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Förord 
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under 20 veckor hösten 2005. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Daniel Lindholm, min uppdragsgivare Tommy 
Clasén, övriga medlemmar i examensarbetets styrgrupp samt berörda personer på avdelningen 
Central Produktionsteknik. Dessutom vill jag tacka Torbjörn Ilar, min handledare på 
avdelningen för Produktionsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet för de råd och 
synpunkter han bidragit med. Till sist vill jag tacka övriga som på något vis hjälp till under 
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Sammanfattning 
 
Scania har utvecklat en filosofi, Scanias Produktionssystem (SPS), vilken används aktivt som 
grund för arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten. Företaget arbetar hårt med 
att alla delar i produktionen ska följa SPS principer. I dagsläget lever inte axelförmonteringen 
på busschassi i alla avseenden upp till dessa principer, vilket föranledde detta examensarbete.  
 
Syftet med examensarbetet är således att föreslå förbättringar samt att ge ett eller flera förslag 
på hur axelförmonteringen kan flödesorienteras. 
 
En kartläggning av nuläget genomfördes för att få en tydlig blick över området, arbetssätt, 
utrustning och eventuell förbättringspotential. Kartläggningen innefattade praktik på berörda 
områden, intervjuer av sakkunniga och datainsamling. Därefter gjordes en litteraturstudie som 
ligger till grund för problemlösningsfasen. 
 
Problemlösningsfasen resulterade i två förbättringsförslag:  
 

1. En taktad line för hela variantmixen av axlar (”gemensam line”) 
2. Flödet av axlar delas upp på två olika celler (”separat montering av bakaxlar”) 

 
Då det visade sig att det skulle bli svårt att minska antalet arbetspositioner på området och 
därmed minska rörliga kostnader, begränsades nyinvesteringarna för att förslagen skulle bli 
rimliga ur ett ekonomiskt perspektiv. 
 
För att tydliggöra hur de nya förslagen står sig gentemot nuläget och gentemot varandra 
gjordes en grundlig analys av resultatet. Analysen visar att båda förslagen eliminerar slöseri 
och följer SPS principer samtidigt som de är ekonomiskt lönsamma. 
 
Slutsatsen är att axelförmonteringen är i behov av en omställning och att något av förslagen 
som examensarbetet levererat bör implementeras så fort som möjligt. Författaren själv 
förordar förslaget ”separat montering av bakaxlar” eftersom det är lätt att implementera, 
minskar slöseri samt att det tillgodoser många av kraven i SPS. 
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Abstract 
 
Scania has developed a production philosophy, Scanias Produktionssystem (SPS), which 
actively is being used in the work with continuous improvements. The company is working 
hard to implement this philosophy throughout the production. At present the preassembly of 
axles does not quite fulfil the demands in SPS, which gave rise to this thesis. 
 
The purpose of this thesis is therefore to suggest improvements and to give one or more 
proposals on how to implement continuous flow on the preassembly of axles. 
 
A mapping of the current state was carried out to get a good view over the area, work 
procedures and possible improvements. The mapping included practical training, interviews 
with experts and collection of data. In the next phase a literary study was carried out which 
underlies the problem solving phase. 
 
The problem solving phase resulted in two proposals of improvement: 
 

1. A line with takt time for the whole variant mix of axles (“joint line”)  
2. The flow of axles split up in two different cells (“separate assembly of rear axles”) 

 
Since it turned out to be hard to reduce the number of work positions on the preassembly area 
and thus reduce the variable costs, investments were held on a low level to make the proposals 
economically feasible. 
 
To compare the new proposals with each other and to the current situation a thorough analysis 
of the results was carried out. The analysis shows that both proposals eliminates waste, 
follows the SPS guidelines and at the same time being economically profitable.  
 
Conclusion. The preassembly of axles is in great need of a changeover and one of the 
proposals should be implemented a soon as possible. The author recommends the proposal 
“separate assembly of rear axles” since it is easy to implement, reduces much waste and 
follows the SPS guidelines. 
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Upplägg 
 
I detta avsnitt förklaras upplägget i rapporten, vilket syftar till att ge en snabb överblick och 
underlätta läsningen av rapporten. 
 
På nästa uppslag finns ordförklaringar till ofta förekommande terminologi, svårare begrepp 
förklaras i själva rapporten. 
 
I inledningen beskrivs bakgrunden till varför detta examensarbete kom till, syftet med arbetet, 
de mål som sattes upp, vilka avgränsningar som gjorts och till sist vilken strategi författaren 
valt för att lösa problemställningen. 
 
I kapitlet verksamhetsbeskrivning får läsaren grundläggande information om företaget Scania, 
i värden, Sverige och i Södertälje.  
 
Nulägesbeskrivningen ger en bild av busschassimonteringen i allmänhet och 
axelförmonteringen i synnerhet. 
 
Teorikapitlet beskriver de sju former av slöseri som förekommer i produktion, Scanias 
Produktionssystem (SPS) sammanfattas och till sist redovisas en metod för hur en 
flödesmontering systematiskt kan skapas. Dessa tre delar går alla in i den japanska filosofin 
Lean produktion.  
 
Kapitlet problemlösning är en analys av nuläget samt en beskrivning av vilka metoder som 
använts och hur författaren gått tillväga i problemlösningsfasen. 
 
I resultatet beskrivs de två alternativ examensarbetet levererat. Layout, bemanning och 
arbetsfördelning, utrustning samt materialfasad behandlas. 
 
Resultatanalysen syftar till att visa hur förslagen uppfyller de krav och önskemål som ställdes 
i examensarbetets uppdragsdirektiv. Fördelar och nackdelar med förslagen och ekonomisk 
lönsamhet tas upp, det visas på hur förslagen minskat slöseri och slutligen finns en 
poängvärdering där förslagen jämförs med nuläget. 
 
Benchmarkingen är gjord på Volvo LV i Tuve och visar hur ett annat företag löst sin 
axelmontering. Kapitlet avslutas med en kortare analys av Volvos axelmontering. 
 
Diskussionen tar upp frågeställningar tar upp författarens syn på projektets resultat, värderar 
metoden som använts och bedömer projektets validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med 
slutsats och förslag till fortsatt arbetet samt en kort rekommendation från författaren. 
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Terminologi 
 
AGV (Automatic Guided Vehicle) = Förarlösa truckar som går i förutbestämda banor  
 
Andon = Betyder lykta på japanska och är en visuell signal som talar om när någon station i 
monteringen behöver hjälp. Även den som utför hjälpen kallas andon. 
 
Artikelnummer = Identifikationsnummer på en viss typ av objekt som ingår i monteringen  
 
Buffert = Lager av produkter, artiklar eller komponenter mellan olika steg i processen 
 
Chassi = Den bärande ramkonstruktion där drivlina och andra delar som gör att fordonet kan 
rulla sitter monterade  
 
Chassinummer = Identifikationsnummer tillhörande ett visst chassi 
 
Docka = Att montera ihop två större ingående delar, t.ex. axel och chassi 
 
FIFO = Förkortning av ”First In First Out”, vilket innebär att den produkt som kom in först 
även skall tas förbrukas först. 
 
Fixtur = Uppspänningsanordning för arbetsstycke 
 
Förmontering (FM) = En förberedande montering av komponenter som sedan ska till line 
och monteras fast på chassiet 
 
Kanban = Ett signalsystem som ger produktionen/materialförsörjningen information om att 
material/produkter behövs. 
  
Kittning = Ett antal artiklar tillhörandes ett specifikt chassi plockas ihop till ett kit. Detta 
sparar plats i materialfasaden då man inte behöver ha alla varianter på artiklarna i 
materialfasaden samtidigt. 
 
Line = Engelsk beteckning för linjemontering 
 
Luftkudde = Tryckluftsdriven transportlösning för axlar och chassier 
 
Materialfasad / fasad = Alla ställage tillhörande ett visst område på line eller på en 
förmontering 
 
Modul = En del av ett chassi, t.ex. bakmodul bestående av bakaxel och ramdel 
 
Position = En position räknas som en persons arbete i monteringen 
 
Slutförbrukare = Sista länken i kedjan  
 
Ställage = Stålställning för materialförvaring  
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Travers = Flyttbar lyftanordning fäst i taket 
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1 Inledning 
 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till varför detta examensarbete kom till, syftet med arbetet, de 
mål som sattes upp, vilka avgränsningar som gjorts och till sist vilken strategi författaren valt 
i examensarbetet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Scania har utvecklat en tillverkningsfilosofi som kallas Scanias Produktionssystem (SPS)(se 
teorikapitlet för närmare förklaring). Företaget arbetar hårt med att alla delar i produktionen 
ska uppfylla SPS principer. Flödesmontering med direktkoppling mot sin slutförbrukare och 
taktade flöden är något Scania, så långt det är möjligt, vill att alla delar av produktionen ska 
tillämpa. I nuläget lever inte axel- och modulmonteringarna på busschassi upp till dessa 
principer, chassierna byggs enligt principen platsbyggnation och utan taktklocka, vissa av 
monteringarna ligger inte vid sin slutförbrukare och dessutom är yteffektiviteten på områdena 
låg.  
 
I augusti 2002 flyttade busschassi från Katrineholm till Södertälje. Vid projekteringen för den 
nya monteringen i Södertälje placerades axelmonteringarna ut vid vad projektgruppen trodde 
skulle vara dess slutförbrukare. Redan under hösten 2002 visade det sig att de antaganden som 
gjorts inte fungerade i praktiken och Scania började fundera på en ombyggnation av området.  
I slutet på 2003 blev arbetet med SPS allt viktigare och tankarna på att förändra axel och 
modulmonteringen dök upp igen.  
Monteringen av frammoduler började kräva större utrymme p.g.a. ökad efterfrågan och New 
Bus Concept (NBC), den nya generationen Scaniabussar, skulle få högre kvalitetskrav på sig, 
vilket skulle innebära att modulerna i framtiden måste gå igenom en teststation innan de 
lämnar monteringen.  
Allt detta ledde fram till att Scania under våren 2004 bestämde sig för att ta in en exjobbare 
som skulle komma med förslag till hur problemet med axel- och modulmonteringarna kunde 
lösas. I början på 2005 skrevs uppdragsdirektivet som detta examensarbete utgår ifrån. 
 
2005-09-23, efter tre veckors arbete, gick ledningen på Scania ut med att produktionen av 
moduler skulle flytta till Polen p.g.a. lönsamhetsproblem. Produktionsstarten i Polen var satt 
till januari 2006 och därför skulle förslagen i detta examensarbete inte hinna implementeras i 
första skedet. Förutom några mindre layoutförändringar flyttades monteringen över till Polen, 
exakt som den såg ut i Södertälje. Till en början förändrades inte examensarbetet, utan den del 
som berörde modulmonteringen låg kvar inom ramen för arbetet och skulle leda fram till ett 
framtida förbättringsförslag för monteringen i Polen.  
 
I mitten av november togs beslutet att ta bort den del av examensarbetet som berörde 
modulmonteringen. Motiveringen var dels att ingen i Södertälje brydde sig om modulerna 
längre och dels att arbetet med axelmonteringen tog mer tid i anspråk än beräknat. Även den 
naturliga kopplingen mellan axelmonteringen och modulmonteringen hade gått förlorad. 
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Tidigare hade förmonteringen av axlar och modulmonteringen legat på samma område, haft 
gemensam personal och axlarna till frammodulen hade förmonterats på framaxelmonteringen. 
Alla delar som skrivits om modulmonteringen har utelämnats i arbetet eftersom de saknar 
relevans. 
 

1.2 Syfte 
 
Examensarbetet skall leda fram till ett eller flera förslag på hur monteringen av axlar kan 
flödesorienteras. 
 

1.3 Mål 
 
Uppdragsdirektivet angav både effektmål och produktmål för examensarbetet. Effektmålen 
modifierades efter förstudien så att de blev ”smarta”, d.v.s. specifika, mätbara, accepterade, 
realistiska och tidsatta. Produktmålen förändrades ej. 

1.3.1 Effektmål: 
 

• 25 % ökad produktivitet  
• Taktat flöde av axlar mot line 
• Axelförmonteringen ska uppfylla kraven i SPS 
• 20 % högre yteffektivitet  

1.3.2 Produktmål: 
 

• Examensarbetet skall leverera en studie som innehåller förslag på bästa flöde, 
arbetssätt och förslag på layout.  

• Examensarbetets förslag skall vara rimliga ur ett ekonomiskt perspektiv och en dialog 
skall föras med leverantörer av utrustning och omställning. 

• Det skall vara möjligt att implementera lösningen efter examensarbetet, om Scania så 
vill, enligt implementeringsplanen som examensarbetet levererar. 

• Examensarbetet skall mynna ut i en grov kravspecifikation för ombyggnaden. 
• Hela arbetet skall utföras i nära samarbete med lokala ledningsgruppen och 

förbättringsgrupperna på berörda områden. 
• Arbetet skall följa ”Att bygga produktionssystem” och SPS. 

 

1.4 Avgränsningar 
 
För att examensarbetet skulle kunna genomföras på 20 veckor gjordes följande avgränsningar: 
 

• Examensarbetet omfattar inte att genomföra föreslagna lösningar. 
• Inga detaljerade kostnadsberäkningar ska göras. 
• Inga skarpa offerter ska begäras från leverantörer. 
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• Detaljlösningar på hur materialet skall vara upplagt ingår inte i examensarbetet. 
 

1.5 Strategi 
 
Strategin i examensarbetet är indelad i tre faser; förstudie, problemlösning samt analys och 
redovisning. 

1.5.1 Förstudie: 
 

• Praktik på berörda områden 
• Intervjuer av anställda 
• Litteraturstudie av kända teorier inom området 
• Datainsamling  

1.5.2 Problemlösning: 
 

• Analys av nuläge 
• Brainstorming 
• Utvärdering och val av idéer 
• Framtagande av layouter 

1.5.3 Analys och redovisning: 
 

• Benchmarking 
• Kostnadsuppskattning 
• Utvärdering av förslag 
• Rapportskrivning  
• Muntlig presentation 

 
Veckovisa möten med handledaren på Scania har förts. Varannan vecka har en avstämning 
med tre personer ur styrgruppen gjorts och en gång under arbetets gång har hela styrgruppen 
sammanträtt. 
Två alternativa förslag har tagits fram och utvärderats. 
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2 Verksamhetsbeskrivning 
 
I detta kapitel får läsaren grundläggande information om företaget Scania. 

2.1 Scania CV AB 
 
1891 grundades det bolag som senare skulle komma att heta Scania CV AB. Till en början 
tillverkade företaget järnvägsvagnar men redan 1902 byggdes den första lastbilen.  
1911 bildades Scania-Vabis genom en fusion mellan Maskinfabriksaktiebolaget Scania i 
Malmö och Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge, samma år byggdes den första bussen.  
1936 lanserade Scania-Vabis sin första diselmotor och en ny serie motorer med 4, 6 och 8 
cylindrar. Detta var första gången som Scanias, nu världsberömda, modulsystem användes.  
På 50-talet började företaget exportera sina produkter och 1957 byggdes den första utländska 
fabriken i Brasilien. 1996, året efter att Scania blivit ett självständigt bolag och produkterna 
fått samma namn, börsintroducerades bolaget på Stockholms- och New York-börsen. Sedan 
starten för över 100 år sedan har över 1 000 000 lastbilar och bussar rullat ut från Scanias 
produktionsanläggningar. (Scania.com, 2005) 
 
Idag är Scania ett internationellt företag med verksamhet i över 100 länder. Av företagets 
produktion säljs 95 % utanför Sverige. Produktionsenheter finns i Europa och Latinamerika 
(se figur 2.1) och monteringsanläggningar finns i tio länder i Afrika, Asien och Europa.  
 

 

 
 

Figur 2.1. Scanias produktionsenheter. (Scania.com, 2005) 
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Scania har 30 000 anställda, varav c:a 12 000 arbetar i Sverige. Huvudkontoret ligger i 
Södertälje och verkställande direktör tillika koncernchef är Leif Östling. (Scania.com, 2005) 
 
Scania inriktar sig på tunga transporter och är idag en av världens ledande tillverkare av tunga 
lastbilar och bussar. Lastbilarna är av klass 8, vilket innebär en totalvikt på över 16 ton. 
Bussarna säljs färdigbyggda, som chassier eller som modulsatser. Scanias industri- och 
marinmotorer används i generatoraggregat, entreprenad- och jordbruksmaskiner samt fartyg 
och fritidsbåtar. Servicerelaterade produkter, såsom verkstadstjänster och reservdelar, och att 
erbjuda kundfinansiering är Scanias andra affärsområden. (Scania.com, 2005) 
 
2004 producerade Scania 53 249 lastbilar och 5 712 bussar, hade en omsättning på 56 788 
MSEK och ett rörelseresultat på 6 337 MSEK. Totalt sett är västra Europa Scanias överlägset 
största marknad följt av Sydamerika som är en viktig marknad för Scanias bussar (se figur 
2.2). 
(Scania, 2004b) 
 
 
Leveranser per 
marknadsområde 2004 

Sydamerika 16% 

Afrika, Asien och 
Australien 16%

Centrala och östra
Europa 10%

 Västra Europa 58% 
 
Figur 2.2. Leveranser per marknadsområde (Scania, 2005a) 
 

2.1.1 Strategi och företagskultur 
 
Vision: ”Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående 
värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.”  
 
Denna vision vill Scania försöka uppnå med hjälp av sin strategi. De fyra huvudpunkterna i 
strategin säger att Scania ska:  
 

1) Koncentrera sig på fordon för tung transport  
2) Fokusera på växande marknader  
3) Ha en integrerad kedja för fordon, service och finansiering  
4) Att använda modulsystem.  
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Scanias modulsystem har en hög grad av standardisering av komponenter. Detta gör att 
kunden kan erbjudas exakt de specifikationer han vill ha på sitt fordon, samtidigt som antalet 
komponenter som ingår i produktutbudet kan minimeras. Modulsystemet har placerat Scania i 
toppen av sin bransch när det gäller vinstmarginaler. Sedan 1935 har Scania rapporterat vinst 
varje år.  
 
Företagskulturen bygger på tre grundfilosofier: 
 

• Kunden först 
• Respekt för individen 
• Kvalitet 

 
”Kunden först” syftar på att allt arbete inom Scania är fokuserat på kundens behov och hans 
verksamhet, ”respekt för individen” är en hörnsten i Scanias ledarskap och ”kvalitet” är något 
som Scania ständigt arbetar med.  
 
Scanias produktionssystem (SPS) är ett verktyg som har tagits fram för att alla medarbetare 
ska förstå och tillämpa samma produktionsprinciper. En handbok har delats ut till samtliga 
medarbetare och innehållet bygger till stor del på Toyotas framgångsrika TPS. Mer om SPS i 
teorikapitlet. (Scania.com, 2005) 

2.1.2 Scania i Sverige 
På 60- och 70-talen kompletterades verksamheten i Södertälje med produktionsanläggningar i 
Luleå, Falun, Oskarshamn, Katrineholm och Sibbhult. Tillverkningen av bussar i Katrineholm 
flyttades till Södertälje 2002 och i dagsläget ser produktionen ut enligt följande: 
 

• Luleå - rambalkar och bakaxelbryggor  
• Falun - axlar  
• Södertälje – motorer, komponenter till växellådor, lastbilar och busschassier 
• Oskarshamn - lastbilshytter 
• Sibbhult - växellådor  

 
Alla komponenter till den Europeiska marknaden tillverkas i Sverige. Även 
busschassimonteringen är den enda i sitt slag i Europa medan lastbilar tillverkas både i 
Holland och Frankrike. (Scania.com, 2005) 

2.1.3 Scania i Södertälje 
Södertälje är Scanias största anläggning. Huvudkontoret och andra centrala staber sysselsätter 
ca 550 personer, forskning och utveckling ca 1 900 personer och produktionen ca 2 700 
personer. (Scania, 2005a) Därutöver ligger reservdelslager och inköpsavdelning i Södertälje. 
 
Produktionen i Södertälje består av gjuteri, motorverkstad, motormontering, 
växellådsverkstad och chassiverkstad. I gjuteriet gjuts och bearbetas motorblock och 
cylinderhuvuden som sedan skickas till motorverkstaden som bearbetar och monterar 
motorblock, cylinderhuvuden, vevaxlar och kamaxlar. Övriga komponenter på motorn 
monteras i motormonteringen. I växellådsverkstäderna tillverkas transmissionsartiklar som 
skickas till Sibbhult för montering. Chassiverkstaden (MS) är den största enskilda 
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produktionsenheten i Södertälje och sysselsätter över 900 personer. Här monteras ca 33 
lastbilar och 12 busschassier per dag.  
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3 Nulägesbeskrivning 
 
Detta kapitel ger en bild av busschassimonteringen i allmänhet och axelförmonteringen i 
synnerhet. 
 

3.1 Busschassimonteringen  
Produktionen av busschassier låg till för tre år sedan i Katrineholm men flyttade sommaren 
2002 till Södertälje.  
 
På busschassimonteringen i Södertälje jobbar 120 montörer och 40 tjänstemän, utöver denna 
personal finns en rad stödfunktioner vilka är gemensamma med lastbilsproduktionen som 
ligger i samma byggnad. 
 
Takttiden på produktionslinjen (line) är, för närvarande, 34 minuter vilket ger en 
produktionsvolym på cirka 60 chassier i veckan. Chassierna monteras längs en U-formad line 
som är indelad i 17 stationer och 5 monteringsområden (MO)(se layout 3.1). Längs line finns 
en rad förmonteringar (FM), vilka förser line med komponenter som kompletterats och 
förberetts för montering på chassiet. Förmonteringarna tillhör monteringsområdena och 
strävan är att placera dem så nära line som möjligt för att eliminera onödiga transporter. 
 
 

 
 
Layout 3.1. Bussline med förmonteringar (Inline, 2005) 
 
Förutom montörer har varje MO en produktionsledare (PL), en produktionstekniker (PT) och 
en eller två beredare (BE). PL har personalansvar, PT ansvarar för processen och BE ansvarar 
för produkten genom att se till att monteringsinstruktionerna uppdateras vid 
produktförändringar och att komponenterna går att montera.  
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Det tar knappt en och en halv arbetsdag för ett chassi att passera alla stationerna på line. 
Monteringsordningen är, i grova drag:  
 

• MO1: FM av fram- och bakram, hopmontering av fram- och bakram 
• MO2: plaströr för bromssystemet, elkablage, FM axlar och dockning till chassiet 
• MO3: FM av förarplats, motornedsänkning i chassiet och förarplatsmontering 
• MO4: kylare, fästram, hjul, end of line programmering, fyllning av medier och 

uppstart  
• MO5: bromsprovning, kalibrering färdskrivare, slutkontroll, efterjustering och 

rostskyddsbehandling 
 
De första sju stationerna, fram till att line vänder riktning, kallas ben 1 och resterande tio 
kallas ben 2. På ben 1 backar chassiet medan det på ben 2 körs framåt i färdriktningen.  
För att kunna hantera chassierna monteras de ihop med en transportram mellan fram- och 
bakram. Detta är en transportlösning som karossörerna sedan separerar innan bussen byggs 
färdigt.  
 
På de 5 första stationerna transporteras chassiet på vagnar med hjul, mellan station 5 och 10 
går de på luftkuddar och på station 10 släpps chassiet ner från luftkuddarna och rullar för 
första gången på sina egna hjul. Vid station 11 startas motorn innan chassiet körs in i 
bromsprovaren. 

3.1.1 Chassityper 
Busschassierna delas upp i tre huvudtyper beroende på frammodulen:  
 

• U = Stadsbuss med lågt golv och inget insteg 
• I = Intercitybuss med ett eller flera insteg  
• E = Turistbuss med individuell hjulupphängning 

 
Dessa tre typer kallas för UB-, IB- och EB-chassier. 
De tre bakmodulerna som finns är:  
 

• L = halvliggande motor,  
• K = stående motor,  
• N = tvärställd motor.  

 
Busschassierna kan fås i en rad varianter när olika fram-, bak- och mittmoduler kombineras 
ihop (se figur 3.1). Mittmoduler finns endast på ledbussarna. 
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Figur 3.1. Chassityper och beteckningar (Inline, 2005) 
 
Utöver produktionen på line så tillverkas så kallade knocked down-satser (KD) i en separat 
montering. KD-satserna är byggsatser som skickas i moduler och monteras ihop till ett chassi 
hos karossören. N-chassier och mittmodulen till ledbussarna monteras i den separata KD-
monteringen. En KD-sats består av drygt 20 external component units (ECU) och c:a 400 
artiklar. Skillnaden mellan ECU och en artikel är att ett ECU består av flera hopmonterade 
artiklar, t.ex. en instrumentpanel eller en motor. KD-monteringen ligger i anslutning till line, 
men de berörs inte av varandra mer än att vissa förmonteringar är gemensamma för line och 
KD-monteringen.  

3.1.2 Arbetsinstruktioner 
För att veta vad som ska monteras var, med vilka moment olika förband skall dras och i 
vilken ordning detta skall göras använder Scania flera typer av instruktioner. 
 
På varje station skriver montörerna ut en monteringsinstruktion från dataprogrammet Mona 
(se bilaga 1). Instruktionen är indelad i tasks som, vart och ett, innehåller en lista över vilka 
artiklar som ska monteras, beskriver i vilken ordning de ska monteras och anger med vilket 
moment förbanden skall dras. 
Vissa komponenter/artiklar är specifika för ett visst chassi och är då märkta med de fyra sista 
siffrorna i chassinumret. Montören måste då kontrollera att dessa siffror överensstämmer med 
de i Mona-instruktionen. I Mona-instruktionen finns också kontrollpunkter som ska 
genomföras. 
 
För att ytterligare tydliggöra hur monteringen skall gå till så finns en arbetsstandard på varje 
monteringsområde. Arbetsstandarden består av tempobeskrivningar (se bilaga 2) och en 
positionsstandard (se bilaga 2). Ett tempo består av en del av ett, ett eller flera tasks och en 
tempobeskrivning visar hur artiklarna ska monteras med hjälp av bilder och instruktioner. 
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Positionsstandarden beskriver sekvensen, d.v.s. den ordning i vilken tempona skall 
genomföras.  
 
Det pågår även ett arbete med att visualisera arbetsinnehållet per monteringsposition och 
chassityp. Efter att varje moment i positionsstandarden klockats, staplas tiderna på varandra i 
ett diagram för att lättare kunna balansera och planera arbetet.  
 

3.2 Axelmonteringen 
All förmontering av axlar sker på MO2:s område, fram till januari 2006 ligger även 
modulmonteringen kvar här, innan den planerade flytten till Polen.    
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Layout 3.2. FM-axla
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Förmonteringen av fram- och stödaxlar sker på de tre stationerna till vänster i layout 3.2, IB-
framaxlar och UB-framaxlar monteras på separata stationer. Framaxelbufferten ligger längst 
fram på station 4 och har plats för tre axlar. Stödaxelbufferten ligger längst bak på station 4 
och rymmer en axel. Axelns väg från inbuffert till bufferten vid line visas av de gröna 
strecken i layout 3.2. 
 
Parallellt med fram- och stödaxelmonteringen ligger monteringen av bakaxlar. 
Bakaxelbufferten ligger i början på station 5 och har plats för två axlar. Dockningen av axlar 
sker på station 4 och 5 på line, vilka tillhör MO2. På station 4 dockas fram- och stödaxeln och 
på station 5 dockas bakaxeln. 
 
Monteringen av bak- och mittmodul låg tidigare på området intill station 5, men efter flytten 
av modulmonteringen till Polen kommer ytan att vara tillgänglig för andra ändamål.  

3.2.1 Fram- och stödaxelmonteringen  
Varje gång en ny axel ska monteras skrivs en ny instruktion ut från MONA där chassinumret 
till den axel montören skall hämta finns angivet. När rätt axel identifierats lyfts den från 
inbufferten till en luftkudde och transportoket skruvas av och slängs i en pall för retur. 
Luftkudden med axeln flyttas sedan till den station där axeln ska byggas. Vilken station det 
blir beror på om det är en IB-framaxel, UB-framaxel eller en stödaxel (se layout 3.2). Två 
typer av axlar kräver en förmontering som inte kan ske direkt på luftkudden. Det är dels IB-
framaxeln där krängningshämmarpaketet förmonteras och dels den styrda stödaxeln där 
styrkolven förmonteras. Förmonteringen utförs av samma montör som monterar resten av 
axeln. När axeln är klar, flyttas den till bufferten vid line.  
 
Enligt bemanningsplanen arbetar 2 personer vid fram- och stödaxelmonteringen, montörerna 
jobbar självständigt med var sin axel och därmed monteras alltid 2 axlar parallellt. 

3.2.2 Bakaxelmonteringen  
Det första momentet när en bakaxel ska monteras är att lyfta på två luftfjäderbalkar på 
fixturen. På dessa fästs sedan fjädersätena innan axeln lyfts på. Bakaxeln har liksom fram och 
stödaxeln transport-ok som måste skruvas av och läggas i en pall för retur. Monteringen av 
axeln sker på ett höj- och sänkbart lyftbord för att få en så ergonomisk arbetsställning som 
möjligt. För bakaxlar med skivbroms krävs två förmonteringar, förmontering av 
krängningshämmare och förmontering av PVC-fästen. När axeln är färdig lyfts den upp på en 
luftkudde och körs till bufferten vid line.  
 
Enligt bemanningsplanen jobbar två montörer på bakaxelstationen. De jobbar alltid 
tillsammans på en axel och det är förutbestämt i positionsstandarden vem som ska montera 
vad. Om takten ökar eller om bakaxelmonteringen av någon anledning ligger efter, sätts 
ytterligare en montör in. Hans jobb blir då att hjälpa de andra med att lyfta balkar, axlar och 
att flytta färdiga axlar till bufferten vid line eftersom lyft- och transportmomenten stjäl mycket 
tid från monteringen. Det finns två likadana lyftbord på stationen, dock utnyttjas båda endast 
när tre montörer jobbar samtidigt. Detta för att den tredje montören ska kunna förbereda och 
lyfta på balkarna på det tomma lyftbordet medan de två andra monterar. Eftersom det inte 
hänt på mycket länge att båda lyftborden använts har det som normalt inte används kryssats 
över i layout 3.2. 
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3.2.3 Station 4 och 5 på line 
Station 4 och 5 är slutförbrukare för fram-, bak- och stödaxlarna. På station 4 monteras fram- 
och stödaxeln och på station 5 monteras bakaxeln. Förutom att axlarna monteras så mäts och 
justeras axelinställningarna på dessa stationer. Framaxeln mäts och justeras på station 4 och 
bak- och stödaxeln på station 5, alla axlar kräver dock inte detta. EB-chassier har individuell 
hjulupphängning och därför sitter axeln redan monterad när chassiet kommer till station 4. 
Detta sparar monteringstid på stationen, men å andra sidan så är det den enda axeltyp som 
kräver mätning på framaxeln. 
 
Varje linestation på MO2 har en bemanning på tre man. På station 4 jobbar två man med 
framaxeln och den tredje med stödaxeln, om det finns en sådan, annars förbereder han för 
station 5 samt stöttar på framaxeln. På station 5 monterar två man bakaxeln och den tredje 
sköter mätningen av axelinställningarna, montering av krängningshämmare, bälgar och 
åtdragning av stötdämpare. 
 
Innan ett chassi kan köras in på station 5 måste bakaxeln skjutas in på stationen och ställas 
framför platsen där chassiet ska stå eftersom buffertplatsen för bakaxlar inte ligger där axeln 
monteras (se figur 3.2). Den gråa buffertplatsen visar en önskvärd placering av 
bakaxelbufferten. Mellan framaxelbufferten och den bästa placeringen av bakaxelbufferten är 
det c:a 25 meter.  
 
 

 
 
Figur 3.2. Station 4 och 5 på bussline. Bilden visar var fram-, stöd- och bakaxlarna 
monteras på chassiet och var buffertarna för axlarna ligger. Den gråa bufferten visar var 
den naturliga placeringen av bakaxelbufferten borde vara. 
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4 Teori 
 
Detta kapitel beskriver de sju former av slöseri som förekommer i produktion, Scanias 
Produktionssystem (SPS) sammanfattas och till sist redovisas en metod för hur en 
flödesmontering systematiskt kan skapas. Dessa tre delar ingår alla i den japanska filosofin 
Lean produktion.  

4.1.1 Lean 
Lean produktion syftar till att ta bort all form av slöseri och maximera den värdeskapande 
tiden i organisationen. Endast en liten del av produktens väg genom produktionsprocessen är 
värdeskapande. En stor del av en produkts ledtid består av transporter, hantering, 
lagerhållning och väntetid och det gäller att eliminera dessa och andra former av slöseri. 
Att ha en flödesorienterad produktion är en förutsättning för Lean och därför finns avsnittet 
om hur en flödesmontering skapas med i detta kapitel. 
 

4.2 Slöseri 
 
Slöseri definieras som aktiviteter som inte tillför något mervärde för kunden. (Lean Advisors, 
2005) I Lean produktion pratas det om sju olika huvudtyper av slöseri, vilka beskrivs 
kortfattat nedan. Alla åtgärdspunkter är hämtade från Gemba, 2005 och är översatta till 
svenska termer. 

4.2.1 Överproduktion 
Vid överproduktion produceras mer än vad kunden efterfrågar.(Gemba, 2005) Det kan handla 
om både slutkund och kunden i nästa led i produktionskedjan. 
Att producera mer än vad som behövs leder till överbemanning, lagerkostnader och onödiga 
transporter. (Liker, 2004) 
 
Åtgärder: 

• Förbrukningsstyrd produktion  
• Utjämnat flöde 

4.2.2 Väntan 
Väntan uppstår när anställda tvingas vänta på verktyg, material, information, på att andra 
personer ska bli färdiga etc. (Lean Advisors, 2005) Väntetid kan också uppstå på grund av att 
flödet inte är tillräckligt bra balanserat. (Baudin, 2002) 
 
Åtgärder: 

• Förbrukningsstyrd produktion  
• Taktat och väl utjämnat flöde 
• Paper kaizen  
• ”Rätt från mig”-principen 
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Kaizen är en filosofi där en organisation, och individerna inom den, ägnar sig åt ständiga 
förbättringar av alla delar i företaget. (Lean Advisors, 2005) Paper kaizen innebär att slöseri 
elimineras redan på skrivbordsstadiet. Mer om paper kaizen i avsnitt 4.4.4. 

4.2.3 Onödiga transporter 
Onödiga transporter är förflyttning av material, vilket inte tillför något värde till produkten. 
 
Åtgärder: 

• Flödesorientering 
• Förbrukningsstyrd produktion 
• Visuella lager eller Kanban-system 

4.2.4 Onödiga arbetsmoment 
Denna typ av slöseri kan bero på många olika saker och är ofta svår att upptäcka då det kräver 
detaljerad kunskap om processen.  
Överdrivna toleranskrav, felaktig ordningsföljd på arbetsmoment, dåligt utjämnat flöde och 
dåligt konstruerad monteringsutrustning är exempel på orsaker till denna form av slöseri. 
(Baudin, 2002) 
 
Åtgärder: 

• Flödesorientering 
• Förbrukningsstyrd produktion  
• Lean design  
• Kaizen 

 
Lean är ett samlingsnamn för alla processer som handlar om att identifiera och eliminera 
slöseri. (Lean Advisors, 2005) Lean design är alltså en metod för att designa produkter så att 
de blir så enkla att montera som möjligt. 

4.2.5 Onödiga lager 
Onödigt stora lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter orsakar stora 
kostnader, långa ledtider, onödig transport och lagring, förseningar etc. (Liker, 2004)  
För stora lager döljer problem i tidigare led och skapar en falsk trygghetskänsla.  
(Scania, 2004a) 
 
Åtgärder: 

• Kanban eller visuella buffertar 
• Leverantörsutveckling 
• Förbrukningsstyrd produktion  

4.2.6 Onödiga rörelser  
Rörelser och förflyttningar som inte tillför något mervärde till produkten eller den enskilde 
individen är onödiga. Slöseri genom onödiga rörelser är att leta efter, sträcka sig efter, gå och 
hämta eller stapla material, produkter, verktyg etcetera. (Lean Advisors, 2005) 
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Åtgärder: 
• 5S 
• Enstycksflöden 
• Arbetsplatsutformning 
• Water spider  

 
De 5S:en är en metod för att skapa en arbetsplats som är anpassad för visuell kontroll och lean 
produktion. Varje S står för ett steg i metoden; Sort - sortera bort allt onödigt, Straighten – 
placera sakerna så att dom är synliga och lättillgängliga, Shine – städa och hitta metoder för 
att hålla det rent även i fortsättningen, Standardize – gör regler för hur punkt 1-3 ska 
upprätthållas, Sustain – följ reglerna. (Lean Advisors, 2005)  
 
En Water spider (spindel) är en person som sköter uppgifter som t.ex. att hämta material, 
förbereda maskiner m.m., så att de andra monörerna kan ägna sig åt värdeskapande arbete.  
(The Lean Improvement Magazine, 2005) 

4.2.7 Misstag och korrigeringar 
Att tillverka felaktiga detaljer innebär att de måste justeras före kommande produktionssteg. 
Detta skapar slöseri genom reparationer, förseningar och i värsta fall kassationer.  
(Scania, 2004a) 
 
Åtgärder: 

• ”Rätt från mig”-principen  
• Förbrukningsstyrd produktion  
• Poka Yoke 
• Built-in quality  

 
Poka Yoke är en monteringsprocedur eller en monteringsutrustning som omöjliggör att fel 
begås.  
(Lean Advisors, 2005) 
 
Built-in quality betyder att produkten konstruerats så att det inte går att göra fel vid 
monteringen. 
 

4.3 SPS 
 
Scanias Produktionssystem (SPS) är Scanias egen tillverkningsfilosofi och har funnits inom 
organisationen, under olika namn, sedan mitten av 90-talet. Mycket i SPS är hämtat från 
Toyotas Produktionssystem (TPS). SPS är en gemensam bas för ökad lönsamhet, tillväxt och 
konkurrenskraft och ska tillämpas av samtliga anställda i företaget. 
 
Detta avsnitt sammanfattar de filosofier, prioriteringar och principer som SPS är uppbyggt 
kring. All fakta är tagen ur (Scania, 2004a) och (Scania, 2005b). 
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4.3.1 Scaniahuset 
Scaniahuset är en visualisering av de grundläggande budskapen i SPS (se figur 4.1) 
Ledarskapet är en grundförutsättning i allt arbete på Scania och omger hela huset. För en 
närmare beskrivning av ledarskapet se kapitel 2 i (Scania, 2004a). Övriga beståndsdelar 
beskrivs mer noggrant nedan. 
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Figur 4.1. Scaniahuset (Scania, 2004a) 
 

4.3.2 Filosofier 
Grunden i huset är Scanias tre filosofier: 
 

• Kunden först 
• Respekt för individen 
• Eliminering av slöseri 

 
Det är kunden som ger Scania startsignalen för att börja producera och därför har den högsta 
prioritet. Genom att ha respekt för individen fås engagerade medarbetare, vilket är 
förutsättningen för att kunna tillverka produkter av hög klass. För att stärka konkurrenskraften 
måste all form av slöseri ständigt bekämpas. 

4.3.3 Prioriteringar 
Inuti huset finns prioriteringarna i det dagliga arbetet. Alla aktiviteter inom Scania ska 
prioriteras enligt: 
 

1. Säkerhet och miljö 
2. Kvalitet 
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________________________________________

Hastigheten måste vara möjlig att reglera med stor noggrannhet för att klara alla takter som 
kan bli aktuella. 
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3. Leveranssäkerhet 
4. Ekonomi 

 
Medarbetarnas säkerhet är det absolut viktigaste, tätt följt av kvalitet och leveranssäkerhet. 
Ekonomin kommer först i fjärde hand. 

4.3.4 Principer 
Stommen i huset utgörs av fyra huvudprinciper: 
 

• Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
• Rätt från mig 
• Förbrukningsstyrd produktion 
• Ständiga förbättringar 

 
Normalläge – Standardiserat arbetssätt 
Golvet i huset utgör normalläget. Normalläget ligger inte fast utan ska ständigt utmanas och 
förbättras med utgångspunkt i det standardiserade arbetssättet. För att produkterna ska hålla 
en hög och jämn kvalitet måste alla uppgifter utföras rätt och arbetsuppgifterna standardiseras. 
Om alla arbetar på olika sätt kommer både tillverkningstid och kvalitet att variera. 
 
Standardisering 
Standardisering innebär att arbetsuppgifterna beskrivs och utförs på samma sätt tills man 
kommit på hur de kan göras bättre, d.v.s. den för tillfället bästa kända lösningen används. 
 
Takt 
Takten är tillgänglig produktionstid delad med antal produkter som ska produceras. Hela line 
ska ha samma takt. Takttiden speglar försäljningen på marknaden och är konstant tills en ny 
balansering görs, med utgångspunkt i hur mycket som ska produceras under en viss 
tidsperiod. Mer kortvariga volymförändringar löses med flexibel arbetstid och planerade 
stopp, men med oförändrad takt. 
 
Utjämnat flöde 
Hela variantmixen ska produceras i samma flöde även om alla inte kräver lika stora 
arbetsinsatser. De mest arbetskrävande fördelas jämt över produktionstiden för att få ett 
optimalt utnyttjande av resurser. Detta innebär att stationer som för tillfället monterar en 
mindre arbetskrävande variant, kan stötta stationer med ett högre arbetsinnehåll. Riktigt svåra 
varianter löses med variantstationer i flödet. Variantstationerna har temporär bemanning, i 
form av s.k. andon-resurser, och endast för vissa fastställda varianter. 
 
Balanserat flöde 
För att kunna ha en jämn takt i hela produktionskedjan måste aktiviteterna fördelas jämt 
mellan och inom arbetsstationerna. Det är viktigt att utnyttja kunskapen hos personalen i 
balanseringsarbetet. Dels för att de känner artiklarna bäst och dels för att skapa ett ägande av 
balansering och standard. 
Ombalansering innebär ofta att utrustning måste flyttas. Därför bör all utrustning, om möjligt, 
vara flyttbar. 
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Visuellt 
Normalläget ska visualiseras så att alla i processen ser att kundens behov tillgodoses (rätt 
antal produkter av rätt kvalitet vid rätt tidpunkt). På så sätt kan signal om hjälp avges direkt 
vid avvikelser.  
Monteringssystemets normalläge i form av volym och variantmix bör visualiseras så att 
normalläget lätt kan hittas igen efter en avvikelse.  
Exempel på visualisering är processuppföljning på informationstavlor och visuella buffertar. 
 
Realtid 
Realtid betyder att det inte finns några fördröjningar i systemet, personalen ser och agerar 
direkt. När en avvikelse upptäcks ska detta omedelbart återföras till den som orsakade felet så 
att det snabbt kan rättas till och så att det inte upprepas.  
 
Rätt från mig 
Att göra rätt från början är mycket billigare och tar kortare tid än att kalla på en kontrollant 
för att avgöra om en produkt är felaktig eller inte. Hela arbetet bygger på ett kund-
leverantörsförhållande där leverantören är ansvarig för att kunden ska ha förtroende för dess 
produkter även i fortsättningen.  
Verktygen i produktionen bör vara konstruerade så att de omöjliggör fel och säkerställer 
kvaliteten och instruktioner bör vara så tydliga och visuella att fel förebyggs. 
Det ska också finnas möjlighet för varje person att signalera om hjälp vid en störning, t.ex. via 
en andonsignal. Den som ska hjälpa ska direkt veta när och var hjälpen behövs samt snabbt 
kunna ge den.  
 
Förbrukningsstyrd produktion   
Tanken med förbrukningsstyrd produktion är att produktionen inte ska starta innan kunden 
signalerat ett behov. Materialbärare som även förmedlar behovssignalen är att föredra, t.ex. 
visuella buffertar, flaggor eller Kanban-kort. Vid sekvensproduktion ska 
sekvensinformationen skickas så fort den är fastställd medan avropen sker förbrukningsstyrt. 
 
Ständiga förbättringar 
Taket i huset är ständiga förbättringar. Att utmana processen är en del av det dagliga arbetet i 
förbättringsgrupperna som finns på varje område. Prioriteringar av förbättringarna görs utifrån 
processuppföljningen. Att förbättra i små steg medför små risker och snabba 
implementeringar. Flexibel utrustning och layout och enkla tekniska lösningar gör det lättare 
och billigare att förbättra. Komplexa lösningar är svåra att överblicka och dyra att förändra, 
därför skall alltid tekniknivån hållas så låg som möjligt utan att ge avkall på funktionaliteten. 

4.3.5 Tillämpning av principerna  
När något i produktionen ska förändras så ska arbetssättet Gå och Se tillämpas. Det innebär 
att gå ut i produktionen, prata med monteringspersonalen och inhämta information från 
verkligheten och inte bara förlita sig på rapporter och dokument.  
Nedan följer några exempel på tolkning av principerna vid utformning av monteringssystem. 
 
Tillämpning av principerna för produktionen: 
 

• Kontinuerligt taktat flöde mot kundens behov, med tydliga behovssignaler 
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• Linemontering utan parallella flöden där FIFO garanteras och sekvensen aldrig ändras 
• Kopplade delprocesser med buffertar mellan för att dämpa små störningar. 
• Behovsstyrd förmontering där produktion endast sker på behovssignal 

 
Tillämpning av principerna för materialförsörjningen: 
 

• Visuella buffertar och visuella avropsmetoder 
• Enkla flöden där transportvägarna aldrig blockeras och inga onödiga förflyttningar 

existerar 
 
Tillämpning av principerna för arbetsplatsutformningen 
 

• Flexibel arbetsplatsutformning för att säkerställa god ergonomi 
• Arbetsplats med god översikt för att möjliggöra visuella signaler 
• Sträva efter stillastående arbete relativt objektet 
• Eftersträva låga materialfasader 
• Särskilj olika arbetszoner, monteringsstationer, transportgångar m.m., genom 

markeringar i golvet 

4.3.6 SPS-certifiering 
Alla avdelningar på Scania ska certifieras i sitt SPS-arbete i tre steg. Vilket steg en avdelning 
befinner sig i, är ett mått på hur långt de anställda kommit i sin förståelse för vad SPS innebär. 
Certifieringen gör att alla blir tvungna att vara delaktiga i SPS-arbetet. Certifieringen tar en 
vecka och görs av en revideringsgrupp som är sammansatt av anställda från andra avdelningar 
på Scania. Revideringsgruppen jobbar igenom ett antal punkter och poängbedömer 
avdelningen. 
 
De tre certifieringsstegenstegen är: 

1. Ordna arbetsplatsen 
2. Ordna utrustningen 
3. Ordna processen 

 
Ingen närmare förklaring till vad respektive steg innehåller ges då detta inte är relevant för 
examensarbetet.  
Axelförmonteringen ska, inom kort, certifieras i steg tre. 
 

4.4 Att skapa en flödesmontering 
 
Att skapa en flödesmontering kräver ett metodiskt angreppssätt. Det mesta som skrivits i 
ämnet bygger på samma grundfilosofi, Lean produktion. Metodiken i detta avsnitt är hämtad 
ur (Rother & Harris, 2001). 

4.4.1 Identifiering av flöde 
När en produktionscell eller line betraktas är följande frågeställningar viktiga: 
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1) Flödar informationen? 
• Känner alla till hur mycket som ska produceras per tidsenhet? 
• Hur snabbt uppmärksammas problem och avvikelser? 
• Vad görs när det uppstår problem? 

2) Flödar materialet? 
• Rör sig produkten direkt från ett värdeskapande tillverkningssteg till nästa? 

3) Flödar montörerna? 
• Är montörernas arbete repeterbart och oföränderligt inom varje cykel? 
• Kan montören gå direkt från ett värdeskapande arbetsmoment till nästa?  

 
En cell är ett ordnande av människor, material, maskiner och metoder där processtegen är 
placerade direkt bredvid varandra i ordningsföljd, och där produkterna produceras i ett 
kontinuerligt flöde. Ofta används orden cell och line som synonymer, vilket även görs i 
fortsättningen av rapporten. 

4.4.2 Har vi rätt slutprodukter? 
Under utredning av vilka produkter som kan tillverkas i en och samma cell är följande fem 
kriterier viktiga ha i åtanke: 
 
1) Flexibilitet. Att använda sig av en flexibel cell där flera produkter kan tillverkas istället 

för att göra varje produkt i en egen cell, gör att produktionen inte blir lika låst om 
efterfrågan fluktuerar. Efterfrågan på en produkt är oftast mer osäker än efterfrågan på en 
hel produktfamilj. Om en gemensam cell för produkt A och B används och det visar sig att 
efterfrågan på produkt A minskar men efterfrågan på B ökar behövs bara en omplanering i 
produktionen. Om istället produkt A och B hade producerats i var sin cell så skulle A-
cellen inte blivit fullt utnyttjad och B-cellen troligen fått jobba övertid. 

2) Variation i arbetsinnehåll. Om arbetsinnehållet tidsmässigt varierar mer än 30 % mellan 
olika produkter blir det svårt att upprätthålla ett produktivt flöde. Här bör cellen delas på 
eller också måste produktionen av ovanliga varianter flyttas till en annan cell. 

3) Variation i processteg och utrustning. Varierar antalet processteg de olika produkterna 
måste gå igenom, kan vissa varianter behöva produceras i en annan cell för att upprätthålla 
produktiviteten. 

4) Takttid. Om efterfrågan kräver en takttid som är kortare än 10 sekunder kommer 
montörernas jobb bli stressigt och repetitivt. I ett sådant fall bör produktionen förläggas 
till två eller flera parallella celler med en lägre takttid.  
Egentligen rekommenderas inte en takttid längre än 120 sekunder. Detta kan vara omöjligt 
när efterfrågan inte är tillräckligt hög. Vid lång takttid kan det ibland vara svårt att rymma 
alla artiklar som behövs för de olika varianterna nära montören. Då måste frekvensen på 
materialleveranserna ökas eller också måste artiklarna levereras i monteringssekvens. 

5) Närhet till kunden. När kunderna ligger långt från varandra geografiskt, kan det vara 
lönsamt att ha multipla celler nära kunderna för att minska transportkostnader, tullavgifter 
och växelkursförluster. 

 

4.4.3 Vad är takttid? 
Takttiden fås genom att dividera veckoefterfrågan med antal skift under en vecka och sedan 
dividera detta tal med effektiv produktionstid under ett skift (se ekvation 4.1). Med effektiv 
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produktionstid menas hela skiftets längd borträknat planerade raster, möten, städning, etc. Tid 
för omställningar, oplanerade stopp eller andra interna problem får inte räknas bort. 
 

Takttid = Effektiv produktionstid / Efterfrågan  (4.1) 
 

Takttiden bör inte ändras för ofta då detta är ineffektivt, stör arbetsrytmen och kan orsaka 
kvalitetsproblem. För en tillfällig uppgång i efterfrågan är det bättre att antingen ha en buffert 
med färdiga produkter eller att arbeta övertid för att säkra leveranserna. 
 
Många företag har en cykeltid som är snabbare än takttiden för att ha möjlighet att hinna 
ikapp, om produktionen av någon anledning hamnat efter produktionsplanen. Detta kan vara 
nödvändigt om treskift används, då alternativet att jobba övertid för att ta igen förlorad 
produktionstid inte är möjligt. I allmänhet bör detta undvikas eftersom det kräver mer 
personal, överproduktion riskeras och problem i produktionen döljs. Toyota har ett intervall 
på 1-4 timmar mellan skiften för att kunna jobba övertid när produktionen ligger efter. 
 
Det finns sällan bara en korrekt takttid. Efterfrågan kan inte styras, däremot kan 
produktionstiden, antalet produkter som produceras i en cell och antalet celler som producerar 
en produkt ändras så att takttiden ändras. Hur pass lätt det är att flytta produkten mellan 
stationerna i cellen, vilken skiftgång som är mest ekonomisk och möjligheten att tillverka 
flera produkter i samma cell är exempel på faktorer, som styr hur takttiden bör planeras. 

4.4.4 Vilka är arbetsmomenten för att producera en produkt? 
Ett arbetsmoment definieras som den minsta beståndsdelen av arbetet som skulle kunna föras 
över till en annan person. Att bryta ner arbetet i arbetsmoment gör att slöseri som annars 
ligger gömt i den totala cykeln lättare kan identifieras och elimineras. 
 
Vid processtudier måste arbetet observeras noggrant och upprepade gånger. Ofta tas ett 
processtudieformulär till hjälp, där arbetsmomenten fylls i med en blyertspenna, så att 
innehållet lätt kan ändras. På formuläret förs även anteckningar om brister som finns i 
nuvarande montering. 
 
När arbetsmomenten studeras kommer slöseri att upptäckas, t.ex. att operatörerna måste gå 
långa sträckor för att hämta material, eller att de måste vänta på att maskiner ska bli klara. När 
processtudieformuläret fylls i ska icke värdeskapande moment utelämnas eftersom de inte 
behöver utföras. Exempel på moment som inte ska inkluderas i processtudieformuläret är 
gångsträckor, väntan och out-of-cycle work, d.v.s. något som inte utförs i varje cykel. 
Metoden kallas paper kaizen eftersom slöseri elimineras redan på pappret, innan processen 
satts igång. 

4.4.5 Hur mycket tid kräver varje arbetsmoment? 
När arbetsmomenten klockas är följande punkter viktiga att tänka på: 
 

• Undvik att använda gamla siffror eller standardtider, gå ut och mät själv! 
• Klocka varje moment för sig. Om flera moment slås ihop när tiden klockas så kommer 

även slöseri med i mätningen. 
• Klocka varje moment flera gånger för att få meningsfull data. 
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• Välj ut den kortaste återkommande tiden för varje moment. Denna tid kommer att visa 
vad som är möjligt att åstadkomma mycket bättre än medel av de klockade tiderna. 

• Informera montörerna om varför du klockar dem. 
 
När tiderna för arbetsmomenten är uppmätta, kan en Operator Balace Chart (OBC) eller, som 
det heter i SPS, en balanseringstavla skapas. Ett OBC visar hur arbetet är fördelat mellan 
montörerna i förhållande till takttiden (se figur 4.2). Takttiden ligger på y-axeln och på x-
axeln är montörerna fördelade. Ovanför varje montör staplas arbetsmomenten och därmed 
visualiseras tiden för varje montörs arbete. Ett horisontellt streck dras vid takttiden för att se 
hur stor arbetsbelastning montörerna har. 
OBC är ett mycket användbart verktyg för att förstå, skapa, leda och kontinuerligt förbättra 
flödet. 
 

35 
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Figur 4.2. Exempel på hur en OBC kan se ut. Här kan vi se att totaltiden för respektive 
montörs arbetsmoment inte fyller upp hela takttiden.  
 

4.4.6 Klarar utrustningen takttiden? 
Alla maskiner som tas in i cellen måste ha en effektiv cykeltid som ryms inom takttiden.  
Med effektiv maskincykeltid menas: 
 
    maskincykeltid per produkt  
+ tid för att sätta in och ta ut arbetsstycket  
+ omställningstid dividerat med antal produkter mellan omställningarna 
 
Den effektiva maskincykeltiden bör dock inte utgöra mer än 80 % av takttiden. Detta för att 
kompensera för förändringar i efterfrågan samt dålig tillgänglighet och dålig tillförlitlighet 
hos maskinerna.  
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Vid köp av nya maskiner bör flera maskiner som gör en liten del av jobbet utnyttjas istället för 
att en maskin ska göra allt. Flera maskiner gör produktionen mer flexibel när efterfrågan ökar 
eftersom deras cykeltider kanske bara utgör 10-20 % av takttiden, till skillnad från en maskin 
som gör allt och nästan ligger på takttid. 
 
Många har blivit lärda att maskinkapaciteten ska utnyttjas till max. I en cell där både 
montörer, material och maskiner samverkar stämmer inte detta. För att kunna utnyttja 
maskinerna till max så krävs det fler montörer och större buffertar mellan maskinerna, vilket 
inte är ekonomiskt försvarbart. Med andra ord, maximeras utnyttjandet av ett element 
(maskiner) så minskar utnyttjandet av de andra två (människor och material).  
Det är ok för en maskin att vänta om produkten den tillverkar inte behövs i nästa 
produktionssteg just då. Det finns ingen anledning att överproducera och skapa onödiga lager. 
Människorna ska utnyttjas till fullo istället för maskinerna eftersom en människa, tvärt emot 
en maskin, är flexibel och kan göra värdeskapande arbete istället för att överproducera. 

4.4.7 Hur mycket automation behövs? 
Hur mycket automation som behövs beror förstås på produkten som tillverkas. Rent generellt 
så sänker för mycket automation ofta tillförlitligheten och gör cellen oflexibel. Vad gör man 
med en dyr automatiserad cell om efterfrågan plötsligt ändras eller om produkten kräver stora 
förändringar i konstruktionen? 

4.4.8 Hur ska layouten se ut? 
En bra teknik när en cell ska utformas är att placera ut maskiner, arbetsstationer och material 
som om det bara skulle arbeta en person i cellen. Detta kommer att resultera i en process som 
operatörerna lätt kan röra sig genom och effektivt utföra alla arbetsmoment i.  
 
Nedan presenteras några riktlinjer för en bra layout: 
 

• Placera maskiner och arbetsstationer nära varandra för att minska gångavstånd. 
• Undanröj alla hinder där montören ska gå. 
• Lämna inga ytor fria där onödiga buffertar kan uppstå. 
• Placera början och slutet av cellen nära varandra. 
• Utnyttja tyngdkraften för att underlätta flyttar av produkter för montörerna om möjligt. 
• Förvara handverktyg så nära den punkt där de används som möjligt och orientera dem 

i rätt riktning. 
• Använd verktyg anpassade för uppgiften istället för verktyg där t.ex. bits måste bytas.  
• Kombinera två eller flera verktyg där det är möjligt. 
• Sörj för god säkerhet och ergonomi. 
• Håll ihop manuella stationer så att arbetsfördelningen blir flexibel. 
• Använd maskiner som är lättåtkomliga för service och reparationer. 

 
Samtidigt som den fysiska layouten skapas är det viktigt att ha materialförsörjningen i åtanke. 
 
Följande riktlinjer för materialförsörjningen är viktiga: 
 

• Placera materialet så nära förbrukarstället som möjligt utan att det är ivägen för 
operatörens rörelser. 
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• Placera materialet så att operatören kan använda båda händerna samtidigt. 
• Försök att om möjligt ha alla materialvariationer inom räckhåll för operatören för att 

minska ställtider. 
• Använd idiotsäkra lagermekanismer när olika artiklar liknar varandra för att förhindra 

att fel artiklar monteras. 
• Låt inte operatörerna hämta eller fylla på sitt material själva, vilket skulle störa flödet. 
• Lagerhåll inte mer material än vad som förbrukas inom två timmar vid förbrukaren. 
• Placera inte extra lager i närheten av cellen. Detta kan uppmuntra montörerna att 

hämta sitt eget material och resultera i ett avbrott i flödet. 
• Utnyttja Kanban. 
• Bestäm storleken på materiallådor utifrån vad som är bäst för montören eller som en 

multipel på färdiga produkters leveranskvantitet, inte utifrån vad som är bäst för 
logistikavdelningen. 

• Avbryt inte montören för att fylla på material. Materialet ska fyllas på från utsidan av 
cellen och helst glida till rätt position, med hjälp av tyngdkraften, när den förbrukade 
lådan tas bort. 

 

4.4.9 Hur många operatörer behövs? 
Lämpligt antal montörer får aldrig bestämmas utifrån en förhandling mellan medlemmarna i 
projektgruppen utan måste baseras på mätdata. Ekvation 4.2 visar hur antalet montörer som 
behövs i cellen beräknas. 
 
Antal operatörer = Totalt arbetsinnehåll (efter paper kaizen) / Takttid (4.2) 
 
Eftersom antalet operatörer sällan blir ett jämt tal används vissa riktlinjer för avrundning, se 
figur 4.3. 
 
 

Återstående antal 
operatörer (efter 

paper kaizen) 
Riktlinje / Mål 

< .3 Lägg inte till ytterligare en montör. Försök minska 
slöseri och icke värdeskapande arbete ytterligare. 

.3 - .5 
Lägg inte till ytterligare en montör än. Utvärdera 
ytterligare en gång efter två veckors produktion och 
kaizenarbete. 

> .5 
Lägg till ytterligare en operatör om nödvändigt. 
Fortsätt att minska slöseri för att slutligen kunna klara 
sig utan montören. 

 
Figur 4.3. Riktlinjer för avrundning till jämnt antal montörer. (Rother & Harris, 2001) 
 
Tabell X är anpassad för en cykeltid som utgör 90-95 % av takttiden för att kompensera för 
eventuella avvikelser. 
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När antalet montörer avrundas nedåt kommer produktionen med största sannolikhet inte att 
komma upp i mer än 65 % av den beräknade volymen de första dagarna. Även om frestelsen 
blir stor att sätta in ytterligare en montör så är det viktigt att avvakta eftersom pressen att 
eliminera slöseri med hjälp av kaizen och att ytterligare effektivisera arbetet annars kommer 
att försvinna.    
 
I fallet där ytterligare en montör måste läggas till är det mycket viktigt att fördela arbetet 
mellan montörerna på rätt sätt. Det traditionella sättet är att ge alla montörer lika delar arbete. 
Detta gör att ingen av montörerna har tillräckligt med arbete, slöseri döljs och överproduktion 
kan uppstå. I lean-alternativet läggs istället full arbetsbelastning på alla utom en operatör. 
Genom att lägga allt slöseri i form av väntan på en operatör gör att kaizenarbetet får större 
fokus och att produktionscellen på sikt kan klara sig utan den operatören.   

4.4.10 Hur ska arbetet fördelas mellan operatörerna? 
Nu är det dags att bestämma vilken operatör som ska utföra vad. Det finns många varianter på 
arbetsfördelning i en cell. Nedan beskrivs sex vanliga fördelningsmetoder: 
 

1. Dela upp arbetet mellan montörerna så att varje montör får en del av det totala 
arbetsinnehållet under en takttid. Ofta rör sig operatörerna mellan olika stationer. 

2. Kretsgång innebär att en montör går från första till sista station och utför allt arbete 
själv. Bakom honom följer ytterligare en operatör som gör samma sak. 

3. Omvänt flöde betyder att montörerna istället rör sig i motsatt riktning mot 
produkterna, börjar vid sista station och jobbar sig tillbaka till första stationen. 

4. Kombination av att dela upp arbetet och kretsgång/omvänt flöde. 
5. En operatör per station. Detta är det naturliga arbetssättet när cellen bara innehåller 

manuellt arbete. 
6. ”The ratchet”. Varje operatör arbetar på två stationer och tar med sin produkt när han 

rör sig nedströms i flödet. Takttiden delas jämt mellan de två stationerna. 
 

4.4.11 Hur ska produktionen i cellen schemaläggas? 
Hittills har vi koncentrerat oss på flödet av produkter, personal och material genom cellen. Nu 
är det dags att ta fram ett fungerande informationsflöde från kunden. 
Efterfrågan är ytterst sällan helt jämn, varken på enskilda produkter eller på produktmixen. 
Om arbetstempot i cellen anpassas efter varje liten förändring i efterfrågan kommer det bli 
mycket svårt att hålla ett jämt flöde, kostnaderna kommer att gå upp och kvaliteten kommer 
att sjunka.  
 
För att jämna ut kortsiktiga fluktuationer i volym bör inte takten ändras.  Ett supermarketlager 
med färdiga produkter hjälper till att jämna ut dagliga förändringar i efterfrågan. Stor 
försiktighet måste dock iakttas så att inte lagret blir för stort, eftersom detta ökar 
reaktionstiden i processen. Målet är att ha så små lager som möjligt utan att tvingas ändra 
takttiden för ofta. 
 
Reaktionstiden i processen ökar ju oftare logistikavdelningen hämtar färdiga produkter. Det 
bästa ur produktionens synvinkel skulle vara att hämta en gång varje takt, eftersom detta 
genast skulle föra upp eventuella problem till ytan. I de allra flesta processer är detta en 
omöjlighet eftersom detta skulle kräva en mindre armé av logistikpersonal. Därför måste ett 
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lämpligt hämtningsintervall av färdiga produkter beräknas med hjälp av takttiden och med 
hjälp av hur många produkter det ryms i en container/låda/på en pall eller dylikt (se ekvation 
4.3). 
 
Hämtningsintervall = Packkvantitet * Takttid   (4.3) 
 
Om utleveranserna synkroniseras med produktionen så kommer hela värdekedjan få ett 
kontinuerligt flöde. Anläggningen blir till en pengapump som konverterar råmaterial till 
färdiga produkter, vilka inbringar pengar innan fakturorna för materialet hunnit komma.  

4.4.12 Hur påverkas processen om efterfrågan ändras? 
När en produktionscell skapas måste hänsyn tas till att kundefterfrågan kan variera. Dagliga 
fluktuationer utjämnas bäst med ett supermarketlager för färdiga produkter eller genom 
övertidsarbete. En mer långvarig ökning eller minskning i efterfrågan leder till att takten 
måste ändras. Det är viktigt att alltid planera för ”en upp eller en ner situationer”, d.v.s. en 
operatör mer eller mindre i cellen. Figur 4.4 visar vad som händer när efterfrågan ökar och 
ytterligare en operatör sätts in.  
 
 

    
 
Bild 4.4. Effekten av att sätta in ytterligare en operatör i produktionscellen. (Rother & 
Harris, 2001) 
 
Att förändra takttiden kan vara förödande för flödet eftersom arbetsfördelningen måste ändras 
och personal måste anställas eller avskedas. Det absolut minsta intervallet en viss takttid ska 
behållas är en vecka, många företag rekommenderar dock minst en månad. 
 
När en line är uppbyggd kring ett löpande band som automatiskt för fram produkterna blir det 
inte lika lätt att förändra takten. Takten kan dock minskas till hälften genom att bara ha 
operatörer på varannan station och sänka hastigheten på bandet till hälften. Det finns även 
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möjligheten att lägga till tomma stationer längs line som kan utnyttjas om efterfrågan ökar. 
Genom att sätta in extra operatörer på de tomma stationerna och omfördela arbetet kan 
hastigheten på bandet ökas. 
 

4.4.13 Implementera, underhåll och förbättra flödet 
Efter att ha arbetat igenom de elva frågorna för att skapa en flödesmontering är det dags att 
implementera förbättringarna samt att underhålla och förbättra flödet ytterligare. 
 
 
Planera implementeringen 
Innan implementeringen börjar är det viktigt att ha rita upp en implementeringsplan. Planen 
bör rymmas på ett A3 och innehålla: 
 

• Bakgrunden till varför processen behöver förbättras. 
• Hur processen ser ut idag. 
• Målbild över hur processen ska se ut. 
• En tidsplan över implementeringsprocessen. 
• Kvantitativa mått på nuläge och mål. 

 
Planen hjälper projektledningen att: 
 

• Hålla reda på mål och milstolpar i projektet 
• Regelbundet utvärdera processen för att hitta problem som påverkar målen. 
• Snabbt reagera på problemen och komma tillbaka på rätt spår igen. 

 
Implementera flödet 
Implementeringen startas oftast av en grupp bestående av chefer och produktionstekniker, 
men ju längre projektet pågår desto viktigare blir det att involvera montörerna. 
 
Steg 1. Design av processen 
En mindre grupp sammansatt av chefer, produktionstekniker och någon montör bör designa 
flödet utifrån de data som samlats in i produktionen. Att försöka designa en cell från kontoret 
med hjälp av standardtider och CAD-program bäddar för problem. 
 
Steg 2. Mock-up 
Nu är det dags att introducera processen för montörerna och försöka hitta så många 
förbättringsmöjligheter som möjligt. Till hjälp i förbättringsarbetet kan ett Standard Work 
Chart (SWC) användas. Det ska finnas ett SWC på varje arbetsstation som innehåller en kort 
beskrivning av varje arbetsmoment, en skiss över stationen och utrymme för kommentarer 
och förbättringsidéer. Det är viktigt att inte göra arbetsstationerna permanenta innan detta steg 
eftersom det ska vara enkelt att göra förändringar. Mock-up fasen ska inte ta mer än en dag. 
 
Steg 3. Förbättring 
Nästa steg pågår i ca 2-4 veckor och är det viktigaste steget i implementeringen. Nu körs 
processen för första gången och den förbättras till dess att produktionen fungerar som 
planerat. Oavsett hur många operatörer som krävs enligt OBC, så ska cellen köras med endast 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för produktionsutveckling 

37 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

en montör de två första timmarna. Montören ska komma med förbättringsförslag och skriva 
ner dessa direkt på SWC. Om rätt antal operatörer sätts in redan från början blir det mycket 
svårare att se flödet genom cellen. 
Nästa steg blir att köra cellen med två operatörer i kretsgång och även här föra in eventuella 
förbättringsförslag i SWC.  
Slutligen sätts rätt antal operatörer in i cellen och förbättringsarbetet fortsätter. 
Förbättringarna bör göras direkt efter arbetsdagens slut så att resultaten kan ses redan nästa 
dag. När förbättringsperioden är över så måste alla arbetsmoment analyseras och klockas 
igen. Detta för att mycket kan ha ändrats under arbetets gång. 
 
När en montörs arbete i cellen observeras så är det viktigt att vara uppmärksam på hans 
rörelser. Det finns tre typer av rörelser – värdeskapande rörelser, rörelser av underordnad 
betydelse och slöseri. Rörelser av underordnad betydelse är rörelser som montören måste göra 
för att producera produkten men som inte tillför något värde för kunden. T.ex. att hämta 
verktyg eller material. 
 
Under förbättringsperioden är det viktigt att vara uppmärksam på följande: 
 

• Är det enstycksflöde? Kan operatören ”göra en, flytta en” utan att behöva vänta? 
• Utför montörerna arbetet enligt OBC? Om inte finns det ett bättre sätt? 
• Förstår gruppledaren och produktionsteknikern vad de ansvarar för? 
• Flödar informationen? Vet alla inblandade:  

o Hur lång takttiden är? 
o Vilken produkt som ska tillverkas? 
o Hur många produkter som ska tillverkas? 
o Hur många produkter som tillverkas egentligen? 
o Vilka problem som uppstår? 
o Om omställningar sker vid rätt tillfällen? 
o Om omställningarna tar för lång tid? 

• Levereras materialet i rätt kvantiteter? Är materialfasaderna i rätt storlek? 
• Är materialfasaderna placerade rätt i förhållande till operatören? 
• Använder cellen ett minimum av utrustning och buffertar? 
• Kan cellen ställas om för olika varianter på mindre än en takttid? 
• Reducerar cellen ledtiden? Jämför före och efter. 

 
För att svara på frågorna hur många produkter som ska tillverkas, hur många produkter som 
tillverkas egentligen och vilka problem som uppstår så kan en problemtavla vara till hjälp. På 
tavlan visas timme för timme vilka produkter och hur många produkter som ska tillverkas 
under skiftet, tillverkningen följs upp med korrekt information om hur många som tillverkats 
och eventuella problem skrivs upp. Detta visualiserar hur det går i processen och det blir 
lättare att åtgärda avvikelser. 
 
Steg 4. Underhålla och förbättra flödet  
När processen stabiliserats är det lätt att låta operatörerna sköta sitt och att lämna cellen åt sitt 
öde. En flödesmontering kräver dock konstant uppföljning och förbättring och därför är det 
viktigt att skapa rutiner för detta. Ett bra hjälpmedel är ett standardformulär med ett visst antal 
frågor som ska besvaras dagligen av alla montörer. 
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5 Problemlösning 
 
Detta kapitel är en analys av nuläget och en beskrivning av hur författaren gått tillväga i 
problemlösningsfasen. Avsnitten 5.3 och 5.4 ska ses som en förstudie som gjorts innan 
lösningsförslagen som finns i resultatkapitlet tagits fram. 5.3 beskriver en utredning som 
gjorts för att undersöka om det är möjligt att ändra monteringsordningen av axlar på line och 
därmed kunna lägga axelbuffertarna närmare varandra. 5.4 beskriver hur författaren gått 
tillväga för att verifiera om det balanseringsmässigt skulle vara möjligt att ha en taktad line 
för alla axeltyper. 
 

5.1 Att skapa en flödesmontering 
 
Att skapa en flödesmontering besvarar de frågor som ställts i stycket med samma namn i 
teorikapitlet. 

5.1.1 Identifiering av flöde 
På förmonteringen av axlar finns ingen taktklocka och därmed vet inte montörerna hur 
mycket som ska produceras per tidsenhet. Axlar produceras mot en buffert med utrymme för 
tre framaxlar, en stödaxel och två bakaxlar. Buffertarna är ofta överfulla. 
Produkterna flödar inte p.g.a. att långa och tidskrävande transporter och lyft mellan de 
värdeskapande stegen krävs.  
Montörernas arbete är inte oföränderligt och repeterbart inom varje cykel eftersom de ibland 
är tvungna att gå ifrån axeln för att förmontera vissa komponenter.  

5.1.2 Har vi rätt slutprodukter? 
1) Flexibilitet. Efterfrågan på axlar är inte konstant utan beror på vilka typer av chassier som 

går på line. Alla chassier har en bakaxel men däremot har många chassier ingen stödaxel. 
EB-chassier kräver ingen förmontering av framaxlar eftersom de har individuell 
hjulupphängning, vilken monteras på MO1. Från oktober 2004 till oktober 2005 var 
efterfrågan i snitt 1.96 axlar per chassi. Av dessa 1.96 axlar var 1,0 bakaxlar, 0,22 
stödaxlar och 0,73 framaxlar. Dessa resultat har erhållits genom att dividera antalet 
förmonterade axlar med totalt antal producerade chassier under samma tidsperiod.  
Flexibiliteten på en gemensam line för alla axeltyper är hög eftersom behovet av fram- 
och stödaxlar jämnar ut varandra så att det nästan krävs två axlar per chassi. 

2) Variation i arbetsinnehåll. Monteringstiderna för de olika axeltyperna varierar kraftigt. 
Skillnaden i monteringstid mellan en styrd stödaxel och en UB-framaxel är 39 %. Enligt 
avsnitt 4.4.2 så bör arbetsinnehållet inte variera mer än 30 % mellan de produkter som ska 
tillverkas i samma flöde. Lösningen på detta problem är att bryta ut vissa förmonteringar 
och flyttmoment från flödet och därmed jämna ut tiderna så att alla hamnar innanför 30 % 
-gränsen. 

3) Variation i processteg och utrustning. Olika axeltyper kräver olika processteg eftersom 
alla komponenter inte är gemensamma. Framförallt skiljer sig bakaxeln från de övriga i 
och med att det är den enda axeln som har luftfjäderbalkar. Att lyfta på luftfjäderbalkarna, 
montera styrtappar och montera fjädersäten är någonting som måste göras på bakaxeln 
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innan själva axeln kan lyftas på, eftersom den vilar på bananbalkarna. På alla andra 
axeltyper lyfts axeln upp på fixturen som första moment i monteringen. 
En hel del av verktygen är gemensamma för de olika axeltyperna men vissa 
momentnycklar och luftdragare är specifika för en viss axeltyp.  
Fixturen för bakaxeln skiljer sig kraftigt från den som används till fram- och stödaxeln i 
och med att luftfjäderbalkarna måste vila på den. 

4) Takttid. Den långa takttiden på line skapar problem för förmonteringen av axlar. Antalet 
montörer och monteringsstationer som krävs är få och därmed blir det svårt att dels få 
plats med allt material nära montören och dels att utnyttja golvytan på ett effektivt sätt. 
Begränsningen i hur mycket axelområdet kan krympas sätts av antalet ställageplatser och 
inte av hur mycket golvyta själva monteringen tar i anspråk. Att öka frekvensen på 
materialleveranserna är inte tänkbart då truckförarna skulle få en för hög arbetsbelastning. 
En möjlig lösning är att placera ställagen för små och lätta artiklar längre från montören 
och låta en spindel serva montören med dessa artiklar. 

5) Närhet till kunden. Axelförmonteringens slutkund är station 4 och 5 på line. Fram- och 
stödaxlar dockas på station 4 och bakaxlarna på station 5. Detta gör att transportsträckorna 
blir relativt långa om alla axlar förmonteras i samma flöde. En separat montering av 
bakaxlar i anslutning till station 5 skulle kraftigt minska dessa transporter. 

5.1.3 Vad är takttid? 
När Scania beräknar sin takttid så lägger de till en störningsprocent för inte få så mycket 
stopptid. Den teoretiska takttiden multipliceras med 0,95 och därmed fås en störningsprocent 
på 5 %.  
För att beräkna lämplig takttid för axelförmonteringen har takttiden på line multiplicerats med 
störningsprocenten och sedan dividerats med det genomsnittliga antalet axlar per chassi (se 
ekvation 5.1). 
 
Takttid axelförmonteringen = Axlar per chassi*0,95 / Takttid line  (5.1) 
 
Den enda möjligheten att styra takttiden är att ändra antalet celler axelförmonteringen är 
uppdelad på, eftersom både efterfrågan och produktionstiden styrs av lines behov och därmed 
är konstanta. Det fullständiga excelarket med takttidsberäkning finns i bilaga 3.  

5.1.4 Vilka är arbetsmomenten för att producera en produkt? 
Ett av momenten för att bli certifierad i steg 3 i SPS är att bryta ner arbetet i arbetsmoment i 
en så kallad tempobeskrivning. På axelförmonteringen var detta arbete redan gjort när 
exjobbet påbörjades, vilket innebar att ingen ny processtudie behövde genomföras. 
Ett arbetsmoment definieras som den minsta beståndsdelen av arbetet som skulle kunna föras 
över till en annan person. P.g.a. att busschassimonteringen har ett mycket högt arbetsinnehåll 
så består ett tempo ibland av mer än ett arbetsmoment. Vad som definieras som ett tempo 
bestäms av respektive förbättringsgrupp på line.  
För exempel på axelförmonteringens tempobeskrivningar se bilaga 2. 

5.1.5 Hur mycket tid kräver varje arbetsmoment? 
I SPS-arbetet ingår även att göra balanseringstavlor, där arbetsinnehållet för varje operatör 
visualiseras. För att kunna göra en balanseringstavla måste varje tempo klockas. Detta arbete 
var till stora delar klart när examensarbetet påbörjades. Rother och Harris (2001) avråder från 
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att använda tider som andra mätt upp och rekommenderar att den person eller grupp som utför 
förbättringsarbetet skall klocka alla arbetsmoment själv. Eftersom detta skulle ta orimligt 
mycket tid i anspråk så övervakades istället några av de avslutande mätningarna, för att 
avgöra huruvida tiderna var rättvisande eller ej. När mätningarna verkade stämma togs 
beslutet att använda dessa tider i det fortsatta arbetet, istället för att göra om all tidtagning.  
Tidtagningen utfördes utifrån positionsstandarden, där varje moment motsvarar ett tempo. 
Varje tempo klockades tre gånger, starkt avvikande tider togs bort och en snittid räknades ut. 
För axelförmonteringens tidmätningsprotokoll se bilaga 4. 
För att se hur stor arbetsbelastning montörerna har idag och för att se hur arbetet bäst fördelas 
i de nya förslag examensarbetet kommer att presentera, skapades en typ av 
balanseringsschema i Excel. Tiderna för tempona adderades för varje axeltyp och visade hur 
stor arbetsbelastningen skulle bli. Balanseringsschemat var även till stor hjälp när 
arbetsinnehållet skulle fördelas mellan arbetsstationerna. Excelarket finns i bilaga 5. 

5.1.6 Klarar utrustningen takttiden? 
Eftersom inga maskiner, robotar eller annan automation används på axelförmonteringen 
behöver ingen hänsyn tas till att någon specifik utrustning ska klara takttiden. Däremot finns 
mycket att göra för att snabba upp monteringen. T.ex. så skulle förbättrade lyftverktyg, 
minskade gångsträckor och luftkuddefixturer som inte behöver bytas ut för olika axeltyper 
spara mycket tid. 

5.1.7 Hur mycket automation behövs? 
Scanias busschassimontering förändras ständigt när nya busstyper introduceras och gamla 
fasas ut. Antalet varianter är mycket stort och kräver stor flexibilitet i monteringen. Av dessa 
två orsaker vill Scania hålla automationsnivån på ett minimum för att inte bygga in sig i ett 
oflexibelt system som är dyrt att förändra.  

5.1.8 Hur ska layouten se ut? 
Vid framtagningen av layoutförslagen har riktlinjerna för en bra layout och riktlinjerna för 
materialförsörjningen i avsnitt 4.4.8 följts så långt som möjligt.  
För att underlätta arbetet ritades alla buffertar, luftkuddar, monteringsstationer, fixturer, 
pallställ m.m. upp i skala 1:50 och klipptes ut. Med dessa urklipp kunde layouten 
experimenteras fram utan att behöva använda penna och sudd.  
När beslutet att flytta modulområdet till Polen kom, frigjordes en hel del yta, vilket medförde 
att placeringen av axelområdet blev friare. Trots detta har strävan varit att ta en så liten yta 
som möjligt i anspråk för att minimera transportsträckor, lokalkostnader och frestelsen att ha 
för stora buffertar. 
När förslagen var klara ritades handskisser som senare lades in i CAD-programmet Laycad, 
vilket används av Scania för layouter. 
 
Materialfasad 
Idag består materialfasaden för axelförmonteringen av sammanlagt 25 pallställ. P.g.a. en del 
förändringar i produktfloran framöver kommer behovet av ställageplatser att förändras. Någon 
exakt bedömning är svår att göra i dagsläget, men en uppskattning har gjorts utifrån de fakta 
som finns tillgängliga. 
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Idag platsmonteras axlarna vilket innebär att artiklar som används för mer än en typ av axel 
måste ligga dubbelt och ibland trippelt i pallställen för att undvika slöseri i form av onödiga 
gångsträckor. I de förslag som detta examensarbete kommer att presentera tillämpas inte 
platsbyggnation och därför kan material som ligger dubbelt tas bort.  
Vissa artiklar kommer att försvinna i och med att den gamla generationen bussar (P4) fasas ut 
i februari 2007. Detta gör att behovet av materialfasad kommer att minska.  
En ny typ av buss med nya typer av bak- och stödaxlar kommer att börja tillverkas på line i 
slutet av 2006 och därmed kommer behovet av pallställ öka något.  
Vid platsbrist finns dessutom möjligheten att låta logistikavdelningen ”kitta” material och 
därmed spara plats i fasaden.  

5.1.9 Hur många operatörer behövs? 
För att räkna ut hur många operatörer som behövs på axelförmonteringen användes ekvation 
4.2. Det totala arbetsinnehållet erhölls genom att vikta respektive axeltyp efter hur stor del 
den utgör av totala antalet axlar och sedan multiplicera med axeltypens totala monteringstid.  
Figur 4.3 användes som hjälpmedel för avrundningen av operatörsbehovet. 
Det bör tilläggas att takttiden kan förändras och att beräkningarna då måste göras om. 

5.1.10 Hur ska arbetet fördelas mellan montörerna? 
Hur arbetet ska fördelas mellan montörerna beror naturligtvis på utseendet på 
axelförmonteringen. Olika alternativ har utvärderats utifrån hur väl montörerna utnyttjas och 
hur bästa flöde uppnås. Målet har varit att använda en spindel (se avsnitt 4.2.6) för att övriga 
operatörer ska kunna ägna sig åt värdeskapande arbete. Spindeln kommer även att utföra de 
flesta förmonteringarna åt de andra operatörerna så att de slipper flytta sig från axeln de 
arbetar på. 

5.1.11 Hur ska produktionen i cellen schemaläggas?  
Efterfrågan på axlar är aldrig jämn utan beror på hur många bussar och vilken typ av bussar 
Scania säljer. Det finns restriktioner på hur olika busstyper får mixas i produktionen. Dessa 
gör att tunga varianter varvas med lättare och minskar risken för kapacitetsbrister i 
monteringen. Restriktioner för busschassimonteringen återfinns i bilaga 6. 
För att jämna ut fluktuationerna i efterfrågan och minska risken för brist är det nödvändigt att 
använda sig av en buffert. Lämplig storlek på buffertarna mellan axelförmonteringen och line 
har simulerats fram utifrån mixen på line under perioden januari t.o.m. november 2005. Målet 
har varit att hålla buffertarna så små som möjligt utan att riskera brist på line. 
Takttiden för axelförmonteringen kommer att styras av lines takttid. 
Förmonteringen av axlar måste vara behovsstyrd och axlarna kommer att monteras i sekvens. 
Reaktionstiden i processen kommer att vara hög då axlar hämtas av line i varje takt. 

5.1.12 Hur påverkas processen om efterfrågan ändras? 
När cellen för axelförmonteringen skapats har hänsyn tagits till att kundefterfrågan kan 
ändras. Med hjälp av restriktionerna och den högsta takt som busschassimonteringen vill 
kunna hålla har flexibla förslag tagits fram. Genom att variera antalet montörer ska takten 
kunna varieras inom ett stort intervall. De båda förslagen skall klara av en takt på line på c:a 
20 minuter mot dagens 32. 
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Takttiden kommer att styras av lines takt som i sin tur styrs av kundbehovet. Små 
taktförändringar innebär sällan någon förändring i personalstyrkan och vid behov så använder 
Scania övertid för att klara tillfälliga uppgångar i efterfrågan. 

5.1.13 Planera implementeringen 
En implementeringsplan har utformats efter riktlinjerna i teorikapitlet och återfinns i bilaga 7.  
 

5.2 Lönsamhet 
För att beräkna projektets ekonomiska lönsamhet har Scanias MIKA-modell använts. 
Modellen beräknar nuvärdet av framtida in- och utbetalningar sju år framåt i tiden och pay 
back i antal år för skillnaden mellan att investera och att inte investera. Metoden tar bara 
hänsyn till de ekonomiska aspekterna i projektet. Det kan finnas andra positiva effekter med 
investeringen som inte syns i MIKA-modellen, t.e.x. förbättrad ergonomi, säkerhet, miljö, 
kvalitet, leveranssäkerhet m.m. 
 

5.3 Monteringsordningen på line 
 
En förmontering bör, om möjligt, ligga bredvid sin slutförbrukare för att undvika onödiga 
transporter. Axelförmonteringen levererar tre olika axeltyper till tre olika ställen på line och 
för att den ska kunna ligga i direkt anslutning till slutförbrukaren måste antingen axlarna 
monteras i separata flöden eller också måste placeringen av slutförbrukarna ändras. Eftersom 
detta examensarbete har som mål att leverera minst ett förslag där alla axeltyper tillverkas i ett 
gemensamt flöde gjordes en utredning om huruvida det är möjligt att ändra 
monteringsordningen på line och därmed samla slutförbrukarna av axlar närmare varandra. 
Utredningen utfördes genom att intervjua produktionstekniker, produktionsteknisk chef och 
montörer på området samt att författaren själv observerade processen. Se figur 5.1 för nuläge. 
 

 
 

 
 
Figur 5.1. Buffertarnas placering idag i förhållande till station 4 och 5 på bussline. Pilarna 
visar var fram-, stöd- och bakaxlarna monteras på chassiet.  
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5.3.1 Docka stöd- och bakaxel på station 4 och framaxel på station 5 
För att möjliggöra ett gemensamt flöde på förmonteringen av fram-, stöd- och bakaxlar och 
samtidigt minimera alla transportsträckor så krävs en ändring av monteringsordningen på line.  
Optimalt vore att docka stöd- och bakaxeln på station 4 och framaxeln på station 5. Detta 
skulle ge minsta möjliga spridning på buffertplatserna, se figur 5.2.  
Tyvärr är det omöjligt att docka bak- och stödaxeln samtidigt eftersom stödaxeln monteras 
underifrån och kräver att chassiet är upphissat medan bakaxeln monteras ovanifrån när 
chassiet vilar på luftkudden. Mätningen av axelinställningen på station 5 kan inte heller 
utföras samtidigt som framaxeln dockas vilket är ett krav för att tiden ska räcka till. Alltså 
måste arbetsmoment som tidigare gjorts parallellt göras efter varandra och på grund av detta 
orsakas slöseri i form av väntan för montörerna. Denna lösning måste därför förkastas. 
 

 
 
Figur 5.2. Förkastat förslag till buffertplacering och axeldockning. 
 

5.3.2 Dockning av alla axlar på station 4 
Det näst bästa alternativet för att kunna lägga buffertplatserna så nära varandra som möjligt är 
att lägga all axeldockning på station 4, se figur 5.3.  
 

 
 
Figur 5.3. Buffertplacering när all axeldockning sker på station 4. 
 
För att hinna med detta på en takttid måste två man jobba på framaxeln samtidigt som två 
andra jobbar på stödaxeln. Med andra ord krävs nu fyra montörer mot tidigare tre. När fram- 
och stödaxel är monterade så dockas bakaxeln. All montering på axlarna som kan 
senareläggas flyttas till station 5. Kopplingen av ABS-kablarna och monteringen av 
styrlänken på framaxeln samt kablage och krängningshämmare på bakaxeln är arbetsmoment 
som station 5 får ta över.  
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För chassier utan stödaxel skulle 2-3 montörer vara tillräckligt då slöseri i form av väntan 
annars skulle uppstå. Vid monteringen av chassier med stödaxel skulle två montörer vara 
tvungna att vänta medan de andra två dockade bakaxeln, eftersom bakaxeln måste monteras 
ovanifrån till skillnad från fram- och stödaxeln som monteras underifrån. 
Även om det med dagens takttid är möjligt att docka alla axlarna på en station så är det 
osäkert om bussproduktionen kommer att gagnas av en sådan omställning. Positivt är att ett 
gemensamt förmonteringsflöde av axlar skulle få kortare transportsträckor till slutförbrukarna. 
Negativt är att arbetsbelastningen mellan stationerna skulle bli ojämn, antalet montörer skulle 
inte kunna vara samma på alla chassityper och slöseri i form av väntan skulle bli oundvikligt. 
Dessutom skulle det bli mycket svårt att tidsmässigt klara av en taktökning. 

5.3.3 Rekommendationer 
Med den dockningsmetod och den lyft- och transportutrustning som idag används på line, är 
det inte ekonomiskt försvarbart att lägga några resurser på att ändra monteringsordningen på 
station 4 och 5, eftersom alla axlar inte kan monteras samtidigt.  
I en framtid, där arbetssättet och utrustningen på line förändras så att alla axlar kan monteras 
samtidigt och väntan därmed kan undvikas, är båda förslagen aktuella och skulle med fördel 
kunna tillämpas. En sådan lösning skulle t.ex. kunna vara en line där chassiet hänger i ett 
conveyorsystem i taket och där alla axlar kan monteras ovanifrån. 
 

5.4 Balansering 
 
För att kunna använda ett gemensamt och taktat flöde för alla axeltyper var det nödvändigt att 
göra något åt det vitt skilda arbetsinnehållet på de olika axlarna. I dagsläget tar det t.ex. 20 
minuter längre tid att montera en UB-framaxel jämfört med en styrd stödaxel. Att lägga dessa 
två axeltyper i ett gemensamt flöde skulle innebära mycket slöseri i form av väntan för 
montörerna. En tabell skapades med en axeltyp på varje rad och ett arbetsmoment i varje 
kolumn, precis som i produktfamiljematrisen nedan i figur 5.4. Monteringstiderna för 
respektive arbetsmoment på respektive axel fördes in i tabellen istället för kryssen och 
summerades i slutet av varje rad. Med detta som underlag kunde sedan arbetsmoment lyftas ut 
och läggas som förmonteringar eller spindeljobb för att jämna ut monteringstiderna för de 
olika axeltyperna. Spindeljobb blev bland annat att flytta luftkuddar och att utföra 
tidskrävande lyftmoment. I tabell 5.1 nedan kan de ursprungliga monteringstiderna jämföras 
med tiderna efter att vissa arbetsmoment lyfts ut och lagts på en annan position. Den 
fullständiga tabellen efter att tiderna jämnats ut finns i bilaga 5.  
 

 
 
Tabell 5.1. De ursprungliga monteringstiderna jämfört med tiderna efter att vissa 
arbetsmoment lyfts ut och lagts på en annan position. 
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Nu återstod att se om det gick att dela upp arbetet på flera stationer och om en vettig 
balansering kunde erhållas. Som produktfamiljematrisen i figur 5.4 nedan visar så finns det 
stora skillnader på vilka monteringssteg axlarna måste gå igenom. I de fall där 
monteringsordningen kan ändras skapar detta inte så mycket problem eftersom de 
monteringssteg som skiljer olika axlar åt kan placeras så att de jämnar ut varandra. När 
monteringsordningen inte kan ändras blir det desto svårare att hitta en bra balansering och att 
kunna utföra samma monteringssteg på samma monteringsstation för alla axlar.  
 
Ett exempel:  
Bakaxlarna kräver att balkar lyfts upp på fixturen, styrpinnar slås i och fjädersäten monteras 
innan axeln lyfts på. På alla andra axlar lyfts axeln på som första moment. Detta skapar 
problem eftersom alla efterföljande moment på bakaxeln blir förskjutna jämfört med de andra 
axlarna och det blir svårt att i fortsättningen montera samma komponenter på samma 
stationer.   
 

 
 
Figur 5.4. Produktfamiljematris för fram-, stöd- och bakaxlar. 
 
Ett försök att balansera upp arbetsinnehållet på fyra monteringsstationer utfördes. För att få en 
överblick över balanseringen kopierades produktfamiljematrisen med de införda 
monteringstiderna upp i fyra exemplar, en för varje station, sedan kunde arbetsmomenten 
flyttas runt mellan stationerna på ett enkelt sätt. I slutet av varje rad summerades tiderna för 
arbetsmomenten så att stationstider för varje axeltyp erhölls. Excelarket med balanseringen 
finns i bilaga 8.  
Det var mycket svårt att hitta en bra balansering där stationstiderna blev något så när likadana, 
och där samma arbetsmoment utfördes på samma station för alla axlar. Den balansering som 
gjordes är långt ifrån optimal men skulle kunna fungera, speciellt om stationerna slogs ihop så 
att det bara blev två. Det var inte möjligt att utföra samma arbetsmoment på samma stationer 
för alla axlar och stationstiderna blev ibland för korta och ibland för långa. Riktlinjen var att 
försöka hålla stationstiderna strax under 16 minuter eftersom detta stämmer med dagens 
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efterfrågan på axlar. Om fyra monteringsstationer används blir takttiden åtta minuter per 
station och då används två montörer för de fyra stationerna så att det fortfarande produceras 
en axel var 16:e minut. 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 
 
Vid datainsamling är det viktigt att bilda sig en uppfattning om hur väl 
datainsamlingsmetoden mäter det som ska mätas. I detta sammanhang brukar begreppen 
validitet och reliabilitet användas. Validiteten avser att mätningarna är relevanta i 
sammanhanget medan reliabiliteten avser att mätningarna är utförda på ett tillförlitligt sätt. 
Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet och hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 
(Info Voice, 2005) 
 
För att säkra god validitet och reliabilitet för kvantitativ data har författaren varit 
ifrågasättande till de data som samlats in. Datainsamling som författaren inte själv utfört har 
granskats utifrån egna och inom området kunniga personers erfarenheter. För att öka 
validiteten och reliabiliteten för kvalitativa data har författaren strävat efter hög objektivitet, 
strävat efter att intervjua personer med olika relation till problemet samt gett informanterna 
möjlighet att i efterhand korrigera eventuella missuppfattningar och feltolkningar. 
En värdering av examensarbetets validitet och reliabilitet återfinns i diskussionskapitlet. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel beskrivs de två alternativ examensarbetet levererat. Layout, bemanning och 
arbetsfördelning, utrustning samt materialfasad behandlas. 
 

6.1 Gemensam line 
 
Förslaget ”gemensam line” innebär att hela variantmixen av axlar monteras i samma flöde. 

6.1.1 Layout  
Förmonteringen av axlar sker på en rak line med fyra monteringsstationer (se layout 6.1). En 
buffert för inkommande axlar och en för luftfjäderbalkar är placerade ovanför den första 
monteringsstationen. Axlarna kommer i sekvens för att minska buffertytan. Till höger om 
dessa finns pallar för retur-ok och träskrot.  
Linen drivs fram av montörerna själva och axlarna går på höj och sänkbara luftkuddar. Från 
station fyra på linen transporteras fram- och stödaxlar till respektive buffertplats. Bakaxlar 
måste först lyftas över på en låg luftkudde innan den kan ställas i bakaxelbufferten. De låga 
luftkuddarna kommer in på området med truck och ställs i buffert bredvid stödaxlarna.  
Tillbakatransporten av kuddar sker på en öppen yta i mitten av området. Det är möjligt att 
ställa några kuddar i buffert längs upp på den öppna ytan. 
På högersidan av området finns material, fixturer och monteringsbord för förmonteringarna 
till linen.  
I nedre högra hörnet står en sopcontainer och en pall för returboxar.  
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Layout 6.1. Gemensam line. 
 

6.1.2 Bemanning och arbetsfördelning 
För dagens takt krävs tre montörer på området, två som jobbar på linen och en spindel. 
Spindeln sköter transporten av luftkuddar, lyfter axlar och bananbalkar, hjälper till vid 
problem samt förmonterar komponenter till axlarna. 
Montörerna på linen arbetar enskilt och följer med sin axel genom hela flödet. En montör 
jobbar halva takttiden på station 1 och halva på station 2, i nästa takt jobbar han halva 
takttiden på station 3 och halva på station 4. Detta gör att balanseringen inte behöver vara så 
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exakt eftersom montören vid behov t.ex. kan lägga lite mer tid på station 1 och lite mindre på 
station 2, eller tvärt om. 
Spindeln börjar med att titta på sekvenslistan för att veta vilken axel som ska monteras 
härnäst. När han vet vilken typ av axel det är så tittar han på ett visuellt planeringsschema där 
varje axeltyp har en egen rad (Ett exempel på hur ett visuellt planeringsschema kan se ut finns 
i bilaga 9. Exemplet kommer från förmonteringen av trycktankar på lastbilsmonteringen i 
Södertälje). I kolumnerna på axeltypens rad står exakt vad han måste göra på den axeln i form 
av förmonteringar, lyftmoment, flyttar och variantjobb. Spindeln ansvarar även för att skriva 
ut en instruktion ur Mona och fästa den på luftkudden som axeln ska monteras på. 

6.1.3 Utrustning  
Utrustningsmässigt kommer det mesta att behållas från den gamla axelförmonteringen. 
Förslaget kräver att två nya lättraverser i ett skensystem och att tre nya monteringsfixturer till 
bakaxlarna köps in. Dessutom kommer eventuellt några nya verktyg att krävas beroende på 
hur linen balanseras och om likadana verktyg måste finnas på flera stationer. 

6.1.4 Materialfasad 
I förslaget ”Gemensam line” finns plats för 22 pallställ. Detta skulle kunna vara för lite 
beroende på hur framtiden ser ut. Enligt den uppskattning som gjorts utifrån de fakta som 
finns tillgängliga idag skulle materialfasaden behöva utökas med ett pallställ, d.v.s. en mycket 
liten förändring. Lösningen blir då att antingen utöka raden av pallställ vid förmonteringarna 
och därmed öka storleken på området, eller att kitta vissa artiklar. 
 

6.2 Separat förmontering av bakaxlar 
 
Förslaget ”separat montering av bakaxlar” innebär att fram- och stödaxlar monteras i ett 
gemensamt flöde medan bakaxelmonteringen sker på en separat yta. 

6.2.1 Layout  
Förmonteringen av axlar kommer att ske på två separata områden (se layout 6.2). Ett område 
för bakaxlar och ett för fram- och stödaxlar.  
Längst upp på bakaxelområdet finns en buffert för inkommande axlar och en för 
luftfjäderbalkar. Bredvid axlarna finns pallar för retur-ok, träskrot och returboxar. 
Monteringen sker i mitten av området på ett höj- och sänkbart lyftbord. Förmonteringarna av 
kränghämmare och nippelfästen ligger på var sin sida om lyftbordet. När en axel är klar lyfts 
den över till en luftkudde från bufferten vid den vänstra truckgången och körs till 
axelbufferten vid line. Nedanför luftkuddebufferten finns en sopcontainer och en dator. Till 
vänster om axelbufferten finns ett verktygsskåp och till höger om datorn finns ett skåp för 
montörernas personliga tillhörigheter. 
På fram- och stödaxelområdet kommer axlarna in i sekvens från den vänstra truckgången. 
Ovanför bufferten för inkommande axlar finns sopcontainer och pallar för retur-ok och 
returboxar. Axlarna monteras på höj- och sänkbara luftkuddar på två stationer och ställs sedan 
antigen i stödaxelbufferten eller i framaxelbufferten beroende på axeltyp. När axlarna 
monterats på chassiet skjuts kuddarna ut till luftkuddebufferten vid elcentralen. FM av 
krängningshämmare sker vid bordet framför pallställen längs till vänster och FM av styrkolv 
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sker vid fixturen till höger om framaxelbufferten. I mitten av området närmast line finns en 
dator. En pall för omegafästen är placerad rakt ovanför monteringsstation två. 
 
 

 
 
Layout 6.2. Separat montering av bakaxlar. 
 

6.2.2 Bemanning och arbetsfördelning 
För dagens takt krävs tre montörer på området. En på bakaxelområdet, en på fram- och 
stödaxelområdet och en variantposition som stöttar de andra montörerna. 
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Eftersom line behöver en bakaxel per takttid så kan bakaxelmontören jobba efter samma 
taktklocka som line. Han behöver uppskattningsvis tio minuters stöttning av andon-positionen 
per takttid och den stöttningen läggs företrädesvis vid samma tidpunkt i varje cykel för att 
skapa rutin. Montören på fram- och stödaxelområdet har ett svårare planeringsjobb eftersom 
antalet axlar per takttid varierar mellan noll och två för honom. Här blir det svårt att följa en 
takt och därför styrs monteringen av en fastställd buffertstorlek istället. D.v.s. när det ligger 
två framaxlar och en stödaxel i buffert så stoppas produktionen av axlar. Andon-positionen 
stöttar fram- och stödaxelmontören så fort han är klar på bakaxelområdet. Andonpositionen 
börjar med att titta på sekvenslistan för fram- och stödaxlarna för att veta vilken axel som ska 
monteras härnäst. När han tagit reda på vilken typ av axel det är så tittar han på ett visuellt 
planeringsschema där varje axeltyp har en egen rad (Ett exempel på hur ett planeringsschema 
kan se ut finns i bilaga 9. Exemplet kommer från förmonteringen av trycktankar på 
lastbilsmonteringen i Södertälje). I kolumnerna på axeltypens rad står exakt vad han måste 
göra på den axeln i form av förmonteringar, lyftmoment, flyttar och variantjobb. Andon-
positionen måste planera i förväg så att rätt komponenter förmonteras i tid, för att undvika att 
den andra montören måste vänta. 

6.2.3 Utrustning  
Utrustningsmässigt kommer det mesta att behållas från den gamla axelförmonteringen. 
Förslaget kräver dock att en ny pelarsvängkran köps in.  

6.2.4 Materialfasad 
Materialfasaden har samma antal pallställ som idag, d.v.s. 25 stycken. I framtiden kommer 
behovet att förändras något men bedömningen som gjorts visar att förändringarna inte 
kommer att bli stora. Enligt den uppskattning som gjorts utifrån de fakta som finns 
tillgängliga idag skulle materialfasaden behöva utökas med ett pallställ, d.v.s. en mycket liten 
förändring. På det nya området finns utrymme för ytterligare några pallställ om så skulle 
krävas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för produktionsutveckling 

52 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7 Resultatanalys 
 
Kapitlet syftar till att visa hur förslagen uppfyller de krav och önskemål som ställdes i 
examensarbetets uppdragsdirektiv. Fördelar och nackdelar med förslagen och ekonomisk 
lönsamhet tas upp, det visas på hur förslagen minskar slöseri och slutligen finns en 
poängvärdering där förslagen jämförs med nuläget. 
 

7.1 Gemensam line 
 
Den stora fördelen med en taktad line är att problem och slöseri som tidigare varit dolt i det 
dagliga arbetet förs upp till ytan. Line måste stoppas så fort det händer något och därmed blir 
problemet synligt så att det kan förebyggas till nästa gång. En spindel sköter icke 
värdeskapande arbete samt alla förmonteringar, vilket effektiviserar arbetet då montörerna 
inte behöver röra sig från linen. Antalet montörer har minskat med 25 %, från fyra till tre. Det 
är enkelt att möta en ökad efterfrågan genom att sätta in extra montörer på de tomma 
stationerna och därmed ha fyra axlar på linen samtidigt. 
 
Omställningskostnaden är relativt låg då buffertar och truckgångar är placerade på samma sätt 
som idag. Utrustningsmässigt behålls nästan all utrustning vilket medför att få nyinvesteringar 
behövs. Utnyttjandet av golvytan blir c:a 20 % effektivare, antalet buffertplatser för 
inkommande axlar minskar från nio till tre och behovet av buffertplatser för färdiga axlar har 
minskat från sex till fem.  
 
Till nackdelarna hör att det fortfarande krävs manuell transport av luftkuddar och att 
transportvägarna inte har blivit kortare. Yteffektiviteten är fortfarande låg eftersom plats 
måste frigöras för luftkuddetransporter. Balanseringsmässigt är det inte alltid möjligt att 
montera samma typ av artiklar på samma monteringsstation för de olika axeltyperna vilket 
medför att det fortfarande krävs dubbla uppsättningar av verktyg på vissa ställen och att 
montörerna får svårare att komma ihåg vad de ska göra på respektive station. Bakaxlarna 
måste lyftas över till en låg luftkudde innan de går ut på line eftersom de höj- och sänkbara 
kuddarna inte klarar vikten från ett helt chassi. Bakaxlarna måste även ha egna luftkuddar i 
flödet eftersom deras fixturer skiljer sig markant från fram- och stödaxelfixturerna.  
Det kan eventuellt bli svårt att få plats med allt material som behöver ligga i ställagen bredvid 
linen.  

7.1.1 Ekonomisk lönsamhet 
Den överlägset största rörliga kostnaden på axelförmonteringen är personalkostnaden. Enligt 
dagens bemanningsplan ska det jobba fyra montörer på axelförmonteringen, trots att det visat 
sig att området klarar sig bra på tre utan några förändringar. Om personalbesparingen från 
fyra till tre montörer tas med i lönsamhetskalkylen för de nya förslagen blir det lätt att räkna 
hem en eventuell omställning Tas inte detta med i kalkylen blir det inte ekonomiskt 
försvarbart att göra någon omställning då pay back tiden blir för lång. Förutom minskade 
personalkostnader kommer en omställning även innebära minskade lokalkostnader i och med 
att det nya området är mindre än det gamla. Med största sannolikhet kommer förslaget att 
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göra monteringen mer tidseffektiv men detta är än så länge bara spekulationer och har inte 
tagits med i lönsamhetskalkylen. 
 
De nyinvesteringar som behöver göras för förslaget ”Gemensam line” är två lättraverser med 
tillhörande skensystem samt konstruktion och tillverkning av tre luftkuddefixturer till 
bakaxlarna. Förutom dessa investeringar krävs en rad omställningskostnader. Beräknad total 
investeringskostnad är 1103 kkr. 
Internal Rate of Return är 36 % på sju år och pay back tiden ligger på 2,5 år (se diagram 7.1). 
En detaljerad kostnads och investeringsplan finns i bilaga 10. 
 
 

  
 
Diagram 7.1. In och utbetalningar de närmaste sju åren för förslaget ”gemensam line”.  
 

7.1.2 Simulering av buffertstorlek  
Busslines behov av axlar varierar mellan en och tre axlar per chassi. Hur många axlar som 
behövs under en viss tidsperiod styrs av vilka typer av chassier som går på line. Vissa 
perioder på året går det många chassier med två och tre axlar och vissa perioder är lugnare 
med många enaxliga chassier. För att axelline ska kunna ha en fast takttid och ändå kunna 
leverera axlar till bussline, utan att riskera att det blir brist på axlar, måste det finnas en buffert 
mellan linerna. Hur stor bufferten behöver vara är svårt att uppskatta och därför har en 
simulering av flödet gjorts.  
 
Simuleringen 
En översiktsbild av Extendmodellen finns i bilaga 11. Indata i modellen är ett Excelark med 
alla chassier och axlar som monterats mellan 2005-01-03 och 2005-11-09, med vissa 
undantag. Bussline har restriktioner på mixen av chassier (se bilaga 6), dessa ska förhindra att 
flera tunga varianter kommer i följd och orsakar stopp. Mellan 2005-01-03 och 2005-11-09 så 
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bröts dessa restriktioner vid c:a 15 tillfällen, indatan har därför anpassats så att den följer 
restriktionerna genom att de chassier som bröt mot restiktionerna tagits bort ur Excelarket.  
Variabler i modellen är takttid på axelline samt total buffertstorlek. Takttid och mix på 
bussline är konstanter tills kundefterfrågan på busschassier ändras och är alltså inget som kan 
varieras i modellen. Bussline får aldrig stanna p.g.a. att axelline inte hinner leverera axlar, 
därför är målet att utnyttjandegraden på bussline ska vara 100 % i simuleringsmodellen.  
 
Fyra försök gjordes för att ta reda på hur utnyttjandet på linerna påverkas när takttid och 
buffertstorlek på axelline ändras. I det första försöket hölls maxbufferten konstant på fem 
axlar, medan takttiden varieras i fyra steg, 15.5, 15.8, 16.1, 16.4 minuter, i det andra försöket 
hölls maxbufferten konstant på sju axlar, medan takttiden varieras i fyra steg, 15.5, 15.8, 16.1, 
16.4 minuter, i det tredje försöket hölls maxbufferten konstant på fem axlar, medan takttiden 
varieras i fyra steg, 14.8, 15.0, 15.2, 15.4 minuter och i det fjärde och sista försöket var 
maxbufferten obegränsad och takttiden 16.3 minuter. Diagrammen över försöken återfinns i 
bilaga 12. 
 
Analys av simuleringen  
I en jämförelse av försök 1 och försök 2 ser vi att skillnaden mellan att ha en buffert på fem 
axlar jämfört med sju är obefintlig, det finns alltså ingen anledning till att ha den större 
bufferten. Försök 4 visar att utnyttjandet av bussline blir betydligt bättre när bufferten är 
obegränsad, detta är dock inte ett realistiskt alternativ då bufferten pendlar mellan 40 och 50 
axlar långa perioder och i slutet av året går upp emot 100 axlar. 
Försök 1, 2 och 3 visar att en lägre takttid på axelline ger ett högre utnyttjande av bussline 
men ett lägre utnyttjande av axelline. I försök 3 med takttiden 14.8 minuter är utnyttjandet av 
bussline så gott som 100 %, tyvärr blir då axelline lidande med ett utnyttjande på låga 80 %. 
Här kommer alltså slöseri i form av väntan uppstå. 
Försöken visar att realistiska förändringar i buffertstorlek inte påverkar utnyttjandet av 
bussline i någon större utsträckning och att en snabbare takt ökar utnyttjandet av bussline men 
sänker untyttjandet av axelline. Simuleringen går bra i början av året då få tunga varianter går 
på line, när mixen sedan ändras i början på sommaren så hinner inte axelline med att 
producera. Svagheten med simuleringen är att när axelline inte hinner med så blir det ett släp 
som följer med resten av året eftersom modellen inte räknar med att montörerna jobbar 
övertid när axelline ligger efter. 
Slutsatsen blir att fluktuationerna i mixen är för stora för att axelline ska kunna ha en fast 
takttid över hela året, förutsatt att ojämnheter i efterfrågan inte jämnas ut med övertidsarbete 
på axelline. Bufferten bör inte vara större än 5 axlar och utnyttjandet av axelline blir lågt när 
takttiden är kort.  
För att kunna ha en fast takttid och ett högt utnyttjande av axelline samt att inte riskera att 
stoppa bussline finns det tre vägar att gå. Antingen väljer man att jobba övertid på axelline 
under perioder när tunga varianter kommer ofta, eller också ändrar man regelbundet takttiden 
efter den planerade mixen. Det tredje alternativet är en kombination av de två första. 
 
Rekommendationer 
Takttiden bör ändras så sällan som möjligt för att inte störa arbetsrytmen och för att förhindra 
kvalitetsproblem (se avsnitt 4.4.3), därför rekommenderas att ojämnheter i efterfrågan på 
axlar i möjligaste mån utjämnas med övertid istället för ändrad takttid.  
En buffert på 5 axlar är fullt tillräcklig. 
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7.2 Separat förmontering av bakaxlar 
 
De största fördelarna med att separera monteringen av bakaxlar från fram- och stödaxlar är att 
transportvägarna för axlar och luftkuddar har förkortas avsevärt. Dessutom ligger nu bufferten 
för bakaxlar vid sin slutförbrukare. Antal montörer har minskat från fyra till tre, d.v.s. 25 % 
mindre än tidigare. Det är enkelt att möta en ökad efterfrågan genom att ersätta andon-
positionen med en extra montör på respektive område.  
 
Omställningskostnaden är relativt låg då i stort sett samma utrustning som idag används och 
bakaxelområdet ligger på en plats där det redan finns stål och traverser i taket som kan 
användas. Golvytan utnyttjas 25 % effektivare än tidigare, behovet av buffertplatser för 
inkommande axlar minskar från nio till sex och behovet av buffertplatser för färdiga axlar har 
minskat från sex till fem.  
 
Till nackdelarna hör att bakaxlarna fortfarande kräver två tidsödande lyftmoment och att 
fram- och stödaxelmonteringen inte har någon fastställd takttid. Dessutom får station 4 på line 
mer jobb i och med att de måste transportera luftkuddarna från inbufferten till utbufferten.  

7.2.1 Ekonomisk lönsamhet 
Den överlägset största rörliga kostnaden på axelförmonteringen är personalkostnaden. Enligt 
dagens bemanningsplan ska det jobba fyra montörer på axelförmonteringen, trots att det visat 
sig att området klarar sig bra på tre utan några förändringar. Om personalbesparingen från 
fyra till tre montörer tas med i lönsamhetskalkylen för de nya förslagen blir det lätt att räkna 
hem en eventuell omställning Tas inte detta med i kalkylen blir det inte ekonomiskt 
försvarbart att göra någon omställning då pay back tiden blir för lång. Förutom minskade 
personalkostnader kommer en omställning även innebära minskade lokalkostnader i och med 
att det nya området är mindre än det gamla. Med största sannolikhet kommer förslaget att 
göra monteringen mer tidseffektiv men detta är än så länge bara spekulationer och har inte 
tagits med i lönsamhetskalkylen. 
 
Den totala investeringskostnaden för förslaget ”separat förmontering av bakaxlar” uppgår till 
1015 kkr och den enda nya utrustning som måste köpas in är en pelarsvängkran. Internal Rate 
of Return är 42 % på sju år och pay back tiden ligger på 2,2 år (se diagram 7.2). 
En detaljerad kostnads och investeringsplan finns i bilaga 10. 
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Diagram 7.2. In och utbetalningar de närmaste sju åren för förslaget ”Separat 
förmontering av bakaxlar. 
 

7.3 Slöseri 
 
Nedan beskrivs vilka slöserier som de två förslagen eliminerar. Avsnittet har direkt koppling 
till avsnitt 4.2 ”Slöseri” som börjar på sidan 23. 

7.3.1 Onödiga transporter 
 

Alternativ Typ av 
axel 

Total förflyttn. 
av axel 

Luftkuddetransp.
utan axel Summa 

 
Vikt 

 

Meter 
per 

chassi 
Fram 24,5 20 44,5 0,74 
Bak 45 12 57 1 Befintligt 
Stöd 33 26,5 59,5 0,23 

104 

Fram 27,5 18 45,5 0,74 
Bak 45 25 70 1 Gemensam 

line Stöd 27,5 25 52,5 0,23 
116 

Fram 21 9 30 0,74 
Bak 15 0 15 1 Separat bak-

axelmontering Stöd 26 0 26 0,23 
44 

 
Tabell 7.1. Transporter av axlar och luftkuddar i de olika alternativen. 
 
Tabell 7.1 visar hur långa transporter som krävs för ett chassi i snitt, från att de omonterade 
axlarna ligger i buffert, till dess att axlarna är monterade på chassiet och luftkuddarna är 
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tillbakaflyttade till utgångsläget. Alla sträckor är uppmätta som räta linjer med räta vinklar 
mellan delsträckor, detta för att göra mätningen så rättvis och exakt som möjligt. 
Alternativet ”Separat bakaxelmontering” ger 58 % minskade transportsträckor mot dagsläget, 
en gemensam line ger däremot 11,5 % längre transporter per chassi är idag. 

7.3.2 Överproduktion 
I dagsläget överproduceras ofta axlar så att bufferten blir överfull.  
Färre buffertplatser och mindre ledig yta att bygga buffert på gör det svårare att 
överproducera. I de nya förslagen finns inget utrymme att överfylla buffertarna och antalet 
buffertplatser för framaxlar är minskade från två till tre i båda alternativen. Efter en tids 
inkörning vore det möjligt att utmana processen i alternativet ”Separat bakaxelmontering” och 
även ta bort en buffertplats för bakaxlar. 

7.3.3 Väntan 
Det teoretiskt framräknade antalet montörer som behövs på axelförmonteringen är 2,67 st. I 
dagsläget, när alla montörer arbetar ungefär lika mycket, är c:a 11 % av tiden slöseri i form av 
väntan. För att undvika detta slöseri i de nya förslagen har två positioner belagts till 100 % 
medan den tredje bara till 67 %. I och med detta ligger allt slöseri på en position och det blir 
både enklare att ytterligare försöka eliminera slöseri och att hitta något vettigt för montören 
att göra på den överblivna tiden. 

7.3.4 Onödiga arbetsmoment 
Inga större förändringar har gjorts för att minimera onödiga arbetsmoment. Generellt sett har 
flödesorientering en positiv inverkan på denna typ av slöseri. När montörerna har för mycket 
tid över finns en risk för att de utför moment som egentligen inte skulle behövas bara för att 
fylla ut tiden, t.ex. att fetta in både gummit och anläggningsytan istället för bara gummit. 
Flödesorientering och att lägga allt slöseri i form av väntan på en operatör, gör att dessa 
onödiga arbetsmoment inte hinns med. Vid balanseringen av förslaget ”Gemensam line” är 
det viktigt att inte lägga arbetsmomenten i fel sekvens. Detta kan nämligen orsaka onödiga 
arbetsmoment som t.ex. att montören är tvungen att flytta på de kablar han just monterat när 
nästa artikel ska monteras.  
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7.3.5 Onödiga lager 
Både bufferten för omonterade axlar och bufferten för färdiga axlar har minskat i de nya 
förslagen. Tabell 7.2 visar hur bufferterna minskat. 
Även allt material som i dagsläget ligger dubbelt eller trippelt i ställagen är borttaget i de nya 
förslagen vilket ytterligare minskar lagren på området. 
 

Alternativ Typ av 
axel Inbuffert axlar Buffert färdiga 

axlar 

Buffert- 
platser 
totalt 

Fram 3 3 
Bak 3 2 Befintligt 
Stöd 3 1 

15 

Fram 1 2 
Bak 1 2 Gemensam 

line 
Stöd 1 1 

8 

Fram 2 2 
Bak 1 2 Separat bak-

axelmontering 
Stöd 3 1 

11 

 
Tabell 7.2. Totala antalet buffertplatser för axlar i de olika förslagen. 
 

7.3.6 Onödiga rörelser 
Arbetssättet i de nya förslagen skiljer sig inte mycket från idag och inga djupgående analyser 
av gångsträckor för att hämta material och verktyg har gjorts. En del förbättringar kommer 
dock att följa med de nya förslagen. I förslaget ”Gemensam line” passerar varje axel fyra 
stationer istället för två, vilket gör att det blir lättare att rymma materialet närmare 
monteringen. Förslaget ”Separat bakaxelmontering” borde också minska gångsträckorna 
eftersom området är mycket kompaktare än dagens område. Sedan borde en Kaizenövning 
göras när området är omställt för att hitta en optimal placering i pallställen. 
Beroende på hur den tredje montören utnyttjas kan gångsträckorna minskas ytterligare, t.ex. 
genom att låta honom fungera som spindel och serva de andra montörerna med material och 
verktyg. 

7.3.7 Misstag och korrigeringar 
De två nya förslagen ger inga uppenbara förbättringar när det gäller misstag och 
korrigeringar. Liksom tidigare följer en montör med sin axel genom hela axelmonteringen, 
vilket innebär att ”Rätt från mig”-principen blir lätt att tillämpa då han kontrollerar sitt eget 
arbete som sista steg i monteringen.  
I skrivande stund håller Scania på att köpa in en Poka Yoke-lösning för att hindra att fel 
artiklar plockas ur ställagen som kallas ”Pick to light”. Detta system kommer i första hand 
tillämpas på ställage där artiklar ligger som är svåra att byta ut om de är felaktiga. Framöver 
bör ”Pick to light” skaffas till alla ställageplatser där det finns en risk för att plocka och 
montera fel artikel. 
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7.4 Poängvärdering 
För att få en tydlig jämförelse av hur nuläget och de två nya förslagen uppfyller kraven i SPS, 
minskar slöseri och är placerade togs ett värderingsschema fram (se tabell 7.3). Schemat är 
indelat i fem huvudkategorier; prioriteringar, huvudprinciper och underprinciper enligt SPS, 
slöseri samt placering av område. Värderingspunkterna viktades i en skala från ett till tio, där 
den viktigaste punkten fick vikten tio och betydelsen av de andra sedan jämfördes med den 
viktigaste. Därefter poängsattes i vilken grad alternativen tillfredställer det önskemål som 
respektive punkt ger uttryck för, enligt värderingsskalan i schemat. Vikterna och poängen 
multiplicerades och produkterna adderades till en slutsumma för respektive alternativ. 
 
Viktningen och poängsättningen utfördes i samråd med delar av examensarbetets styrgrupp 
samt en SPS-koordinator.  
 
Med värderingspunkter och viktning enligt värderingstabellen framstår alternativ 2 och 3 som 
klart mer fördelaktiga. 
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Alternativ 

1 = Befintlig axelmontering 
2 = Gemensam line för alla axeltyper 
3 = Separat montering av bakaxlar 

Värderingsskala 
A = absolut perfekt 
E = effektiv lösning 
I = intressant lösning 
O = ordinär lösning 
U = utan betydelse 
X = ej önskvärd 

Poäng
4 
3 
2 
1 
0 
-1 

 
Värdering 

 

Vikt 
(1-10) Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Anmärkning

Prioriteringar         
1. Säkerhet  / Miljö    10 O 10 I 20 E 30  
2. Kvalitet 9 O 9 I 18 I 18  
3. Leverans 8 O 8 E 24 I 16  
4. Ekonomi 7 O 7 I 14 E 21  
Huvudprinciper   34  76  85  
5. Normalläge – stand. arbetssätt 9 O 9 E 27 I 18  
6. Rätt från mig 9 O 9 O 9 O 9  
7. Förbrukningsstyrd output 8 O 8 E 24 I 16  
8. Ständiga förbättringar 8 O 8 I 16 I 16  
9. Ledarskap 8 O 8 I 16 I 16  
Underprinciper   42  92  75  
10. Standardisering 9 O 9 E 27 I 18  
11. Takt / Output 7 X -7 A 28 E 21  
12. Utjämnat flöde 6 U 0 U 0 U 0  
13. Balanserat flöde 6 O 6 I 12 I 12  
14. Visuellt 6 O 6 I 12 I 12  
15. Realtid 6 O 6 E 18 I 12  
Slöseri   20  97  75  
16. Onödiga lager 4 X -4 O 4 I 8  
17. Onödiga transporter 4 X -4 O 0 E 12  
18. Onödiga rörelser 4 O 4 I 8 E 12  
19. Misstag och korrigeringar 6 O 6 O 6 O 6  
20. Onödiga arbetsmoment 4 U 0 U 0 U 0  
21. Väntan 4 U 0 U 0 U 0  
22. Överproduktion 7 O 7 E 21 E 21  
Placering av område   9  39  59  
23. Layoutpåverkan 6 U 0 I 12 E 18  
24. Implementering av lösning 5 A 20 O 5 E 15  
Summa poäng  125 321 327  

Tabell 7.3. Värderingsschema av nuläget jämfört med de nya förslagen. 
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8 Benchmarking 
 
För att få nya infallsvinklar och för att få en inblick i hur andra löser liknande problem har 
en benchmarking gjorts på axelmonteringen på Volvo Lastvagnar Tuve. Kapitlet avslutas med 
en kortare analys av Volvos axelmontering. 
 

8.1 Volvo Lastvagnar 
 
Volvo Lastvagnar Tuve (Volvo LV) har under de senaste åren gjort stora investeringar i sin 
produktion, bl.a. har de investerat mycket pengar i en flödesmontering av axlar och en 
nytänkande lösning för axeldockning.  
Monteringen i Tuve tillverkar 100 lastbilar om dagen och arbetar i 2-skift. I snitt har varje 
chassi tre axlar vilket ger ett dagligt behov av 300 axlar.  

8.1.1 Axelflödet 
Flödet från det att axeln kommer till chassibyggnaden tills dess att den är monterad på 
chassiet visas nedan i figur 9.1.  
 
 

Värmeugn 
L22  
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Figur 9.1. Volvo LV. Flödet från det att axeln kommer till chassibyggnaden tills dess att 
den är monterad på chassiet. 
 
Axlarna kommer in i byggnaden via en värmeugn där axeln torkas c:a 50 minuter i 60ºC innan 
den är tillräckligt varm och torr för att kunna monteras. I direkt anslutning till ugnen ligger en 
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station där axlarna registreras och där en adapterplatta monteras, vilken används för att kunna 
lyfta och hantera axeln i flödet. Från denna station truckas axlarna en kort sträcka till en av de 
två axelmonteringslinerna, line L22 hanterar lättare varianter medan L21 hanterar tyngre. 
Mellan axellinerna ligger en förmontering av komponenter till axlarna, bl.a. 
krängningshämmare. Efter monteringen lastas axeln över till en dolly och truckas till en 
mellanbuffert, där i snitt 30 axlar lagras. Från bufferten truckas axlarna till en av de två 
chassilinerna. Här görs ytterligare en förberedande montering, av bl.a. kardanaxeln, innan 
axlarna slutligen dockas till chassiet. 

8.1.2 Axelline 
Transporten på de två axellinerna sker med AGVer, vilka är programmerade att stanna vid 
vissa bestämda stationer beroende på vilken typ av axel som monteras. Axlarna monteras på 
3-5 stationer beroende på arbetsinnehåll och takttiden är 3,5 minut per station. Det jobbar 
alltid två montörer på en axel och de följer med sin axel genom hela förmonteringen. När 
axeln är färdigmonterad går montörerna tillbaka och börjar på en ny axel. Mellan axellinerna 
ligger en förmontering av komponenter till axlarna där bl.a. krängningshämmarna förbereds 
för montering.  

8.1.3 Dockningen av axlar 
Från bufferten truckas axlarna till den line där de ska monteras och ställs i ytterligare en 
buffert, innan de skjuts in på rundmatningsbordet där de förbereds för dockning, se figur 9.2. 
 
 

Line 
fortsätter

Chassier  
in 
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 Figur 9.2. Ett av de två s.k. rundmatningsborden. 1=Buffert, 2=Förberedande montering 
3=Dockning av axlar till chassiet, 4=Fortsättning på line.  
 
Rundmatningsbordet roterar en gång per takt och levererar därmed nya axlar till line var 12:e 
minut under dagskiftet och var 24:e under nattskiftet. Chassiet hänger i en conveyer när 
rundmatningsbordet roterar och när axlarna är på plats sänks chassiet ner över axlarna. Varje 
axel har ett litet lyftbord under sig och kan därmed höjas och sänkas för att underlätta 
inpassningen vid dockning.  

2
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8.1.4 Analys  
Volvo LV har en, tekniskt sett, mycket avancerad metod för förmontering och dockning av 
axlar. Omställningen har inte varit billig, men de har kunnat räkna hem den tack vare sitt höga 
behov av axlar, 300 st per dag. En liknande lösning på busschassimonteringen i Södertälje 
skulle inte vara lönsam då dagsbehovet av axlar bara motsvarar en tolftedel av Volvos.  
 
Trots den höga tekniska nivån på Volvo LVs axelmontering så finns mycket slöseri inbyggt i 
deras system. Många onödiga transporter som inte tillför något värde till produkten och 
onödiga lager av produkter i arbete är de mest uppenbara slöserierna, dessutom ligger 
axellinerna felplacerade med hänsyn till slutförbrukaren av axlar, lastbilslinerna. Processtegen 
”Registrering & montering av adapterplatta”, ”Buffert” samt ”Förberedelse för dockning” 
känns onödiga och borde kunna göras på axellinerna. Bufferten borde kunna tas bort och då 
istället öka antalet axlar på station 1 i figur 9.1. 
 
Hanteringen av axlar i Södertälje visas i figur 9.3. Här kan vi se att axlarna passerar mycket 
färre steg från det att axeln kommer in i chassibyggnaden till dess att den är monterad på 
chassiet i Södertälje än på Volvo LV. Även transportsträckorna är betydligt kortare. Dock 
måste en produktion med en så pass mycket större volym som Volvo LV har, också ta mer 
plats och ha större buffertar än vad Scanias produktion behöver. I förhållande till dagsbehovet 
är Scanias buffert betydligt större. Volvos buffert motsvarar 10 % av dagsbehovet och Scanias 
motsvarar c:a 25 %.  
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Figur 9.3. Busschassimonteringen i Södertälje.  Flödet från det att axeln kommer till 
chassibyggnaden tills dess att den är monterad på chassiet. 
 
Det finns mycket att lära av Volvo LVs axelmontering trots att de tekniska lösningarna med 
AGVer och rundmatningsbord är för dyra för Scanias produktion. Att montörerna följer med 
sin axel genom hela flödet och stannar på de stationer som behövs är ett smart sätt att jobba 
på. Detta gör att balanseringen blir enklare och även att montörerna känner sig ansvariga för 
axlen de monterar. Dockningen på Volvo LV är också något som Scania kan lära sig av. 
Volvos dockningsmetod tillåter dem att docka alla axlar på samma station inom en takttid (12 
minuter). Att ha chassiet hängande gör att axlarna kan tas in på line när som helst, chassiet 
måste inte skjutas på luftkuddar vilket är både oergonomiskt och tidskrävande och framförallt 
så slipper logistikfunktionen hantera luftkuddarna utanför axelförmonteringen. 
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9 Diskussion 
 
Kapitlet diskuterar projektets resultat, kommenterar de metoder som använts, utvärderar 
validitet och reliabiliteten i examensarbetet samt ger förslag till fortsatt arbete. 
 

9.1 Projektets resultat 
 
Efter avslutad förstudie bestämde sig författaren för att ta fram två förslag på hur 
axelförmonteringen kunde förbättras. Målet var att ett av förslagen skulle uppfylla alla 
önskemålen i uppdragsdirektivet och i SPS, medan det andra förslaget skulle utformas mer 
fritt. ”Gemensam line” har fått offra mycket för att kunna tillverka alla axlar i samma flöde 
och att ha en taktad line. Det har varit svårt att hitta en bra balansering och transportsträckorna 
är fortfarande långa då områdets utformning blivit begränsad av behovet av materialfasad. 
”Separat montering av bakaxlar” följer inte alla önskemålen i uppdragsdirektivet men 
eliminerar mer slöseri än ”Gemensam line” och upptar mindre yta. Vilket alternativ som är 
det bästa är svårt att säga men resultatanalysen (kap. 7) är en hjälp på vägen i arbetet att väga 
för och nackdelar med förslagen. 

9.1.1 Teknisk nivå 
Scanias busschassimontering har en låg takt jämfört med t.ex. Volvo LV. Detta gör att det blir 
svårt att räkna hem dyra investeringar eftersom investeringen inte kan slås ut på så många 
chassier. Författaren har strävat efter att hålla den tekniska nivån så låg som möjligt, dels för 
att hålla kostnaderna nere, men även dels för att Scania inte vill bygga in sig i oflexibla 
lösningar. Självklart hade inte förslagen sett likadana ut om budgeten varit obegränsad. 
Automatisering av transporten av axlar samt en effektivare dockningsmetod hade med största 
sannolikhet varit aktuellt. Dockningsmetoden på Volvo LV (se kap.9) hade varit ett intressant 
alternativ, men är för dyr och utrymmeskrävande för en så liten montering som 
busschassimonteringen i Södertälje. En billig lösning implementeras dessutom både oftare 
och snabbare än en dyr. 
I förslaget ”Gemensam line” hade AGV:er tagit bort slöseri i form av onödiga transporter för 
montörerna. Det visade sig dock inte vara ekonomiskt försvarbart att använda en sådan 
lösning då bara investeringskostnaden för AGV:erna hade gått på 3,5 miljoner kronor. 

9.1.2 Ekonomisk lönsamhet 
Mina lösningar återbetalar sig snabbt om lönsamhetskalkylen görs med en montör mindre än 
idag. Det har dock visat sig att axelförmonteringen skulle klara sig på tre montörer även om 
området inte ställs om. Då skulle en montör jobba på fram och stödaxlar och en på bakaxlar 
och den tredje skulle stötta de andra två. Med detta i åtanke är det svårt att ekonomiskt räkna 
hem mina förslag. De nya förslagen uppfyller dock kraven i SPS bättre än den befintliga 
lösningen samt eliminerar mycket slöseri vilket kan leda till ytterligare personalbesparingar. I 
Scanias prioriteringar kommer dessutom ekonomi först på 4:e plats. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för produktionsutveckling 

65 
 



 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9.1.3 Yteffektivitet 
Yteffektiviteten har förbättrats något och det som hindrar att ytan krymps ytterligare är 
behovet av materialfasad. Den ekonomiska besparing som görs om ytterligare några 
kvadratmeter tas bort är dock marginell. En mycket viktigare anledning till att inte ha för stor 
yta är att montörernas gångsträckor blir längre och att plats bereds för onödigt stora buffertar 
och förvaring av ”bra att ha” grejer på området.  

9.1.4 Monteringsmetoder 
Jag har inte gett några förslag på förändrade monteringsmetoder. Här finns med största 
sannolikhet mycket dolt slöseri att jobba med. 
 

9.2 Metodvärdering 
 
De metoder som använts i detta examensarbete är välkända och tillämpas dagligen av Scania 
och andra företag. Filosofin Lean produktion med tillhörande verktyg har hjälpt till att lyfta 
fram de problem som fanns på axelförmonteringen. Andra verktyg som använts är simulering, 
poängutvärdering, payoff-kalkyl samt nuvärdesberäkning vilka alla har haft stor relevans för 
examensarbetet. 
 

9.3 Validitet och reliabilitet 
 
Validiteten i examensarbetet har förbättrats genom att författaren gjort praktik på berörda 
områden och fått en mycket god inblick i problemställningen. Reliabiliteten är osäker då 
tidmätningar inte utförts personligen av författaren utan lämnats över till montörerna. Efter 
samtal med kunnig personal samt de för tidmätningen ansvariga montörerna har författaren 
dock ansett datan vara tillförlitlig.  
 
Att göra en simuleringsmodell som överensstämmer med verkligheten är mycket svårt. 
Modellen som använts i detta examensarbete är en starkt förenklad bild av verkligheten. Att 
göra en mer komplicerad modell bedömdes inte vara nödvändigt för uppgiften. Reliabiliteten 
på simuleringen uppskattas ändå vara tillräcklig för att kunna ge grova rekommendationer, 
tanken är inte att se utfallet som exakta svar.  
Indatan i modellen byggde på tidigare produktion, eftersom produktionen bara planeras 20 
dagar framåt skulle detta inte vara tillräckligt för att få en acceptabel reliabilitet. Validiteten 
på indatan kan dock ses som god då efterfrågan varit relativt stabil de senaste åren.   
 

9.4  Slutsats och förslag till fortsatt arbete 
 
Examensarbetet har levererat två förslag på hur axelförmonteringen kan ställas om. Förslagen 
minskar slöseri, uppfyller många av kraven i SPS och är samtidigt ekonomiskt lönsamma. 
 
Poängutvärderingen i kapitel 7 visar tydligt att Scania bör investera i något av förslagen som 
detta examensarbete presenterat. Vilket förslag det blir måste utvärderas ytterligare, med 
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hänsyn till hur Scania vill arbeta och med hänsyn till kommande layoutförändringar i 
monteringen. 
 
Vid en eventuell implementering av detta examensarbete rekommenderar jag att metodiken i 
avsnittet 4.4.13 följs. Planeringen av implementeringen och steg 1 under rubriken 
”Implementera flödet” är redan avklarat genom detta examensarbete. En grov 
implementeringsplan för respektive förslag finns i bilaga 7.  
 
En eventuell omställningen av förslaget ”Gemensam line” bör ske under semestern för att inte 
riskera att stoppa produktionen.  
 
En eventuell omställning till förslaget ”Separat montering av bakaxlar” kan enligt beräkning 
ske under tre veckoslut då området kan ställas om i etapper. I sådana fall rekommenderas 
buffertkörning för att inte riskera att stoppa produktionen. 
 
Förarbetet innan omställningen uppskattas ta minst 70 effektiva mantimmar och bör planeras 
väl.  
 

9.5 Rekommendation 
 
Trots att de två förbättringsförslagen hamnade mycket lika i poängvärderingen i avsnitt 7.4 
anser författaren att fördelarna i förslaget ”separat montering av bakaxlar” överväger de i 
”gemensam line”. Huvudorsaken till detta är att förslaget är mycket yteffektivt och därmed 
förkortar transporterna inom området, vilket idag är ett av de största problemen på 
axelförmonteringen. Förutom detta är förslaget lätt att implementera samt tillgodoser många 
av kraven i SPS. 
 
Författaren rekommenderar Scania att så fort som möjligt implementera förslaget ”separat 
montering av bakaxlar”.  
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Utnyttjande på Bussline ben1. Buffert = max 7, takttider axelline: 15.5, 15.8, 16.1, 16.4  
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Utnyttjande på Bussline ben1. Buffert = max 5, takttider axelline: 14.8, 15.0, 15.2, 15.4  
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Utnyttjande på Bussline ben1 samt buffertstorlek. Buffert = obegränsad, takttid axelline= 16,3  
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