller specialprodukter som 
tillverkas i små volymer (Bellgran & 
Säfsten, 2005; Arnold, Chapman & 
Clive, 2012). Arnold, Chapman och 
Clive (2012) anser att den enda 
fördelen med fast position är att 
företaget inte behöver lägga pengar 
på att förflytta produkten under 
tillverkningen. 
 
 

Figur 3. 2 Scanias definition av process. 
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Den andra layouttypen som Bellgran 
och Säfsten (2005) presenterar är 
funktionell layout eller funktionell 
verkstad som Segerstedt (2008) 
kallar det. Denna layout innebär att 
utrustning av samma sort placeras på 
samma ställe i fabriken och 
produkten transporteras mellan de 
olika maskinerna för att få den 
bearbetning den behöver (Bellgran & 
Säfsten, 2005; Segerstedt, 2008). 
Detta är en layout som, enligt 
Bellgran och Säfsten (2005), företag 
använder när de tillverkar ett sort 
antal olika produkter men i mindre 
volym. Enligt Segerstedt (2008) är 
detta en flexibel produktionslayout 
som ger hög kapitalbindning i och 
med den stora mängden produkter i 
arbete (PIA).  
 
Den tredje typen av produktions-
layout, flödesgrupp (cell), är enligt 
Bellgran och Säfsten (2005) en 
produktorienterad layout där alla 
maskiner och den utrustning som 
krävs för att tillverka en produkttyp 
placeras tillsammans. Denna layout 
är inriktad på att tillverka ett stort 
antal olika produkter i stora volymer. 
I den här produktionslayouten har de 
fördelar som ges av att ha en 
funktionell och linjebaserad layout 
kombinerats. (Segerstedt, 2008). 
 
Den sista varianten är en 
linjebaserad layout, här placeras 
samtliga maskiner och utrustning på 
rad i den ordningen som de behöver 
användas vid tillverkningen av 
produkten (Bellgran & Säfsten, 
2005). Arnold, Chapman och Clive 
(2012) samt Conti och Warner (1997) 
tillägger att den här layouten inte gör 
det möjligt att ha säkerhetslager. Den 
linjebaserade layouten är en layout 
som med fördel kan användas vid 

massproduktion av produkter 
(Bellgran & Säfsten, 2005; Arnold, 
Chapman & Clive, 2012). 
 
3.3 PRODUKTIVITET 
Fujimoto (1999) definierar termen 
produktivitet som med vilken 
effektivitet informationsöverföring 
sker från anställd eller utrustning till 
produkt. Produktionskostnaden 
påverkar företagets konkurrenskraft 
på marknaden och produktiviteten 
influerar produktionskostnaden. 
 
Bernolak (1997) samt Bellgran och 
Säfsten (2005) definierar 
produktivitet som förhållandet 
mellan hur mycket som produceras 
och hur väl de resurser som finns 
tillhanda används. Produktiviteten 
kan öka antingen genom att en större 
volym produceras, med bättre 
kvalité, med samma mängd resurser 
eller genom att producera mer med 
mindre resurser (Bernolak, 1997). 
Ökad produktivitet kan därmed 
definieras som ökningen av 
producerade artiklar per använd 
resurs. De anställda, råmaterial, 
verktyg och maskiner är några 
exempel på vad som räknas som 
resurs. Produktivitet och lönsamhet 
är två skilda mått på en 
organisations framgång. (Bernolak, 
1997)  
 
Enligt Bellgran och Säfsten (2005) 
finns det tre olika typer av 
produktivitet. Det som skiljer de tre 
typerna från varandra är vilken in- 
och output som inkluderas. Den 
enklaste varianten benämner de 
partiell produktivitet, denna typ tar 
endast hänsyn till en sorts input i 
förhållande till output. Inputen kan 
vara antingen arbetskraft, kapital 
eller material. Det är vanligast att 



 13 

använda partiell produktivitet för att 
mäta arbetskraftsproduktiviteten 
vilket innebär att mängden output 
per timme alternativt per anställd 
beräknas. Metoden anses vara enkel 
med avseende på både förståelse och 
beräkning. Bellgran och Säfsten 
(2005) nämner även att det är viktigt 
att det som omvandlar input till 
output är värdeskapande aktiviteter. 
 
Säkrare anställning, högre lön och 
bättre arbetsförhållanden är några 
fördelar, för de anställda, med ökad 
produktivitet (Bernolak, 1997). 
Kunderna tjänar på det genom att 
kvalitén ökar och priset sjunker. Vid 
genomförande av projekt för att öka 
produktiviteten är det viktigt att 
utföra produktivitets-mätningar för 
att veta hur nuläget ser ut och vad 
som kan förbättras. Produktivitets-
mätningar bör mäta produktionen, 
antal anställda och vilken mängd 
fysiska resurser som har använts 
samt sambandet mellan dessa tre 
faktorer. (Bernolak, 1997) 
 
Det finns enligt Fujimoto (1999) två 
olika metoder för att öka 
produktiviteten; densitet eller 
hastighet. Genom att minska ej 
värdeskapande aktiviteter, till 
exempel väntetid, ökar informations-
densiteten. Informationshastigheten 
kan öka genom att de anställda 
arbetar snabbare eller att ny och 
effektivare utrustning köps in. 
Bernolak (1997) trycker dock på att 
det är viktigt att komma ihåg att 
ökad produktivitet innebär att jobba 
smartare, inte hårdare. Berggren 
(1993) håller dock inte med, han 
menar att det inte räcker med att 
bara jobba smartare, jobbet måste 
även utföras snabbare och hårdare. 
 

Företag med Toyota Production 
System-filosofi (TPS) ökar 
produktiviteten genom att öka 
informationsdensiteten och det är 
ofta detta som ger företag med TPS-
filosofi det produktionsövertag som 
de har gentemot konkurrenter 
(Fujimoto, 1999). Dessa företag 
försöker därför, enligt Fujimoto 
(1999), minska på de ej 
värdeskapande aktiviteterna 
exempelvis att eliminera muda, 
slöseri, istället för att försöka snabba 
på de aktiviteter som är 
värdeskapande. Ökad produktivitet 
och minskad materialhantering kan 
enligt Ellis, Meller, Wilck, Parikh och 
Marchand (2010) uppnås genom ett 
effektivt materialflöde. Att ta emot 
inleveranser av material, lagerhålla 
material och leverera rätt material 
till rätt plats är oftast de största 
materialhanteringsaktiviteterna 
inom en produktion. Ett effektivt 
materialflöde kan uppnås genom att 
designa och optimera logistikflödet 
kring materialhanteringen, det är 
dock inte helt lätt att lyckas och kan 
bli väldigt kostsamt om det inte görs 
korrekt. 
 
Bernolak (1997) presenterar sju 
faktorer som genom förbättring kan 
medföra att produktiviteten ökar. 
Dessa faktorer är; personal, 
organisation, fokus, slöseri, 
produktivitetsbarriärer, teknik-
användning och produktivitets-
kultur. När det gäller personal 
handlar det om att tillhandahålla 
utbildning och träning samt att 
involvera de anställda i 
produktivitetsprojekt. 
Organisationen kan bidra till ökad 
produktivitet genom bättre planering 
och schemaläggning samt genom att 
hålla möten korta och effektiva. Att 
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frigöra personer till att fokusera på 
projekt gällande produktivitets-
ökning samt att reducera slöseri 
inom organisationen är lönsamt. 
Barriärer som motverkar 
produktiviteten kan vara motstånd 
mot förändring och rädsla för det 
okända samt begränsningar i form av 
flaskhalsar i produktionen. Genom 
att se till att den teknik som finns 
tillgänglig nyttjas på bästa tänkbara 
sätt kan produktiviteten öka. För att 
skapa bästa möjliga förutsättningar 
för att lyckas med förändringsprojekt 
måste kulturen inom företaget 
förändras. (Bernolak, 1997) 
 
3.4 TVÅ SÄTT ATT SE PÅ 

EFFEKTIVITET  
Modig och Åhlström (2012) 
presenterar två olika synsätt på 
effektivitet kopplat till produktions-
processer. Dessa är flödeseffektivitet 
och resurseffektivitet. För att förstå 
skillnaden mellan dessa måste 
processen betraktas ur flödes-
enhetens perspektiv. Med flödes-
enhet menas människor, material 
och information som genomgår en 
process. Enligt Modig och Åhlström 
(2012, s. 22) är ett sätt att beskriva 
skillnaden mellan flödes- och 
resurseffektivitet att flödes-
effektivitet handlar om att ”knyta 
människor till arbete” medan 
resurseffektivitet handlar om att 
”knyta arbeten till människor”. 
 
3.4.1 Flödeseffektivitet och resurs-

effektivitet 
Enligt Womack och Jones (2003) är 
det viktigt att definiera värdet hos de 
aktiviteter som utförs i 
organisationen för att skapa hög 
flödeseffektivitet. Värdeskapande 
aktiviteter är aktiviteter som bidrar 

till att flödesenheten får adderat 
värde, till exempel montering av 
komponent på artikel (Asay, 2003; 
Womack & Jones, 2003; Fujimoto, 
1999). Asay (2003) samt Womack 
och Jones (2003) tillägger även att 
det är kunden som styr vilka 
aktiviteter som är värdeskapande och 
vilka som inte är det. De aktiviteter 
som inte är värdeskapande delar 
Womack och Jones (2003) upp i två 
kategorier, typ 1 muda och typ 2 
muda.  
 
Muda är ett japanskt ord för slöseri. 
Typ 1 muda är sådana aktiviteter som 
inte kan elimineras direkt på grund 
av den teknik som används idag, 
medan typ 2 muda är aktiviteter som 
företaget direkt kan avlägsna. Mer 
om slöseri går att läsa i kapitel 3.5 
Slöseri. 
 
Modig och Åhlströms (2012) 
definition av flödeseffektivitet är 
andelen värdeskapande tid i 
förhållande till tiden som 
flödesenheten är i systemet. För att 
skapa hög flödeseffektivitet anser 
Womack och Jones (2003) att det är 
viktigt att se hela värdeflödet istället 
för att bara studera enskilda 
avdelningar. De menar på att genom 
att spränga gränserna, som finns 
mellan avdelningarna, kan ett 
kontinuerligt och effektivt flöde 
skapas. Detta leder enligt Segerstedt 
(2008) till att maskiner och 
operatörer ska finnas tillgängliga när 
en produkt ska börja bearbetas, 
vilket i sin tur leder till korta 
genomlopps-tider. Modig och 
Åhlström (2012) anser att följande 
fyra aktiviteter behöver genomföras 
för att förbättra flödeseffektiviteten: 
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 Minska flödesenheternas 
väntetid genom att minska 
antal produkter i arbete 

 Minska cykeltiden genom 
att arbeta snabbare 

 Reducera cykeltiden och 
kapaciteten genom att öka 
antalet resurser i systemet 

 Försöka ta bort eller 
reducera anledningarna till 
att det skapas variation i 
processen 
 

Lean production handlar mycket om 
flödeseffektivitet, Womack och Jones 
(2003) samt Fujimoto (1999) 
nämner även resurseffektivitet, 
framförallt kopplat till slöseri. De 
anser att allt som inte bidrar till 
produktens värde bör elimineras från 
tillverkningsprocessen. För att 
förklara resurseffektivitet mer 
ingående beskriver Modig och 
Åhlström (2012) att resurseffektivitet 
är andelen tid som läggs på 
värdeskapande aktiviteter i 
förhållande till resursens tillgängliga 
tid. Segerstedt (2008) benämner 
resurseffektivitet som utnyttjande-
grad. För att öka utnyttjandegraden 
får inte organisationen låta 
maskinerna eller montörerna ha 
väntetid. Detta medför dock att 
produkten får en lång genomloppstid 
eftersom köer bildas framför arbets-
stationerna (Segerstedt, 2008). 
 
3.4.2 Variation 
Modig och Åhlström (2012) 
beskriver att det är svårt att 
samtidigt uppnå hög 
resurseffektivitet och flödes-
effektivitet. Detta beror främst på 
variationen. Denna variation kan 
bero på att olika personer utför 
processen och att det därför tar olika 

lång tid men framför allt att 
flödesenheterna som ska genomgå 
processen ser olika ut. En sista faktor 
som bidrar till att det blir variation i 
flödet är de yttre faktorerna, det vill 
säga hur, när och vilka flödesenheter 
som kommer in i flödet. Denna 
variation påverkar hur lång tid det 
tar för flödesenheten att genomgå en 
process. Det är viktigt att tänka på 
att företaget inte ska arbeta för 
mycket med att öka 
resurseffektiviteten då detta 
automatisk leder till att flödes-
effektiviteten försämras. (Modig & 
Åhlström, 2012). Enligt de Treville 
och Antonakis (2006) finns det flera 
sätt att minska variationer som både 
beror på de yttre faktorerna men 
även variationen i flödesenhetens 
utseende och resursernas precision. 
Variationen som beror av de yttre 
faktorerna kan främst påverkas om 
företaget försöker jämna ut flödet 
redan i planeringsstadiet. För att 
minska resursernas variation är 
standardisering och dokumentering 
bra verktyg. Att även ändra 
produktens utseende så att det i 
princip är omöjlig att göra fel är 
något som minskar variationer. (de 
Treville & Antonakis, 2006)  
 
3.4.3 Effektivitetsmatrisen 
För att beskriva var en organisation 
befinner sig i förhållande till 
resurseffektivitet och flödes-
effektivitet använder Modig och 
Åhlström (2012) en matris de kallar 
effektivitetsmatrisen (Efficiency 
matrix), se Figur 3.3. I effektivitets-
matrisen kan en organisation 
antingen befinna sig i det författarna 
kallar, ödemarken (Wasteland), 
effektiva öarna (Efficient islands), 
effektiva oceanen (Efficient ocean) 
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eller det perfekta stadiet (The perfect 
state). Företag strävar efter att nå 
stjärnan som finns uppe i matrisens 
högra hörn. Enligt Modig och 
Åhlström (2012) är Ödemarken det 
stadie som en organisation allra 
minst vill hamna i. Författarna 
beskriver vidare att en organisation 
som befinner sig i stadiet effektiva 
öarna består av suboptimerade 
avdelningar som var och en jobbar 
mot att minska kostnaden för den 
egna avdelningen, utan att tänka på 
att det bidrar till att 
flödeseffektiviteten blir låg. Modig 
och Åhlström (2012)  nämner att om 
en organisation befinner sig i den 
effektiva oceanen är stort fokus på 
att så effektivt som möjligt leverera 
sina produkter eller tjänster till 
kund, utan att tänka på hur de 
tillgängliga resurserna används.  
 
Den sista rutan, det perfekta stadiet, 
innebär enligt Modig och Åhlström 
(2012) att organisationer som 
befinner sig här har lyckats med att 
både ha en hög resurseffektivitet och 
flödeseffektivitet. Det är här 
organisationen vill befinna sig, men 
som nämnts tidigare är detta ett 
svårt stadie att nå. Nyckeln för att nå 
hit är att bemästra variationen i 

produktionen. Modig och Åhlström 
(2012) beskriver att variationerna 
bildar en front som förskjuts inåt vid 
ökad variation. Vilket gör det svårare 
för ett företag med mycket 
variationer att nå det perfekta 
stadiet, se Figur 3.4. 

Modig och Åhlström (2012) 
beskriver vidare att en organisation 
som vill nå det perfekta stadiet 
främst ska fokusera på att förbättra 
flödeseffektiviteten och därefter 
resurseffektiviteten, se fokuskurvan i 
Figur 3.4. Då fokus är på 
flödeseffektiviteten kommer resurs-
effektiviteten eventuellt minska men 
allteftersom kommer slöseri 
elimineras och därmed resurs-
effektiviteten öka. Men om fokus 
först ligger på resurseffektiviteten 
effektiviseras bara enstaka processer, 
istället för helheten. Därför kan inte 
slöseriet som sker mellan 
processerna elimineras. Ferdows, 
Lewis och Machuca (2004) ger ett 
exempel i sin artikel på hur 
affärskedjan Zara har optimerat 
flödet i sin värdeflödekedja genom 
att endast fokusera på att förbättra 
flödeseffektiviteten. Detta har 
inneburit att flödesenheterna, i det 
här fallet kunderna och produkterna, 
har fått ett snabbare och bättre flöde 

Figur 3.3 Effektivitetsmatrisen (Baserad på 
Modig & Åhlström, 2012). 

Figur 3.4 Effektivitetsmatris med variation 
och fokuskurva (Baserad på Modig & Åhlström, 
2012). 
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genom butikerna samtidigt som Zara 
har fått en minskad resurs-
effektivitet. Den minskade resurs-
effektiviteten beror till stor del på att 
företaget behöver ha fler anställda på 
plats i butikerna och att vissa 
transporter av produkter behöver 
köras halvfulla för att skapa detta 
flöde. 
 
3.5 SLÖSERI 
Enligt Dennis (2002) är det 
viktigaste japanska ordet att kunna; 
muda. Muda översätts till slöseri 
vilket kan definieras som ej 
värdeskapande arbete, något kunden 
inte är villig att betala för (Morgan & 
Liker, 2006; Dennis, 2002; 
Fujimoto, 1999). Enligt Asay (2003) 
är 80 % av de aktiviteter ett företag 
utför ej värdeskapande för kunden. 
Enligt Liker (2006) är den siffran 
högre, 90 %, och enligt Dennis 
(2002) är den hela 95 %. Bernolak 
(1997) presenterar en undersökning 
som visar att skillnaden, från 
anställd till anställd, i mängden 
utförda värdeskapande aktiviteter 
varierade mellan 20 och 90 %. 
 
Enligt Fujimoto (1999) kan muda ses 
som en princip inom TPS. Följande 
sju områden kan slöseri delas in i; 
rörelse, väntetid, förflyttningar, 
defekter, överarbete, överproduktion 
och lager (Morgan & Liker, 2006; 
Asay, 2003; Ohno, 1988). Dennis 

(2002) samt Liker (2004) delar även 
upp muda i dessa sju områden men 
lägger till ytterligare ett område, 
outnyttjad kunskap. Segerstedt 
(2008) delar också upp slöseri i 7+1 
områden men benämner dem något 
annorlunda, kontentan är dock 
densamma. 
 
Fujimoto (1999) nämner endast sex 
av dessa slöseri och delar dessutom 
upp dem efter om det är ett slöseri 
utifrån produktens eller den 
anställdes perspektiv. Från de 
anställdas perspektiv är väntetid och 
rörelser slöseri medan lager, 
överproduktion, förflyttningar och 
defekter är slöseri från produktens 
perspektiv. 
 
Det slöseri som anses viktigast att 
eliminera är lager, i och med att det 
ökar produktionskostnaden och 
döljer problem i produktionen 
(Fujimoto, 1999). Conti och Warner 
(1997) hävdar att omarbete, som kan 
ses som en del i överarbete, är ett 
stort slöseri inom produktionen. En 
konsekvens av att omarbeta är att 
produktens kvalité kan försämras. 
Definitionerna av de 7+1 slöseri 
enligt Dennis (2002), Liker (2004) 
och Segerstedt (2008) går att läsa i 
Tabell 3.1. 
 
 

j 
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Tabell 3. 1 Definition av 7+1 slöseri, baserat på Dennis (2002), Liker (2004) och Segerstedt (2008). 

Muda 
 

Definition 
 

Rörelse 
 

Både mänsklig och teknisk onödig rörelse under arbetet. 
Mänsklig rörelse som kan ses som slöseri kopplas ofta till 
arbetsplatsens ergonomi, då dåliga ergonomiska 
förhållanden framförallt påverkar säkerheten men även 
produktiviteten och kvaliteten. Onödiga gångsträckor, att 
montören behöver sträcka sig eller vrida sig påverkar 
produktiviteten negativt. Teknisk rörelse syftar till att 
nödvändiga maskiner och arbetsplatser är placerade för långt 
ifrån varandra. 
 

 

Väntetid 
 

Väntetid påverkar ledtiden och kan uppkomma på flera sätt i 
en produktion. Några typer av väntetid är om den anställda 
behöver vänta på att få material levererat eller på en maskin 
som bearbetar en produkt. Stora mängder produkter i arbete 
(PIA) skapar också väntetid. Bakomliggande anledningar till 
väntetid är bland annat driftstörningar, dålig balansering, 
brist på material och flaskhalsar. 
 

 

Förflyttningar 
 

Förflyttningar kan ses som ett nödvändigt slöseri men som i 
de flesta fall kan minimeras. Ett exempel på en förflyttning 
som är ett slöseri är då produkten måste transporteras, 
antingen manuellt eller maskinellt, onödigt långa sträckor 
eller omvägar. Även förflyttningar mellan olika operationer i 
processen ses som ett slöseri. 
 

 

Defekter 
 

Att producera defekta produkter och att behöva åtgärda felen 
skapar stora kostnader för företaget. Det skapar även 
minskad kapacitet och försäljning för företaget, vilket gör det 
önskvärt att minimera denna typ av slöseri. 
 

 

Överarbete 
 

Direkt när mer arbete, än vad kunden önskar, är nerlagt på 
produkten räknas det som ett slöseri och benämns 
överarbete. Detta slöseri är vanligt i företag som fokuserar på 
att uppnå ett tekniskt mål och då har tendenser att glömma 
bort vad det är kunden vill ha. 
 

 

Överproduktion 
 

Överproduktion handlar om att tillverka något tidigare än 
vad som behövs eller till en större kvantitet än nödvändigt. 
Överproduktion ökar slöseri i form av rörelse, väntetid, 
förflyttningar, defekter och lager. Ett företag som minskar 
överproduktion minskar därmed även relaterade slöseri.  
 

 

Lager 
 

Onödigt stora lager både i form av material, PIA och färdiga 
produkter är ett slöseri. Detta slöseri uppkommer när 
produktionen inte är styrd av marknadens efterfrågan och 
när de anställda producerar extra för att vara på den säkra 
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sidan. Onödigt stora lager kräver resurser i form av yta, 
utrustning och personal. Problem till följd av att ha onödigt 
stora lager är att det exempelvis kan dölja sena leveranser 
från leverantör och defekta produkter. 
 

 

Outnyttjad 
kunskap 

 

Att ett företag inte tar tillvara på de anställdas kunskap, i 
form av idéer och kreativitet på bästa möjliga sätt, är ett 
slöseri och skapar frustration hos de anställda. Företaget 
missar därigenom potentiella förbättringsmöjligheter. Detta 
slöseri kan även uppkomma om företaget står för långt ifrån 
sina kunder och leverantörer. 
 

Enligt SPS-Office (2015) anser 
Scania att det värsta slöseriet är 
över-produktion vilket Segerstedt 
(2008) håller med om och 
anledningen är enligt honom att det 
skapar flera andra slöseri. 

Dennis (2002) argumenterar för att 
det enda sättet för företag att öka 
vinsten är genom att minska 
kostnaderna och att det bästa sättet 
att göra det på är genom att 
involvera de anställda i 
förändringsaktiviteter, exempelvis 
reducering av muda. Fujimoto (1999)  
och Asay (2003) är inne på samma 
spår, de hävdar att när ett företag 
lyckas reducera muda blir effekten 
att produktionskostnaden minskar. 
Asay (2003) nämner även att 
ytterligare fördelar med att reducera 
muda är att de anställda får en ökad 
trivsel och att drivet för att jobba 
med förbättringsarbete ökar. 
 
3.6 5S 
5S är ett verktyg inom Lean 
production enligt Arnold, Chapman 
och Clive (2012). Metoden 
utvecklades under 1950-talet i Japan 
och bestod till en början av 4S: Seiri 
(cleaning up), Seiton (organizing), 
Seiso (cleaning) och Seiketsu 

(systematic cleanliness), det var först 
senare som det femte s:et, Shitsuke 
(discipline) lades till (Fabrizio & 
Tapping, 2006). När metoden spreds 
utanför Japan krävdes det dock en 
viss omarbetning enligt Fabrizio och 
Tapping (2006) och benämningen av 
S:en blev följande: Sort, Set in order, 
Shine, Standardize och Sustain. 
 
Dennis (2002) benämner de 5S:en 
på samma sätt och förklarar att det 
är ett system för att standardisera 
och organisera en arbetsplats. 
Arnold, Chapman och Clive (2012) 
tillägger att metoden kan användas 
för att minska slöseri och göra 
arbetsplatsen mer effektiv. Det andra 
S:et, Set in order, vill Arnold, 
Chapman och Clive (2012) definiera 
som Straighten vilket stämmer bra 
överens med Segerstedts (2008) 
svenska benämning. 5S kan ses som 
fem byggstenar där sortera är det 
första steget och de andra följer 
därefter i tur och ordning. I Tabell 
3.2 ses Segerstedts (2008) 
benämningar samt förklaringar av 5S 
utifrån Segerstedt (2008), Dennis 
(2002), Fabrizio och Tapping (2006) 
samt Arnold, Chapman och Clive 
(2012). 

 
 
 

 



 20 

Tabell 3.2 Förklaringar av respektive 5S baserat på Dennis (2002), Fabrizio & Tapping (2006), 
Segerstedt (2008) och Arnold, Chapman & Clive (2012). 
 

5S Definition 

Sortera Gå igenom allt och definiera vad som är 
nödvändigt respektive icke nödvändigt. Allt icke 
nödvändigt bör avlägsnas. Material, verktyg och 
dokumentation är saker som bör ses över.  

Följ påståendet: ”When in doubt, move it out”  
–Fabrizio & Tapping (2006, s. 3) 

Strukturera Det som är kvar efter sorteringen ska nu 
struktureras. Detta genom att allt tilldelas en egen 
plats och att det visualiseras vad som hör hemma 
var. Detta för att allt ska finnas lättillgängligt när 
det behövs.  

Följ påståendet: ”A place for everything, with 
everything in its place” –Fabrizio & Tapping 
(2006, s. 3) 

Städa Städa allt och se sedan till att hålla allt rent. Det 
underlättar nämligen att se om utrustningen är 
hel, om den är ren. En ren arbetsplats ökar energin 
i gruppen. 

Följ påståendet: ”Make it clean and keep it clean”  
–Fabrizio & Tapping (2006, s. 3) 

Standardisera För att bibehålla ordningen efter att ha sorterat, 
strukturerat och städat behöver gemensamma 
rutiner skapas genom att standardisera. Det är 
viktigt att standarderna för att bibehålla de 
föregående S:en är enkla samt att de visualiseras. 

 
Följ påståendet: ”If you can’t see, you don’t know, 
and if you don’t know, you can’t controll”  
–Fabrizio & Tapping (2006, s. 3) 

Självdisciplin/Skapa 
vana 

Det handlar om att skapa en attityd i gruppen så 
att alla följer 5S. Detta möjliggörs genom att se till 
att alla förstår innebörden och att 5S blir en del i 
organisationskulturen. 

Följ påståendet: ”Maintain the gain and forget the 
blame” –Fabrizio & Tapping (2006, s. 3) 
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Enligt SPS-Office (2015) sågs 5S 
tidigare som en rutin för att hålla 
ordning och reda. Att städa i sig är 
inte fel men efter att ha ställt sig 
frågan ”Blir vi bättre av det?” 
omformulerade Scania vad metoden 
handlar om. Metoden används idag 
för att skapa förutsättningar att nå de 
resultat företaget har bestämt sig för 
att nå och att allt arbete med 5S 
måste kopplas till det önskade 
resultatet. 
 
Scanias definition av 5S är följande: 
sortera, systematisera, skick, 
standardisera och sköta om. 
Tillskillnad från studerade teorier 
lägger Scania till steg 0, vilket 
innebär att kartlägga och definiera 
vilka resultat arbetet med 5S bör 
medföra. Sortera handlar om att, 
grundat på fakta och observationer, 
ta bort allt som ej är nödvändigt och 
att eventuellt skaffa det som behövs. 
Att därefter systematisera betyder att 
placera allt där det behövs och i rätt 
mängd. Det tredje S:et är skick vilket 
handlar om att hålla utrustningen i 
rätt skick genom att rengöra och 
inspektera utrustningen. De två sista 
S:en används för att säkerställa att 
en rutin uppnås. Standardisera 
handlar om att med hjälp av 
visualisering göra det lätt att se att 
allt är på sin plats och därigenom 
även lätt kunna upptäcka om 
exempelvis ett verktyg saknas. Till 
sist handlar det om att sköta om, 
vilket kräver resurser, exempelvis i 
form av tid för att följa upp att 
arbetet fungerar. För att lyckas krävs 
det organisering samt uthållighet. 
(SPS-office, 2015) 
 
3.7 ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
För att få en uppfattning om hur 
Lean production påverkar de 

anställdas hälsa, jobbtillfredsställelse 
och avsikter att stanna kvar på 
arbetet har flera studier genomförts 
på olika företag i världen (Bouville & 
Alis, 2014). Enligt Bouville och Alis 
(2014) motsäger dock resultaten av 
dessa studier varandra.  De beskriver 
att anledningen till detta är att 
undersökningar har utförts på för få 
företag samt att det inte har 
definierats hur Lean används på de 
företag som studerats.  
 
En av de som är kritiska till Lean 
production är Haynes (1999). Hon 
beskriver att när ett företag använder 
Lean production kan de anställda 
känna att de hela tiden måste ge lite 
extra utan att få något tillbaka. De 
negativa effekter som de anställda 
upplever av Lean production är 
bland annat; stress, högre 
arbetsbelastning, högre arbetstempo 
samt högre press på att producera 
(Brännmark & Håkansson, 2012; 
Haynes, 1999; Conti & Warner, 
1997). Conti och Warner (1997) 
nämner även att Lean production 
orsakar utanförskap, missnöje och 
bidrar till dålig moral hos de 
anställda. För att ta reda på om Lean 
production även påverkade 
frånvaron från arbetet genomförde 
Coles, Lanfranchi, Skalli och Treble 
(2007) en studie. De jämförde 
frånvaron hos de anställda i företag 
som hade Just-in-time produktion 
och de som inte hade det. De kunde 
då visa på att de företag med Just-in-
time produktion hade högre frånvaro 
än andra företag. 
 
Cullinane, Bosak, Flood och 
Demerouti (2013) samt Jackson och 
Mullarkey (2000) ser både positiva 
och negativa effekter av Lean 
production precis som många andra. 
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De anser att Lean production leder 
till ökad motivation hos de anställda 
i och med att de får kunskap, 
socialinteraktion och support samt 
att de får feedback. Samtidigt ser 
Cullinane et al. (2013) att anställda 
får försämrad hälsa i och med att 
kraven på dem ökar. Några som är 
positiva till Lean production är 
Womack, Jones och Roos (1990). De 
menar på att de anställdas 
välbefinnande ökar. En del till det är 
friheten att få styra över sitt eget 
arbete, men med frihet kommer 
också ansvar (Womack, Jones och 
Roos, 1990). Även om det i Lean 
production finns en ide om att 
motivationen och produktiviteten 
ökar i takt med ökat ansvar 
(Askenazy & Caroli, 2010), så kan det 
även påverka den anställdas hälsa 
negativt (Bouville & Alis, 2014; 
Womack, Jones & Roos, 1990). 
Bouville och Alis (2014) samt Vidal 
(2007) nämner även att deltagande i 
problemlösningar i arbetet har 
samma negativa effekt på hälsan hos 
de anställda. Vidal (2007) anser dock 
att personalen behöver tränas i 
problemlösning. Om denna träning 
saknas blir personalen i dessa 
situationer stressade.  
 
Jackson och Mullarkey (2000) har 
genomfört studier på hur teamwork 
påverkar arbetsglädjen och vilken 
påfrestning som den anställde 
upplever i arbetet. De kom fram till 
att teamwork påverkar både positivt 
och negativt. De positiva effekterna 
av teamwork är bland annat att 
personalen får större användning av 
sina kunskaper samtidigt som de får 
social kontakt med de andra 
anställda (Jackson och Mullarkey, 
2000). De negativa är att när 
personalen jobbar i team så känner 

de högre press på att prestera och de 
behöver även använda metoder för 
att lösa fler problem. Womack, Jones 
och Roos (1990) samt Liker (2004) 
anser dock att teamwork och 
problemlösning är något som bör 
tränas upp för att få så bra anställda 
som möjligt.  
 
3.8 TEAM OCH TEAMWORK 
Hoegl (2005) definierar termen team 
med hjälp av tre faktorer; kontext, 
identitet och teamwork. Det är den 
tredje faktorn, teamwork, som gör att 
definitionen skiljer sig från andra 
formella grupper inom 
organisationer. Enligt Hoegl (2005) 
handlar teamwork om att samarbeta 
med en gemensam uppgift och enligt 
Modig och Åhlström (2012) ger 
teamwork de anställda möjlighet att 
utvecklas både personligt och 
professionellt. Teamwork är inget 
som kommer automatiskt utan något 
som behöver läras (Liker, 2004). För 
att ett team ska räknas som ett team 
måste det enligt Hoegl (2005) bestå 
av minst två personer, men kan inte 
vara hur stort som helst. Ett team 
bestående av fler än tio personer kan 
inte leverera teamwork av hög 
kvalité. Enligt Hoegl och Gemuenden 
(2001) kan kvaliteten på teamwork 
mätas i sex aspekter. Dessa är 
följande; kommunikation, 
samordning, ömsesidigt stöd, 
prestation, sammanhållning och en 
balans mellan medlemmarna med 
avseende på hur mycket var och en 
bidrar med.  
 
Ett teams prestation är beroende av 
hur effektivt medlemmarna kan 
arbeta gemensamt för att uppnå ett 
resultat, vilket påverkas av hur 
välfungerande teamwork är (Modig 
& Åhlström, 2012; Hoegl & 
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Gemuenden, 2001). Vilket Hoegl och 
Gemuenden (2001) menar skiljer sig 
mot andra grupperingar där 
prestationen definieras utifrån den 
enskilda individens resultat. Modig 
och Åhlström (2012) menar att om 
ett företag vill uppnå hög flödes-
effektivitet måste det finnas ett 
välfungerande teamwork och en 
ömsesidig respekt. Teamwork och 
respekt är två av de fem kärnvärdena 
inom TPS. Liker (2004) poängterar 
dock att det är individerna som utför 
det värdeskapande arbetet inte 
teamet. Däremot fungerar teamet 
som en funktion för motivation och 
lärande.  
 
Cullinane, Bosak, Flood och 
Demerouti (2013) trycker på vikten 
av att låta de anställda som arbetar 
på verkstadsgolvet vara delaktiga när 
beslut kring produktionsprocessen 
ska fattas. Detta bidrar nämligen till 
att de anställdas attityd blir positiv. 
Brännmark och Holden (2012) 
hävdar även de att delaktighet i 
förändringar ökar de anställdas 
positiva attityd. De anställdas 
delaktighet är även enligt Karlsson, 
Osvalder, Rose, Eklund och Odenrick 
(2008) en viktig aspekt vid 
förändringsarbete. Cullinane et al. 

(2013), Brännmark och Holden 
(2012) och Karlsson et al. (2008) 
hävdar att det är delaktighet som gör 
ett förändringsarbete framgångsrikt.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2010) 
beskriver att kommunikation av 
information är en av de viktigaste 
delarna i ett bra ledarskap. Bristande 
information om vad organisationen 
har för mål och vilka arbetsuppgifter 
de anställda ska utföra kan leda till 
frustration och bristande motivation. 
Även för mycket information kan 
leda till missnöje hos de anställda då 
det kan bidra till en ökad stressnivå. 
Jacobsen och Thorsvik (2010) 
nämner även att kommunikation är 
ett sätt att överföra känslor, idéer 
och attityder och då inte bara verbalt 
och skriftligt utan även genom både 
kroppsspråk och tonläge.  
 
3.9 Tillämpning av teorier 
Det har i olika skeden i 
examensarbetet tagits hänsyn till de 
teorier som beskrivits i detta avsnitt. 
Figur 3.5 visualiserar när de olika 
teorierna har använts i 
examensarbetet.  
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Figur 3.5 Visualisering över när de olika teorierna använts i examensarbetet. 
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4 Metod 
De metoder som använts för att genomföra examensarbetet presenteras i detta 
avsnitt. En beskrivning på hur och varför metoderna används ges . 

Examensarbetet har utförts i de åtta steg, med tillhörande metoder, som visas i 
Figur 4.1 ovan. Majoriteten av metoderna har använts i flera faser medan ett fåtal 
endast använts i en specifik fas. Samtliga metoder beskrivs nedan.  
 
4.1 PLAN-DO-CHECK-ACT 

(PDCA) OCH PROJEKT-
CIRKELN 

Arbetets process bygger på en 
kombination av metoden projekt-
cirkeln samt Plan-Do-Check-Act 
(PDCA). Nedan följer en teoretisk 
beskrivning av båda metoderna och 
därefter en redogörelse för hur de 
har använts praktiskt i arbetet. 
 
4.1.1 PDCA 
Walter Shewhart utvecklade 
metoden PDCA under 1930-talet och 
sedan förfinade W. Edwards Deming 

den till det som idag kallas PDCA-
cirkeln, se Figur 4.2, (Dennis, 2002). 
Metoden PDCA användes först vid 
kvalitetskontroll av produkter 
(Maruta, 2012), men med tiden 
utvecklades metoden till en 
kontinuerlig process som är 
anpassad för ständiga förbättringar 
(Dennis, 2002; Goetsch & Davis, 
2002; Maruta, 2012). Vid 
produktivitets-förbättringar inom 
tillverknings-industrin har PDCA 
enligt Maruta (2012) varit ett viktigt 
verktyg. 
  

Figur 4.1 Visualisering över när de olika metoderna använts i examensarbetet. 
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I PDCA-cirkelns första steg Plan 

handlar det, precis som det låter, om 
att planera (Dennis, 2002; Goetsch & 
Davis, 2002). Enligt Dennis (2002) 
är det i denna fas viktigt att ställa sig 
frågorna: ”Vad vill vi åstadkomma?” 
och ”Hur ska vi komma dit?”. Ett 
resultat av denna fas är ett 
tidsschema, exempelvis ett Gantt-
schema. Imai (1986) beskriver att i 
detta steg ingår inte bara att göra en 
plan utan även att kartlägga nuläget. 
Enligt Walton (1986) ska en 
fullständig plan vara klar innan nästa 
steg påbörjas och Dennis (2002) 
menar att innan nästa steg är det 
viktigt att utvärdera grupp-
medlemmarnas förmåga och se till 
att komplettera gruppen om viss 
kompetens saknas. Nästa steg är Do 
som enligt Goetsch och Davis (2002) 
samt Dennis (2002) innebär att 
exempelvis implementera den 
planerade förändringen. Dennis 
(2002) trycker på vikten av att inte 
vara i tankesättet ”Just do it” under 
denna fas utan att tänka att bättre 
förberedelser ger bättre resultat. 
Implementeringen bör, om möjligt, 
utföras i mindre skala första gången 
(Walton, 1986; Dennis, 2002).  
 
 

Tredje steget Check handlar om att 
kontrollera det som implementerats, 
under föregående steg, för att 
säkerställa om de förväntade 
resultaten har uppnåtts (Walton, 
1986; Dennis, 2002; Goetsch & 
Davis, 2002). Dennis (2002) 
tillägger att det är i detta steg som 
möjligheten att eliminera 
misslyckanden finns samt att gå och 
se är ett viktigt verktyg. Det är viktigt 
att med egna ögon se vad som 
händer och inte förlita sig enbart på 
vad siffror eller andra säger. Sista 
steget Act handlar enligt Dennis 
(2002) om att agera på resultatet 
från föregående kontrollfas. 
Implementeringen kan behöva mer 
eller mindre långsiktiga förändringar 
för att ge ett optimalt resultat. 
Behöver förändringar ske påbörjas 
ett nytt varv i cirkeln (Dennis, 2002) 
och varje nytt varv i cirkeln bör ha 
nya mål (Maruta, 2012). Är resultatet 
däremot tillfredsställande gäller det 
att lyckas skapa förutsättningar för 
att göra implementeringen 
permanent (Imai, 1986; Dennis 
2002). För att utvecklas tillägger 
Walton (1986) vikten av att fundera 
på vilka lärdomar detta varv bidragit 
med. Goetsch och Davis (2002) 
benämner sista steget som Adjust 
men definierar innehållet på samma 
sätt som Dennis.  
 
Dennis (2002) hävdar att i mitten av 
PDCA-cirkeln finns området 
Grasping the Situation (GTS), se 
Figur 4.2, vilket är något som 
Goetsch och Davis (2002) inte 
nämner. Det handlar om att se 
helheten samt att ta reda på vad som 
verkligen händer och vad som borde 
hända under alla steg i PDCA-
processen (Dennis, 2002).  
 

Figur 4.2 PDCA-cirkeln (Baserad på Dennis, 
2002). 
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4.1.2 Projektcirkeln 
Vid utvecklingsprojekt kan processen 
ses som cyklisk, den så kallade 
projektcirkeln, se Figur 4.3, där det 
finns utrymme att lära sig med 
tidens gång. Projektcirkeln består av 
åtta steg och ett projekt genomgår 
ofta fler än ett varv i cirkeln vilket 
skapar något som benämns 
projektspiralen, där fokus vid varje 
nytt varv förskjuts en bit framåt. 
Tanken med utvecklingsprojekt som 
utförs med hjälp av projektcirkeln är 
att det alltid ska engagera de som 
slutresultatet är ämnat för samt att 
samspelet människa och system är i 
fokus. (Osvalder, Rose & Karlsson, 
2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.3 Projektcirkeln (Baserad på Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008). 

Första steget i projektcirkeln är 
planering, vilket är a och o för att 
lyckas med ett utvecklingsprojekt 
enligt Osvalder, Rose och Karlsson 
(2008). Det är viktigt att planera 
både hur den tillgängliga tiden ska 
användas och vad som ska utföras. 
Planeringen är inget som står fast 
under hela projektet utan det är 
möjligt att ändra den allteftersom. 
Därefter är det dags att ställa en 
diagnos genom att utföra en 
behovsidentifiering. Det handlar om 
att kartlägga och analysera vilket 

problem som ska lösas samt att 
formulera problemet. Med grund i 
behovsidentifieringen och problem-
formuleringen går projektet in i 
nästa steg där mål och krav 
identifieras. Detta görs genom att 
problemformuleringen analyseras 
och där resultatet av detta steg är en 
kravspecifikation. Vid nästa steg i 
projektcirkeln är det dags att gå in i 
idégenereringsprocessen. Olika 
kreativa metoder kan användas som 
hjälp under denna fas och målet är 
att ta fram så många idéer och 
koncept som möjligt, vilka sedan 
utvärderas. Utvärderingen sker i det 
femte steget, värdera och välj 
alternativ, mot kravspecifikationen 
för att se hur väl de olika idéerna 
uppfyller kraven i projektet. Idéerna 
bör även utvärderas mot de 
ergonomiska aspekterna; 
användbarhet, funktionalitet, 
användarvänlighet och risker. Denna 
utvärdering kan exempelvis 
genomföras genom en riskanalys. 
Därefter är det dags att utveckla och 
detaljbearbeta valt förslag i det sjätte 
steget. I detta steg tas det slutgiltiga 
konceptet fram genom att antingen 
delar av de koncept som 
utvärderades i föregående steg 
kombineras eller att ett koncept 
detaljbearbetas. När det slutgiltiga 
konceptet är klart är det dags för 
implementeringen vilket sker i 
sjunde steget, genomför stegvis. 
Precis som namnet på detta steg 
avslöjar bör implementeringen ske 
stegvis för att ge ett så bra resultat 
som möjligt. Efter att 
implementeringen är utförd är det 
viktigt att följa upp och värdera 
effekter för att säkerställa att de 
förväntade resultaten har infriats och 
för att ta med sig nyttiga 
erfarenheter. 
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Behovet av data förändras genom 
hela projektet vilket gör det viktigt 
att fortlöpande samla in data. Data-
insamlingen kan ske med hjälp av 
olika metoder, exempelvis intervju 
och observation. Utvärdering av 
idéer bör ske kontinuerligt under 
projektet, för att upptäcka nackdelar 
så tidigt som möjligt och därmed 
kunna vidta åtgärder. (Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008) 
  
4.1.3 PDCA och projektcirkeln 

praktiskt under examensarbetet 
Under examensarbetet har PDCA-
cirkeln fungerat som den över-
gripande metoden för projektet och 
projektcirkeln har varit en iterativ 
process mellan stegen Plan och Do i 
PDCA. Arbetet har endast genomgått 
ett varv i PDCA-cirkeln där det i 
första steget, Plan, lades upp en plan 
för arbetet. Planen visualiserades 
både genom en övergripande tidplan, 
se Figur 4.4, och en detaljerad 
tidplan. Tidplanen har fungerat som 
ett stöd i arbetet för att veta vilka 
moment som ska utföras samt för att 
säkerställa att arbetet blir klart inom 
tidsramen på 20 veckor. Tidplanen 
visualiserar att arbetet har tre faser 
med varsitt fokusområde; nuläge, 

koncept och analys. Även en 
övergripande kartläggning av nuläget 
genomfördes i detta steg. Kart-
läggningen användes som grund vid 
första varvet i projektcirkeln. Efter 
detta har arbetet genomgått ett 
flertal varv i projektcirkeln. 
 
De flesta varv i projektcirkeln har 
sett olika ut i och med att fokus och 
mål har varierat. Trots det har varje 
varv i projektcirkeln inletts med att 
det som ska utföras har planerats, ett 
nuläge har identifierats och en 
problemformulering definierats. Idé-
genereringen som följt därefter har 
varierat i utförande, vanligast är 
dock att brainstorming har använts. 
Beroende på vilket fokus och mål 
varvet i projektcirkeln har haft har de 
olika idéerna utvärderats på olika 
sätt. Det har varierat mellan att 
utvärderas mot kravspecifikationen, i 
en elimineringsmatris och diskussion 
av för- och nackdelar. Vissa idéer har 
detaljbearbetats medan vissa har 
testat direkt. Varje varv i projekt-
cirkeln har avslutats med att en 
utvärdering av förändringarnas 
effekter har genomförts. 
 
 

Figur 4.4 Övergripande tidplan. 
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När det slutgiltiga förändrings-
förslaget färdigställts och testats 
genom ett varv i projektcirkeln tog 
arbetet ett steg framåt i PDCA-
cirkeln till Do-steget. I detta steg 
genomfördes den slutgiltiga 
implementeringen på de båda 
avdelningarna. Därefter analyserades 
implementeringens effekter i steget 
Check. Vissa förändringar genom-
fördes i det sista steget, Act, för att 
förbättra implementeringens 
resultat. En rekommendation för 
framtida arbete togs även fram för 
att säkerställa att förändringarna ska 
leva vidare men även för att 
poängtera områden där fokus bör 
ligga i framtiden, för såväl montörer, 
tekniker och gruppchefer. 
 
4.2 DATAINSAMLINGSMETODER 
Vid starten av examensarbetet lades 
stor del av tiden på att socialisera 
med de anställda. Denna 
socialisering innebar att en relation 
byggdes upp med de anställda på 
avdelningarna. Detta åstadkoms 
genom att vistas ute i produktions-
lokalerna samt genom att visa ett 
intresse för det arbete som utfördes. 
Socialiseringen ansågs vara viktig för 
att få de anställda involverade i 
arbetet. Nedan beskrivs samtliga 
metoder som använts vid examens-
arbetets datainsamling. 
 
4.2.1 Observation 
Enligt Osvalder, Rose och Karlsson 
(2008) är observationer en metod 
som används för att studera 
människors beteende i produktions-
miljön, vilket innefattar hur 
personerna rör sig, hanterar 
problem, maskiner samt produkter. 
Observation är en objektiv metod 
vilket betyder att metoden inte ger 

svar på vad den studerade har för 
önskemål, vad den känner eller har 
för attityd. Syftet med metoden är att 
få en objektiv bild av hur de 
observerades arbetssituation ser ut, 
utan att påverka deras arbete. 
Observationer förekommer i olika 
utföranden, vilket ger olika resultat, 
kvantitativa eller kvalitativa. 
Innebörden av dessa är att 
kvantitativa resultat handlar om hur 
ofta den som observeras utför en 
specificerad handling, medan 
kvalitativa resultat ger förståelse för 
systemet och hur människan agerar i 
det. 
 
En variant av observation är 
systematiska observationer. Det är 
när observatören har planerat vad 
som ska studeras och hur, vilket 
leder till att observatören får ut det 
resultat som eftersöks. Den andra 
varianten, osystematiska 
observationer, används för att få en 
helhetsbild vilket innebär att all 
information är av intresse. Detta 
medför att det är en 
observationsmetod som ofta används 
tidigt i studier. Observationer kan 
genomföras genom att observatören 
är närvarande i arbetsmiljön, direkta 
observationer, eller i efterhand via 
videoinspelning eller i en arrangerad 
försöksmiljö, indirekta 
observationer. Närvaron vid direkta 
observationer innebär en risk för att 
den som observeras kan påverkas av 
situationen och inte utföra arbetet på 
det sätt som den brukar. (Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008) 
 
Samtliga observationer som 
genomförts i det här examensarbetet 
har varit direkta med olika fokus. 
Osystematiska observationer var 
något som användes tidigt i arbetet 
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för att få en övergripande bild av 
arbetsuppgifter, vanliga problem 
samt hur hela flödet fungerar. Dessa 
observationer genomfördes under 
fem dagar och på Heavy skedde 
observationerna från mötesplatsen 
för gruppchef och teamleader, då 
detta är en central plats i 
produktionen. På Light gjordes de 
osystematiska observationerna från 
olika platser på grund av att det inte 
finns en central position på 
avdelningen där det är enkelt att se 
hela produktionen. Osystematiska 
observationer genomfördes även på 
logistikavdelningen, på främst plock-
positionerna, som är kopplad till 
FFU-avdelningarna. 
 
Systematiska observationer 
användes sedan för att ge en 
tydligare bild av hur montörens 
arbetssituation ser ut idag samt för 
att kartlägga hur stor del av 
arbetstiden som läggs på rent slöseri. 
Dessa observationer genom-fördes 
vid fem tillfällen på fem olika 
montörer. De tre observationerna på 
Heavy utfördes i var och en av de tre 
förbättringsgrupperna.  
 
Observationerna på Light utfördes på 
montörer i förbättringsgrupperna 1 
och 2. En observation på respektive 
avdelning innehöll att montören 
efter att ha arbetat på en bil bytte till 
en ny bil. Respektive observations-
tillfälle var två timmar långt och var 
30:e sekund antecknades vad 
montören gjorde, till exempel går 
och hämtar verktyg, monterar, 
väntar eller förbereder montering. 
Det bör nämnas att de montörer som 
har observerats har varit placerade 
på olika bilplatser, vilket leder till att 
avståndet till specialverktyg, 
hjälpmedel och lågvärdesartiklar 

varierar. De montörer som har 
observerats har även utfört olika 
typer av arbeten, vilket innebär att de 
använt olika stora mängder material. 
Resultatet av de osystematiska- och 
systematiska observationerna 
användes sedan som grund för 
analys av nuläget. Under analysen 
klassades om de aktiviteter 
montören utförde var värdeskapande 
arbete, nödvändigt men ej 
värdeskapande arbete eller ej 
värdeskapande arbete. 
 
Systematiska observationer 
användes även när förändrings-
förslagen som berörde montörens 
arbetsmetoder testades. Fokus vid 
testerna var två arbeten, där det 
precis som tidigare var 30:e sekund 
antecknades vad montören gjorde. 
Vid vidareutvecklingen minskades 
intervallet till var 15:e sekund för att 
fånga upp eventuellt ytterligare 
slöseri. De arbeten som studerades 
var montering av frontvykamera, 
tryckluftshorn, kinabil och gasbil. 
Dessa arbeten valdes för att de 
genomfördes frekvent, på båda 
avdelningarna, under tiden för 
examensarbetet.  
 
4.2.2  Intervju 
Intervju är en subjektiv metod 
eftersom vad den intervjuade 
personen har för värderingar, känner 
samt hur personen resonerar 
påverkar informationen som 
framkommer. Intervjuer kan utföras 
på tre olika sätt; ostrukturerat, semi-
strukturerat (halvstrukturerat) och 
strukturerat. Ostrukturerade 
intervjuer används när det inte finns 
ett tydligt mål för vilken typ av 
information som intervjun ska 
resultera i. Under intervjun ställs 
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öppna frågor vilket ger utrymme för 
följdfrågor anpassade efter vad den 
intervjuade personen svarar och 
intervjun kan därigenom styras åt 
det håll som önskas. Intervjuer 
utförda på detta sätt ger information 
i form av kvantitativ data. Vid semi-
strukturerade intervjuer krävs det 
mer förberedelser i och med att 
tilltänkta frågor är planerade, 
ordningen på dessa är dock inte 
bestämd på förhand. Det finns vid 
denna typ av intervjuer fortfarande 
utrymme för följdfrågor. I och med 
att denna intervjuform innehåller 
öppna frågor och frågor med fasta 
svarsalternativ blir resultaten både 
kvantitativa och kvalitativa svar. 
(Osvalder, Rose & Karlsson, 2008) 
 
I examensarbetet har både 
ostrukturerade och semi-
strukturerade intervjuer använts. För 
att ge en övergripande bild av hur de 
anställda upplevde sin arbets-
situation användes i början av 
examensarbetet främst 
ostrukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer genomfördes spontant ute 
i produktionslokalen med montörer 
men i första hand med alla 
teamleader. De semistrukturerade 
intervjuerna har genomförts med 
flera av de anställda, främst med 
gruppcheferna, för att få en djupare 
förståelse för hur arbetet bedrivs på 
avdelningarna. 
 
4.2.3 Spagettidiagram 
Spagettidiagram, även kallat Arrow 
diagram (Asay, 2003; Fabrizio & 
Tapping, 2006), är ett verktyg för att 
visualisera hur mycket och var 
material eller människor rör sig i 
verksamheten (Womack & Jones, 
2003; Asay, 2003; Liker, 2004; 
Fabrizio & Tapping, 2006). I det här 

examensarbetet har spagettidiagram 
använts för att visa hur mycket 
montörerna rör sig både utanför 
bilplatsen och inne på bilplatsen 
under flera specifika arbeten. Genom 
att tidsbestämma sträckorna som 
montören rör sig har även den totala 
tiden montören är i rörelse under 
arbetet räknats ut. Spagetti-
diagrammen har sedan använts för 
att visa hur mycket förändrings-
förslagen har minskat gångtiden för 
dessa arbeten.  
 

4.2.4 Fokusgrupp 
Metoden fokusgrupp kan ses som en 
typ av gruppdiskussion där till 
exempel diskussionen kan handla om 
hur ett problem kan lösas (Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008). 
Diskussionen leds av en moderator 
och den kan underlättas av att olika 
typer av medier används. Resultatet 
av en fokusgrupp är subjektiv och 
kvalitativ data samlas in genom att 
det tas anteckningar under 
diskussionens gång eller att 
diskussionen bandas. En fördel med 
att använda sig av fokusgrupp är att 
en persons åsikt kan trigga igång 
tankarna hos en annan deltagare, det 
är dock viktigt att tänka på att vissa 
deltagare kan vara dominanta vilket 
gör att alla deltagare inte kommer till 
tals. Fokusgrupp har i detta arbete 
använts för att engagera både TL och 
montörer i idé-
genereringsprocessen. 
 

4.3 ANALYSMETODER 
Nedan beskrivs de metoder som 
använts vid examensarbetets 
analysfaser. 
 

4.3.1 Analys av observationerna 
Resultatet från de systematiska 
observationerna analyserades genom 
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att identifiera vilka slöseri det ej 
värdeskapande arbetet kan kopplas 
till. Det nödvändiga men ej 
värdeskapande arbetet delades in i 
kategorier utifrån aktiviteter som 
varit vanligt förekommande under 
observationerna. De händelser som 
endast inträffat en gång under 
observationerna eller endast skett på 
en av lastbilarna placerades under 
kategorin övrigt. Eftersom 
montörernas aktiviteter antecknades 
var 30:e sekund antogs respektive 
aktivitet ta 30 sekunder. Med detta 
antagande var det möjligt att 
beräkna tiden som montörerna 
lägger på respektive kategori, vilket 
möjliggjorde att kategorierna sedan 
kunde jämföras mot varandra. 
 
4.3.2 Närhetsdiagram och 

blockschema 
Närhetsdiagram är enligt Bellgran 
och Säfsten (2005) en metod för att 
visuellt visa de samband som de 
olika funktionerna har till varandra. 
Detta diagram användes för att hitta 
samt visualisera samband mellan 
olika verktyg, hjälpmedel och 
bilplatser samt dess önskade närhet. 
Graden av närhet visualiserades med 
hjälp av färger. Rött för mycket stark 
närhet och blått för stark närhet. I 
och med att avdelningarna har stora 
variationer i flödet användes 
informationen från de montörer som 
var delaktiga i fokusgrupperna till att 
avgöra vilka verktyg och hjälpmedel 
som används ofta och i kombination 
med varandra. Närhetsdiagrammet 
användes sedan som grund vid 
utformandet av ett blockschema, 
som enligt Muther (1973) är ett 
utvecklat närhetsdiagram där hänsyn 
tas till funktionernas storlek. Efter 
att blockschemat skapats användes 

det för att formulera krav på den 
studerade ytans utformning. 
 
4.3.3 Produktivitet 
I detta examensarbete har det varit 
nödvändigt att beräkna 
produktiviteten både för att kritiskt 
granska den problembeskrivning 
som Scania tillhandahöll vid arbetets 
start, men även för att motivera 
resultatet av förändringsförslaget. 
Produktiviteten har beräknats på 
olika sätt beroende på syfte. För att 
granska problembeskrivningen var 
produktiviteten tvungen att beräknas 
på liknande vis som den givna. 
Beräkningen genomfördes, med 
hjälp av resultatet från de 
systematiska observationerna av 
nuläget, genom att förhållandet 
mellan hur många minuter 
montörerna i snitt ägnar till 
värdeskapande, nödvändigt men ej 
värdeskapande arbete och den 
tillgängliga arbetstiden per dag.  
 
För att beräkna vilka effekter 
förändringsförslaget inneburit 
beräknades produktiviteten enligt 
vad Bellgran och Säfsten (2005) 
presenterar som partiell 
produktivitet. Produktiviteten är i 
det fallet förhållandet mellan hur 
många värdeskapande minuter 
montören i snitt får ut per dag och 
den tillgängliga arbetstiden per dag.  
 
4.3.4 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram är ett verktyg som 
används för att grafiskt strukturera 
upp problem för att lättare hitta 
lösningar. Vanligt inom 
tillverknings-industrin är att 
orsakerna till problemen delas upp i 
sju olika områden, eller grenar, där 
varje område är ett av de sju M:en; 
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mätning, miljö, människa, 
management, metod, maskin och 
material. (Osvalder, Rose & 
Karlsson, 2008) I det här 
examensarbetet har ett 
fiskbensdiagram använts för att 
visualisera de förändringsområden 
som analysen av nuläget resulterat i. 
Tre av de sju M:en har använts som 
områden; metod, material och 
människa samt ett område som 
kallas övrigt.  
 
4.3.5 5 varför?  
Enligt Asay (2003) används metoden 
5 varför? för att skapa förståelse för 
slöseri och varför det uppkommer. 
Det krävs att frågan "varför?" ställs 
minst fem gånger för att rotorsaken 
till slöseriet ska kunna identifieras. 
Asay (2003) hävdar även att 5 
varför? är den bästa metoden av alla 
för att upptäcka slöseri och skapa en 
slöserifri miljö. Osvalder, Rose och 
Karlsson (2008) presenterar fråge-
metoden, vilken handlar om att ställa 
frågor och följdfrågor för att förstå 
problemet bättre. 5 varför? kan ses 
som en variant av frågemetoden. 
 
Asay (2003) refererar till Hiroyuki 
Hirano som presenterar principer 
som bör följas då 5 varför? används. 
Först poängterar Hirano att det 
första varför? är viktigt då det är med 
det som förbättringar börjar. För att 
få fram fakta kring problemet bör 
problemet ses med egna ögon där det 
inträffar. Att vandra omkring i 
produktionen och observera är 
effektivt för att upptäcka slöseri, det 
ger även bra träning vilket 
underlättar upptäckten av andra 
problem. Att frågor med varför och 
hur ställs ökar gör att de förväntade 
svaren kommer att ta slut, vilket 
kommer leda till att slöseri lättare 

upptäcks och därmed kan lösas. 
Avslutningsvis säger Hirano att det 
är dags att sätta igång direkt, det 
finns ingen anledning att vänta. 
 
I detta arbete har metoden 5 varför? 
använts efter att ett antal slöseri 
hade identifierats, men 
bakomliggande anledningar behövde 
urskiljas. Detta bidrog till att ett 
antal områden identifierades för 
respektive slöseri. Dessa områden 
har därefter fungerat som en grund i 
arbetet med att ta fram idéer på 
lösningar till identifierade slöseri.  
 
4.3.6 Kravspecifikation 
Syftet med en kravspecifikation är att 
formulera krav som bestämmer vad 
det som utvecklas i projektet ska 
åstadkomma. Kraven ska vara 
formulerade så att de inte leder 
arbetet i riktning mot en viss lösning. 
Kravspecifikationen formuleras ofta 
efter resultatet av problemanalysen 
och innehåller krav med fokus på 
ekonomi, ergonomi, kvalité samt 
produktion. (Karlsson et al., 2008) 
Enligt Bellgran och Säfsten (2005) är 
det lika viktigt att utforma en 
kravspecifikation oberoende om det 
handlar om ett evolutionärt- eller 
revolutionärt utvecklingsprojekt. 
Kravspecifikationen fungerar som ett 
stöd under idégenereringen, 
utvärderingen av idéer och vid beslut 
av slutgiltigt koncept. 
 
Den övergripande krav-
specifikationen har fungerat som ett 
stöd under examensarbetet och den 
utformades efter att nulägesanalysen 
var utförd och förändringsområdena 
var definierade. Kraven är en 
kombination av krav från examens-
arbetets problembeskrivning och av 
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sådana som identifierats under 
nulägeskartläggningen och nuläges-
analysen. Varje krav är kort 
formulerat men följs av en text för att 
förtydliga vad kravet innebär för 
arbetet. Ytterligare en krav-
specifikation formulerades för ett 
specifikt förändringsområde som en 
del i idégenereringen. 
 
4.3.7 Brainstorming 
Brainstorming har använts, 
kontinuerligt under hela arbetet, för 
att skapa idéer av olika slag, vilket är 
precis vad metoden handlar om 
enligt Osvalder, Rose och Karlsson 
(2008). Det har handlat om att 
generera idéer på allt från vilka 
moment som projektet bör innefatta 
till hur de identifierade problemen 
kan lösas. Osvalder, Rose och 
Karlsson (2008) hävdar att för att 
skapa så stor och spridd mängd idéer 
som möjligt bör brainstormingen ske 
utan kritik. Det är viktigt att alla 
idéer antecknas för att inte riskera 
att något glöms bort under 
processens gång. Idéerna som 
genereras under en session 
utvärderas efteråt och det är även 
möjligt att kombinera två eller flera 
av idéerna till nya idéer.  
 
4.3.8 Funktionsanalys  
Resultatet från funktionsanalyserna 
har tillsammans med 5 Varför? 
använts som stöd under processen 
för att ta fram lösningar på de slöseri 
som identifierats under arbetet. 
Funktionsanalys är en metod för att 
omvandla input till output genom en 
”Svart låda” enligt Osvalder, Rose 
och Karlsson (2008). I detta arbete 
har en funktionsanalys utförts för 
respektive identifierat slöseri. Slöseri 
har fungerat som input och vad 

resultatet av lösningarna, till detta 
slöseri, ska vara har setts som 
output. I lådan har idéer kring 
lösningar visualiserats. Dessa idéer 
har tagits fram under 
brainstormingsessioner. 
 
4.3.9 Elimineringsmatris 
En elimineringsmatris kan enligt 
Osvalder, Rose och Karlsson (2008) 
användas vid första urvalet av 
förändringsförslag till att sortera bort 
dåliga lösningar. Att jämföra 
förändringsförslagen med olika 
kriterier ger enligt Bellgran och 
Säfsten (2005) ett bra besluts-
underlag vid valet av förändrings-
förslag. En elimineringsmatris 
användes i det här examensarbetet 
för att värdera hur väl 
förändringsförslagen löser huvud-
problemet och uppfyller kraven i 
kravspecifikationen. Det värderades 
även utifrån realiserbarhet, säkerhet 
och ergonomi, om de passar 
företaget och är inom 
kostnadsramarna. Förändrings-
förslagen värderades därför mot 
samtliga kriterier där förslaget fick 
ett minus (-) om den inte uppfyller 
kriteriet, ett plus (+) om den 
uppfyller kriteriet och ett frågetecken 
(?) om information saknades. Efter 
värderingen beslutades det om 
förslaget var värt att titta vidare på, 
om det behövdes sökas mer 
information innan beslut fattas eller 
om förändringsförslaget skulle 
elimineras. 
 
4.4 LITTERATURSTUDIE 
För att samla in teori kring olika, för 
arbetet, aktuella ämnen har en 
litteratursökning genomförts. Precis 
som Osvalder, Rose och Karlsson 
(2008) beskriver har största delen av 
sökningen utförts i databaser. Fokus 
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har varit att hitta vetenskapligt 
granskade artiklar samt böcker inom 
olika ämnen. För att inte begränsa 
resultatet av sökningarna har 
engelska sökord använts. Sökorden 
är både enstaka ord, kombinationer 
av ord och längre fraser. I Tabell 4.1 
finns en sammanställning av några 
av de sökord som använts. 
 
Den insamlade teorin fungerar som 
en grund i examensarbetet och gör 

det möjligt att argumentera för de 
olika beslut som behöver tas längs 
vägen. Teorin öppnar även ögonen 
för viktiga aspekter och nya 
perspektiv på området som arbetet 
behandlar. När en sökning resulterat 
i exempelvis en artikel som verkar 
relevant för arbetet har den sparats 
ner, skrivits ut och lästs. I 
källhänvisningen i viss litteratur har 
förslag på nya sökningar 
hittats. 

 

Tabell 4.1 Sammanställning av sökord, databaser, avgränsningar och utfall vid litteratursökning. 
 

Databas Sökord Avgränsning Utfall 
 

PRIMO 
 

Work organization AND 
productivity 

 

Vetenskapligt granskad 
 

904 
 
 

 

PRIMO 
 

PDCA 
 

Vetenskapligt granskad 
 

1459 
 
 

 

PRIMO 
 

Assembly systems 
 

Vetenskapligt granskad 
Inkludera: Assembly 

Assembly lines 

 

261 
 
 
 

 

PRIMO 
 

Technology, culture & craft 
 

- 
 

2 
 

 

PRIMO 
 

Job rotation 
 

Vetenskapligt granskad 
År 2000-2015 

Inkludera: Job Design 
Job Rotation 

Working conditions 
Job Satisfaction 

Ergonomics 
Experimental/Theoretical 

 

867 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRIMO 
 

Job rotation AND quality 
 

- 
 

468 
 

 

PRIMO 
 

Job rotation AND quality 
 

Vetenskapligt granskad 
 

326 
 

 
 
4.5 DOKUMENTATION 

Under examensarbetet har resultatet 
av de observationer, intervjuer, 
analyser och tester som genomförts 
dokumenterats löpande för att 
minska risken att resultat glöms bort 
eller misstolkas längre fram. 

Resultaten från intervjuerna har 
varit de resultat som ansetts viktigast 
att dokumentera i nära anslutning 
till insamlingstillfället då 
anteckningar lätt kan misstolkas om 
dokumentationen sker långt efteråt.  
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4.6 METODDISKUSSION 
Metoderna som har använts i 
examensarbetet har ansetts passa 
den typ av produktion som bedrivs 
på FFU-avdelningarna. Det har även 
fungerat bra att utföra 
examensarbetsprocessen med en 
kombination av PDCA och 
projektcirkeln. PDCA har fungerat 
som den övergripande metoden för 
att nå fram till målet, medan 
projektcirkeln har varit ett stöd på 
vägen dit. På grund av att 
avdelningen bedriver fast 
positionsmontering och montörerna 
rör sig över stora ytor i 
produktionslokalen ansågs det inte 
möjligt att genomföra 
observationerna digitalt. Om 
avdelningen haft en linjebaserad 
layout hade troligtvis indirekta 
observationer genomförts eftersom 
det finns en risk att de som 
observeras vid direkta observationer 
påverkas av situationen (Osvalder, 
Rose & Karlsson, 2008). Ett exempel 
på det var när en montör 
observerades utan vetskap om 
observationen. Montören pratade då 
i 19 minuter med en annan montör, 
vilket inte är något som observerats 
när montörerna varit medvetna om 
att de är under observation. Det är 
därför möjligt att anta att samtalet 
inte hade varat så länge om 
montören varit medveten om 
observationen. 
 
Enligt Asay (2003) är att vandra 
omkring i produktionen och 
observera ett effektivt sätt att hitta 
slöseri. Dennis (2002) instämmer 
med det då han säger att det är 
viktigt att med egna ögon se vad som 
händer och inte förlita sig enbart på 
vad siffror eller andra säger. Att vara 
närvarande i produktionen har varit 

viktigt i detta arbete och de fördelar 
som nämns ovan har upplevts.  
De direkta observationerna samt 
analysen av observationerna har 
även en felmarginal när det gäller 
tidtagningen. När tidtagaruret 
stoppas och startas om vid de 
systematiska observationerna 
förloras ett antal sekunder varje 
gång. Vid analys av resultaten från 
observationerna har det antagits att 
varje aktivitet tar 30 respektive 15 
sekunder, vilket även det ger en 
felmarginal. Trots detta speglar 
slutresultaten verkligheten och 
metoden har använts för att den 
ansågs vara det bästa alternativet.  
 
Då detta har varit ett evolutionärt 
examensarbete, med utveckling av 
befintliga processer (Osvalder, Rose 
& Karlsson, 2008), har det varit 
extra viktigt att de anställda på FFU-
avdelningarna varit delaktiga i 
förändringsarbetet. Metoder som 
fokusgrupp har använts i det syftet, 
vilket gett positiva resultat. Eftersom 
avdelningarna är belägna långt ifrån 
varandra har det ibland varit svårt 
att engagera alla montörer från båda 
avdelningarna. Heavy har blivit mer 
involverade i examensarbetet än 
Light på grund av att arbetet har 
genomförts med utgångspunkt från 
ett kontor beläget i byggnad 223.  
 
Det har varit en utmaning att hitta 
jobb som går frekvent och på båda 
avdelningarna. Tester utfördes, på 
ett arbete, som sedan visade sig vara 
obrukbara eftersom produkten skulle 
förändras samt att monteringen 
skulle flyttas till en annan enhet. En 
lärdom av detta är att det är viktigt 
att verifiera att förutsättningarna 
inte kommer ändras för det område 
som ska studeras. 
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5 Nulägesbeskrivning 
Fit for use (FFU) är påbyggnationer av marknadsprodukter, exempelvis 
bakkamera, på lastbilar utifrån kundorder. Dessa arbeten utförs på två 
efterlinesavdelningar med fastpositionsmontering FFU Heavy och FFU Light, 
härefter kallat Heavy och Light, till Scanias chassiverkstad i Södertälje. På 
Light utförs arbeten med tidsåtgång på upp till 4 timmar medan Heavy utför 
arbeten mellan 8 till 80 timmar. De lastbilar som har arbeten som tar 4 till 8 
timmar benämns utjämningsbilar. Dessa bilar delar avdelningarna på för att få 
en jämn arbetsbelastning. Det finns totalt 400 olika arbeten som kan utföras, 
dessa arbeten kan sättas ihop till olika kombinationer vilket gör att det finns en 
mängd olika varianter. FFU-avdelningar finns även på Scanias 
produktionsenheter i Holland och Frankrike. Dessa FFU-avdelningar utför 
motsvarande arbeten som de i Södertälje. 
 

 
5.1 AVDELNINGAR 
Avdelningen Light är precis som 
lastbilsline belägen i byggnad 230 
och avdelningen Heavy är placerad i 
den intilliggande byggnaden 223, se 
Figur 5.1. I byggnad 223 finns, 
förutom Heavy, avdelningarna 
Prototyp och Måleriet. Prototyp är 
den avdelning där nya arbeten testas 

för första gången för att utvärdera 
om de fungerar att montera samt hur 
artiklar ska monteras. När de testat 
ett nytt arbete skriver de en standard 
för arbetet, vilket kan liknas vid en 
arbetsbeskrivning. Dessa använder 
sedan montörerna på både Heavy, 
Light och One-step i sitt arbete. Den 
montör, på någon av FFU-

Figur 5.1 Övergripande layout av området. 
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avdelningarna vid Scanias 
produktionsenheter, som utför 
jobbet för första gången sätter PRAL-
tiden. Det är den tid som kunden 
betalar för att arbetet ska utföras 
inom och som avdelningen får betalt 
för. Tar monteringsarbetet längre tid 
blir detta en utgift för avdelningen.  
 
Måleriet ansvarar för att måla 
artiklar, exempelvis stänkskärmar, 
som sedan monteras på line. 
Leverans, Revision och One-step är 
intilliggande avdelningar till Light i 
byggnad 230. På Leverans utförs 
justeringar på lastbilar från line som 
av någon anledning, exempelvis att 
bilen inte startat eller att någon 
artikel har monterats fel, inte kan 
levereras direkt till kund. One-step 
kan ses som en blandning mellan 
Light och Leverans. På denna 
avdelning tas lastbilar in som 
behöver mindre justeringar samt 
kortare FFU-jobb. Detta för att bilen 
inte ska behöva köras in flera gånger, 
först till Leverans och sedan till Light 
för FFU-jobb.  
 
Revision tar slumpmässigt in ett 
antal lastbilar och kontrollerar att 

allt är korrekt. Hittar Revision 
avvikelser kontrollerar de ett antal 
lastbilar som rullat av line i samband 
med den aktuella bilen, för att 
säkerställa kvalitén. 
 
5.2 HEAVY 
På Heavy arbetar 16 montörer, tre 
extra resurser och tre teamleader 
(TL). Varje TL ansvarar för en 
förbättringsgrupp (FBG) och rollen 
som TL innebär att vara ett stöd för 
montörerna i deras arbete. TL ska 
befinna sig i närheten av den egna 
förbättringsgruppen för att 
montörerna lätt ska kunna signalera 
om de behöver hjälp. FBG 1 har sex 
montörer samt en förmonterings-
position, i FBG 2 respektive 3 finns 
det sju montörer. Tanken är att alla 
förbättringsgrupper ska ha samma 
kompetens. FBG 1 är den grupp med 
flest nya montörer och de montörer 
som ingår i FBG 3 är de som jobbat 
på avdelningen längst. FBG 2 och 3 
har gemensamt tre montörer som 
turas om att rangera in lastbilar på 
avdelningen. Totalt finns det 17 
bilplatser på avdelningen vilka är 
fördelade på de tre förbättrings-
grupperna, se Figur 5.2. 

Figur 5.2 Layout över byggnad 223. 
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På avlastningsytan förvaras verktyg 
och hjälpmedel, se Figur 5.2. Det är 
allt från mallar till stegar och 
hjulmutterdragare. Placeringen av 
verktyg och hjälpmedel är 
uppmarkerade med hjälp av bilder. 
På avlastningsytan finns även en 
bilplats med en tillhörande travers. 
Denna bilplats kallas 5-tonplatsen 
och används vid montering av 
tippflak på lastbilar. Denna 
montering är inget montörerna utför 
på de ordinarie bilplatserna på grund 
av att det är utrymmeskrävande.  
 
Normalt arbetar det en montör per 
lastbil, är det en period när 
beläggningsgraden på avdelningen är 
lägre eller arbetena är svåra kan i 
vissa fall två montörer arbeta på 
samma bil. Om en bil av någon 
anledning är sen till avdelningen och 
leveransdatum närmar sig kan det 
även vara aktuellt att två montörer 
hjälps åt på samma lastbil. Den 
totala tiden det tar att utföra jobbet 
minskar när två montörer monterar. 
Det medför inte att ett jobb som för 
en montör ska ta 10 timmar att 
utföra, därigenom kommer ta 5 
timmar eftersom det inte är möjligt 
att utföra alla arbeten parallellt. Att 
ett chassi blir sent kan till exempel 
bero på att det fått körförbud vilket 
gör att det måste tas in på Leverans 
för att justeras innan det skickas till 
Heavy.  
 
Samtliga artiklar förutom p-rör, 
lågvärde, bränslefilter, truxtakbågar 
samt vissa kablar levereras i pall av 
Logistik. Lågvärdesartiklar är en 
benämning för skruvar, muttrar och 
brickor. Avstånden för att hämta 
dessa artiklar varierar beroende på 
vilken bilplats montören arbetar på. 
Som exempel har en montör som 

arbetar på bilplats 7 fyra sekunder, 
enkel väg, till lågvärdesställagen 
medan en montör på bilplats 23 har 
57 sekunder. Montören läser i 
MONA som tillhör chassit vilka 
artiklar som ska plockas ur 
lågvärdesställaget. Varje artikel har 
en adress där det går att utläsa i 
vilket ställage, på vilken hylla och 
vilket fack artikeln finns. Adressen 
som står i MONA är i vissa fall 
felaktig och emellanåt saknas 
adressen eller lågvärdesartikeln.  
 
Varje montör har ett eget 
verktygsskåp där de flesta av 
verktygen som används vid 
montering förvaras. De verktyg som 
finns i ett fåtal exemplar är placerade 
på förbättringsgruppernas lagtavlor 
eller bakom F1-platsen. Montören 
har möjlighet att använda ett bord 
med hjul vid monteringen men det 
finns inte ett exemplar per bilplats. 
  
5.2.1 Planering av bilar på Heavy 
För att veta vilka bilar som finns 
tillgängliga har TL en så kallad EA-
lista till sitt förfogande. I denna lista 
finns CRD-datum angivet, vilket är 
det datum då lastbilen ska vara klar 
för leverans till kund. PRAL-tiden, 
vilken anger den planerade tiden för 
arbetet finns också med. TL ska även 
kunna se om det är brist på någon 
artikel som ska monteras på 
lastbilen, detta fungerar dock inte 
alltid, vilket gör att TL måste titta i 
ytterligare en lista för att kontrollera 
eventuella brister. När TL har en 
montör som är klar med sitt arbete 
tittar TL i EA-listan och planerar in 
vilken bil som härnäst ska tas in. 
Första prioritet vid detta val är att ta 
in bilar med kort CRD-datum för att 
undvika att en lastbil inte klarar 
leveransdatum. Vilken bil som tas in 
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måste även baseras på om montören 
har kompetensen att utföra arbetet.  
Valet av bil och montör visualiseras 
på en planeringstavla, som finns på 
F1-platsen, där chassinummer, 
montör, bilplats och tidsåtgång 
markeras, se Figur 5.3. Den enda 
begränsningen vid planering av bilar 
är att det inte går att utföra arbeten 
som båda kräver travers på två 
intilliggande bilplatser. 
 
När TL behöver få en lastbil 
transporterad till byggnaden skickar 
TL ett SMS till personen som 
rangerar lastbilarna mellan 
byggnaderna 230 och 223. Denna 
person är ansvarig för att 
transportera lastbilar mellan 
färdigplan eller B-plan och de sex 
bilplatserna utanför byggnad 223 
som tillhör Heavy. På färdigplan 
finns de bilar som har FFU-jobb på 
över åtta timmar och på B-plan de 
som har jobb på 0-8 timmar. När 
lastbilarna sedan ska rangeras in på 
bilplatserna meddelar TL detta till 
montören som rangerar in bilarna. 
TL vet dock inte i dagsläget när 
lastbilen har levererats till 
bilplatserna utanför byggnaden, 
vilket innebär att de antingen måste 
chansa på att den står där eller gå ut 
och kontrollera innan de skickar 
rangeraren för att hämta den.  

När montören ska påbörja arbetet på 
en ny lastbil rangeras bilen in av en 
montör. Vid porten där bilen tas in 
finns en tavla där truckföraren anger 
vilket chassi som körs in, vid vilken 
tidpunkt och till vilken bilplats. 
Logistik har därefter 15 minuter på 
sig att köra ut materialet till den 
angivna bilplatsen. Blir materialet 
sent, rapporteras detta som störning 
eller stopp. Påverkas montörens 
arbete inte av att materialet kommer 
in sent ses det som en störning, men 
om montören blir stående räknas det 
som stopp. Ska större artiklar som 
exempelvis tippflak monteras på 
lastbilen måste TL ringa till Logistik 
för att få dessa artiklar inkörda av 
utetrucken, eftersom de förvaras i ett 
lager utomhus.  
 
5.2.2 Montörens arbete  
Vid arbetets start ska montören 
skriva ut arbetsbeskrivningar, så 
kallade standarder, till de aktuella 
arbetena samt rapportera i Prossess 
att de påbörjat arbetet på bilen. 
Prossess är ett digitalt verktyg som 
används för att se var bilarna 
befinner sig i flödet. Montören ska 
även kontrollera att det inte är brist 
på någon av artiklarna som ska 
monteras på bilen samt fylla i en 
biluppföljningslapp. På 
biluppföljningslappen skrivs PRAL-

Figur 5.3 Planeringstavla, motsvarande för resterande bilplatser. 
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tiden samt den tid montören 
uppskattar att arbetet kommer ta att 
utföra. Därefter påbörjar montören 
monteringsarbetet och montören får 
fritt välja i vilken ordning de olika 
arbetena utförs. 
 
Uppstår det tveksamheter för 
montören i sitt arbete, antingen att 
montören inte förstår standarden, 
inte klarar av att montera eller att en 
artikel saknas från Logistik, ska 
montören kontakta TL. Det finns 
inget signalsystem för att påkalla 
TL:s uppmärksamhet utan det är 
upptill montören själv att leta reda 
på TL. När en artikel saknas 
kontaktar TL Logistik för att 
uppmärksamma bristen samt för att 
få en förklaring på varför artikeln 
saknas. Anledningen till att artikeln 
saknas kan vara att plockpositionen 
har glömt plocka artikeln eller att 
Logistik har en brist på just den 
artikeln. När montören inte vet hur 
en artikel ska monteras ska TL hjälpa 
till. Om TL saknar kompetensen skall 
denne kontakta antingen en annan 
montör som besitter kunskaperna, 
med teknikgruppen eller med någon 
på Prototyp. I dagsläget går det dock 
inte alltid till så.  
 
När problem uppstår för montören 
är det vanligast att montören frågar 
en kollega om hjälp alternativt testar 

att montera artikeln efter bästa 
förmåga. 
 
När montören är klar med allt arbete 
på lastbilen antecknas tidsåtgången 
på biluppföljningslappen, montören 
tar bort adresslappen på pallen, 
lägger på locket och skjuter fram den 
mot truckgången. Därefter ska 
montören markera på 
planeringstavlan på F1-platsen att 
arbetet på lastbilen är klart med 
hjälp av en grön magnet. TL placerar 
en kon på den aktuella bilplatsen och 
kontaktar sedan filtret. Alla bilar 
filtreras innan de lämnar 
avdelningen och upptäcker filtret 
avvikelser skrivs dessa upp på RTM-
tavlan (Real Time Management), se 
Figur 5.4, och berörd montör och TL 
kontaktas. 
 
Hittar filtret en avvikelse på det 
arbete som har utförts på 
avdelningen justeras detta direkt av 
montören. Hittar filtret en avvikelse 
som skapats på line kontaktas berörd 
TL eller tekniker på den avdelningen. 
Representanter från den berörda 
avdelningen kommer till lastbilen för 
att se avvikelsen. Detta sker för att 
säkerställa att avvikelsen inte ska 
uppkomma igen. På Heavy finns det 
dock inte någon rutin för hur 
montörerna ska lära sig av de 
avvikelser som upptäcks.  

Figur 5.4 RTM-tavla, motsvarande för resterande arbetsdag. 
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Tre olika arbeten studerades, ett i 
vardera förbättringsgrupp. Vid första 
observationen på Heavy, 
cirkeldiagram Observation 1 i Figur 
5.5, var montören noggrann och 
metodisk i sitt arbete. Två 
anledningar till att det ej 
värdeskapande arbetet blev 49 % är 
att montören vid flera tillfällen 
behövde leta material i pallen och att 
det vid ett av dessa visade sig att en 
artikel saknades, vilket stoppade upp 
montörens arbete. En tredje orsak är 
de många och långa gångsträckor 
montören behövde gå för att hämta 
specialverktyg samt skruvar ur 
lågvärdesställaget.  
 
Andra observationen, cirkeldiagram 
Observation 2 i Figur 5.5, utfördes på 
en montör som för första gången 
skulle montera ett rede på en så 
kallad redesbil. Det ej värdeskapande 
arbetet är hela 85 % vid denna 
observation. En av anledningarna till 
detta var att redet inte passade på 
bilen vilket i sin tur medförde att 
montören fick spendera en stor del 
av tiden på att invänta personal från 
konstruktion. Montören fick sedan 
dra och lossa skruva flera gånger 
innan redet var fixerat på rätt sätt. 
Arbetet skapade även stort intresse 
hos de montörer som arbetade på 
bilar runt omkring, vilka gärna ville 

bidra med sina åsikter och 
kunskaper kring arbetet. De 
montörer som engagerade sig i 
arbetet på lastbilen pratade inte bara 
om själva arbetet utan även om 
annat.  
 
Sista observationen, cirkeldiagram 
Observation 3 i Figur 5.5, var på en 
montör som arbetade metodiskt. Det 
genom att inledningsvis samla de 
verktyg som skulle behövas under 
arbetets gång. Av de 68 % som är ej 
värdeskapande är stora delar gång, 
väntetid och att montören pratar 
med kollegor. Väntetiden bestod till 
största del av att vänta medan 
servorören trycksattes med olja och 
att invänta en ny lastbil när jobbet på 
den första var klart.  
 
Vid en sammanställning av 
ovanstående observationer kan det 
konstateras att det värdeskapande 
arbetet för montörerna på Heavy 
ligger mellan 7 och 32 % av den 
totala tiden. Största delen av den 
observerade tiden, 217 minuter, 
ägnade montören till ej 
värdeskapande arbete. 
 
5.2.3 Förmontering 
Som tidigare nämnts ingår en 
förmonteringsposition i FBG 1, 
placerad i byggnad 223 intill bilplats 

Figur 5.5 Sammanställning av de systematiska observationerna av nuläget på Heavy. 
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23. På denna position förmonteras 
bränslefilter med eller utan värme, 
kablage samt truxtakbågar till både 
Heavy och Light. Denna position är 
idag inte fullbelagd och avdelningen 
försöker hitta fler arbeten som kan 
förmonteras.  
 
Arbetet på förmonteringen börjar 
med att MONA-beskrivningar skrivs 
ut. I dessa beskrivningar kan 
montören se vilka olika artikel-
nummer som ska monteras ihop till 
de olika produkterna, men arbets-
sättet för monteringen beskrivs inte. 
Positionen får själv beställa in 
material från Logistik och för att 
påkalla Logistiks uppmärksamhet i 
detta avseende flaggar positionen 
med en röd flagga. På positionen 
finns även en gul flagga, denna talar 
om för Logistik att det finns färdig-
monterade produkter som ska 
transporteras till Light. De produkter 
som ska till Heavy placeras på en 
vagn och där får montörerna själva 
komma och plocka vad de behöver. I 
dags-läget finns det två montörer 
som kan positionen, en ordinarie och  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en som utför jobbet när den 
ordinarie är borta. 
 
5.3 LIGHT 
Avdelningen Light består även den 
av tre förbättringsgrupper med 
tillhörande TL. Totalt arbetar tolv 
montörer på avdelningen, FBG 1 har 
sju montörer och FBG 2 har fem 
montörer samt två resurser som 
arbetar på en så kallad Uppströms-
position på line. FBG 3 har sex 
truckförare, det är dem som ansvarar 
för att rangera in och ut bilarna på 
avdelningen samt till Revision, 
Leverans och One-step. Denna grupp 
är även ansvarig för att rangera ut de 
bilar som inte startar när de ska rulla 
av line samt att transportera 
lastbilarna mellan färdigplan eller B-
plan och byggnad 223. Personen som 
rangerar bilarna till 223 hjälper även 
till med att lasta lastbilar på trailer. 
På avdelningen finns det 13 
bilplatser. Den trettonde bilplatsen 
delas dock med Revision, men större 
delen av tiden finns den till Lights 
förfogande, se Figur 5.6. 
 

 

 
 
  

Figur 5.6 Layout över Light i byggnad 230. 
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På Light arbetar det en montör per 
lastbil, men om montören har 
problem med att färdigställa 
lastbilen till utsatt CRD-datum 
hjälper TL till att montera. 
Avdelningen har tre avlastningsytor 
där bland annat stegar och 
ställningar förvaras, se Figur 5.6. 
Avstånden till dessa ytor varierar 
beroende på vilken bilplats 
montören arbetar på. Det finns 
mellan sex till åtta artiklar som 
montören kan behöva plocka själv 
och dessa artiklar finns tillgängliga i 
en materialfasad vid TL-platsen. 
Utöver detta behöver montören 
hämta lågvärdesartiklar i lågvärdes-
ställagen bortanför One-step-ytan 
och kablar vid TL-platsen. Allt annat 
material kommer levererat i pall eller 
box från Logistik. Den längsta 
sträckan en montör behöver röra sig 
är från bilplats till 
lågvärdesställagen. Denna sträcka 
tar mellan 40 sekunder och 75 
sekunder beroende på vilken bilplats 
montören arbetar på. Artiklarna 
plockas på samma sätt som på Heavy 
med hjälp av MONA och alla 
montörer på Light har, precis som på 
Heavy, ett eget verktygsskåp. 
Montörerna har även tillgång till 
varsitt bord med hjul och de verktyg 
som finns i ett fåtal exemplar är 
utplacerade vid mötesplatsen och 
TL-platsen. 
 
5.3.1 Planering av bilar på Light 
En planeringstavla används på 
avdelningen för att belägga 
montörerna med arbete och för att 
Logistik ska veta vilken bilplats som 
behöver material. Logistik har ingen 
bestämd tid på sig att leverera in 
materialet. Är materialet så sent att 
det påverkar montörens arbete skrivs 
detta upp som en störning. TL 

skriver på tavlan vilka bilar de vill ha 
framkörda till de buffertplatser som 
finns tillgängliga utanför porten. På 
denna lista markerar sedan någon 
från FBG 3 att de är ute och kör fram 
bilen med en gul magnet. När bilen 
sedan står på någon av buffert-
platserna markeras detta med en blå 
magnet. Skulle det vara så att de inte 
hittar bilen på färdigplan eller B-plan 
markeras det med en röd magnet. 
 
FBG 3 räknar med att det tar ungefär 
15 minuter att köra in och ut en bil. 
De följer en lista för att veta på vilken 
plan och rad som en bil står 
parkerad, denna lista uppdateras 
manuellt tre gånger per dag. På 
planeringstavlan är alla bilplatser, 
samt varje timme på arbetsdagen, 
uppmarkerade. TL placerar ut 
montörerna på bil-platserna, 
planerar in vilken bil som ska till 
vilken bilplats, samt visualiserar hur 
lång tid arbetet på respektive bil 
kommer att ta med hjälp av 
magnetremsor. På dessa remsor 
placeras en gul magnet när Logistik 
ska köra in materialet till bilplatsen. 
När ny information angående 
material placeras på tavlan flaggar 
TL till Logistik. Detta görs för att 
Logistik enkelt ska kunna se när det 
finns ny information på tavlan som 
de behöver ta del av. 
 
Att det levereras fel material eller att 
material saknas från Logistik är 
vanliga problem. När detta inträffar 
ringer TL till Logistik och 
förhoppningsvis har de möjlighet att 
komma ut med rätt material. I vissa 
fall får TL ta en tur till byggnad 223 
för att hämta materialet själv. 
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5.3.2 Montörens arbete 
När montören påbörjar ett nytt 
arbete på en lastbil skriver montören 
ut de standarder som behövs. Alla 
typer av arbeten kan inte utföras på 
alla bilplatser i och med att 
bilplatserna 0.1, 0.2 samt 1 till 6, se 
Figur 5.6, saknar tillgång till travers, 
vilket behövs vid tyngre arbeten. Det 
finns två traverser som är tillgängliga 
för bilplatserna 21 till 25, en som 
tillhör Light och en som avdelningen 
delar med Leverans. När montören 
är klar med arbetet på en lastbil 
roterar montören, till skillnad från 
Heavy, till en annan bilplats och 
påbörjar arbetet på en ny bil. Denna 
arbetsmetod är ny och tanken är att 
montören ska få högre syssel-
sättningsgrad. Metoden fungerar 
inte fullt ut ännu, då det finns 
montörer som inte förstår syftet med 
att byta bilplats. 
 
Alla bilar filtreras av ett filter efter 
att arbetet är klart. Montören 
signalerar till filtret när arbetet på 
lastbilen är klart genom att placera 
ut en flagga vid bilplatsens front. Om 
filtret upptäcker avvikelser vid 
filtreringen som kan kopplas till 
Light kontaktas någon av TL som i 
sin tur tar kontakt med aktuell 
montör som åtgärdar avvikelsen. 
Alla avvikelser tas upp på något av de 
tre RTM-passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TL på Light vill att montören ska lösa 
mindre problem själv. Det svåra för 
montörerna är att veta vad som 
räknas som små problem och det 
händer att montörerna själva tar 
kontakt med teknik för att få hjälp. 
Vid större problem ska montören 
kontakta TL som i sin tur tar kontakt 
med den som har kompetens eller 
erfarenhet att lösa problemet.  
 
Montörerna på Light observerades i 
totalt 250 minuter och av dessa var 
111 minuter värdeskapande för 
kunden. 34 till 49 % av tiden, totalt 
86 minuter, gick åt till ej 
värdeskapande arbete. Montören 
som observerades vid första 
observationen, Observation 1 i Figur 
5.7, utförde arbetet med bra tempo, 
men mycket tid gick åt till att hämta 
och leta verktyg. Det bidrar till att 49 
% av montörens arbete var ej 
värdeskapande.  
 
Vid andra observationen, 
Observation 2 i Figur 5.7, var 
montören pratglad, vilket förklarar 
att kategorin vi stör är hela 15 %. 
Montören arbetade noggrant och 
kontrolläste standarden för att 
säkerställa att monteringen blev 
korrekt utförd. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5. 7 Sammanställning av de systematiska observationerna av nuläget på Light. 
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Det ej värdeskapande arbetet bestod 
till största del av att lossa, från line 
redan monterade, artiklar. Då stor 
del av monteringen skedde uppe på 
en ställning blev tiden det tog för 
montören att hämta verktyg längre 
än vid montering på golvet.  
 
5.3.3 Uppströms 
Uppströms, som är en del av Light, 
är en variantposition till FFU-
avdelningarna belägen på 
lastbilsline. Uppströms utför inte 
arbeten på alla bilar på line utan 
endast de som senare ska till en 
FFU-avdelning och där det finns 
jobb att göra som underlättar för 
Heavy och Light. Hur många bilar 
som Uppströms gör på en dag 
varierar mellan fyra och tolv stycken, 
vilket medför en hel del väntetid för 
dessa montörer. De här positionerna 
är, även om de monterar 12 bilar per 
dag, inte fullbelagda. De arbeten som 
utförs av Uppströms är framförallt 
kabeldragning innanför ramen på 
lastbilen för att underlätta och spara 
tid för FFU. Exempelvis kan ett jobb 
som tar 2 timmar på någon av FFU-
avdelningarna ta 10 minuter för 
Uppströms att utföra. Uppströms 
utför arbeten på flera delar av line. 
Detta eftersom vissa artiklar inte kan 
monteras innan montörerna längs 
med line har monterat det de ska. 

5.4 MÖTEN 
På båda avdelningarna börjar 
arbetsdagen med att respektive TL 
har morgonmöte med respektive 
förbättringsgrupp. Under dessa 
möten går grupperna igenom stopp, 
störningar och övrigt från föregående 
dag samt har en genomgång av den 
aktuella dagen. Har de i gruppen 
någon frånvaro planeras arbetet på 
lastbilarna om vid behov.  
 
Morgonen fortsätter med att GP och 
TL träffas för ett möte som benämns 
daglig styrning direkt efter varje 
förbättringsgrupps morgonmöte. På 
dessa möten utvärderas föregående 
dag genom följande punkter; 
olyckor/tillbud, stopp/störning, 
kvalitet samt måluppfyllelse. Har 
grupperna inte uppnått målet 
diskuteras anledningarna bakom 
detta. Några punkter för dagen 
avhandlas även. De punkterna är hur 
det ser ut med närvaro i respektive 
förbättringsgrupp, vad varje grupp 
har för mål med dagen i form av hur 
många lastbilar de kommer bli klara 
med, om daglig tillsyn av 
utrustningen har utförts samt om det 
för dagen finns några CRD eller sena 
bilar för avdelningen. Informationen 
som kommer upp på detta möte tar 
sedan GP med sig till nästa daglig 
styrning, se Figur 5.8. 

  

Figur 5.8 Förklaring av hur informationen sprids under Daglig styrning. 
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Vid nästa daglig styrning träffas 
verkstadschef (VC), GP för Heavy, 
Light, Leverans och Måleriet, teknisk 
chef (TC) samt en representant från 
Planering. Därefter tar VC med sig 
informationen till nästa möte där 
alla VC för lastbils-sidan träffas 
tillsammans med produktionschefen 
för lastbil. Produktionschefen tar i 
sin tur med sig informationen till det 
sista steget för daglig styrning. Till 
detta möte kommer även 
produktionschef för buss, 
representanter från Logistik, 
Materialplanering och Personal samt 
chefen för Chassiproduktionen i 
Södertälje.  
 
Tre gånger per dag har GP 
tillsammans med TL, 
processtekniker och produkttekniker 
RTM-möte. På ett av RTM-mötena 
på Heavy närvarar även Logistik. 
Under dessa möten avhandlas 
tidsperioden sedan föregående möte. 
De punkter som behandlas är 
olyckor, tillbud, störningar, stopp 
samt eventuella filteravvikelser. Som 
stöd under mötet finns RTM-tavlan, 
se Figur 5.4, där alla avvikelser 
antecknas. Avvikelser som står på 
tavlan diskuteras igenom för att hitta 
åtgärder för att försöka säkerställa 
att de inte inträffar igen. En person 
blir även ansvarig för detta arbete. 
 
5.5 LOGISTIK 
Logistikavdelningen MSLFL har två 
förbättringsgrupper, FBG 1 och FBG 
2, som är kopplade till FFU-
avdelningarna. FBG 1 har sitt största 
arbetsområde i byggnad 223 och 
FBG 2 i byggnad 230. I varje 
förbättrings-grupp arbetar det sju 
personer, varav en i varje grupp är 
teamleader och en är extra resurs. 
FBG 1 har även en person som 

arbetar som material-hanterare 
(MA), som har hand om de brister 
som upptäcks vid material-plocket.  
 
5.5.1 Arbetsuppgifter FBG 1 
MA fungerar som en länk mellan 
produktion och materialplaneringen, 
vilket innebär att MA informerar 
materialplaneringen samt skriver in i 
Prossess när en brist upptäcks. När 
materialplaneraren fått ett datum på 
när artikeln kommer levereras 
meddelas MA som skriver in detta i 
bristlistan. MA har även som uppgift 
att planera materialfasaderna och 
kontrollera ett visst antal plock per 
dag för att säkerställa att rätt 
material är plockat. De resterande 
fyra arbetsuppgifterna som FBG 1 
ansvarar för är plockposition 1 och 2, 
utetrucken samt att furnera.  
 
Plockposition 1 har i uppgift att 
plocka artiklar till Heavy, Light och 
Prototyp. Positionen skriver ut en 
plocklista för den lastbil de ska 
plocka artiklar till. En plocklista blir 
tillgänglig när en MONA skrivs ut på 
avdelningarna. Dessa plock bör vara 
genomförda 24 timmar efter de 
släppts. 
 
På plocklistan finns artikelnummer, 
antal plock samt var artikeln ska 
plockas. Antal plock per chassi 
varierar beroende på vad som ska 
monteras på lastbilen. FBG 1 är 
dimensionerad att plocka 700 plock 
per dag, men antalet kan variera. 
Artiklarna som ska plockas är 
placerade i en materialfasad, i låsta 
kassaskåp eller i ett paternosterverk, 
kallat Tornadon. Anledningen till att 
vissa artiklar är inlåsta beror på dess 
höga värde eller på grund av risken 
att de försvinner. 
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Plockposition 1 använder en vagn, se 
Figur 5.9, där de plockade artiklarna 
placeras. Artiklarna läggs på vagnen 
som de är eller i små boxar, se Figur 
5.9. De placeras i små boxar för att 
göra det lättare för montörerna att 
hitta artiklarna. Är artiklarna 
ömtåliga placeras de i plastpåsar. 
När positionen plockat samtliga 
artiklar läggs de i en pall när det ska 
till Heavy. Light gör kortare jobb och 
behöver oftast ett mindre antal 
artiklar därför placeras materialet i 
boxar. Undantaget är om en lastbil 
ska ha stora artiklar, då placeras de i 
en pall. Boxarna som ska till Light 
placeras i en pall där det ryms fem 
stycken boxar, där varje box är 
markerad med chassinummer.  På 
pallarna markeras det om den ska till 
Heavy eller Light och vilket eller 
vilka chassinummer pallen tillhör, se 
Figur 5.9. När en pall är klar ställs 
den i materialfasaden om den ska till 
Heavy eller i en vagn om den ska till 
Light.  
 
Plockposition 2 har samma 
arbetsuppgifter som plockposition 1 
med skillnaden att denna position 
även tar hand om inkommande 
material, programplock och 
bristlistor. Programplock är en pall 

med artiklar där varje artikel är 
specificerad till en specifik bil. När 
det kommer en inleverans av 
material ska positionen sluta plocka 
artiklar och istället placera ut det 
inkomna materialet på rätt plats.  
 
Utetrucken har till uppgift att först 
och främst transportera in större 
artiklar, till exempel gångbord, axlar 
eller reden, från uteförrådet till både 
Heavy och Måleriet. Utetrucken kör 
även vagnarna med artiklar till Light 
samt hämtar tomma pallar och boxar 
från avdelningen. Detta görs tre 
gånger om dagen, klockan 08:00, 
11:30 och 14:00. Furneraren 
hanterar all truckning inomhus, 
vilket innefattar utkörning av plockat 
material från pallställage till Heavys 
bilplatser samt leverans av material 
till förmonteringen, Måleriet och 
Prototyp.  
 
5.5.2 Arbetsuppgifter FBG 2 
FBG 2 har en position förutom 
teamleader som är relevant för FFU-
avdelningarna. Denna position är 
furnerare som har till uppgift att 
köra ut materialet till bilplatserna för 
både Light, One-step och ett avsnitt 
på lastbilsline. Förbättringsgruppen 
försöker att rotera mellan de olika 

Figur 5.9 Vagn, boxar och uppmärkning av pall på logistik. 
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positionerna, men vill att personalen 
ska vara furnerare tre dagar i rad. 
Detta för att furneraren har ett 
försprång, när det är mycket att göra, 
om den har varit på positionen dagen 
innan. Förbättringsgrupp 2 har även 
ansvaret att fylla på artiklar i Lights 
materialfasader. När en artikel snart 
är slut, i till exempel 
paternosterverket, lämnar Light en 
lapp om vad som är slut till Logistik. 
Från att lappen är inlämnad ska det 
ta fem dagar att få in det material 
som efterfrågats.  
 
5.6 PLANERING 
På avdelningen för planering finns 
det en person som har ansvar för att 
planera in lastbilarna till Heavy 
respektive Light i en EA-lista. För att 
veta när respektive avdelning 
behöver börja jobba på en bil finns 
två tider att tillgå, PRAL-tiden och en 
tid som datagenererats utifrån vilka 
arbeten som ska utföras. Dessa tider 
stämmer inte alltid överens och då 
väljs den längre tiden för att öka 
sannolikheten att bilen blir klar i tid 
för leverans. Trots detta stämmer 
inte alltid tiden överens med 
monteringstiden, då den kan vara 
både för kort och för lång. Utifrån 
den planerade tiden och CRD-
datumet bestämmer planeraren 
manuellt när avdelningarna behöver 
påbörja respektive bil. Planeraren 
håller även koll i bristlistor för att se 
i förtid om någon bil kommer bli sen 
på grund av artikelbrist och kan 
därmed i samspråk med kunden 
bestämma ett nytt CRD-datum. 
Upptäcks en brist när en lastbil är på 
väg in på avdelningen eller när den 
redan är inne uppskattar planeraren 
att TL för in denna information i EA-
listan för att ha underlag vid samtal 
med kund. 

5.7 OBSERVERADE ARBETEN 
De arbeten som har observerats, med 
hjälp av systematisk observation 
samt spagettidiagram, är 
frontvykamera och tryckluftshorn. 
Frontvykamera, se Figur 5.10, är ett 
arbete som utförs på båda 
avdelningarna, oftast i kombination 
med ett annat arbete, exempelvis 
bakkamera.   

Frontvykamerans funktion är att öka 
förarens synfält inifrån hytten. 
Tillvägagångssättet vid montering av 
frontvykamera varierar. Montören 
kan välja att tippa hytten och 
montera antingen ståendes på en låg 
stege eller direkt på golvet, 
alternativt att ha hytten i upprättläge 
och utföra monteringen på en hög 
stege. Allt material montören 
behöver för att montera 
frontvykameran kommer kittat 
direkt från Logistik. I vissa fall kan 
montören behöva lossa solskyddet på 
hytten för att komma åt och borra, 
detta har dock bortsetts från under 
observationerna. De arbetsmoment 
vid montering av frontvykamera som 
har observerats är mätning, 
markering och borrning av hål i 
solskydd och hytt samt placering och 

Figur 5.10 Monterad frontvykamera. 
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montering av frontvykameran. 
Tryckluftshorn monteras på 
lastbilshyttens tak när hytten är 
tippad. Arbetet utförs på båda 
avdelningarna och montören 
behöver en ställning för att 
genomföra monteringen. Hornen 
kommer i pallen med material från 
Logistik, i var sin kartong, skruvar 
och brickor behöver montören själv 
hämta i lågvärdesställaget. Beroende 
på lastbilens höjd så monteras inte 
alltid hornen för att lastbilen ska 
rymmas i transporten till kund. 
Montören förbereder då endast 
genom att borra hål, nita och skruva 
fast skruvarna på taket och bipacka 
hornen i hytten, se Figur 5.11.  

5.7.1 Frontvykamera 
Tre systematiska observationer av 
hur montörerna idag monterar 
frontvykameran har utförts och 
diagrammet, i Figur 5.12, visar ett 
snitt på hur mycket av arbetet som är 
värdeskapande, nödvändigt 

respektive ej värdeskapande. I snitt 
tog arbetet 28 minuter att utföra. Det 
som gjorde att tiden för att utföra 
arbetet varierade mellan montörerna 
berodde på hur väl de planerade sitt 
arbete innan de började, om de 
nyligen monterat en frontvykamera 
och om de visste var de hade sina 
verktyg. Under alla observationer 
utfördes värdeskapande arbete 
endast 22 % av tiden, medan det 
varierade från montör till montör 
hur mycket arbete som var 
nödvändigt men ej värdeskapande 
respektive ej värdeskapande. 
Anledningen till att fördelningen 
mellan nödvändigt men ej 
värdeskapande och ej värdeskapande 
varierade berodde till stor del på var 
montören hade sitt verktygsskåp 
placerat och på vilken bilplats 
montören arbetade.  
 
5.7.2 Tryckluftshorn 
Vid två skilda montörers arbete har 
systematiska observationer utförts. 
Ett snitt av resultatet från dessa 
observationer visas i Figur 5.13. 
Precis som vid observationerna av 
frontvykameran är det 
värdeskapande arbetet den minsta 
delen av tiden, i detta fall 25 %. På 
samma sätt är det ej värdeskapande 
arbetet som tar upp största delen av 

Figur 5.11 Förberedelser för tryckluftshorn. 

Figur 5.12 Sammanställning av de 
systematiska observationerna vid montering av 
frontvykamera – nuläge. 
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med 49 %. Vid den första 
observationen hade montören något 
mer ej värdeskapande arbete i 
jämförelse med den andra. Det 
berodde på att montören plockade 
två skruvar för lite vid sin första 
vända till lågvärdesställaget, vilket 
resulterade i att montören var 
tvungen att gå dit tur och retur en 
gång till.  
 
5.8 PROBLEMBESKRIVNING 
Utifrån observationerna och 
konstaterandet att det största 
problemet är den stora mängden ej 
värdeskapande arbete har ett antal 
relaterade problemområden, som 
beskrivs nedan, identifierats. 
 
5.8.1 Ej värdeskapande arbete 
Det största problemområdet som 
identifierades under observationerna 
var att majoriteten av arbetstiden går 
åt till ej värdeskapande arbete. Det ej 
värdeskapande arbetet upplevdes till 
stor del bero på de rörelser montören 
behöver utföra för att hämta och 
lämna verktyg, hjälpmedel och 
material. 
 

5.8.2 Avstånd mellan funktioner 
Vid observationerna upplevdes det 
att mycket tid går åt till onödiga 
rörelser. Långa avstånd mellan 

viktiga funktioner är ett av 
problemområdena. Avstånden är 
dels mellan avdelningar men även 
mellan bilplats och funktioner som 
exempelvis lågvärdesartikelställage. 
Avståndet är långt mellan Heavy och 
Light samt mellan Light och FBG 1 
på Logistik. Det stora avståndet 
mellan Light och materialplocket blir 
ett problem när exempelvis Logistik 
har missat att plocka artiklar eller 
när defekter på material upptäcks.  
Avståndet mellan byggnad 223 och 
B- samt färdigplan, där bilarna står 
parkerade, är långt vilket gör att det 
tar tid att köra fram lastbilar. 
Eftersom rangeraren även har till 
uppgift att lasta lastbilar på trailer 
kan det dröja innan lastbilarna 
transporterats till byggnad 223. TL 
på Heavy har därför svårt att veta 
när lastbilarna som är efterfrågade är 
framkörda till byggnad 223.  
 
Närheten till avlastningsytor och 
lågvärdesartikelställage är olika 
beroende på vilken bilplats 
montören arbetar på. Placeringen av 
verktyg och hjälpmedel på 
avlastningsytorna är inte baserat på 
vad som används mest frekvent, 
vilket gör att vissa verktyg som 
används ofta är svårare att hämta än 
de som används sällan. Vid 
observationerna hade många 
montörer sitt verktygsskåp placerat 
långt bort från lastbilen, i vissa fall 
stod de till och med på fel bilplats.   
 
5.8.3 Engagemang 
Det visade sig under observationerna 
att det varierar från 
förbättringsgrupp till förbättrings-
grupp och mellan olika individer hur 
engagerade montörerna är. En 
variation i engagemang hos 
teamleaders har även observerats. 

Figur 5.13 Sammanställning av de 
systematiska observationerna vid montering av  
tryckluftshorn – nuläge. 



 52 

Om engagemanget hos teamleadern 
är lågt skapar det ett problem då 
gruppen också får ett lägre 
engagemang och intresse för 
förändringsarbete. 
 
5.8.4 Kommunikation 
Resultatet från föregående dag och 
dagens mål tas upp på 
morgonmötena TL har med 
montörerna. Detta visualiseras dock 
inte, utan kommuniceras endast 
verbalt, vilket leder till att de 
montörer som av någon anledning 
missat ett möte inte kan tillgodogöra 
sig denna information på ett smidigt 
sätt.  
 
När det är brist på en artikel som ska 
till en lastbil kommuniceras det inte 
alltid till den berörda avdelningen. 
Det gäller både små artiklar, 
exempelvis skruvar, och stora 
artiklar som reden. Om bristen 
upptäcks efter att montören påbörjat 
arbetet på lastbilen kan det skapa 
problem. När de artiklar som det 
varit brist på levereras till Heavy 
placerar Logistik artiklarna på en yta 
vid F1-platsen. Även om artiklarna 
levereras till den yta där TL oftast 
vistas missar TL att materialet har 
levererats. 
 
Furnerarna, i byggnad 223 och 230, 
har ibland svårt att se om en pall är 
tom när den står vid en bilplats, 
vilket kan bilda irritation mellan 
Logistik och FFU-avdelningarna. På 
Heavy behöver även vissa lastbilar 
flera pallar med material vilket 
skapar problem för både Logistik och 
Heavy. 
 
Det som är en svårighet för 
rangeraren på Light som 
transporterar lastbilarna till Heavy 

är att bilarna som ska hämtas kan stå 
på både B- och färdigplan. Den lista 
som finns till rangerarens förfogande 
stämmer inte alltid.  
 
5.8.5 Variation i arbetssätt och tempo 
Det varierar från förbättringsgrupp 
till förbättringsgrupp och mellan 
olika individer hur arbetet utförs. 
Framförallt skiljer det sig i hur väl 
montörerna följer standard. Det har i 
många fall visat sig att det står fel i 
standard eller att de inte är tydligt 
formulerade vilket kan leda till 
kvalitetsbrister. Att det står fel i 
standarden eller att det som står kan 
tolkas på olika sätt gör att montören 
ställs inför en valsituation när de ska 
montera. Många montörer frågar i 
första hand montören bredvid när 
denne får problem, vilket bromsar 
upp arbetet på ytterligare ett chassi. 
På Light vill TL att montörerna ska 
försöka lösa mindre problem själva, 
innan de ber om hjälp, men det är 
svårt för montören att veta var 
gränsen går mellan ett litet och ett 
stort problem. En variation i 
montörernas arbetstempo har även 
observerats. Många montörer 
planerar inte det arbete de ska utföra 
och förutsättningarna ser olika ut 
beroende på avdelning.  
 
När en lastbil filtreras genomförs det 
på bilplatsen där arbetet har utförts, 
vilket kan göra att montören blir 
sysslolös under den perioden. Detta 
bidrar till att monteringstimmar 
försvinner, vilket i sin tur leder till 
att avdelningen får ut färre bilar. 
 
5.8.6 Planering 
Ett problemområde när det gäller 
planeringen är att lastbilar kan tas in 
på avdelningen och att det först då 
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upptäcks att det är brist på material. 
Detta leder i vissa fall till extraarbete 
för montören och att lastbilen 
levereras till kund efter planerat 
leveransdatum.  
 

Att PRAL-tiderna och de 
datagenererade tiderna varken 
stämmer överens med varandra eller 
med monteringstiden gör det svårt 
att planera när bilarna ska tas in på 
avdelningarna. 
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6 Analys av nuläge  

I detta avsnitt presenteras en analys av nulägeskartläggningen. Avsnittet är 
uppdelat i tre delar där den första är en analys av problemen som beskrevs i 
föregående avsnitt. Den andra delen är en analys av den nyttjade arbetstiden, 
det vill säga avdelningarnas produktivitet. Slutligen presenteras en summering 
av de förbättringsområden som identifierats.  
 
6.1 EJ VÄRDESKAPANDE  
  ARBETE 
Vid analys av de systematiska 
observationerna kan det konstateras 
att de slöseri montörerna på Heavy 
främst har är väntetid, 30 %, rörelse, 
19 %, och överarbete, 17 %, se Figur 
6.1. Under kategorin övrigt som 
också är en stor del, 19 %, har slöseri 
som varit specifika för just en 
observation placerats, exempelvis att 
montören knyter skosnöret. 

Att Heavy har en så stor andel 
väntetid beror på att montörerna 
fundera på hur arbetet ska utföras 
men även att vänta på hjälp från 
konstruktionsavdelningen när 
monteringsproblem som ej 
teknikgruppen kan lösa har 
påträffats. Ytterligare väntetid är att 
montören letar efter material i 
pallarna från Logistik. Det kan vara 
mycket material om det är ett stort 
antal arbeten som ska utföras på 
bilen. Rörelserna montörerna utför 

är främst för att hämta material och 
verktyg både inom och utanför 
bilplatsen. Överarbete är i sin tur ett 
slöseri som uppkommer när 
montören behöver lossa en artikel, 
som redan är monterad på lastbilen, 
för att kunna utföra sitt arbete. Att 
en montör behöver lossa en artikel 
innebär i de flesta fall att samma 
artikel sedan även ska monteras 
tillbaka. 
 
Det är intressant att analysera tiden 
montörerna på de olika 
avdelningarna lägger på att prata 
med kollegor i jämförelse med att be 
TL om hjälp. Montörerna på Heavy 
ägnar 38 minuter till prat. Medan 
endast en minut av den nödvändigt 
men ej värdeskapande tiden är tid 
montören lägger på att fråga och få 
hjälp av TL. 
 
Generellt sett så har Heavy längre 
arbeten där det inte alltid finns en 
standard för arbetet och får 
därigenom fler anledningar att fråga 
om hjälp. I de flesta fall under 
observationerna har montörerna 
frågat en annan montör om hjälp i 
stället för TL. När montören frågar 
en annan montör om hjälp leder det 
lätt till att de glider in på andra 
samtalsämnen. När svårare lastbilar 
kommer in på avdelningen blir 
effekten även att montörerna på 
bilplatserna runt om drar sig till den 

Figur 6.1 Det ej värdeskapande arbetet 
kategoriserat för nuläget på Heavy. 
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bilen för att se hur arbetet går och 
ger tips utan att montören bett om 
det. När detta händer stannar även 
arbetet upp för de bilarna de arbetar 
på. 
 
Montörerna har under de 
systematiska observationerna även 
lagt en stor del av den nödvändiga 
men ej värdeskapande tiden på att 
plocka upp verktyg eller material, 21 
%, städa i hytten, 19 %, förbereda 
montering, 17 %, samt läsa 
standarder, 15 %, se Figur 6.2. 
Förbereda montering är den 
förberedelse som i dagsläget anses 
nödvändig för att kunna utföra 
arbetet på ett korrekt och säkert sätt. 
Det kan till exempel vara att 
montören kopplar luft till dragaren 
eller placerar avgasutsuget på 
lastbilen innan den ska provköras. 

Vid analys av de systematiska 
observationerna på Light visade det 
sig att montörerna på avdelningen är 
i rörelse den största delen, 30 %, av 
det ej värdeskapande arbetet, se 
Figur 6.3. Precis som på Heavy beror 
de onödiga rörelserna på Light på att 
montören hämtar verktyg och 
material innan- och utanför 
bilplatsen, men även att montören 
går upp och ner onödigt många 
gånger för den ställning där arbetet 

utförs. En annan stor anledning till 
att Light har ej värdeskapande tid är 
på grund av att de utför överarbete 
33 % av tiden.  

Den största andelen nödvändigt men 
ej värdeskapande arbete läggs på att 
mäta och markera, 31 %, vilket är 15 
minuter. Light lägger även en stor 
del av arbetstiden, 28 % av 14 
minuter, på nödvändiga 
förberedelser för montering och 18 % 
på att läsa standarder, se Figur 6.4. 

För att veta vilka typer av slöseri som 
ligger bakom det ej värdeskapande 
arbetet vid montering av 
frontvykamera och tryckluftshorn 
har de systematiska observationerna 
av nuläget analyserats. De vanligaste 
slöseri var rörelse, prat, överarbete 
och väntetid. Prat innefattar både 
kallprat och när montören ber en 
annan montör om hjälp. Detta 

Figur 6.2 Nödvändigt men ej värdeskapande 
arbete kategoriserat för nuläget på Heavy. 

Figur 6.3 Det ej värdeskapande arbetet 
kategoriserat för nuläget på Light. 

Figur 6.4 Nödvändigt men ej värdeskapande 
arbete kategoriserat för nuläget på Light. 
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eftersom att det korrekta 
tillvägagångssättet när montören 
stöter på problem är att be TL om 
hjälp. Väntetid syftar både på 
väntetid för montören, exempelvis 
väntan på att Logistik ska furnera in 
material till bilplatsen, och 
produktens väntetid vilket 
uppkommer exempelvis när 
montören står och funderar på hur 
arbetet ska utföras.  
 
6.1.1 Frontvykamera 
Det största slöseri som identifierades 
vid observationerna av 
frontvykamera var rörelser, se Figur 
6.5, vilket i snitt vid analys av nuläget 
stod för 66 % av den ej 
värdeskapande tiden.  

Alla rörelser montören gör under 
arbetet med en lastbil kan dock inte 
ses som onödiga och ett slöseri 
eftersom vissa arbeten kräver att 
montören rör sig runt lastbilen och 
monterar på flera platser. För att 
veta var montören rör sig och hur 
frekvent uppfördes ett 
spagettidiagram vid respektive 
observation, se Bilaga 1, vilket även 
gjorde det möjligt att identifiera vilka 
rörelser som var nödvändiga och 
inte. Vid analys av 

spagettidiagrammen visade det sig 
att montörerna i snitt var i rörelse 7,5 
minuter av 28,5 vid montering av 
frontvykameran. Största delen 
tidsmässigt, av dessa 7 minuter, var 
vid alla observationerna rörelser 
utanför bilplatsen. Den enda rörelsen 
utanför bilplatsen som kan ses som 
nödvändig är den för att hämta 
rostskyddsspray i kemikalieskåp. En 
vanlig rörelse montörerna gjorde ut 
från bilplatsen, som kan anses 
onödig, var till ett verktygsskåp på en 
annan bilplats. Denna rörelse 
berodde i vissa fall på att montörerna 
saknade vissa hjälpmedel och 
verktyg i det egna verktygsskåpet och 
fick då låna av en kollega. De flesta 
rörelserna till verktygsskåp på en 
annan bilplats var dock till det egna 
verktygsskåpet som stod antingen på 
bilplatsen bredvid eller så långt som 
två bilplatser bort. Det är inte bara 
tidskrävande för montören att röra 
sig utanför bilplatsen utan 
säkerhetsriskerna ökar då det är 
mycket trafik både i form av truckar 
från Logistik som kör material och 
rangeringstruckar som kör in och ut 
bilar. På Light är det ännu tätare 
med trafik då det finns två 
rangeringstruckar som byter bilar 
inte bara på Light utan även på One-
step, Leverans och Revision. 
 
Montörernas rörelser innanför 
bilplatsen var mest frekvent mellan 
pallen med material och lastbilen. 
För att montera en frontvykamera är 
det material montörerna behöver 
plocka ur pallen endast själva 
frontvykameran i och med att de 
skruvar som ska användas redan 
sitter i kameran. För att hämta 
kameran behöver montörerna alltså 
gå denna sträcka två gånger. Det är 
därför intressant att konstatera att 

Figur 6.5 Det ej värdeskapande arbetet 
kategoriserat för nuläget vid montering av 
frontvykamera. 
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montörerna i snitt rörde sig denna 
sträcka sex gånger, fyra av dessa kan 
alltså ses som onödiga. Montörerna 
skulle slippa röra sig denna sträcka 
om de planerade sitt arbete bättre. 
Rörelsen beror även på en osäkerhet 
hos montörerna, på om det material 
de behöver finns i pallen, eftersom 
det är vanligt att det är brist på 
material och att Logistik har plockat 
fel material. 
 
6.1.2 Tryckluftshorn 
På motsvarande vis som vid 
observationerna av frontvykamera, 
var det även vid tryckluftshorn, 
rörelse som stod för den största 
delen av det ej värdeskapande 
arbetet, 62 %, se Figur 6.6. 

Vid analys av spagettidiagrammen, 
se Bilaga 2, visade det sig att i snitt 
var montören i rörelse 11 minuter av 
41. Det är montörernas rörelser 
utanför bilplatsen som är största 
delen tidsmässigt. Av rörelserna 
utanför bilplatsen är det främst 
vändorna till lågvärdesställaget som 
tar längst tid även om de inte sker så 
frekvent. Hur lång tid det tar att gå 
till lågvärdesställaget beror på vilken 
bilplats montören arbetar. Rörelsen 
till och från lågvärdesställaget kan 

ses som nödvändig i och med att de 
artiklar montören hämtar krävs för 
att utföra arbetet. Vid en av 
observationerna var montören 
tvungen att gå till lågvärdesställaget 
en extra gång för att personen vid 
första tillfället hämtat två skruvar för 
lite, vilket är onödigt. Det långa 
avståndet kan vara en bidragande 
orsak då montören läser vilka 
artiklar som behövs innan den går 
och hinner glömma bort det på 
vägen.  
 
Rörelserna innanför bilplatsen var 
frekvent mellan ställningen och 
verktygsskåpet samt upp och ner för 
ställningen. Dessa rörelser kan ses 
både som nödvändiga och inte. 
Montören behöver gå upp för 
ställningen för att utföra arbetet och 
sedan ner när arbetet är utfört. Alla 
andra rörelser upp och ner för 
ställningen kan därmed ses som 
onödiga. På motsvarande vis är det 
nödvändigt att montören innan 
arbetets start hämtar de verktyg som 
behövs i verktygsskåpet och placerar 
dem på ställningen, alla andra 
rörelser mellan ställningen och 
verktygsskåpet är därför onödiga. 
Anledningen till att montörerna rör 
sig dessa sträckor fler gånger än 
nödvändigt beror på att de ofta glömt 
något verktyg. 
 
Under observationerna vid 
montering av tryckluftshorn visade 
det sig även att montörerna rör sig 
frekvent fram och tillbaka uppe på 
ställningen. Vid analysen av 
spagettidiagrammet visade det sig att 
montören rör sig, i snitt, 14 gånger 
fram och tillbaka. Montören rör sig 
fram och tillbaka för att utföra 
motsvarande arbete direkt på båda 
sidor av hytten. Det är svårt att 

Figur 6.6 Det ej värdeskapande arbetet 
kategoriserat för nuläget vid montering av 
tryckluftshorn. 
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analysera vilka av dessa rörelser som 
är nödvändiga eftersom det måste 
stättas i jämförelse med om 
montören skulle arbeta klart med 
ena sidan innan den rör sig till den 
andra. Frågan är om montören 
sparar tid på detta eller om det tar 
längre tid att byta verktyg fler 
gånger. Denna rörelse har därför inte 
analyserats ytterligare. 
 
I snitt var 13 % av det ej 
värdeskapande arbetet väntetid. Det 
är främst väntetid för lastbilen som 
uppkommer när montören funderar 
på hur arbetet ska utföras. 
Anledningen till att montörerna 
funderade beror på att det är ett 
kritiskt arbete att borra i hytten. Blir 
det fel måste en helt ny hytt 
produceras i Oskarshamn och 
lastbilen kommer då med största 
sannolikhet bli sen till kund. 
Montörerna vill därmed vara helt 
säkra på att det blir rätt innan de 
börjar, det gäller såväl montörer som 
är vana att utföra arbetet som de som 
utför arbetet för första gången. För 
att minska väntetiden behöver 
standarden vara tydligare. 
 
6.2 AVSTÅND MELLAN   
  FUNKTIONER 
Avdelningarnas placeringar i 
förhållande till varandra är inte 
optimal. Det är tyvärr inget som går 
att ändra på, vilket gör att 
förändringsförslaget måste anpassas 
efter de ytor som idag nyttjas av 
avdelningarna. 
 
Om Logistik har plockat fel artiklar 
påverkar det Light mer än Heavy. 
Eftersom Light har korta arbeten 
innebär det att ett stopp på 30 
minuter får större konsekvenser. När 
ett felplock upptäckts tar det tid att 

få artiklarna transporterade till 
Light, på grund av avståndet mellan 
Light och FBG 1 på Logistik. 
Verktyg eller hjälpmedel som inte är 
placerade i varje montörs 
verktygsskåp är på Light placerade 
på tre olika avlastningsytor. 
Antingen vid TL-platsen, 
mötesplatsen eller bredvid oljebaren. 
Att Light har tre ytor för förvaring av 
verktyg och hjälpmedel är bra då det 
ökar tillgängligheten, trots det har 
montören som arbetar på bilplats 0.1 
30 sekunder, enkelväg, till närmaste 
avlastningsyta. På Heavy finns 
endast en avlastningsyta som är 
placerad vid F1-platsen. Avstånden 
från bilplatserna till ytan varierar 
mycket på grund av att samtliga 
bilplatser är placerade på en rad och 
inte i två rader som på Light. Den 
montör som arbetar på bilplats 23 är 
längst ifrån avlastningsytan. Det tar 
ungefär 45 sekunder enkelväg för 
montören att gå mellan bilplatsen 
och avlastningsytan. 
 
På Heavys avlastingsyta finns det en 
bilplats som benämns 5-tonplatsen. 
Placeringen av denna bilplats går 
inte att ändra då traversen som 
används på denna plats endast går 
att använda över den yta som nyttjas 
idag. De verktyg och hjälpmedel som 
finns på avlastningsytan är idag inte 
optimalt placerade med avseende på 
vilken frekvens de används. Till 
exempel är mallarna, som används 
relativt ofta, placerade längst bak på 
avlastningsytan, medan sopstationen 
är placerad närmast bilplatserna. 
Placeringen av stegarna på 
avlastningsytan gör att montörerna 
behöver snedda över en truckgång 
och korsning för att hämta stegen. 
Detta skapar en säkerhetsrisk som 
kan undvikas om stegarna placeras 
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närmare bilplatserna. Placeringen av 
verktyg och hjälpmedel är 
uppmarkerad med hjälp av bilder. 
Denna markering finns inte till alla 
verktyg och hjälpmedel, vissa saknas 
helt, vissa saknar beskrivande text 
och vissa bilder stämmer inte 
överens med verktygets utseende. 
 
Närhetsdiagrammet nedan, se Figur 
6.7, visar vilka verktyg och 

hjälpmedel som bör vara placerade 
nära varandra eller nära bilplatserna 
och 5-tonplatsen. De verktyg eller 
hjälpmedel som inte nämns i 
närhetsdiagrammet har inte något 
behov av närhet till en annan 
funktion. Blockschemat, se Figur 6.7, 
visar hur stora ytor varje verktyg och 
hjälpmedel upptar. 
 

  

 
6.3 ENGAGEMANG 
När avdelningarna arbetar med 
förbättringsarbeten kan montörerna 
sakna motivation att genomföra 
förbättringar då de inte har sett eller 
förstått problemet som ska lösas. 
Genom att montörerna får en tydlig 
överblick av de viktiga nyckeltalen 
kan de känna sig mer delaktiga. 
 
 

 
På TL nivå finns det en markant 
skillnad i engagemang. Vissa TL 
engagerar sig mycket i 
förbättringsarbetet och när det 
uppkommer problem ser de till att 
hitta lösningen samt säkerställa att 
det inte inträffar igen. Detta kan 
exempelvis ske genom att ansvaret 
delegeras till en tekniker eller genom 
att standarden uppdateras.  
 

Figur 6.7 Närhetsdiagram och blockschema för avlastningsytan på Heavy. 
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Engagemanget verkar även påverka 
den egna förbättringsgruppen. Är TL 
positiv och drivande, vilket visar 
montörerna att det är möjligt att 
åstadkomma förbättringar, smittar 
det av sig på montörerna och de 
engagerar sig också. Om TL däremot 
inte är engagerad i montörernas 
arbete speglas det i montörernas 
inställning. Dock är stora delar i 
detta en fråga om ledarskap och 
motivation, vilket gruppcheferna på 
respektive avdelning får arbeta 
vidare med. 
 
Genomgående på båda 
avdelningarna kan det konstateras 
att montörerna, i de flesta fall, väljer 
att fråga en kollega om hjälp istället 
för TL. Detta bidrar till att inte bara 
montörens arbete stannar av, utan 
även kollegans. Ytterligare en effekt 
av detta är att många problem som 
uppkommer under montörens arbete 
inte kommer upp till ytan då TL ej 
kontaktas, vilket försvårar arbetet 
med förbättringar. På Light vill TL 
att montören ska lösa mindre 
problem själv vilket ger ytterligare en 
dimension då det kan vara svårt för 
montörerna att avgöra vad som 
räknas som ett litet problem. 
 
6.4 KOMMUNIKATION 
Att TL inte presenterar 
informationen på morgonmötena 
visuellt för förbättringsgrupperna är 
väldigt ovanligt för att vara en 
avdelning på Scania då det är en av 
grundstenarna i SPS-huset. Under de 
benchmarkingbesök som genomförts 
på motorbearbetningen, buss och 
förmonteringen för ljuddämpare 
gavs exempel på olika varianter av 
tavlor som visualiserade viktiga 
nyckeltal. Även de tavlor som 
används på GP-nivå och ända upp till 

ledningsgruppen på chassi är visuella 
och presenterar viktiga nyckeltal. 
Avsaknaden av dessa nyckeltal ute i 
förbättringsgrupperna på FFU-
avdelningarna gör att montörerna 
saknar en överblick på hur gruppen 
har presterat. Tillbud och olyckor, 
avvikelser samt mål och uppfyllnad 
av mål är viktiga nyckeltal för att 
montörerna ska få feedback på vad 
som går bra och vad som bör 
förbättras. 
 
Att Heavy och Logistik har börjat 
med regelbundna möten är bra. 
Fördelen med att ha dessa möten 
mellan avdelningarna är att 
avvikelser och information om 
brister kan förmedlas enklare. En 
klar fördel som har iakttagits på 
Heavy är att de har mer koll på vilket 
material som ska komma in under 
dagen och till vilka bilar. Det 
underlättar arbetet TL utför vid 
planering av bilar. 
 
Montörernas arbete försvåras när de 
påbörjat arbetet på en lastbil och det 
under monteringen visar sig att det 
är brist på en artikel eller att Logistik 
har glömt plocka artikeln. Om det är 
brist på en artikel kan det innebära 
att lastbilen blir stående, antingen på 
bilplatsen eller utanför lokalen, tills 
artikeln levereras. Montören kan 
innan bristen upptäckts ha plockat 
bort artiklar från lastbilen, vilket 
innebär att montören behöver 
montera tillbaka artiklarna innan 
bilen kan köras ut. Bristen kan därför 
skapa överarbete för montören. Om 
den här lastbilen har prioriteras 
framför en annan bil som har kort 
CRD-datum kan det innebära att 
bilen med kort datum blir sen. För 
att dessa problem ska undvikas 
behöver informationen om att det är 
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en brist på en artikel förmedlas 
tydligare mellan Logistik och FFU-
avdelningarna. 
 
När montören har plockat samtliga 
artiklar ur pallen ska Logistik hämta 
den. Att pallen är tom visualiseras 
idag inte tillräckligt tydligt vilket gör 
att pallar blir stående länge på 
bilplatserna. Om pallarna inte tas 
bort försvårar det montörens arbete 
samt att det skapar irritation mellan 
avdelningarna. På Heavy är det ofta 
flera pallar per lastbil, vilket gör det 
svårare för Logistik att se om pallen 
är tom eller inte. Eftersom de 
lastbilar som har många och stora 
arbeten behöver flera pallar med 
material är det svårt för Logistik att 
få plats med alla på bilplatsen. 
Montören har även svårt att utföra 
vissa arbeten när det är många pallar 
på bilplatsen och de kan därför 
behöva flytta på pallarna. Dessa ovan 
nämna problem kan undvikas genom 
att materialet levereras sekventiellt 
till bilplatserna. 
 
Logistik förmedlar inte att de 
levererat artiklar till F1-platsen vilket 
gör att TL missar att materialet som 
det varit brist på har levererats. Det 
är inte bara de artiklar som behövs 
för att utföra arbetet på aktuella bilar 
som levereras till F1-platsen utan det 
kan även vara fler artiklar med 
samma artikelnummer. Det innebär 
att material som ska användas till en 
lastbil som ska tas in längre fram kan 
stå på den här ytan i flera veckor 
innan det används. Detta gör att det 
är svårt för TL att hålla koll på vilket 
material som finns på ytan. 
 
Att montören påbörjar en bil och 
därefter upptäcker att det är brist på 
en artikel ska inte förekomma, men 

det gör det. En avgränsning, vid 
testerna av förändringsförslagen i 
detta arbete, förutsätter att lastbil 
och material som kommer in till 
bilplatsen är felfria. Det gör att 
examensarbetet inte kommer 
fokusera på det här problemet. 
 
Den som kör fram lastbilarna till 
Heavy har väldigt knapphändig 
information till förfogande, vilket gör 
att onödigt mycket tid går åt till att 
leta bilar. Att lösa detta problem är 
dock inget som detta examensarbete 
kommer fokusera på då avdelningen 
i dagsläget jobbar på att hitta ett 
system som underlättar för 
rangeraren. 
 
Att TL på Heavy inte vet om bilarna 
som efterfrågats har transporterats 
till parkeringsplatserna utanför 
byggnad 223 eller inte kan skapa 
extra arbete. I dagsläget går TL ut 
och kontrollerar om bilen är utanför 
byggnaden innan rangeraren skickas 
ut för att hämta bilen alternativt 
skickar TL ut rangeraren för att 
hämta bilen och om bilen inte finns 
där kommer rangeraren tillbaka 
tomhänt. TL på Heavy borde få en 
signal från rangeraren på Light när 
lastbilen har flyttats från B- eller 
färdigplan till byggnad 223, detta 
kan exempelvis ske genom SMS. 
 
6.5 VARIATION I ARBETSSÄTT 
  OCH TEMPO 
Båda FFU-avdelningarna har en bra 
struktur för hur arbetet, alltifrån 
möten till montörens dagliga arbete, 
ska utföras. Problemet är dock att det 
varierar från förbättringsgrupp till 
förbättringsgrupp samt från individ 
till individ hur väl detta följs. Under 
de observationer som har utförts, av 
montörernas arbete, skiljer det sig 
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mellan montörerna hur noga de är 
med att läsa standarden för det 
arbete de ska utföra, vilket 
arbetstempo de har, deras inställning 
till arbetet samt hur väl de 
förbereder sig innan de påbörjar 
arbetet på en lastbil. De 
bakomliggande anledningarna till 
skillnaderna på dessa områden 
varierar också. Vissa montörer läser 
inte standarden för att de utfört 
samma typ av arbete på lastbilen 
innan och därför har det färskt i 
minnet, medan andra inte läser den 
av principskäl. Bakomliggande skäl 
kunde vara att de ansåg att 
standarderna ändå aldrig stämde 
eller att ”Vi har klarat oss utan 
standarder tidigare, så det gör vi nu 
med. Vi får helt enkelt själva försöka 
komma på hur artikeln ska 
monteras”. 
 
Problemet med att standarderna inte 
är uppdaterade eller att det står fel är 
att det kan leda till kvalitetsbrister på 
lastbilen. Om alla montörer tolkar 
standarderna på sitt eget sätt blir 
monteringsarbetet inte utfört 
standardiserat. Det gäller även om 
det står fel i MONA. När montörerna 
hämtar lågvärdesartiklar, med hjälp 
av MONA, finns det risk att de tar fel 
artikel, vilket kan leda till 
kvalitetsbrister. Montörerna får även 
lägga onödig tid på att leta efter 
artiklar som är feladresserade eller 
saknar adress. 
 
Skillnaden i arbetstempo beror på 
hur väl montören kan det arbete som 
ska utföras, men det hänger även till 
viss del ihop med montörens 
inställning till arbetet. Vissa 
montörer har inställningen ”Den här 
typen av lastbil är det alltid problem 
med”, vilket leder till att de ser 

betydligt mer problem med det 
arbete som ska utföras i jämförelse 
med de som har en positiv 
inställning. Montörerna förbereder 
sig olika innan de påbörjar arbetet 
och när de byter arbetsmoment på en 
lastbil. Vissa plockar verktyg och 
lågvärdesartiklar till ett eller två 
tempon åt gången, medan andra 
montörer försöker ta samtliga 
artiklar på en och samma gång. Vissa 
flyttar även verktygsskåpet till det 
område de ska montera på, medan 
andra har skåpet ståendes på samma 
plats under hela arbetet. Detta gör 
att montörerna går olika många 
gånger mellan bilplatsen och 
lågvärdeställagen samt bilen och 
verktygsskåpet. 
 
Vid observationerna som har utförts 
har det blivit tydligt att många 
montörer på Light rör sig från 
bilplatsen till en annan för att låna 
verktyg av en kollega. Motsvarande 
behov har inte identifierats på Heavy 
och anledningen till det är skillnaden 
på tillgång till verktyg i montörernas 
verktygsskåp. 
 
När montörerna på Light själva får 
avgöra om det är ett litet problem de 
stött på eller inte kan resultatet av 
den bedömningen se olika ut. Det 
som är ett litet problem för en person 
kan vara ett stort för en annan. 
 
Att potentiell monteringstid 
försvinner under filtreringen är inte 
optimalt. Fokus i detta arbete 
kommer dock inte vara att lösa detta, 
lösningar på andra problemområden 
kan dock komma att påverka detta i 
en positiv riktning. Montörerna kan 
använda filtreringstiden till att 
förbereda sig inför nästa bil. TL bör 
även, efter att ha pratat med de 
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andra TL, bestämma om montören 
istället för att påbörja en ny bil kan 
hjälpa till på en bil som är på väg att 
bli sen till kund. På Light har ett 
försök att undvika att potentiell 
monteringstid försvinner under 
filtreringen varit att rotera till en ny 
bilplats när arbetet är klart på en bil. 
Denna metod har inte blivit 
implementerad fullt ut ännu, dock 
bör detta vara ett bra sett att nyttja 
montörernas tillgängliga arbetstid. 
 
6.8.6 Planering 
Att PRAL-tiderna inte stämmer 
överens med den verkliga 
monteringstiden gör att 
avdelningarna under vissa perioder 
kan få för många eller för få bilar 
planerade på avdelningen. Bilar som 
enligt PRAL-tiden ska ta 20 timmar 
att montera kan ibland visa sig ta 40 
timmar och arbeten som enligt 
PRAL-tiden ska ta 2 timmar kan ta 
30 minuter. Detta leder till att 
lastbilar blir sena till kund eller att 
avdelningarna har lite att göra. 
 
PRAL-tiden sätts på den FFU-
avdelning som utför arbetet för 
första gången. Det innebär att 
montörerna i Södertälje kan gå efter 
en tid som har satts på FFU-
avdelningen i Holland. Denna 
tidsättning skapar problem eftersom 
de olika FFU-avdelningarna har olika 
förutsättningar att utföra arbeten. 
 
6.6 ANALYS AV NYTTJAD  
  ARBETSTID 
Ett av examensarbetets mål var att 
lägga fram ett förslag som gör att 
varje montör arbetar minst 6,3 
timmar effektiv tid per dag. För att 
uppnå detta mål har nuläget, det vill 
säga hur många timmar montörerna 

får ut idag, undersökts. Den arbetstid 
som avdelningen räknar med att få 
ut per arbetsdag och montör är i snitt 
7 timmar. Vidare analyser av 
observationerna som genomförts på 
Heavy och Light visar att en montör i 
snitt arbetar 195 minuter, 3,2 
timmar, med värdeskapande och 
nödvändiga men ej värdeskapande 
aktiviteter per dag. Det ger en 
produktivitet på 46 % för FFU-
monteringen i Södertälje, utifrån den 
verklighet som visat sig under de 
systematiska observationerna. Att 
produktiviteten ligger på 46 % 
bekräftar påståendet om låg 
produktivitet, i examensarbetets 
uppdrags-beskrivning, då den är 
lägre än den som angavs på 60 %. 
Det gör att det finns stor potential 
att, genom att ta fram 
förändringsförslag nyttja resterande 
3,1 timmarna per montör per 
arbetsdag och därmed öka 
avdelningarnas produktivitet.  
 
Vid en analys där avdelningarna 
jämförs är det en stor skillnad i 
produktivitet, Light hade vid 
observationerna 62 % produktivitet, 
medan Heavy endast hade 35 %. 
Under observationerna ägnade 
montörerna på Light sig åt 
värdeskapande och nödvändigt men 
ej värdeskapande arbete 257 
minuter, 4,3 timmar. Montörerna på 
Heavy hade å andrasidan endast 145 
minuter, det vill säga 2,4 timmar. 
Det skiljer alltså 1,9 timmar mellan 
avdelningarna. Den stora skillnaden i 
produktivitet, mellan avdelningarna, 
beror delvis på vilka typer av arbeten 
montörerna utförde under 
observationerna. På Light utfördes 
arbeten som montörerna hade utfört 
tidigare och på Heavy jobbade en av 
montörerna på en redesbil vilken är 
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en av de mest komplexa bilarna med 
en arbetstid på omkring 80 timmar. 
Denna bil saknar även en komplett 
standard. Även om typen av arbete 
påverkar, så är den ögonblicksbild 
som skapades över montörernas 
arbete och produktivitet fortfarande 
sann. Om båda avdelningarna har en 
produktivitet på 46 % under en hel 
arbetsdag skulle det innebära att 13 
montörer arbetade effektivt hela 
dagen medan resterande 15 
montörer satt och tittade på. 
 
6.7 FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN 
För att sammanfatta inom vilka 
områden som det finns 
förbättringspotential följer här två 
listor. Den första listan innehåller 
områden som detta arbete inte har 
möjlighet att påverka inom 
tidsramen på 20 veckor. Den andra 
listan innehåller de områden arbetet 
kommer fokusera på. 
 
Förändringsområden utanför 
tidsramen: 

 De anställdas motivation, 
engagemang och intresse för 
det arbete de utför 

 Den stora mängden 
överarbete som montörerna 
utför 

 Att filtreringsprocessen tar 
potentiell monteringstid från 
avdelningarna, vilket leder 
till att montören är sysslolös 

 Att mängden material som 
krävs för att utföra vissa 
arbeten tar upp stor yta på 
bilplatsen 

 Att stor del av montörernas 
arbetstid är väntetid 

 Att vidareutveckla 
strukturen för vad som 
behandlas med Logistik 

under RTM-möten 

 Att material saknas eller att 
fel material har plockats av 
Logistik 

 Att det inte kommuniceras 
från Logistik till TL att 
material levererats till F1-
platsen 

 Att PRAL-tiden bestäms på 
olika avdelningar med olika 
förutsättningar 

 
Förändringsområden inom 
tidsramen: 

 Otydligheten i montörens 
dagliga arbete, vilket leder 
till att tid går åt till att 
fundera, fråga och 
kontrollera arbetet 

 Den stora mängd onödiga 
rörelser montörerna utför 
under monteringsarbetet 

 Det dåliga nyttjandet av 
avlastningsytan på Heavy 

 Att montören ägnar tid till 
att leta både material och 
verktyg 

 Att viktiga nyckeltal inte 
presenteras visuellt för 
förbättringsgrupperna 

 
Det finns flera anledningar till att 
det slöseri som kommer vara fokus 
att minska under det fortsatta 
arbetet är rörelser och inte 
överarbete eller väntetid. 
Överarbete hänger till största del 
ihop med produkten vilket är en 
avgränsning i detta examens-
arbete. Inom slöseri väntetid är 
många anledningar till dess 
existens kopplat mot andra 
avdelningar. Det handlar om 
väntetid både i perspektiv mot 
montören och produkten. Väntetid 
för montören är exempelvis att 
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vänta på att material från Logistik 
furneras ut och för produkten 
handlar det om att montören 
funderar på hur arbetet ska 
utföras. Rörelser är däremot ett 
slöseri som bör kunna minska 
genom att montören tar en stund 
att planerar arbetet innan det 
påbörjas. 
 
Dessa förändringsområden har 
sammanställts i ett fiskbens-
diagram för att visualisera 
orsakerna till att FFU-
avdelningarna har lägre 

produktivitet än önskat, se Figur 
6.8. 
 
Förändringsområdena grupperades i 
fyra olika kategorier; metod, 
material, människa och övrigt. 
Förändringsområdenas placering i 
fiskbensdiagrammet visar om det 
kommer påverkas av det här 
examensarbetet eller inte. Fokus 
kommer främst vara på områdena 
som är placerade nära mittlinjen. De 
utsuddade förändringsområdena är 
de som ligger utanför tidsramen för 
examensarbetet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figur 6.8 Fiskbensdiagram över förändringsområden både utanför och inom tidsramen. 
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7 Kravspecifikation 
Nedan följer examensarbetets kravspecifikation, mot vilken arbetets resultat ska 
svara. Resultaten kommer i första hand uppfylla de krav som kan relateras mot 
Scanias prioriteringar; säkerhet/hälsa/miljö, kvalitet, leveransprecision och 
ekonomi. 
 

 Utnyttja de 6,3 tillgängliga 
arbetstimmarna per dag per 
montör till främst 
värdeskapande men även 
nödvändigt men ej 
värdeskapande arbete för att 
klara leveranstid 

 

- I dagsläget arbetar 
montörerna med 
värdeskapande och 
nödvändigt men ej 
värdeskapande arbete 
endast 46 % av 
arbetsdagen, enligt 
observationerna. För att 
arbetets resultat ska 
uppfylla målet att 
avdelningarna ska klara 
av att utföra arbetet 
under den planerade 
tiden finns detta krav 
med. 

 

 Att montören klarar av att 
utföra arbetet inom den 
planerade tiden 
 

- För att uppfylla målet 
som nämns ovan måste 
arbetets resultat skapa 
förutsättningar för 
montören att klara av att 
utföra arbetet inom den 
givna tiden. 

  
 
 
 

 Minimera montörens rörelser 
både inom- och utanför 
bilplatsen 
 

- I analysen av nuläget 
visade det sig att en stor 
del av det ej 
värdeskapande arbetet är 
rörelser, både inom och 
utanför bilplatsen. Målet 
är att 
förändringsförslagen ska 
minska den tid montören 
lägger på ej 
värdeskapande arbete. 
Rörelserna utanför 
bilplats bör även minskas 
ur en säkerhetsaspekt, då 
bilplatserna ligger intill 
truckgångar. 

 

 Utformningen ska ske på 
befintlig verkstadsyta 
 

- Som nämnt i analysen 
finns det inga möjligheter 
att flytta på varken 
avdelningarna eller 
lastbilarnas 
uppställningsplatser. 
Därför är ett krav på 
arbetets resultat att det 
ska vara möjligt att 
implementera på den yta 
som finns idag. 
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 Bibehålla avdelningens 
rollstruktur 
 

- Scania har en väl 
utarbetad rollstruktur 
som ser likadan ut 
oberoende avdelning. I 
och med detta kommer 
förändringsförslagen 
anpassas för att fungera 
inom denna rollstruktur. 

 

 Samtliga bilplatser, 17 på 
Heavy respektive 13 på Light, 
ska finnas kvar 
- Förändringsförslagen 

kommer baseras på det 
antal bilplatser som finns 
tillgängliga på respektive 
avdelning idag. 

 

 Bibehålla antalet montörer, 16 
på Heavy respektive 12 på 
Light 
 

- Förändringsförslagen 
kommer baseras på det 
antal montörer som idag 
arbetar på respektive 
avdelning. Därmed 
kommer arbetet inte ta 
hänsyn till eventuella 
förändringar i 
bemanningen. 

 

 Lastbilarna ska kunna tas in 
och ut på det sätt de gör idag 
för att inte öka utsläppen i 
lokalerna 
 

- För att inte försämra 
montörernas arbetsmiljö 
måste lastbilarna 
rangeras in i 
byggnaderna. 

 
 
 

 Bibehålla eller eventuellt 
förbättra kvaliteten på de 
monterade bilarna 
 

- Förändringsförslagen ska 
säkerställa att kvalitén på 
det arbete som utförs på 
avdelningarna bibehållas 
eller förbättras. Att 
förbättra kvalitén är dock 
inte fokus i detta arbete 
och det ses därmed som 
en bonus om det inträffar. 

 

 Förslaget ska bygga på 
principer och metoder från 
Scanias produktionssystem 
(SPS) 
 

- Uppdragsgivarens 
önskemål är att de 
resultat som arbetet 
genererar ska vara 
baserade på SPS. 

 
7.1 KRAVSPECIFIKATION 

AVLASTNINGSYTA 
Nedan följer en lista på de krav som 
en ny layout av avlastningsytan på 
Heavy bör uppfylla. Dessa krav har 
baserats på närhetsdiagrammet över 
ytan.  
 

 De verktyg och hjälpmedel 
som används frekvent bör 
vara placerade närmast 
bilplatserna 
 

- Baserat på närhets-
diagrammet bör 
ställningen, stegarna, 
luftpåfyllningen, 
palltruckarna, p-rören, 
materialtorget och 
magnetborrmaskinen 
vara placerade nära 
bilplatserna. För att 
undvika att montörerna 
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behöver snedda över 
truckgången när de 
hämtar ställning eller 
stegar bör de av 
säkerhetsskäl vara 
placerade nära 
bilplatserna. 
 

 De verktyg och hjälpmedel 
som används vid 5-tonplatsen 
bör vara placerade nära 
denna yta 
 

- Baserat på 
närhetsdiagrammet bör 
de röda lyftarna och 
svetsskärmarna vara 
placerade nära 5-
tonplatsen då de endast 

används vid denna yta. 
 

 Alla återvinningskärl bör vara 
placerade nära varandra 
 

- För att underlätta när 
återvinningen ska 
tömmas samt när 
montörerna ska slänga 
skräpet bör samtliga 
återvinningskärl vara 
samlade. 

 

 Fjäderbygeldragare bak och 
fram bör placeras när 
varandra 
 

- Detta för att det är 
samma typ av utrustning.  
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8 Resultat 
Detta avsnitt beskriver resultatet av utvecklingen samt testerna av 
förändringsförslagen. Innan utvecklingen av förändringsförslagen påbörjades 
genomfördes en grundligare analys av montörens rörelser, tiden de tillbringar 
på att leta efter material eller verktyg samt montörernas arbetstempo. Analysen 
genomfördes med metoden 5 varför?.  
 
Det första varför?, på varje område, 
respektive ett av svaren på det sista 
varför? redovisas i listan nedan. Det 
fullständiga resultatet visas i Bilaga 
3. Resultatet från analysen användes 
som grund vid utvecklingen av 
förändringsförslagen som beskrivs i 
kapitlet. 
 

 Varför går montören långa 
sträckor? 
- Avdelningarna har ett 

flertal verktyg och 
hjälpmedel, men en 
begränsad yta att placera 
dessa.  

 

 Varför går montörerna onödiga 
sträckor? 
- Problemet har ej belyst. 

 

 Varför behöver montörerna leta 
efter material och verktyg? 
- Avdelningarna har inte 

sett behovet av att 
undersöka det. 

 

 Varför varierar arbetstempot 
från montör till montör? 
- Kompetensen montörerna 

besitter varierar.  

8.1 TAVLOR FÖR DAGLIG 
STYRNING 
Tavlor för daglig styrning har skapats 
till samtliga förbättringsgrupper och 
mötesplatser på Heavy och Light. 
Efter benchmarkingbesöken 
utformades ett första förslag på 
tavlor. När förslagen presenterades 
för Heavy och Light framkom det att 
GP på Light redan gjort tavlor utifrån 
en standardmall för Scania men inte 
hunnit implementera dem. För att 
skapa hög igenkänningsfaktor 
beslutades det att använda dessa 
tavlor som en grund vid 
utformningen av de nya. Resultatet 
blev tavlor där innehållet, i det stora 
hela, är samma. Skillnaden är 
nyckeltalen för FBG 3 på Light 
eftersom de inte kan ha samma 
nyckeltal på sin tavla då de rangerar 
bilar. Det gör att avdelningstavlan för 
Light till viss del skiljer sig gentemot 
Heavy. Nyckeltalen presenteras i den 
ordningen som Scania har sina 
prioriteringar; säkerhet/hälsa/miljö, 
kvalitet, leveransprecision och 
ekonomi, se Bilaga 4. De olika 
raderna har även färgkodats för att 
visa vilka nyckeltal som gäller dagens 
arbete, grön, och vilka som gäller 
gårdagens arbete, orange. Valet föll 
på dessa färger eftersom TL och GP 
på Heavy använt dem tidigare i 
andra sammanhang med syfte att 
förenkla. Nedan, se Figur 8.1, är ett 
exempel på hur färgkodningen ser ut. 
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8.2 AVLASTNINGSYTA HEAVY 
Avlastningsytan på Heavy har 
utformats efter kraven i 
kravspecifikationen samt med hjälp 
av en fokusgrupp och 5s. Nedan i 
Figur 8.2 visas en bild över den nya 
layouten som implementerats på 
avdelningen. Samtliga krav i 
kravspecifikationen kunde till viss 
del uppfyllas. Samtliga stegar kunde 
inte placeras nära bilplatserna på 
grund av utrymmesbrist. 

De små stegarna flyttades därför 
närmre bilplatserna medan de stora 
stegarna tilldelades en ny 
lättillgängligare placering längst bak 
på avlastningsytan. Onspot-vagnen 
och mallarna placerades längst fram 
på avlastningsytan. Mallarna 
kommer förhoppningsvis inom en 
snar framtid försvinna från 
avlastningsytan och placeras ut på 
förbättringsgruppstavlorna. Detta 
kan dock inte ske förens tillräckligt 
många exemplar av varje mall 
tillverkats.

  

Figur 8.1 Exempel på hur färgkodningen ser ut på tavlorna till daglig styrning. 

Figur 8.2 Ny layout av avlastningsytan på Heavy. 
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Klädskåpet som fanns placerat på 
ytan valdes att tas bort och kläderna 
som förvarades i skåpet flyttades till 
en yta ovanför F1-platsen. 
Fjäderbygeldragare bak och 
fjäderbygeldragare fram placerades 
nära varandra och nitsaxarna 
flyttades längre bak på 
avlastningsytan. Samtliga 
återvinningskärl flyttades till 
plaståtervinningen. Denna 
omflyttning har skett i samråd med 
Logistik på grund av att de har en 
angränsande yta vilkens 
användningsområde ej får begränsas. 
Kärlens placering möjliggör även att 
tömningen kan ske på ett enkelt sätt. 
Även om kärlen används ofta 
påverkar det inte arbetet på lastbilen 
eftersom de används när arbetet på 
bilen är klart och filtreringen utförs.  
 
Den nya placeringen av verktyg och 
hjälpmedel visualiserades med hjälp 
av bilder. Varje bild innehöll ett foto 
av det aktuella verktyget eller 
hjälpmedlet samt en förklarande 
text. Detta gör det enkelt att se om 
något verktyg eller hjälpmedel 
saknas. Fördelen med att ha en 
beskrivande text är att montören 
lättare kan hitta verktyget när det ska 
användas första gången.  
 
8.3 TEST FRONTVYKAMERA 
För att minska montörernas onödiga 
rörelser till och från verktygsskåpet 
under arbetets gång genomfördes två 
tester. 

Innan testets start blev montörerna 
ombedda att plocka fram alla verktyg 
och hjälpmedel de ansåg sig behöva 
för att montera frontvykameran. 
Efter analys av resultaten från test 1 
och 2 vidareutvecklades testets 
uppbyggnad iterativt under de 
följande två testerna. De tre sista 
testerna utfördes för att verifiera om 
det framarbetade förändrings-
förslaget minskade de onödiga 
rörelserna.  
 
8.3.1 Test 1 & 2  
De två första testerna, ett på 
respektive avdelning, utfördes med 
olika montörer. Montörerna fick 
själva välja var de ville ha verktygen 
placerade under monteringsarbetet. 
Båda montörerna valde att lägga 
verktygen på ett rullbart bord som de 
placerade i höjd med lastbilens hytt. 
Den ena montören placerade det 
inom den egna bilplatsen men i kant 
med bilplatsens långsida. Den andra 
montören placerade bordet på 
bilplatsen bredvid men i direkt 
anslutning till den egna bilplatsens 
långsida.  
 
Resultatet av de systematiska 
observationerna som utfördes i 
samband med testerna visas i 
diagrammen i Figur 8.3. I jämförelse 
med nuläget har det ej 
värdeskapande arbetet minskat med 
25-29 procentenheter. 

  

Figur 8.3 Sammanställning av de systematiska observationerna av test 1 och 2 på Frontvykamera. 
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Samtidigt har det nödvändiga men ej 
värdeskapande arbetet ökat med 20-
29 procentenheter. Det 
värdeskapande arbetet ligger i snitt 
på 24,5 %. Den största bidragande 
faktorn till att mängden ej 
värdeskapande arbete har minskat är 
att rörelserna montören utför under 
arbetet har minskat. Alla onödiga 
rörelser har dock inte eliminerats för 
trots att montörerna plockat fram 
alla verktyg och hjälpmedel, de 
trodde sig behöva, rör de sig mellan 
bilen och verktygsskåpet sex 
respektive nio gånger. Tidsmässigt 
tar dessa onödiga rörelser totalt 1 
minut per montör. Var montören 
placerade bordet påverkar även det 
tiden det tar att utföra arbetet. 
Montören som valde att placera 
bordet i direkt anslutning till 
bilplatsen, men på bilplatsen 
bredvid, rörde sig 32 gånger sträckan 
mellan monteringspositionen och 
bordet. Sammanlagt tar även dessa 
rörelser 1 minut. I jämförelse med 
den andra montören som inte 
behövde röra sig från 
monteringspositionen för att lägga 
ner och ta upp verktyg på bordet. 
 
8.3.2 Test 3-7  
För att minimera antalet onödiga 
rörelser ytterligare utvecklades en 
verktygslista, som montören 

använde vid resterande tester. En 
ytterligare åtgärd var att montören 
ombads placera bordet med verktyg 
så nära monteringspositionen som 
möjligt. Hur arbetet med att ta fram 
verktygslistan gick till går att läsa i 
kapitel 8.5. 
 
I diagrammen i Figur 8.4 visualiseras 
sammanställningen av de 
systematiska observationerna vid 
test 3 och 4. Det ej värdeskapande 
arbetet var vid test 3 desamma som 
vid test 2, men vid test 4 minskade 
det med ytterligare 8 procentenheter. 
I jämförelse med nuläget har det 
nödvändiga men ej värdeskapande 
arbetet ökat även vid dessa tester. I 
snitt utför montörerna 
värdeskapande arbete 25,5 % av 
tiden. Att mängden ej värdeskapande 
arbete har minskat ytterligare beror 
på att förändringarna gav de önskade 
resultaten på montörernas rörelser. 
Vid test 3 och 4 var montören i 
rörelse 1,6 respektive 0,9 minuter. 
Anledningen till att montören vid 
test 3 var i rörelse längre tid än 
montören vid test 4 är att montören 
trots verktygslistan glömt att plocka 
verktyg ur verktygsskåpet. 
Resterande rörelser som de två 
montörerna utför vid respektive test 
är nödvändiga för att utföra arbetet.  
  

Figur 8.4 Sammanställning av de systematiska observationerna av test 1 och 2 på Frontvykamera. 
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Inför test 5 beslutades att vid de 
systematiska observationerna skulle 
det var 15:e sekund antecknas vad 
montören gjorde, för att fånga upp 
ytterligare slöseri. I Figur 8.5 visas 
diagrammen från observationerna 
vid test 5-7. I jämförelse med 
föregående tester har det ej 
värdeskapande arbetet ökat, men i 
jämförelse med nuläget är det en 
minskning på 12-25 procentenheter. 
Det nödvändiga men ej 
värdeskapande arbetet ligger mellan 
52 och 60 % och värdeskapande 
arbete utför montörerna i snitt 17 % 
av tiden. Vid test 5 och 6 var 
montörerna i rörelse 2,19 respektive 
2,16 minuter. Under test 5 frångick 
montören, i vissa avseenden, vad 
som stod i verktygslistan. Det bidrog 
till att montören behövde röra sig till 
verktygsskåpet 20 gånger under 
arbetets gång, vilket tidsmässigt tog 
45 sekunder, för att hämta ytterligare 
verktyg. Vid test 6 ökade det ej 
värdeskapande arbetet på grund av 
montörens osäkerhet kring det 
arbete som skulle utföras. En 
tredjedel av det ej värdeskapande 
arbetet gick åt till att montören bytte 
verktyg fler gånger än nödvändigt. 
Osäkerheten märks även i rörelserna 
då montören tillsynes oplanerat 
rörde sig på bilplatsen. Totalt 13 

sträckor, visserligen korta, men 
sammanlagt tog det 34 sekunder. 
 
Vid test 7 är det inte montörens 
rörelser som ligger bakom de 25 % ej 
värdeskapande arbete utan att 
montören letar material och byter 
verktyg. Anledningen att montören 
la tid på att leta material är för att 
montören i början av arbetet 
plockade upp kameran från pallen 
till bordet, men när den skulle 
monteras hade glömt det och letade 
därför efter den i pallen i 1,5 minut. 
När spagettidiagrammet 
analyserades visade det att montören 
är i rörelse endast 0,78 minuter. 
Hade montören kommit ihåg att 
kameran var placerad på bordet hade 
tiden i rörelse blivit ännu lägre.  
 
8.3.3 Analys test 1-7 
Vid summering av spagetti-
diagrammen, se Figur 8.6, kan det 
konstateras att tiden montören är i 
rörelse har vid alla tester mer än 
halverats i jämförelse med nuläget. I 
snitt, vid observation av nuläget, var 
montörerna i rörelse 26 % av 
monteringstiden, 7,5 av 28,5 
minuter. 
 
I Bilaga 1 visualiseras spagetti-
diagram från nuläge och test. Vid test 
1 och 2 minskade tiden det tog för 

Figur 8.5 Sammanställning av de systematiska observationerna av test 5-7 på Frontvykamera.  
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montören att utföra arbetet med 4 
minuter och det värdeskapande 
arbetet ökade med 2,5 
procentenheter. Under test 3 och 4 
minskade totaltiden med ytterligare 
2 minuter och det värdeskapande 
arbetet ökade med ytterligare 1 
procentenhet. Vid de tre sista 
testerna ökade tiden det tar att utföra 
arbetet i jämförelse med de tidigare 
testerna, men det är fortfarande en 
förbättring i jämförelse med nuläget. 
Det värdeskapande arbetet minskade 
dock, 5 procentenheter, vid de sista 
testerna i jämförelse med nuläget. 
Den variation som finns i mängden 
värdeskapande arbete beror på vilket 
moment montören utför precis när 
det gått 15 sekunder då det 
värdeskapande arbete som 
montörerna utför vid montering av 
en frontvykamera är desamma. Det 
som skiljer är vägen de tar sig dit. 
 
Tiden montören var i rörelse vid 
testerna varierade mellan 0,78-2,62 
minuter. Den sammanlagda tiden det 
tog för montörerna att utföra arbetet 

varierade, 13,81-35,8 minuter. I snitt 
tog det vid testerna 22,31 minuter för 
montörerna att montera en 
frontvykamera och de var under den 
tiden i rörelse 1,79 minuter, vilket 
motsvarar 8 % av totala tiden.  
 
Som nämnt ovan var montörernas 
rörelser den största bidragande 
orsaken till den stora mängden ej 
värdeskapande arbete vid analys av 
nuläget. Under alla tester minskade 
mängden ej värdeskapande arbete i 
jämförelse med nuläget samtidigt 
som det nödvändiga men ej 
värdeskapande arbetet ökade. 
Resultatet kan tolkas som att det ej 
värdeskapande arbetet inte minskat 
utan bytts ut mot nödvändigt men ej 
värdeskapande arbete. Så är dock 
inte fallet i och med att totaltiden att 
utföra arbetet har minskat. 
 
8.4 TEST TRYCKLUFTSHORN 
Tre tester har utförts vid montering 
av tryckluftshorn. Testerna har 
utförts med olika montörer varje 
gång och på de båda avdelningarna. 

Figur 8.6 Sammanställning av rörelse vid nuläge respektive tester av frontvykamera.  
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Alla tester har utförts på samma sätt 
och målet har varit att minska tiden 
montören är i rörelse. Det är 
framförallt rörelserna mellan 
ställning och verktygsskåp, upp och 
ner för ställningen samt mellan 
bilplats och lågvärdesställaget som 
har varit fokus att minska. 
Montörerna har innan testets start 
tillhandahållit en verktygslista och 
blivit ombedda att plocka med alla 
verktyg upp på ställningen. Under 
testerna simulerades att montören 
fick alla lågvärdesartiklar som 
behövs kittade i en box till bilplatsen. 
 
8.4.1 Test 1-3 
Resultatet av de systematiska 
observationerna i samband med 
testerna, se Figur 8.7, visar att det ej 
värdeskapande arbetet har minskat 
med 24-36 procentenheter, medan 
det nödvändiga men ej 
värdeskapande och det 
värdeskapande arbetet har ökat. 
Ökningen är mellan 4 och 27 
respektive 9 och 20 procentenheter. 
Alla slöseri som identifierats i det ej 
värdeskapande arbetet minskade 
under testerna, förutom prat, se 
Figur 8.8. Att mängden prat 
varierade beror på hur säker 
montören kände sig på arbetet. I de 
observationer med mer prat var 
montörerna osäkra och frågade ofta 
en kollega om hjälp, istället för TL 

som är det korrekta 
tillvägagångssättet.  
 
Nuläget visade att montören i snitt 
var i rörelse 11 av 41 minuter. Vid 
testerna minskade både tiden det tar 
att utföra arbetet och den tid 
montören är i rörelse. Tiden 
montören är i rörelse minskar med 
minst 46 %. I snitt tog det vid 
testerna 28,5 minuter att utföra hela 
arbetet och av den tiden var 
montören i rörelse 5 minuter. Vid 
test 1 halverades, i jämförelse med 
nuläget, antalet gånger montören 
gick upp och ner för ställningen. 
Montören gick upp och ner totalt 4 
gånger vilket fortfarande var mer än 
nödvändigt. Anledningen till att 
montören fortfarande hade onödiga 
rörelser på denna sträcka var 
osäkerhet inför arbetet, precis som 
diskuterat i analysen av 
tryckluftshorn, det gör att montören 
går ner för ställningen för att be om 
hjälp, oftast av en kollega. Det 
medför att denna montör ägnar 5 
minuter, ej värdeskapande arbete, till 
att prata. 
 
Vid test 2 och 3 rörde montörerna sig 
upp och ner från ställningen 2 gånger 
vilket är en ytterligare minskning. 
Dessa montörer hade full koll på 
arbetet och behövde inte be om 
hjälp. Montören som deltog i test 3 

Figur 8.7 Sammanställning av de systematiska observationerna av testerna på Tryckluftshorn. 
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var tvungen att gå upp och ner en 
gång mer än nödvändigt på grund av 
att en ny nit behövde hämtas 
eftersom en var defekt. Den onödiga 
vändan upp och ner för ställningen 
som montören utförde under test 2 
berodde på att ett nödvändigt 
verktyg var kvarglömt i 
verktygsskåpet.  
 
Nitmaskinen och mallen som 
montörerna behöver använda för att 
utföra arbetet finns inte hos varje 
montör vilket leder till att tid går åt 
till att hämta dem. Hur lång den 
tiden blir beror av vilken bilplats 
montören arbetar på. Det förklarar 
varför montören vid test 3 var i 
rörelse under längre tid än montören 
vid test 2. I Bilaga 2 visualiseras 
spagettidiagram för nuläge och test. 
 
8.5 VERKTYGSLISTA 
För att minska montörernas onödiga 
rörelser, mellan lastbilen och 
verktygsskåpet, under monterings-
arbetet har en mall för verktygslista 
utvecklats. Verktygslistan ska vara 
första bladet i varje standard och 

därför följer den layoutmässigt 
standarden för att underlätta 
montörernas arbete. Det första 
utkastet av verktygslistan var i 
princip bara vad det låter som en 
lista över verktyg. I samråd med 
montörer har den sedan utvecklats 
till ett slutgiltigt koncept. Den 
slutgiltiga mallen för verktygslistan 
innehåller namnet på det arbete den 
avser och på den som uppdaterat den 
senast samt vid vilket datum. Listan 
innehåller även de verktyg och 
hjälpmedel som ska användas samt 
vid vilket tempo. Verktygen och 
hjälpmedlen är uppdelade efter 
kategori, som anger var på lastbilen 
de ska användas, för att ytterligare 
underlätta montörens arbete. Se 
exempel på verktygslista för 
frontvykamera i Bilaga 5. 
 
8.6 HANTERING AV LÅGVÄRDE 
Montörerna behöver idag gå långt 
och frekvent till lågvärdesställaget 
för att hämta artiklar. De behöver 
även tillbringa tid vid ställaget för att 
leta efter artiklar. För att minska 
slöseri, rörelse och väntetid, togs fem 

Figur 8.8 Jämförelse nuläge och tester vid mängden ej värdeskapande arbete på Tryckluftshorn. 
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förändringsförslag fram där det 
första var att samtliga 
lågvärdesartiklar kommer till 
bilplatsen kittat i boxar från Logistik. 
Det andra förslaget var att 
förmonterings-positionen, TL eller 
rangeraren plockar lågvärdena i en 
låda till varje chassi. Det tredje 
förslaget var att varje jobb skulle ha 
ett monteringsspecifikt ställage som 
Logistik kör fram eller montören 
hämtar när montering ska påbörjas. 
Det fjärde förslaget var att ha ett 
ställage vid varje förbättringsgrupp 
eller montör och det femte förslaget 
var att det skulle finnas mer info i 
MONA som gör det lättare att hitta 
rätt lågvärdesartikel. Dessa 
förändringsförslag utvärderades i en 
elimineringsmatris, se Bilaga 6.  
 
Det fjärde och femte förslaget 
eliminerades direkt till följd av att 
förslagen inte löser eller endast 
delvis löser huvudproblemet som är 
den stora mängden rörelser. Idén om 
att göra det tydligare för den som 
plockar lågvärdesartiklarna behölls 
på grund av att det är en idé som kan 
appliceras på andra 
förändringsförslag. Förslag nummer 
tre kunde efter samtal med 
produkttekniker elimineras. 
Mängden arbeten som kan utföras på 
avdelningarna gör att förslaget inte 
är realiserbart. Främst på grund av 
att det binder mycket kapital samt 
att det saknas utrymme till att 
förvara ställagen. Monteringspecifika 
ställage används redan på Heavy för 
de arbeten som kräver stora mängder 
av ett fåtal lågvärdesartiklar och på 
Light för kinabilar. 
 
Därefter återstod förändringsförslag 
1 och 2. Efter en diskussion med GP 
på Heavy och Light, VC och TC blev 

det tydligt att båda avdelningarna 
var överens om att det långsiktiga 
förslaget borde vara 
förändringsförslag 1. Eftersom de 
ansåg att andra förändringar 
gentemot Logistik bör vara fokus vid 
denna tidpunkt togs beslutet att gå 
vidare med förändringsförslag 2. 
 
Förändringsförslag 2 innebär att en 
resurs från vardera avdelning, Heavy 
och Light, plockar lågvärdesartiklar 
till respektive arbete. De plockade 
artiklarna läggs i lådor, ett 
artikelnummer i varje fack. I varje 
fack läggs en lapp som visar vilket 
artikelnummer som finns i facket. 
Lappen med artikelnummer finns för 
att minska risken att montören tar 
fel skruv ur lådan med plockat 
material. Lådan är även markerad 
med chassinummer för att 
visualisera vilken bil 
lågvärdesartiklarna tillhör.  
 
När lågvärdesartiklarna plockas 
används ett rullbart bord. Personen 
som plockar artiklarna använder sig 
av den MONA-instruktion som 
tillhör respektive chassi. Där står 
vilka artiklar som ska plockas samt i 
vilket ställage, på vilken hylla och i 
vilket fack artikeln finns. När en 
artikel har plockats markeras det i 
MONA med hjälp av en 
markeringspenna. Detta utförs för 
att smidigt hitta orsaken om 
montören upptäcker en avvikelse i de 
plockade artiklarna. De är då enkelt 
att se i MONA om avvikelsen beror 
på att fel artikel är specificerad, att 
artikeln saknas i MONA eller om 
personen plockat fel eller missat en 
artikel.  
 
När detta förslag utformats 
presenterades det för GP på Heavy 
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och Light. De fick sedan välja vilken 
person på deras avdelning som skulle 
plocka lågvärdesartiklarna. På Heavy 
blev det förmonteringspositionen 
och på Light en av personerna på 
Uppströms. Dessa positioner är i dag 
ej fullbelagda och att addera denna 
uppgift till positionerna påverkar 
inte deras befintliga arbetsuppgifter. 
 
8.7 VERIFIERING AV RESULTAT  
För att verifiera resultaten vid 
användandet av verktygslista på 
ytterligare ett arbete utfördes ett test 
på en Kinabil som är en kombination 
av flera arbeten och utförs på FFU 
Light. Montören monterar 
registreringsskylt fram och bak, 
sätter Euro 4-dekaler på hytten och 
byter till ett låsbart lock på Adblue-
tanken. Vid TL-platsen finns en vagn 
med verktyg, material och mall som 
montören behöver för att montera 
registreringsskyltarna. Montören får 
själv hämta det som behövs från 
vagnen. Tanklocket, dekalerna och 
registreringsskyltarna körs ut till 
bilplatsen i en box från Logistik. Vid 
analys av den systematiska 
observationen som utfördes under 
testet kan det konstateras att det ej 
värdeskapande och det nödvändiga 
men ej värdeskapande arbetet har 
minskat med sju respektive fyra 
procentenheter. Detta medför att det 
värdeskapande arbetet har ökat med 
elva procentenheter.  
 
Det tog längre tid för montören som 
utförde arbetet under testet än vad 
det gjorde för montören vid 
observation av nuläget, 27 respektive 
21 minuter. Anledningen till detta är 
att vid observationen av nuläget 
arbetade montören i ett högre tempo 
än normalt och montören vid testet 
jobbade effektivt och metodiskt. 

Arbetet kräver att montören rör sig 
runt hela bilen och använder flera 
olika verktyg för att utföra de olika 
momenten. Under testet gick 
montören hälften så många gånger 
mellan bilen och verktygsskåpet i 
jämförelse med nuläget. 
 
Ett test på en gasbil genomfördes för 
att styrka resultaten av att montören 
får lågvärdesartiklarna kittade till 
bilplatsen. Gasbil är ett arbete som 
utförs på Heavy och det innefattar att 
montera tankar på de lastbilar som 
drivs med gas. Tankar och 
skyddande plåtar levereras till 
bilplatsen av logistik, i 
transportlådor på pall, medan 
montören får hämta skruvar och 
dylikt material i lågvärdes-ställaget. 
Observationerna på gasbilar har 
skett från det att lastbilen rangeras in 
på bilplatsen tillsdess att montören 
lyft och placerat första tanken på 
transportlådan. Efter analys av 
resultatet från observationen är det 
möjligt att konstatera att det ej 
värdeskapande arbetet minskade 
med fyra procentenheter och största 
skillnaden är att mängden prat med 
andra montörer minskade när 
montören arbetade fokuserat inom 
bilplatsen. Arbetet kunde vid testet 
utföras 20 minuter snabbare än vid 
observationen av nuläget varav 4 
minuter är en minskning av 
mängden rörelser utanför bilplatsen. 
Ytterligare är det positivt att kunna 
konstatera att det värdeskapande 
arbetet ökade med sju procent-
enheter. 
 
8.8 SLUTGILTIGT RESULTAT 
Det slutgiltiga förändringsförslaget 
innehåller fyra delar. Två av dem, 
verktygslista och plock av 
lågvärdesartiklar, är implementerade 
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på båda avdelningarna, den tredje 
handlar om montörernas inställning 
och planering av arbetet vilket är en 
process som kommer ta tid. Den 
fjärde delen är omstruktureringen av 
avlastningsytan på Heavy som är 
implementerad.  
 
Att montörerna planerar arbetet 
innan start, genom att bland annat 
placera verktygsskåpet på en 
strategisk plats utifrån vilket eller 
vilka arbeten som ska utföras, tjänar 
avdelningarna tid på i form av 
mindre mängd onödiga rörelser. 
Resultatet av testerna på 
frontvykameran visar att totaltiden 
arbetet tar att utföra minskar med 6 
minuter. Minskningen beror till 
största delen på att de onödiga 
rörelserna har minskat med 5,5 
minuter, resterande minskning beror 
på att montörerna pratat mindre. Vid 
alla observationer som har utförts 
under examensarbetet har ett 
samband mellan prat och rörelse 
identifierats och då framförallt 
rörelse utanför bilplatsen. I mer än 
hälften av observationerna har detta 
samband visat sig i resultatet. Det 
mest extrema exemplet är när en 
montör observerades, utan dennes 
vetskap, när lågvärdesartiklar skulle 
plockas. Montören var i rörelse 6,3 
minuter utanför bilplatsen och 
pratade i 19 minuter. Hade montören 
fått lågvärdesartiklarna kittade 
direkt till bilplatsen kan det antas att 
bilen hade blivit klar 25 minuter 
tidigare.  
 
Ytterligare ett bevis på att 
avdelningarna tjänar på att 
montörerna planerar sitt arbete, men 
även att lågvärdesartiklarna kommer 
kittade till bilplatsen, är resultatet 
från testerna av tryckluftshorn. Den 

totala tiden arbetet tar att utföra 
minskar med 12 minuter och av 
dessa står minskningen av onödiga 
rörelser för 6 minuter. Att 
produktiviteten för arbetet ökar från 
25 till 37 % är även det ett resultat 
som visar på fördelen med förslaget. 
 
Vid verifieringen av verktygslistans 
effekter testades den på ännu ett 
arbete, montering av kinabil. Testet 
visade att produktiviteten ökade från 
28 till 39 %. De förväntade effekterna 
av att montörerna får lågvärdes-
artiklarna kittade till bilplatsen 
stöddes av ett test på en gasbil som 
visade att montören sparade 9 
minuter genom att inte gå till 
ställaget och leta artiklarna. Att 
montören sparar tid på att få 
artiklarna kittade är inte den enda 
fördelen, det bidrar även till att 
produktiviteten ökar.  
 
I examensarbetets problem-
beskrivningen angavs att FFU-
avdelningarna hade en produktivitet 
på 60 %. Vid en kritisk granskning 
med hjälp av systematiska 
observationer av nuläget visade det 
sig att produktiviteten låg på 46 %. 
Beräknas produktiviteten baserad 
endast på det värdeskapande arbetet, 
partiell produktivitet (Bellgran & 
Säfsten, 2005), ligger den på 21 %. 
Efter de tester som har genomförts 
av förändringsförslaget är det möjligt 
att konstatera att produktiviteten har 
ökat till 25 %, om partiell 
produktivitet beräknats, och 73 % om 
den beräknas enligt avdelningarnas 
metod.  
 
Det förändringsförslag som detta 
examensarbete har resulterat i har 
baserats både på de prioriteringar, 
värderingar och principer som ingår i 
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SPS. I och med att resultatet från 
testerna av förändringsförslaget visar 
på att totaltiden att utföra arbetena 
minskar, ökar montörernas 
förutsättningar att klara av att utföra 
arbetet inom den planerade tiden. 
Totaltidens minskning och att 
mängden ej värdeskapande arbete 
har minskat uppfyller examens-
arbetets första krav som säger att de 
tillgängliga arbetstimmarna främst 
ska nyttjas till värdeskapande och 
nödvändigt men ej värdeskapande 
arbete. Testerna visar på att 
montörernas rörelser både innanför 
och utanför bilplatsen har reducerats 
kraftigt. Följs förändringsförslaget 
har montörerna endast ett fåtal 
nödvändiga rörelser kvar utanför 
bilplatsen och mängden rörelser 
innanför beror helt på hur montören 
planerar sitt arbete.  
 
Förändringsförslaget är 
implementerat på den befintliga 
verkstadsytan, med samma antal 
bilplatser och montörer och den 
rådande rollstrukturen har 
bibehållits. Hur lastbilarna tas in och 
ut på avdelningarna har inte 
påverkats av förändringarna som 
implementerats.  
 
De lastbilar som montörerna arbetat 
på både under kartläggningen av 
nuläget och vid tester av 
förändringsförslaget har inte haft 
några kvalitetsavvikelser. Vilket gör 

att förändringsförslaget kan antas 
bibehålla kvaliteten, men i 
hänseendet att rätt lågvärdesartiklar 
plockas till bilarna ökar kvaliteten. 
 
Resultatet kan summeras med att det 
på båda avdelningarna har införts 
tavlor för daglig styrning, både på 
montör-TL-nivå och TL-GP-nivå, en 
mall för verktygslista till standard 
har introducerats och en resurs på 
respektive avdelning plockar 
lågvärdesartiklarna som behövs till 
alla lastbilar. På Heavy har verktyg 
och hjälpmedel flyttats till nya 
positioner på avlastningsytan. 
 
En jämförelse utifrån de 
systematiska observationerna av 
montering enligt nuläget och 
förändringsförslaget på 
frontvykamera, tryckluftshorn, 
kinabil och gasbil visar att 
montörerna i snitt skulle ha 
ytterligare 57 minuter per dag att 
montera, om de arbetar enligt 
förändringsförslaget. Det motsvarar 
att FFU-monteringen i Södertälje 
skulle få ut 26,5 extra FFU-timmar 
varje dag. Skulle FFU-monteringen 
få ut dessa timmar varje arbetsdag i 
ett år, beräknat på 226 arbetsdagar 
per år, skulle vinsten öka med 
omkring 750 000 kr. 
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9 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras förändringsförslaget som arbetet resulterat i mot den 
teoretiska referensramen. För- och nackdelar med de metoder som har använts 
under examensarbetet diskuteras. Avslutningsvis ges en rekommendation till 
FFU-organisationen på Scania CV AB. 
 
9.1 RESULTATDISKUSSION 
De förändringsförslag som 
implementerats på FFU-
avdelningarna förväntas öka 
produktiviteten då resultaten från 
testerna visar att det ej 
värdeskapande arbetet, framförallt 
onödiga rörelser, samt den totala 
monteringstiden minskat. För att 
dessa förändringar ska ge förväntat 
resultat behöver de som arbetar på 
avdelningarna vara engagerade i det 
implementerade förändringsförslaget 
samt vara aktiva i det ständigt 
pågående förbättringsarbetet. Att det 
har funnits en skillnad i de anställdas 
attityd och mottagande av de 
förändringar som examensarbetet 
gett kan ha påverkat arbetets 
resultat. Motståndet mot 
förändringar kan enligt Bernolak 
(1997) även vara en faktor som 
motverkar produktiviteten.  
 
Förändringsförslaget, framförallt 
tavlorna till daglig styrning, 
förväntas ge större känsla av 
delaktighet och ökad motivation hos 
montörerna. Enligt Scanias principer 
bidrar visualiseringen till att 
informationen blir lätt att överblicka 
samt att det blir enkelt att jämföra 
nyckeltalen mot normalläget 
(Segerstedt, 2008). Visualisering har 
även varit viktigt när layouten av 
avlastningsytan på Heavy 
förändrades. Vid förändringen av 
avlastningsytan har inte alla steg i 5S 

genomförts på grund av att det inte 
funnits möjlighet att sortera bort alla 
verktyg som inte är nödvändiga.  
 
Produktiviteten har i det här 
projektet beräknats på två sätt, 
avdelningarnas samt Bellgran och 
Säfstens (2005). Avdelningarnas sätt 
att räkna produktivitet är felaktigt 
enligt de teorier som studerats. De 
bör därför använda sig av ett korrekt 
sätt i fortsättningen för att inte ge 
felaktiga siffror. Avdelningarnas sätt 
att räkna produktivitet har i det här 
examensarbetet endast använts för 
att kritiskt granska den 
problembeskrivning som tillhanda-
hölls vid arbetets start. Partiell 
produktivitet har använts för att 
beräkna hur mycket förändrings-
förslaget ökar produktiviteten då det 
är en vanlig metod att använda samt 
att den är enkel att förstå (Bellgran 
och Säfsten, 2005). Denna beräkning 
kan dock ha en felmarginal då 
effekterna av förändringarna endast 
testats på ett fåtal arbeten som sedan 
generaliserats. De arbeten som 
förslaget testats på anses dock ge en 
bra bild över normalläget.  
 
De har funnits en variation i hur 
montörerna arbetat både vid testerna 
och vid observationerna av nuläget. 
Denna variation har berott på att 
lastbilstyperna och kunskapsnivån 
hos montörerna har varit olika. 
Dessa faktorer är något som påverkat 
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hur lång tid det tagit att utföra 
arbetet (Modig & Åhlström, 2012). 
Det är aldrig möjligt att genomföra 
helt felfria tester då människor är 
involverade, eftersom det inte finns 
någon arbetare som konstant kan 
leverera produkter med noll fel 
(Conti & Warner, 1997). 
Variationerna gör att det kan antas 
att resultatet har en viss felmarginal. 
Variationerna som finns i 
produktionen gör det svårt för 
montörerna att utföra alla uppgifter 
standardiserat, det vill säga efter den 
bäst kända lösningen (Segerstedt, 
2008), när det som monteras aldrig 
har monterats på den biltypen innan. 
I och med att avdelningarna har 
dessa variationer har de svårt att 
skapa både hög resurseffektivitet och 
flödeseffektivitet. För att lyckas 
behöver avdelningarna arbeta för att 
minska dessa variationer, vilket är 
nyckeln för att nå, det Modig och 
Åhlström (2012) kallar, det perfekta 
stadiet.  
 
Arbetet med att införa arbets-
momentet plock av lågvärdesartiklar 
är ett försök till att effektivisera 
materialflödet och därigenom även 
skapa en högre produktivitet (Ellis et 
al., 2010) och flödeseffektivitet. 
Montörerna behövde innan 
implementeringen av förändrings-
förslaget gå och hämta sina artiklar 
själva vid lågvärdesställagen, vilket 
både var tidsödande och skapade 
säkerhetsrisker. Risken att plocka fel 
artiklar fanns även när MONA inte 
alltid stämde. Det implementerade 
arbetsmomentet bör leda till 
minskade genomloppstider på 
avdelningarna samt att kvaliteten på 
lastbilarna ökar. Fel i MONA bör 
lättare upptäckas när en person 
plockar lågvärdesartiklar och dessa 

avvikelser bör teknikgruppen aktivt 
arbeta med att minska. Det är viktigt 
att de har i åtanke att avvikelser som 
uppkommer i produktionen ofta 
hänger ihop med material- och 
informationsflödet eller att teori och 
verklighet inte alltid överensstämmer 
(Bellgran & Aresu, 2003). 
 
Att plocka lågvärdesartiklar bör vara 
ett arbetsmoment som succesivt 
flyttas över på logistikavdelningen 
eftersom FFU-avdelningarnas mål 
bör vara att alla montörer ska utföra 
så mycket värdeskapande aktiviteter 
som möjligt. Att flytta denna uppgift 
till logistik ökar inte bara FFU-
avdelningarnas produktivitet, utan 
minskar även lastbilarnas 
genomloppstid. Viktigt att påpeka är 
att avdelningarna i det fortsatta 
förändringsarbetet måste se till hela 
flödet och inte bara den egna 
avdelningens bästa. Det gäller 
samtliga avdelningar på företaget. 
Den suboptimering som kan inträffa 
när varje enskild avdelning jobbar 
mot att minska sina kostnader kan 
leda till att företagets flödes-
effektivitet blir låg (Modig och 
Åhlström, 2012; Womack & Jones, 
2003).  
 
Att göra montörerna delaktiga i det 
fortsatta förändringsarbetet anses 
vara viktigt för att arbetet ska bli 
framgångsrikt (Cullinane et al., 2013; 
Brännmark & Holden, 2012; 
Karlsson, 2008). Montörerna och TL 
bör tränas upp i både teamwork och 
problemlösning för att de ska ge så 
bra resultat som möjligt (Womack, 
Jones & Roos, 1990; Liker, 2004). TL 
och GP bör även vara aktiva och 
stötta montörerna i de nya 
arbetssätten, samtidigt som 
teknikgruppen behöver fortsätta 
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arbeta för att ge dem rätt 
förutsättningar. Om rätt 
förutsättningar ges borde även 
lastbilarnas genomloppstider 
fortsätta minska (Segerstedt, 2008) 
och avdelningarna få högre 
produktivitet.  
 
9.2 REKOMMENDATION 
I detta avsnitt följer en 
rekommendation för hela FFU-
organisationen, inriktat både på 
fokusområden och mål. 
Rekommendationen inleds med en 
allmän rekommendation och är 
därefter uppdelad efter rollerna i 
organisationen för att de som läser 
lätt ska hitta de bitar som riktar sig 
mot dem. 
 
9.2.1 Allmän rekommendation 
För att öka produktiviteten 
rekommenderas FFU-avdelningarna 
arbeta efter det slutgiltiga 
förändringsförslaget. I förslaget 
ingår att verktygslistor skapas för 
alla typer av arbeten och placeras 
som första sida i standarden, att en ej 
fullbelagd resurs på respektive 
avdelning plockar lågvärdesartiklar 
till de lastbilar som kommer in på 
avdelningarna och att montörerna 
stöttas att planera sitt arbete för att 
minska bland annat slöseri väntetid 
och rörelse. Resultatet av testerna 
visar att produktiviteten kommer öka 
om mängden slöseri minskar 
(Bernolak, 1997). Det kan därmed 
antas att om detta sker ökar även 
avdelningarnas intäkter. 
Förändringsförslaget är till stor del 
implementerat, men samtliga 
ingående delar behöver stöttning för 
att bli en del i det standardiserade 
arbetssättet. Alla roller inom 
organisationen bör sätta sig in i vad 

förändringsförslaget innebär i det 
egna arbetet och hur de kan fungera 
som ett stöd för att förändringarna 
ska generera så positiva effekter som 
de har kapacitet att göra. 
 
9.2.2 Rekommendationer till montör 
Ett teams prestation är beroende av 
hur effektivt medlemmarna kan 
arbeta gemensamt för att uppnå ett 
resultat, vilket påverkas av hur 
välfungerande teamwork är (Modig 
& Åhlström, 2012; Hoegl & 
Gemuenden, 2001). Det är därför 
viktigt att alla avvikelser som 
uppkommer i arbetet rapporteras 
direkt till TL så att en lösning kan 
identifieras och spridas till 
resterande grupper. På samma sätt 
är det viktigt att dela med sig av 
lösningar kring hur monteringen kan 
utföras mer effektivt för att skapa 
standarder som innehåller det bäst 
kända sättet. Vilket är precis vad 
Scanias princip standardisering 
handlar om (Segerstedt, 2008). 
 
9.2.3 Rekommendationer till 

teamleader 
För att fånga upp avvikelser i 
montörernas arbete rekommenderas 
TL vara aktiv ute i förbättrings-
grupperna så att avvikelserna kan 
förmedlas omedelbart och den som 
är berörd, produkt- eller process-
tekniker eller konstruktion, kan 
reagera och agera omgående 
(Segerstedt, 2008).  
 
Det rekommenderas även att TL 
motiverar montörerna att förmedla 
de avvikelser de stöter på genom att 
argumentera för vilka fördelar 
montörerna får av att avvikelserna 
kommer upp till ytan. För att 
montörerna ska lära sig av de 
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avvikelser som upptäcks 
rekommenderas att TL tillsammans 
med GP tar fram en metod för detta.  
 
TL rekommenderas att tillsammans 
med montörer och GP fundera på om 
filtreringsprocessen kan utföras på 
ett annat sätt än dagens. Detta för att 
inte förlora potentiell monteringstid 
på grund av att en bilplats är 
upptagen och att montören får 
väntetid. Kan en lösning hittas som 
gör att montören direkt efter att ha 
avslutat arbetet på en lastbil kan gå 
över och börja arbeta på en ny bil 
kommer utnyttjandegraden att öka 
(Segerstedt, 2008). 
 
För att öka montörernas 
engagemang rekommenderas TL 
fortsätta att fylla i tavlan för daglig 
styrning och se till att ha den uppsatt 
synligt på respektive 
förbättringsgruppstavla. Att 
montörerna saknar information 
angående organisationens mål och 
vilka arbetsuppgifter de förväntas 
utföra kan nämligen leda till 
bristande motivation (Jacobsen & 
Thorsvik, 2010).  
 
9.2.4 Rekommendationer till 

gruppchef produktion 
GP rekommenderas fortsätta 
använda tavlorna för daglig styrning 
som är en del av förändringsförslaget 
med samma argument som ovan, i 
rekommendationer till TL. 
Ytterligare bör GP motivera TL i 
deras arbete med tavlorna och se till 
att de direkt efter morgonmötet 
placeras på respektive 
förbättringsgruppstavla. GP 
rekommenderas även att 
tillsammans med TL ta fram en 
metod för hur montörerna ska lära 

sig av de avvikelser som upptäckts. 
 
För att de förväntade effekterna av 
plockningen av lågvärdesartiklarna 
ska infinna sig rekommenderas GP 
stötta TL och resursen som utför 
plockningen för att utveckla metoden 
ytterligare. GP bör i samråd med 
teknik och VC diskutera igenom hur 
resultatet ska utvärderas för att 
samla argument för vad 
avdelningarna tjänar på att 
lågvärdesartiklarna kommer kittade 
till bilplats.  
 
GP rekommenderas att göra 
montörer och TL delaktiga i 
förändringsarbeten då det skapar 
engagemang. Det är även lönsamt att 
frigöra personer för att fokusera på 
projekt gällande produktivitets-
ökning samt reducering av slöseri 
(Bernolak, 1997). För att skapa en 
positiv attityd hos de anställda 
trycker Cullinane, Bosak, Flood och 
Demerouti (2013) på vikten av att 
låta de anställda som arbetar på 
verkstadsgolvet vara delaktiga när 
beslut kring produktionsprocessen 
ska fattas. 
 
För att skapa de bästa 
förutsättningarna inom grupperna 
rekommenderas GP trycka på de 
fördelar som finns med teamwork, 
bland annat att det ger de anställda 
en möjlighet att utvecklas både 
personligt och professionellt (Modig 
och Åhlström, 2012). GP bör även 
trycka på att tanken med att vara ett 
team och ha teamwork är att 
samarbeta med en gemensam 
uppgift (Hoegl, 2005). Det är dock 
viktigt att tänka på att teamwork inte 
kommer automatiskt utan det är 
något som behöver läras (Liker, 
2004). 
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Precis som för TL rekommenderas 
GP att se över filtreringsprocessen 
och om den kan utvecklas för att inte 
ta upp potentiell monteringstid. För 
att få stöttning rekommenderas TL 
och GP ta hjälp av 
teknikorganisationen.  
GP rekommenderas fortsätta att 
utveckla vad som förmedlas, från 
båda håll, på de RTM-möte där 
logistik deltar. Avvikelser när fel 
material plockats eller saknas samt 
när det har furnerats ut till bilplatsen 
bör rapporteras. Därmed bör en 
kartläggning över hur 
materielleveranserna till bilplatserna 
fungerar. Kommer material in i tid 
eller måste montörerna vänta, och 
hur länge måste de i så fall vänta.  
 
9.2.5 Rekommendationer till 

teknikorganisationen 
Teknikorganisationen 
rekommenderas att fortsätta arbeta 
på samarbetet mellan funktionerna 
inom gruppen och mot GP, TL och 
montörer. För hur lyckat ett 
produktionssystem är beror delvis på 
hur väl produkt- och 
produktionsdesignen samordnas 
(Bellgran & Aresu, 2003). De 
rekommenderas även att ha i åtanke 
att, genom att låta de anställda som 
arbetar på verkstadsgolvet vara 
delaktiga i projekt ökar de deras 
attityd positivt för förändringen. 
 
Ett arbete kring vilka verktyg 
montörerna använder och inte samt 
hur tillgången på nödvändiga verktyg 
ser ut på avdelningarna 
rekommenderas att teknik-
organisationen genomför. En del i ett 
sådant arbete bör även innefatta att 
se till att tillgänglig teknik används 

korrekt i och med att det kan öka 
produktiviteten (Bernolak, 1997). För 
att skapa förutsättningar för 
montörernas montering bör de 
verktyg och hjälpmedel som ej 
används plockas bort från 
avlastningsytor, lagtavlor och andra 
likartade platser ute i monteringen. 
Detta kan göras genom att ett 5S 
projekt genomförs.  
 
För att minska mängden slöseri i 
monteringsprocessen 
rekommenderas att ett projekt för att 
se över om alla de artiklar som är 
monterade på lastbilen bör och 
måste vara det när den kommer in på 
FFU-avdelningarna. Mängden 
överarbete, vilket är allt arbete som 
kunden inte är villig att betala för 
(Liker, 2004), skulle minska om 
vissa artiklar inte var monterade 
eftersom montören behöver lossa 
dem för att utföra sitt arbete. I vissa 
fall kasseras endast dessa artiklar 
och i vissa fall monteras det tillbaka 
när montören är klar, vilket skapar 
ytterligare överarbete. Warner (1997) 
hävdar att behöva omarbeta, som 
kan ses som en del i överarbete, är 
ett stort slöseri inom produktion. En 
konsekvens av att omarbeta är att 
produktens kvalité kan försämras 
(Warner, 1997). 
 
Teknikorganisationen 
rekommenderas att i samarbete med 
VC få i stånd ett projekt som ser över 
hur lastbilarna planeras till FFU-
avdelningar. Både med avseende på 
hur tiden för arbetena som ska 
utföras tidsbestäms och hur de 
planeras in på respektive avdelning. 
Även att systemet för hur det 
säkerställs att organisationen klarar 
av att montera bilar som flyttas 
mellan avdelningarna. de Treville 
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och Antonakis (2006) menar att 
variationen främst kan påverkas om 
företaget försöker jämna ut flödet 
redan i planeringsstadiet.  
 
 
9.2.6 Rekommendationer till 

verkstadschefen 
Som nämnt ovan rekommenderas VC 
tillsammans med teknik-
organisationen se till att ett projekt 
angående planeringen av lastbilar 
mot FFU-organisationen genomförs. 
Till att börja med bör fokus vara att 
utreda vilka effekter variationen i 
tidsplaneringen har på 
avdelningarnas resultat.  
 

För att minska montörernas väntetid 
på material, att det är utrymmesbrist 
på bilplatsen och att montörerna 
behöver leta material i pallen 
rekommenderas det att FFU-
organisationen har som långsiktigt 
mål att materialet ska komma in till 
bilplatsen sekventiellt. Det kräver att 
andra områden som idag har brister, 
exempelvis standarder och MONA 
har utvecklats ytterligare för att 
logistik ska veta i vilken ordning 
monteringen sker och därmed vilken 
ordning materialet ska levereras. 
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10 Slutsats 
I detta kapitel svarar examensarbetets resultat på arbetets frågeställningar 
samt syfte och mål. 
 
10.1 FRÅGESTÄLLNING 1 
Stämmer det att FFU-
avdelningarna har en produktivitet 
på 60 % och vad är anledningen 
bakom den låga produktiviteten?  
 
Genom ett flertal systematiska 
observationer, av nuläget, har det 
visat sig att en stor del av det arbete 
montörerna utför är ej 
värdeskapande. Det ej 
värdeskapande arbetet består främst 
av slöseri i form av rörelse, väntetid 
och överarbete. Dessa resultat har 
använts för att kritiskt granska 
produktivitetsnivån och beräkningar 
visar att FFU-avdelningarna endast 
kommer upp i en produktivitet på 46 
%, om avdelningarnas sätt att 
beräkna produktivitet används. Om 
produktivitet beräknas på det sätt 
som teorin anger är produktiviteten 
endast 21 %. 
 
10.2 FRÅGESTÄLLNING 2 
Hur ser produktionsflödet inom 
FFU-avdelningarna ut idag? 
 
Den grundliga 
nulägeskartläggningen som har 
genomförts tillsammans med 
nulägesanalysen ger en djup insikt i 
hur produktionsflödet på 
avdelningarna ser ut.  
 
På avdelningarna nyttjas fast 
positionsmontering genom att 
montören arbetar på en bilplats med 
en lastbil åt gången. En del av 
materialet furneras till bilplatsen av 

Logistikavdelningen och resterande 
hämtar montören själv i de 
lågvärdesställage som finns på 
respektive avdelning.  
 
10.3 FRÅGESTÄLLNING 3 
Vilka förändringar behöver 
genomföras inom organisationen  
för att FFU-avdelningarnas 
produktivitet ska öka samt att de 
klarar att leverera på bestämd tid? 
 
FFU-avdelningarna behöver nyttja 
de tillgängliga resurserna, främst 
montörerna, effektivare för att kunna 
öka produktiviteten. Förändrings-
förslaget bidrar till en ökning i 
produktivitet i och med minskningen 
av montörernas onödiga rörelser 
vilket var ett av de största slöseri 
inom organisationen. Att 
montörerna nu får alla 
lågvärdesartiklar kittade till 
bilplatsen har inneburit en 
minskning av det ej värdeskapande 
arbetet. Verktygslistorna har vid 
genomförda tester visat att de 
genererar en minskning av onödiga 
rörelser vilket påvisar fördelen att 
avdelningarna fortsätter att skapa 
sådana för resterande arbeten.   
 
Det summerade resultatet av 
testerna av förändringsförslaget har 
visat att den totala monteringstiden 
för alla arbeten har minskat. Om 
avdelningarna arbetar enligt 
förändringsförslaget skulle varje 
montör i snitt ha ytterligare 57 
minuter per dag att montera. Det 
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motsvarar att FFU-monteringen i 
Södertälje skulle få ut 26,5 extra 
FFU-timmar varje dag. 
 
För att öka möjligheten att klara av 
att leverera på bestämd tid bör 
organisationen få i stånd ett projekt 
som fokuserar på att utreda vilka 
effekter variationen i tidsplaneringen 
har på avdelningarnas resultat. 
Rutinen för hur arbetena på bilarna 
tidsbestäms och hur de planeras in 
på respektive avdelning bör 
undersökas.  
 
10.4 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet var att ta 
fram ett förslag som optimerar flödet 

genom FFU-avdelningarna samt 
ökar produktiviteten, vilket det 
slutgiltiga förändringsförslaget 
åstadkommer. Förslaget är generellt 
och innehåller metoder samt 
arbetssätt för hur arbetet ska 
genomföras för att öka 
produktiviteten därigenom uppfyller 
det ett av examensarbetets mål. För 
att verifiera resultatet av förslaget, 
och uppfylla examensarbetets mål, 
har det testats på fyra olika arbeten 
innan det slutligen började 
implementeras. Examensarbetet har 
även resulterat i en rekommendation 
för framtida fokusområden för 
avdelningarna för att öka 
leveranssäkerheten.  
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Bilaga 1 - Spagettidiagram 

Frontvykamera 
Utanför bilplats vid observation av nuläget 
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Innanför bilplats vid observation av nuläget 

HYTT 



 
 

Bilaga 1 (3/3) 
Spagettidiagram 

Frontvykamera 

 

Innanför bilplats vid observation av test 
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Tryckluftshorn 
Utanför bilplats vid observation av nuläget 
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Innanför bilplats vid observation av test 
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Letar 
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Letar 
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5 varför? 

 

Långa avstånd 
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5 varför? 

 

Långa avstånd 
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Onödiga rörelser 
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Onödiga rörelser 
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Onödiga rörelser 
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5 varför? 

 

Onödiga rörelser 
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